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Afgelopen vrijdagmiddag en -avond werd het Freshness-festival, onder de slogan: ‘Ook zonder alcohol sla je op hol’, gehouden op het Mejontsmaveld. Men kon er genieten van
muziek, live optredens van o.a. Kunstbende en Jack en de jarretank, en activiteiten zoals kratstapelen, klimwand, race-experience en een demonstratie van de brandweer en
streetdefence. Het festival werd georganiseerd door jongeren van 12 tot 17 jaar in samenwerking met Timpaan Welzijn en de gemeenten Kollumerland en Achtkarspelen.

PBB vraagt opnieuw om gemeentelijke aandacht voor
centrum
Met lede ogen zag het bestuur van Plaatselijk
Belang Buitenpost (PBB) de afgelopen maanden
de leegstand in ons winkelcentrum verder toenemen. Ongetwijfeld is de economische crisis mede
debet aan de groei van het probleem. Toch wil
Plaatselijk Belang proberen iets bij te dragen in
een verbetering van de situatie. Als eerste heeft
ze in een brief aan de gemeente Achtkarspelen
kenbaar gemaakt over dit onderwerp graag in
gesprek te willen.
De afgelopen jaren heeft PBB al vaker om aandacht
voor het winkelcentrum van Buitenpost, van de gemeente Achtkarspelen gevraagd. De al jaren durende
leegstand van een groot aantal winkelpanden aan
de Voorstraat was dan vaak het nijpende onderwerp
van gesprek. Nu ook winkels en zakelijke panden in
de Kerkstraat, aan de Kuipersweg en elders zijn gesloten, krijgt het dorpshart een steeds meer verlopen
uitstraling en betekent het een verarming van het
voorzieningenniveau. Voor PBB is dit aanleiding voor
toenemende ongerustheid. Als vereniging voor belangenbehartiging van de inwoners van Buitenpost vinden wij het een zaak die ons zeker aangaat, omdat het
direct met het welzijn en welbevinden van ons dorp te
maken heeft. Concreet kan het bijvoorbeeld negatief
werken op de waarde van het onroerend goed. Verder
heeft het zeker gevolgen voor de aantrekkingskracht
en vitaliteit van Buitenpost, dus de toekomstkansen
voor ons dorp.
PBB is ervan overtuigd dat de aanleg van de Rondweg
Zuid-Oost een positieve invloed zal hebben op de middenstand en bedrijven in onze plaats, maar tegelijkertijd is er het gevoel dat er eigenlijk geen tijd meer is
om daarop te wachten. Mocht de leegstand langdurig blijven en mogelijk zelfs verergeren, dan kan dat
zeker ook gevolgen hebben voor de uiteindelijke realisatie van het nog te ontwikkelen centrumplan èn de
hoop op een grondige verbetering van de ruimtelijke
inrichting van het hart van ons dorp. De economische
realiteit mag dan maar smalle marges bieden, toch wil
PBB aandringen op spoedige actie, want niets doen is
in haar ogen de slechtste keuze.

Verkiezing Bûtenposter
Keninginne
De stemmen worden geteld. Uiteindelijk hebben we vier kandidates voor
de Bûtenposter Keninginne verkiezing gekregen. Vier enthousiaste leuke,
jonge dames! Gedurende de hele maand mei heeft iedereen de gelegenheid gehad om via onze site www.feestweekbuitenpost.nl te stemmen
op zijn/haar favoriet. Nu is het afwachten wie op donderdag 10 juni gekroond zal worden tot Bûtenposter Keninginne 2010. De bekendmaking
zal plaats vinden in restaurant Nijenstein. De bekendmaking zal in besloten
kring plaats vinden. Bent u ook zo nieuwsgierig? Na 10 juni zal de pers er
de nodige aandacht aan besteden. En bij de opening van de Feestweek
wordt de Keninginne aan u voorgesteld. U zult de Bûtenposter Keninginne
op vele evenementen gedurende de feestweek zien schitteren, zij zal dan
een prijsuitreiking doen, een startsein geven of aanwezig zijn voor een
gezellig praatje met iedereen.

Met het vertrek van de notaris en de sluiting Lammers&Wiersma
Woninginrichting en Smant Vloeren is er ook leegstand op de van
oudsher bedrijvige Bakkershoek gekomen. De vrees is dat in dit
najaar het er tegenover staande gezichtsbepalende witte pand, na
de verhuizing van het Chinees restaurant naar de rotonde in het
West, ook geen gebruiker meer heeft. (foto: redactie)

De belangrijkste wapens voor PBB zijn gesprek en
overleg en de gemeente is daarin een belangrijke partij. Hetzelfde geldt vanzelfsprekend ook voor middenstandsvereniging BUVO. De komende tijd zal daarom
het initiatief daarin gezocht worden, en een uitnodiging
om met ons in gesprek te gaan ligt er al in de vorm van
een brief bij de gemeente.
Een ander belangrijk wapen ligt in handen van de eigen
bevolking. Financiële besteding in eigen dorp is tegelijkertijd een investering in haar toekomst. Het is een
gegeven dat al vaker, en zo ook op de laatste ledenvergadering van PBB, naar voren is gebracht. Er kan veel
worden gepraat en er kunnen tal van leuke plannen
worden bedacht, maar de klant is ook in dit opzicht
koning. Hij beslist uiteindelijk over de bestaansmogelijkheid van ‘de eigen’ middenstander.
Ongetwijfeld zullen wij de komende tijd vaker hierover
zaken op papier gaan zetten in dit blad. Graag horen
wij ook de mening van u hierover, dus neem geen blad
voor de mond, maar plaats ‘uw mond’ in dit blad.

Optocht versierde wagens
enthousiast ontvangen
Op Koninginnedag werd er na vele jaren weer een optocht met versierde
wagens georganiseerd. Ondanks dat er maar zes wagens meereden, werden deze enthousiast ontvangen door het talrijke publiek langs de route.
De route was wel wat lang, maar de organisatie had er voor gekozen om
in ieder geval de deelnemende straten hierin op te nemen. Voor een volgende keer gaan we in twee etappes de optocht doen zodat het niet weer
zo lang gaat duren. Wij hopen nu dat er meer straten, verenigingen e.d.
zijn die de smaak te pakken kregen en besloten hebben een volgende
keer ook mee te doen. Daarom willen wij proberen om volgend jaar weer
een optocht te organiseren, maar dan met veel meer wagens. Doet u
mee? De daarop volgende jaren willen we de optocht eens in de 2-3 jaar
organiseren. Voor suggesties, vragen e.d. kunt u terecht bij Feestcommissie Buitenpost. U kunt via de site het contactformulier invullen www.
feestweekbuitenpost.nl.

Lichtroute
Nog maar twee maanden en dan is het alweer zover, de feestweek van
Buitenpost. Ieder jaar hopen wij een leuke lichtroute te kunnen maken en
daarbij hebben we uw hulp nodig. Verlicht uw straat of tuin en geef u op
voor de lichtroute 2010, laten we dit jaar ons dorp in de ‘schijnwerpers’ zetten. Opgave bij Suzanne Ploegsma: s.ploegsma@feestweekbuitenpost.nl.
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Vissen in Buitenpost
Nu de zomer en dus de vakanties weer voor de deur staan zullen veel
mensen ook weer richting de waterkant trekken. Veel mensen hebben
dan ook zin om af en toe een hengel uit te gooien en proberen een visje
te vangen. Net als voor vele andere zaken heb je hier ook een vergunning
voor nodig. Voor het vissen hebt u hiervoor de vispas nodig. Voor het binnenwater hebben wij twee soorten passen. Met de kleine vispas mag
men alleen maar vissen met één hengel (voorzien van brood of maden)
in vaarwater waar de beroepsvaart gebruik van maakt. De kleine vispas is
verkrijgbaar op het postkantoor. Wil men echter met meer dan één hengel
vissen of met een zogenaamde speciale hengel (een hengel met bijvoorbeeld kunstaas) of in ander water dan alleen het Prinses Margriet kanaal
dan moet men beschikken over de vispas. Deze vispas is alleen te verkrijgen via een Hengelsport vereniging. Ook Buitenpost heeft een hengelsport vereniging en ook bij deze vereniging is dus de vispas te verkrijgen.
Wilt u deze zomer onbezorgd vissen en in bijna elk water in Nederland dan
kunt u zich aanmelden bij SP. Dijkstra, Ruiterstraat 29 te Buitenpost, tel:
543582. U wordt dan lid van Hengelsportvereniging Buitenpost e.o. Wij
verzorgen voor u dan de vispas en u kunt vanaf het moment van aanmelding gelijk vissen. Bent u lid van een andere vereniging en u wilt lid worden van onze vereniging dan verzorgen wij ook voor u de overschrijving.
Alle informatie over de hengelsportvereniging kunt u ook vinden op onze
website www.HSVBuitenpost.nl.
Namens het bestuur, S.P. Dijkstra

Per abuis is er in het vorige nummer van dit blad bij het artikel: “De familie Landheer; echte
kinderliefhebbers’ geen foto geplaatst, vanwege de late aanlevering van de foto. Bij deze
nog de bijbehorende foto met Pieter Mindert Landheer en een paar van zijn konijnen.
(foto: Harry Slagter)

Aglow vrouwen Internationaal

Opbrengst collecte Nederlandse
Hartstichting

Op 12 mei vierden de
Aglow vrouwen Internationaal afdeling
Buitenpost het 20-jarig
jubileumfeest in De
Schakel. Het was een
ﬁjne en zeer geslaagde avond.
Meer informatie bij Tineke van der Veen, De
Barrage 53, 9285 SK
Buitenpost.

De lijstcollecte voor de Nederlandse Hartstichting heeft dit jaar in Buitenpost het mooie bedrag opgeleverd van € 3992,91. Iedere gulle gever en
iedere collectant die voor dit goede doel heeft gecollecteerd willen we
hierbij hartelijk bedanken! Wie de collectant heeft gemist kan alsnog een
gift overmaken op giro 300 ten name van de Nederlandse Hartstichting in
Den Haag. Voor meer informatie over de Nederlandse Hartstichting kunt
u kijken op www.hartstichting.nl of bellen naar 0900-3000300. Namens
het bestuur van de Nederlandse Hartstichting afdeling Buitenpost, Aukje
Lourens, tel. 542401.

Stichting Oud Achtkarspelen erkentelijk voor Sulveren Brims
Namens de vereniging Plaatselijk Belang Buitenpost heeft de Stichting
Oud-Achtkarspelen eind april van dit jaar erkenning gekregen voor haar
educatieve bijdrage aan de gemeenschap van Achtkarspelen. Dit is gebeurd door de uitreiking van een dasspeld in de vorm van een brims (horzel) aan de in Buitenpost woonachtige vice-voorzitter van de stichting,
Jasper Keizer. Wij zijn PBB zeer erkentelijk voor dit blijk van waardering.
Keizer verdient trouwens ook al in zijn eentje lof voor zijn activiteiten, die
voornamelijk publicaties over de Tweede Wereldoorlog betreffen. Ook
onze onlangs om gezondheidsredenen afgetreden secretatis de heer Dirk
Wildeboer komt veel eer toe wegens zijn artikelen over historisch Achtkarspelen, die jarenlang in plaatselijke kranten zijn gepubliceerd.

De Stichting organiseert daarnaast steeds drie lezingen in de herfst en
de winter voor een publiek van ca. 50 belangstellenden. Eens per jaar
is er ook een genealogische en historische dag in één van onze dorpen
waar informatie kan worden verkregen over de eigen stamboom en een
presentatie van oude ansichtkaarten over het betreffende dorp door onze
penningmeester, de heer Anne van Lune.
Eind april heeft onze stichting samen met boekhandel IJlstra een expositie opgezet over de Tweede Wereldoorlog in het pas uitgebreide pand

Expositie over de oorlog ‘40-’45 bij boekhandel IJlstra. (foto’s: Juul Beerda)

(achterste deel van de zaak). De expositie is nog tot ongeveer medio juni
te bezoeken. Eigenaar dhr. Peperkamp hoopt door wisselende exposities
niet alleen meer publiek te trekken maar vooral ook een grotere educatieve functie te vervullen voor geïnteresseerden in de aangeboden onderwerpen. En dat hoeft niet enkel over boeken te gaan zoals de genoemde
presentatie ook duidelijk laat zien.
Ook in de bibliotheken van Buitenpost en Surhuisterveen zullen vanaf najaar 2010 door ons geschreven en door anderen aan ons geschonken publicaties te raadplegen zijn (ook via internet) alsmede interessante objecten en artefacten uit onze verzameling. Uiteraard is dit alles toegespitst op
de rijke geschiedenis van Achtkarspelen of de noordelijke Friese Wouden
waar onze gemeente deel van uitmaakt.
Bezoek ook eens een gratis toegankelijke avondlezing in De Schakel over
een interessant onderwerp dat wordt aangesneden. Twee van de drie lezingen vinden op dinsdag plaats in Buitenpost zodat u even voor tienen
weer thuis bent. In de regionale kranten vindt steeds een vooraankondiging plaats. Oant Sjen.
Ben Datema, voorzitter Stichting Oud-Achtkarspelen

Binne en Boaite in gesprek

Kamperen, schoolzwemmen en oeverzwaluwen
Nou Boaite, dat was me het maandje
wel weer!
Hoezo Binne heb je weer wat op je
lever?
Inderdaad Boaite het gonsde weer
van de geruchten!
Vertel op Binne ik trappel van ongeduld!
De Kruidhof is nu ook al camping
geworden.
Ik geloof er niets van, maar wel een
toeristische trekpleister Binne?
Er kampeerde al een kunstenaar in
de kou Boaite.
Die wilde zeker inspiratie opdoen
Binne?
Vanuit zijn Pipowagens wil hij de
speeltuin van de toekomst ontwerpen!
Dat ziet er gezond uit Binne!
Jazeker… en iedereen kan erover
meedenken Boaite!
Ben benieuwd wat hieruit voort
komt Binne!
Daarnaast wordt er weer over het
schoolzwemmen gesproken
Boaite!
Ook ik hoorde hiervan Binne!
Het nieuwe coalitiecollectief wil
onderzoek doen Boaite!
Waarnaar dan wel Binne, het is toch
afgeschaft?
Men wil weten wat het effect is van
de afschafﬁng in 2006 Boaite!
Je kunt op je vingers natellen dat die
afschafﬁng fout was Binne!
Het leverde wel een besparing van 70
mille op Boaite!
Dat wel natuurlijk, maar zwemmen
als bewegingsonderwijs is belangrijk!
Helemaal mee eens Binne, besparing
op jeugd is vaak verkeerd!
Laten we dan maar hopen dat de
raad deze mening gaat delen Boaite!
Misschien heeft de nieuwe wethouder wat centjes achter de hand
Binne
Natuurlijk Boaite, hij hield genoeg
over van zijn sigarettenhandel!
Denk je dat het voldoende is om het
schoolzwemmen terug te krijgen
Binne?
Ik weet het niet Boaite, want dat
deed hij alweer zes jaar geleden!
Daar zal dan wel niet veel meer van
over zijn, denk ik Binne!
Maar dat het schoolzwemmen terug moet is een uitgemaakte zaak
Boaite!
Dan ontdekte men oeverzwaluwnesten in het zand van de nieuwe
rondweg Binne!
Ja Boaite dat is me ook wat!
Zeker Binne, want nu moet de
bouwer wachten tot de jongen uitvliegen!
Juist Boaite, en gelukkig heeft men
het zand pas na de bouwvak nodig!
Dus een mooie tijd voor die zwaluwen om op te groeien Binne!
Inderdaad Boaite, lekker rustig want
er is nog geen verkeer!
Maar hoe moet dat volgend jaar dan
Binne, want dan is het zand weg!
Dat is een vraag waar ook ik het
antwoord niet op weet Boaite!
Ja Binne want de jonkies komen altijd terug naar hun geboortegrond!
En die grond is verwerkt in de
rondweg Baoite!
Zij vinden vast wel een ander plekkie
Binne
Zeker weten Boaite, zeker weten!
SurodoehT

Al gelezen?

™

> De Wereldwinkel Buitenpost heeft vorige
maand afscheid genomen van drie van haar
vrijwilligsters. Onder hen was ook Ank Rippen.
Zij was zestien jaar geleden medeoprichtster van
de Wereldwinkel Buitenpost. Mevrouw Rippen
heeft als enthousiaste en stuwende kracht ook
meerdere bestuursfuncties vervuld, waaronder
vele jaren het voorzitterschap. Ook was zij mede
verantwoordelijk voor de inkoop.
> De komende tijd verdwijnt Super de Boer
geleidelijk uit het straatbeeld in Friesland. Zo ook
uit Buitenpost. Sinds vorige maand hebben alle
vestigingen deﬁnitief een nieuwe eigenaar. Aan
een bewogen stukje supermarkthistorie komt
een einde. De vestiging in Buitenpost wordt een
Coop winkel. De verwachting is dat de ombouwoperatie nog wel enige tijd in beslag neemt.
> Het failliete bouwbedrijf K.J. de Vries in Buitenpost maakt een doorstart met behulp van het
bouwbedrijf Altez Noord in Vroomshoop. Samen
gaan zij verder onder de naam Altez. Altez is een
landelijk opererend bouwbedrijf. Het personeel
van K.J. de Vries blijft grotendeels in dienst.
> In het kader van de Europa-dag op zaterdag 9
mei heeft het mannenkoor Westerlauwers in de
Heilige Geest Kerk van het Duitse Bad Oeynhausen een indrukwekkend concert gegeven. De
zangers werden op piano en orgel ondersteund
door Jan Kroeske, die ook als solist op het orgel,
een stuk met verschillende variaties vertolkte.
> Voor zijn grote verdiensten op sociaal en maatschappelijk gebied in de vorm van vluchtelingenwerk is Tijs Rippen benoemd tot Lid in de Orde
van Oranje Nassau. Ook Bote Wiersma kreeg
deze Koninklijke onderscheiding. Hij zet zich
sinds 1979 actief in voor velerlei activiteiten en
bestuursfuncties in Buitenpost.
> Tandarts Eddy v.d. Wal uit Buitenpost heeft
vorige maand ook last gehad van de aswolken uit de IJslandse vulkaan. Hij en 27 andere
tandartsen, die voor een achtdaagse excursie
in Armenië waren, zaten door het vliegverbod
vast in de Armeense hoofdstad Jerevan. De
vulkaanuitbarsting in IJsland zorgde ervoor dat
de tandartsen niet volgens planning naar huis
konden gaan.
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Tuinfeest in Haersmahiem
Ook dit jaar is de activiteitenbegeleiding weer druk in de weer geweest om
een gezellig tuinfeest te organiseren, op woensdag 2 juni van 13.00-17.00
uur. Het tuinfeest biedt een gevarieerd programma voor jong en oud. Naast
de diverse kraampjes zullen in samenwerking met de BSO allerlei spelletjes
worden georganiseerd en met het Rad van Fortuin en diverse verlotingen
zijn uiteraard weer prachtige prijzen te winnen. Natuurlijk zal de inwendige
mens niet worden vergeten. Er zijn volop lekkere hapjes en versnaperingen
te verkrijgen, kortom een tuinfeest voor jong en oud, waar weer van alles
te beleven en te genieten valt. Graag tot ziens op woensdag 2 juni!

Jong talent in ons dorp
Ook dit jaar zal tijdens het Concours Hippique in Buitenpost jong talent
zich presenteren aan het publiek. Dit geldt natuurlijk voor de springruiters
maar ook voor de aangespannen rubrieken. Enkele jaren geleden heeft de
Paardensport Commissie van Buitenpost besloten om elk jaar een aangespannen rubriek uit te schrijven voor jong talent. Twee jaar geleden waren
het de Young Riders van de KWPN tuigpaarden. Vorig jaar gingen de Young
Riders van de hackney’s (kleine engelse paardjes) de strijd aan en dit jaar
zijn de Friezen (de zwarte parels van Friesland) aan de beurt. Ze zullen de
wedstrijd rijden voor vierwielige showwagens, ze doen dit nog niet voor
de authentieke Friese Sjees, omdat hiervoor nog wat meer ervaring nodig
is. Er zullen zowel heren als dames aan de start komen. Er wordt in deze
rubriek gekeken naar het paard met de mooiste en beste gangen. Máár er
zal ook een stijlprijs zijn voor degene die deze wedstrijd rijdt met de juiste
houding en uitstraling.
Wat opvalt is dat wij in Buitenpost na een aantal jaren kunnen zeggen dat
de aangespannen sport al lang niet meer een sport is voor oudere mensen
maar dat het ook enorm leeft onder de jeugd! Dit blijkt niet alleen uit de
vele aanmeldingen voor deze rubrieken maar ook uit het enthousiasme
waarmee dit wordt ontvangen. De jeugd wil zich graag presenteren op het
prachtige terrein in Buitenpost! Inmiddels is het programma bekend voor
het Concours Hippique! Zie www.chbuitenpost.nl. Tot ziens op 4 augustus op het Mejontsmaterrein!

Buitenpost voor Jezus
Geloven? Bekijk het maar! Da’s toch niet meer van deze tijd? Christenen
uit Buitenpost laten op zaterdag 12 juni zien en horen dat het geloof in
Jezus alle verschil maakt in het leven. Door middel van activiteiten rond
thema’s als Praten, Maken, Bidden en Doen, wordt tot uitdrukking gebracht wie God werkelijk is: een liefdevolle Vader die bewogen is met alle
mensen! De activiteiten vinden overdag plaats op het Nijensteinplein vanaf 11.00 uur. Sport en spel, ﬁlm en fotograﬁe zijn invalshoeken om stil te
staan bij de vraag wat echt geloven is. Hoe kijk jij daar in 2010 tegenaan?
Interessant of vind je het juist helemaal niks? Kom langs en ga hierover in
discussie. Kinderen kunnen zich de hele dag laten schminken. ’s Middags
er een vossenjacht. Er zijn verder mogelijkheden om te schilderen, een
Jambee-les te volgen, balkenvoetbal te spelen en een (familie-) portret te
maken. In Nijenstein is een expositie over ‘Vader’. ’s Avonds is er in De
Point een optreden van Ruurd Walinga, speelt er een band en is de prijsuitreiking van de grote prijsvraag. Meer info over dit project is binnenkort
te vinden op: www.SamenVoorBuitenpost.nl.
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Mei 2010- ook wij hebben verschillende eieren te leggen
De zoektocht naar een nieuwe voorzitter is nog steeds zonder succes. Om
onszelf ruim de tijd te gunnen een vervanger te vinden, is er door het bestuur besloten het interim-voorzitterschap van mijzelf tot medio volgend
jaar aan te houden. Wij voelen al langer de behoefte om een aantal belangrijke zaken aangaande het bestuurswerk opnieuw vast te leggen, en hiermee zal ik mij in het najaar met name bezig gaan houden. De agenda van
iedere bestuursvergadering is elke keer weer meer dan vol en we ervaren
dat het PBB-werk in belasting toeneemt. Het is daarom een goede zaak om
weer eens na te denken over onze manier van werken. Te denken valt hierbij aan bijvoorbeeld een preciezere taakomschrijving voor ons werk, een
andere insteek op de uitvoering binnen het bestuur en de samenwerking
met anderen en het werken met commissies. We houden u op de hoogte.
De Federatie van Plaatselijk Belangen Achtkarspelen is op zoek naar een
nieuwe voorzitter, nu onze oud-voorzitter Maaike Dotinga daarmee gaat
stoppen. Uit eigen gelederen gaan wij niet een opvolger leveren en het is
gebleken dat er ook in de andere dorpen weinig animo is. De Federatie vergadert twee maal per jaar en heeft zichzelf tot doel gesteld om dorpsoverstijgend met gemeenschappelijke zaken bezig te zijn. Toch valt het soms
niet mee om de meerwaarde van haar werk te bepalen. Desalniettemin
hebben wij besloten om met een positieve houding deel te blijven nemen
aan deze overlegclub, waarin Auke Attema ons vertegenwoordigt.
Het Mejontsmaveld houdt het bestuur opnieuw bezig. De gemeente heeft
in de afgelopen winter aangekondigd er een verhard trapveldje te willen
plaatsen. PBB en ook de Paardensportcommissie lieten daarop blijken dat
zeker een goede zaak te vinden, op voorwaarde dat het niet in de weg gaat
staan van het Concours Hippique. En dit blijkt dus lastig. Omdat de gemeente de oostkant van het veld nog steeds wil vrijhouden voor eventuele woningbouw, is er gekozen voor de zuidkant van het veld. In het overleg,
dat intussen verschillende keren heeft plaatsgevonden, heeft de gemeente
aangegeven dat uit kostenoverweging een demontabele uitvoering niet
mogelijk is. Er lijkt dus een probleem voor de paardensportcommissie te
gaan ontstaan, die tijdens het Concours Hippique de beoogde plek intensief gebruikt. Het gemeentebestuur zal op korte termijn uitsluitsel gaan
geven over wat er precies zal gaan gebeuren. Overigens kon de afgelopen
Hemelvaartsdag en Tweede Pinksterdag opnieuw worden geconstateerd,
dat het veld tijdens de KIWO-snuffelmarkten optimaal werd gebruikt.
Het evenement dat duizenden bezoekers trekt, is een fraaie trekker voor
ons dorp.
Op de voorkant van dit blad heeft u kunnen lezen dat PBB ‘een brandbrief’
aan het gemeentebestuur heeft gestuurd, met het verzoek om snel in gesprek te komen over de situatie in het centrum van het dorp. De steeds
verdergaande leegstand is een groot punt van zorg en is voor ons reden
om er extra aan te trekken. In onze bestuursvergadering hebben al verschillende ideeën het licht gezien. Na de zomervakantie gaan we daar verder aan werken.
Hebt u zaken aangaande ons dorp die u ons zou willen melden? Laat dat
dan beslist niet na, bijvoorbeeld via onze postbus of mail-adres.
interim-voorzitter, Johan Kootstra
telefoon: 541322 e-mail: j.kootstra94@upcmail.nl

Voorlopig Programma Feestweek
Do. 29 juli: 14.30
19.15
19.30
Vrij. 30 juli: 12.00-13.00
13.30-15.00
16.30

22.00

Za. 31 juli: 08.30
10.00
12.00-17.00
19.00

Advertentieacquisitie:
Inlichtingen over advertenties en
vragen en klachten over de bezorging:
Jelly Nijboer, tel. 543155, e-mail:
nijboer42@gmail.com

21.00
Zo. 1 aug.: 10.00
19.30
Ma. 2 aug.: 10.00

Druk:
Drukkerij Banda, Kollum, tel. 451341
Zet- of drukfouten voorbehouden

19.00
12.00-21.00
20.00
Di. 3 aug.: 09.00-12.00

Exemplaren zijn ook af te halen in
The Readshop, It Koartling en
de bibliotheek.
Kopij graag getypt of via e-mail aanleveren, maximaal ongeveer 150 woorden. De redactie kan geen garantie
geven dat kopij wordt geplaatst. Zij
behoudt zich het recht voor ingezonden stukken redactioneel te wijzigen
of niet te plaatsen. Anonieme stukken
worden niet geplaatst.
Kopij voor het volgende nummer
inleveren voor 18 juni 2010.
De volgende editie verschijnt
in week 26 van 2010.

PBB Van de bestuurstafel...

19.00
19.30
20.00
21.00

tel. 541658
tel. 06 15500493
tel. 541322
tel. 541699
tel. 544988
tel. 542787
tel. 0512 - 352471

Transport op een dieplader van de grote kraan - heftruck van transportbedrijf Niek Dijkstra
vanuit Buitenpost naar Heerenveen afgelopen vrijdagavond. De grote kraan is de levensader van het transportbedrijf. De kraan verwisselt de containers en plaatst ze op de
vrachtauto’s. (foto: )
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10.00-15.00
10.00-12.00
13.00-14.00
21.00
Wo. 4 aug.: 07.00
08.00
08.00
08.00
09.00
18.30
Hele week:

Start Kermis
Opening en voorstellen Bûtenposter Keninginne
8e Straatartiestenfestival
Zwemfeest kinderen groep 1 t/m 3
Zwemfeest kinderen groep 4 t/m 8
Martijns Motorservice Motor rondrit vanuit de
Kerkstraat
Fierljeppen op sportpark de Swadde
Buikglijden bij de feesttent aan de Parklaan
Dartstoernooi in de Point
Lichtroute senioren, Veenstra reizen, div. opstap plaatsen
BuitenBios
Bûtenposter brochje, tent aan de Parklaan
Tennistoernooi
Historische motorsportdag, Zwanebloem
Woonexpo Kapenga Ringrijden, Halbertsmastraat en omstreken
Muziek in de tent
Kaatsen aan de Parklaan
Kerkdienst in de tent aan de Parklaan
Braderie/Rommel-kindermarkt in en nabij de
Kerkstraat
Oriënteringsritten, start vanuit de Point
Expositie oud Buitenpost, Hearsmahiem
Orgelconcert Martin Mans, hervormde kerk
Jeugdviswedstrijd 9 t/m 15 jaar, vanuit de
feesttent
Kinderboerderij voor iedereen, veld Parklaan
Waterspelletjes kinderen 6 t/m 12 jaar
Roofvogeldemonstratie
Muziek in de tent
Grote Paardenmarkt
Grote jaarmarkt
Groot terras met muziek, tent Parklaan
Natuurmarkt in en rond de Kruidhof
57e concours hippique, Mejontsmaveld
Luchtballonnen vanaf Mejontsmaveld
@work personeelsdiensten bv. lichtroute
Bûtenposter Keninginne
Kermis

Nieuwe oogst aardappelen
Zeeuwse Doré
Nicola
Malta
Hollandse aardbeien
kersen
frambozen
nectarines
perziken
asperges

P r ijs p uz zel

door Cornelis Visser

Hoe werkt de puzzel?
W. Tabak Franklinstraat 6 - 9285 WT - Buitenpost
tel. 0511 541109 www.denerf.nl

Onderstaande woorden zijn van links naar rechts, van rechts naar links,
van boven naar beneden, van beneden naar boven en diagonaal in het
diagram verborgen. De letters mogen meer dan éénmaal gebruikt worden.
De overgebleven letters vormen de oplossing van de puzzel.
braderie
vlooimarkt
mejontsma
veld
kleed
rommel
antiek
mooi
veel
euro
handel
bloemen
kleding
druk
mensen
gras
zon
regen
lelijk
koopje
duur
fiets
disk
goed
pret

Openingstijden

Oplossen en inleveren.
Los de puzzel op en maak kans op een prijs ter waarde van € 10,-.
Deze prijs wordt ter beschikking gesteld door De Binnenste Buiten Post.
Oplossingen – bij voorkeur op een kaartje – inleveren in de kopijbus
bij The Readshop (Nijenstein 7) vóór vrijdag 18 juni.

Oplossing prijspuzzel april.
website: www.thvandermeer.nl

De puzzel in het aprilnummer heeft 35 correcte inzendingen opgeleverd!
De oplossing luidde: begin van de koninginnedag(h).
De winnaar is: T. Stienstra, Nyckle Haismastrjitte 33, Buitenpost.

De Binnenste Buiten Post

Buitenp oster s

door Nelleke Kemps-Stam
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Het is de oneerlijkheid die de jeugd zo kwaad
Sarah Steringa en de Molukse onmacht
maakt

Vijfenzestig jaar geleden werd Nederland bevrijd van de Duitse bezetting. Niet lang daarna vochten de Nederlanders nog een oorlog
uit die werd verloren. Tevergeefs werd geprobeerd Nederlands-Indië te behouden na de onafhankelijkheidverklaring van Indonesië.
Het uiteindelijke gevolg was dat 12.500 Molukse militairen en hun
gezinnen in 1951 per boot naar Nederland vertrokken. Omdat men
dacht dat de opvang tijdelijk zou zijn, werden zij ondergebracht in
rijksgebouwen. Zelfs de voormalige concentratiekampen Vught en
Westerbork werden als woonoord gebruikt. Sarah Steringa groeide als kind op in de barakken van Vugth.

heid. “We hoorden dat het er warm
was en dat de grond rijk was aan
grondstoffen. Dat de regering haar
belofte niet nakwam, veroorzaakte
wrok. Een gevoel van verlatenheid heerste wel. En die wrok zit
er nog steeds hoor. Dat kun je wel
merken tijdens bijeenkomsten. Die
treinkapingen en bezettingen zijn
gebeurd uit onmacht: je voelt je

Wist u dat Kamp Westerbork van
oorsprong een Nederlands asielzoekerscentrum was? In 1939
werd het kamp op de hei gebouwd
om uit Duitsland gevluchte Joden
onderdak te bieden. Vanaf 1942 gebruikten de bezetters het kamp als
doorgangskamp naar de concentratiekampen in Oost-Europa. In 1943
werd concentratiekamp Vught in
gebruik genomen. Na de bevrijding
werden in beide kampen ‘foute
mensen’ gevangen gehouden. In
1951 kregen zowel Westerbork als
Vught een nieuwe bestemming.
Onder de namen Schattenberg en
Lunetten werden ze gebruikt voor
de opvang van de Molukkers.
Wrok
Sarah Kastanja was drie jaar toen
ze met haar ouders en kleine zusje
in 1950 met het schip ‘De Groote
Beer’ in Nederland aankwam. “Mijn
vader was een KNIL-soldaat”, vertelt Sarah. Ze herinnert zich nog
veel van het leven in Lunetten.
“Het was onze jeugd. Ik heb nog
steeds vriendinnen in Brabant wonen. We deden alles samen. Ik zat

Sarah in Israël. (eigen foto)

Lunetten begin jaren vijftig. (eigen foto)

kwam Sarah tot de ontdekking dat
ze in een voormalig concentratiekamp was opgegroeid. “We wa-

Aankomst van de Groote Beer in 1950. (eigen foto)

er op school en op een dansgroep
voor Molukse dansen. We traden
op in Rotterdam, Den Haag en
Utrecht. Het was een hele levendige gemeenschap. We delen feesten en begrafenissen met elkaar. In
de Molukse gemeenschap hoef je
je niet te verzekeren voor je begrafenis. Als iemand overlijdt, gaat dat
bericht door heel Nederland. En bijna iedereen komt. Er wordt kofﬁe,
suiker en koek enz. ingezameld om
de bezoekers van eten en drinken
te voorzien. De buren koken in een
tent voor de mensen die van ver
komen. En ze geven een envelop
met geld. Alles kan er van betaald
worden, zelfs een grafsteen.” In de
Molukse gemeenschap ben je ook
gewoon familie van elkaar. “Wij
noemen een buurvrouw geen mevrouw, maar ‘tante’. Iedere oudere
was een tante of oom. Een oudere
ongetrouwde broer of zus noemen
wij ‘bung’ en ‘usi’. Beleefdheid en
fatsoen staan hoog in het vaandel.
Daarom heb ik ook problemen met
deze tijd waarin je elkaar maar bij
de voornaam noemt en tutoyeert.
Dat kennen wij niet.” Pas veel later

ren er toen al weg. We hadden er
geen benul van. Er werd niet over
gesproken. We hadden ons eigen
leven daar. En onze eigen zaak, de
Molukse zaak.”
Zowel de Nederlandse regering als
de Molukkers zelf dachten dat ze
na drie maanden wel terug zouden
gaan. Dat was een misrekening.
“De Nederlandse regering zou ons
helpen bij de onafhankelijkheid
van de Molukken. Onze soldaten
hebben ook gevochten voor Nederland”, zegt Sarah met nadruk.
“Maar Nederland heeft ons in de
steek gelaten”. Toch werd op 25
april 1950 de Republik Maluku
Selatan (RMS) uitgeroepen. De
Republiek der Zuid-Molukken was
een feit. Sarah verwijst naar de documentaire ‘Soldaat voor Ambon’.
Daarin vertelt Erik Hazelhoff Roelfzema (Soldaat van Oranje) hoe hij in
zijn eentje met een watervliegtuig
op zoek ging naar bewijs dat Indonesië de Molukken onderdrukt.
Molukse kinderen die in Nederland
opgroeiden, werden al jong door
hun ouders op de hoogte gebracht
van de strijd voor onafhankelijk-

gewoon verraden. Tijdens de treinkaping werkte ik in Heerenveen in
het ziekenhuis. Toen een collega
het hoorde, zei ze: ‘Die moesten
ze allemaal doodmaken’. Toen zei
ik: ‘Dan mag je met mij beginnen’.
Je moet geen oordeel vellen, als je
niets van de zaak afweet.”
De treinkapingen van 1975 en
1977 vernam Sarah via de radio.
“Er was al eerder een bezetting
geweest van het consulaat in Den
Haag. Eigenlijk schrokken we er
niet zo van. Er waren altijd jongelui die met de Molukse zaak bezig
waren en hard wilden aanpakken.
Mijn broers hebben ook in een
groep gezeten, maar die wilden dat
geweld niet. Maar als er geen aandacht is voor jouw zaak, wat doe je
dan? Dan wordt het vaak een wanhoopsdaad. Onder druk van Amerika is Nederland gezwicht voor Soekarno. Hazelhoff Roelfzema was
het daar niet mee eens. We waren
geen vrienden van Soekarno. Die
was voor de Jappen in de oorlogstijd en daar vocht Nederland tegen! Het is de oneerlijkheid die de
jeugd zo kwaad maakt. Er worden
nog steeds mensen gemarteld en
doodgeslagen. De acties zijn niet
goed te praten, maar het is wel
begrijpelijk. De strijd is nog steeds
gaande. Het bestaan van de republiek wordt nog steeds niet erkend.
Het is een principekwestie.”
Israël
Toen Sarah een jaar of dertien was,
verruilde het gezin de woonwijk
Lunetten voor Moordrecht. “Mijn
vader kreeg werk in Rotterdam.
We kwamen te wonen in een eengezinswoning in de Molukse wijk.
Dat was wel wat anders dan de barak in Vught. Lunetten kende één
gemeenschappelijke
badkamer
en er was in het hele kamp maar
één kraan met warm water. Mijn
moeder haalde warm water met
een emmer op haar hoofd. Daarom
liep ze op latere leeftijd nog altijd
statig rechtop.” In het kamp werden nog vijf kinderen geboren, in

Moordrecht kwamen er nog drie
bij. “De oudsten moesten meehelpen. Ik heb heel wat luiers staan
wassen.”
Na de Mulo ging Sarah de verpleging in. “Als ik de mogelijkheid had
gehad, was ik gaan studeren”, zegt
de inmiddels 63-jarige. “Ik kwam in
het ziekenhuis van Baarn terecht.
Na het behalen van mijn A-diploma
en de kraamaantekening heb ik een
jaar in een ziekenhuis in Lausanne
gewerkt. Daarna kwam ik in Den
Haag te wonen, waar ik anderhalf
jaar in de wijk werkte.”
In 1974 viel haar blik op een advertentie in de krant om in een kibboets in Israël te gaan werken. “Ik
heb me alleen opgegeven. Toen
kwam mijn vriendin en die is meegegaan. We kwamen in een groep
van zeven meisjes en drie jongens.
En daar zat mijn man bij.” Zo leerde
Sarah Jaap Steringa kennen. “Na
drie maanden gingen we terug
naar Nederland en in 1976 zijn we
getrouwd”, vertelt Sarah. “Later
zijn we nog eens teruggegaan naar
Israël. Je kon toen al merken dat
het kibboetsleven aan het verdwijnen was. De gemeenschapszin
was weg.” In 2007 gingen Jaap
en Sarah voor de derde keer terug.
“Kfar Glikson bestaat nog steeds,
maar het is nu gewoon een dorp”.
Bruin
Jaap en Sarah kregen drie kinderen.
De band met de Molukse familie is
sterker dan die met de Friese. Hoewel de kinderen ‘halfbloed’ zijn,
hebben ze ook veel meegekregen
van de Molukse zaak. “Wij spreken
ook een beetje Maleis met elkaar
en ze zijn heel geïnteresseerd in de
Molukken. Het blijft leven omdat
het overgedragen wordt. Er is nu
ook een tweede generatie president.” Omdat Sarah zelf niet meer
in een Molukse wijk woont, merkt
ze wel dat ze verwesterd is. “Je
gaat er minder van weten. Maar
als er iets over de Molukken op de
televisie is, wil ik het zien.”
Toen ze met Jaap voor het eerst
naar Friesland kwam, merkte ze
dat ze ‘anders’ was. “Door mijn
schoonfamilie werd ik gewoon
als nieuweling ontvangen. Maar
toen we naar de kerk gingen in

Wouterswoude vormden de kerkgangers een haag om mij te bekijken. We liepen er tussendoor naar
de ingang van de kerk. Ze hadden
misschien nog nooit een donker
iemand gezien! Daar werd ik wat
cynisch van. Zijn deze mensen ooit
wel eens verder dan Leeuwarden
geweest? Toen we hier in Buitenpost aan het Molenerf kwamen
wonen, viel er een paar maanden
later een briefje door de brievenbus. Kinderen hadden opgeschreven: jullie zijn bruin. Ik dacht: wat is
dit erg. Het komt van huis uit. Want
ik heb gemerkt dat men denkt dat
je dom bent als je bruin bent. Dan
weet je niks.”
Dat Sarah zeker wel wat weet, blijkt
uit twee studies die ze momenteel
volgt: Spaans in Leeuwarden en
kunstgeschiedenis aan de Vrije
Academie in Groningen. En het
zit in de planning om nog eens
naar de Molukken te gaan. “Wat
me tegenhoudt, is het sanitaire
gedoe. Je gaat vijftig jaar terug
in de tijd en de rivier is het toilet.
Bovendien wordt er verwacht dat
je bij familie gaat slapen. Maar er
is inmiddels een ruimte gecreëerd
voor ons westerlingen. Misschien
kan ik mijn broer overhalen, want
Jaap wil niet mee. Maar ik heb nog
zoveel wensen. Naar Peru gaan
bijvoorbeeld.” Waar ze ook naar
toegaat: hasta la vista, Sarah!

(advertentie)

Nieuw!

Nu ook bij ons batterij-service voor horloges!

Auto van de week:
Opel Vectra Station
Elegance 2.2 - 16 V 150 PK
bouwjaar: 2005
km. stand: 115.000
opties: ecc, trekh., elec.
ramen en spiegels, cruise
control, xenon verlichting,
enz., enz.
prijs: € 11.950,Zeer ruime en complete
vakantie-auto!!!

Diensten:
- Website ontwikkeling
Contact:
Beatrixstraat 15, 9285 TV Buitenpost
T: 0511-542328, F: 0511-540705
E: info@creativework.nl, I: www.creativework.nl

- Website beheer systemen
- Huisstijl ontwikkeling
- Advertenties

Alle Gaastra
dames-, heren- en kinder fleece vesten
25% korting
CHRISTINASTRAAT 4 - BUITENPOST
0511 541635

VA N DER VE EN

Voorstraat 5
Buitenpost
t: 0511 541545
f: 0511 541524
i: www.enormvanderveen.nl
e: winkel@enormvanderveen.nl

Nu 25 euro korting
op Trippen zomersandalen

De Binnenste Buiten Post

Vice-premier Rouvoet brengt bezoek aan ons dorp
Woensdag 19 mei was
vice-premier
André
Rouvoet te gast bij een
regionale netwerk-bijeenkomst in Noordoost
Friesland. Voorafgaand
aan de presentatie van
het Masterplan Netwerk Noordoost, plantte de minister, samen
met gedeputeerde Piet
Adema en burgemeester Tjeerd van der Zwan
van Achtkarspelen, een
tweetal op duurzame
wijze verzorgde wijnranken in de Kloostertuin van De Kruidhof in
Buitenpost. De eerste wijnrank, van veertig jaar oud,
is afkomstig uit Frankrijk en is daar duurzaam geteeld
op een wijngaard die werkt volgens de ecologische regels van Federation Terra Vitis. De tweede wijnrank die
werd geplant is rechtstreeks afkomstig van wijngaard
De Frysling uit Twijzel. Deze wijngaard is in 2008 aan-

geplant (3 hectare) en
zal over ruim een jaar
de eerste wijnen gaan
produceren
volgens
het ecologische Terra
Vitis concept. Eigenaar
Jantiene Broersma assisteerde vice-premier
Rouvoet, samen met
Jan Willem Zwart, directeur van de Kruidhof, op vakkundige
wijze en toonde zich
erg ingenomen met
alle belangstelling voor
het familiebedrijf. “We
(foto: Binne-Louw Katsma)
krijgen alle steun van
de gemeente Achtkarspelen voor onze nieuwe onderneming. Dat is goed
voor ons en ook voor de bekendheid van de streekproducten uit Noordoost Friesland. Dat daar ook vanuit
Den Haag en Frankrijk belangstelling voor is, betekent
voor ons een enorme stimulans om de mooiste wijnen
van Noord-Nederland te gaan maken.”
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Tuin ( b e ) leven
mei 2010
Tuinspeeltuin
Tachtig jaar geleden werd er heel anders over spelen gedacht dan tegenwoordig. Op De Kruidhof werd er destijds helemaal niet aan gedacht en was het vooral
heel hard werken. Het kweken en conserveren van groenten en fruit was het
voornaamste werk wat er gedaan moest worden. In het Tuincafé van De Kruidhof en in de thematuinen is een overzichtexpositie van 80 jaar De Kruidhof.
Sinds 2007 spreekt De Kruidhof over de ontwikkeling van een educatieve kinderspeeltuin. Een plaats waar kinderen al spelend leren over hun eigen leefomgeving, de Noardlike Fryske Wâlden. Het steunpunt Natuur- en Milieueducatie
werk hieraan mee door scholen gericht lessen aan te bieden over deze leefomgeving. De Kruidhof speelt graag in op de behoefte die er in de regio bestaat
om met kinderen een dagvullend programma aan te kunnen bieden. Dat kon
al langer door de bijzondere routes die in de tuin voor kinderen zijn ontwikkeld, maar dit vroeg altijd nog een extra inspanning van ouders/verzorgers.

Expositie beeldend kunstenaars in jubilerende Kruidhof
In het jubileumjaar van
De Kruidhof zijn dit jaar
maar liefst drie verschillende kunstenaars aanwezig die enkele van
hun werken exposeren.

poëzie/muziekmiddag
worden georganiseerd
in de thematuinen van
De Kruidhof.
Hein Mader laat bezoekers van De Kruidhof
genieten van een aantal
van zijn abstracte bewegende beelden. Het
combineren van kunst
en natuur is een van de
idealen van de nu 85-jarige beeldend kunstenaar.
Ook wil hij graag dat er
rondom zijn beelden iets
gebeurt, dat zij als het
ware het decor zijn.

Jan Ketelaar exposeert
met drie bijzondere
werken in de geneeskrachtige kruidentuin.
Ketelaar werkt veel
met ijzer, maar heeft
ook een bijzonder marmeren beeld geëxposeerd. Jan Ketelaar
werkt in zijn atelier in
Drachten aan grote
Beeld van Jan Ketelaar. (foto: De Kruidhof)
ijzeren werken. Sinds
Oene van der Veen is een sensitieve kunstenaar, hij laat
zijn exposities in New York is Ketelaar een bekende
zich leiden door wat zijn gevoel hem ingeeft en luistert
Fries geworden die naast zijn zeer herkenbare werken
naar zijn materiaal. De beelden die op De Kruidhof staan
ook poëtische werken maakt. Zondagmiddag 20 juni zal
zijn allemaal van hout.
er in samenwerking met enkele andere schrijvers een

Afscheidsreceptie bode mevrouw Postma
Dinsdagavond 25 mei werd er, tijdens een gezellige receptie in de Schakel te Buitenpost, afscheid genomen
van uitvaartleidster Minke Postma-Westra. Er kwamen
ongeveer 40 genodigden om Minke de hand te drukken. De genodigden hadden merendeels zijdelings
te maken met het uitvaartwezen. In het dankwoord
memoreerde de voorzitter van de uitvaartvereniging,
Alle Klaver, het werk wat mevr. Postma bijna 20 jaar
heeft gedaan. Hij wees daarbij op de grote waarde
voor de nabestaanden en de rol van de bode in de
dorpsgemeenschap om de familie bij te staan in de
moeilijke omstandigheden die een sterfgeval met zich
meebrengt. De heer Klaver zei, dat de vereniging in
de persoon van Minke een betrokken uitvaartleidster
heeft gehad. Hij liet zijn dankwoord vergezeld gaan van
een enveloppe met inhoud en een boeket bloemen
voor de afscheidnemende bode. Minke zei, dat zij het
werk met groot genoegen heeft gedaan en bedankt
de dragers dat zij altijd voor haar hebben klaar gestaan.
Zij heeft het verder belangrijk gevonden, dat de familie tijdens haar periode bij de uitvaarten een steeds
grotere inbreng heeft gekregen. Tevens werd de heer
Leo Blees door de voorzitter voorgesteld, die met ingang van 1 juni 2010 de nieuwe bode wordt. Het gezin Blees woont in Driesum en Leo werkt bij de ﬁrma
Kaspersma in Dokkum. Als chauffeur van de rouwauto
heeft hij al veel met uitvaarten te maken gehad. Bovendien heeft hij bij de uitvaartvereniging Buitenpost
stage gelopen i.v.m. de studie voor uitvaartverzorger.
De heer Blees geeft aan erg ingenomen te zijn met

Vorig jaar is er een eerste aanzet gegeven om de educatieve kinderspeeltuin te verwezenlijken. Dit jaar is hier een vervolg op gekomen. Er is door medewerkers van De
Kruidhof keihard gewerkt aan de tweede fase van de speeltuin. Op Twitter (@dekruidhof) is het proces al langer te volgen. Op foto’s is te zien hoe prachtige natuurlijke
speeltoestellen omhoog rijzen. Water en zand staan centraal in de speeltuin, elementen die voor kinderen in hun ontwikkeling erg belangrijk zijn, weet ik van mijn wijze
moeder. Kinderen kunnen hun eigen speeltuin verder maken zoals ze zelf graag willen.
In de tuin is materiaal aanwezig waarmee hutten gebouwd kunnen worden, vuur
gestookt kan worden, geklommen en geklauterd kan worden. Al spelende maken kinderen hun eigen lesprogramma. Of dit nu te maken heeft met de ijstijden of juist met
duurzaamheid en natuur, alle elementen zijn in de speeltuin aanwezig. De speeltuin
zal dit jubileumjaar ofﬁcieel geopend worden, maar van te voren mogen kinderen
met hun ouders alvast een voorproefje komen nemen. Bezoekers die de heemtuin
van De Kruidhof missen, kunnen hun hart ophalen in de geheel nieuw aangelegde
heemtuin aan de spoorzijde waar eind mei wellicht duizend bloemen bloeien.
Jan Willem Zwart

Ui t d e ou d e d o os A. en S. Wiersma

Mevr. Postma met haar opvolger dhr. L. Blees. (foto: Juul Beerda)
Optocht op Keninginnedei 1952. Rjochts boppe is de wettertoer noch te sjen.

de benoeming door het bestuur en hoopt een goede
opvolger te worden van Minke. De voorzitter wenstte
mevr. Postma een goede tijd toe en hoopt op een goede samenwerking met de heer Blees.
Gegevens nieuwe uitvaartleider:
Leo Blees, Kerkstraat 2, 9114 RL, Driesum
tel: 0511-422052, mobiele telefoon: 06-30857534

* wasmachines - drogers
* koelen - vriezen
* vaatwassers
* inbouwapparatuur
* LCD - audio
* kleinhuishoudelijk
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Reisverslagen

Retourtje Stockholm

Hoofddoel van onze reis is natuurlijk een bezoek aan het
Hilton Hotel aldaar, waar Mary’s kunstwerken worden
geëxposeerd. We boeken de reis bij Ryan Air met vertrek vanuit Eindhoven naar Nyköping in Zweden. Dan
nog anderhalf uur met de bus naar Stockholm waar wij
om acht uur ’s avonds arriveren bij het centraal station.
Snel een taxi naar ons ‘budget-hotel’, even een pizza
en dan naar bed, want er wachten ons enkele slopende
dagen.
Expositie Hilton Hotel
De volgende morgen als eerste een bezoek aan de expositie.
De zes schilderijen met de Schotse ruiten van de Mac Millan
Clan hangen keurig in gelid langs de wand van de galerie. Ze
worden tentoongesteld in een conferentiezaal. Ook het werk
van Tamme Hoekstra (Surhuisterveen) hangt er. Wij waren er
om tien uur ‘s morgens, dus hadden we het rijk alleen. Het
werk van de twee andere kunstenaars hing in de ontbijtzaal.
Inmiddels is de expositie met één maand verlengd
Stockholm
Na een paar uur vinden we het welletjes en besluiten we
om Stockholm te gaan bezichtigen en wij hebben daar geen
moment spijt van. Wat een schitterende stad met al die eilandjes, bootjes en uiterst vriendelijke mensen. Een drie dagenpas wordt aangeschaft en zo kunnen we onbeperkt met
bus en metro de stad doorkruisen. Met een 48 uur pas kunnen we ook met de Hop On Hop Off, een rondvaartboot die
je op diverse interessante plekken brengt.
We worden afgezet bij het Vasa Museum, waar een schip
uit de zestiende eeuw ligt, dat op haar maidentrip zonk, ruim
driehonderd jaar op de bodem van de zee lag en in 1961 werd
gelicht en opgekalefaterd. Nu ligt zij in alle glorie te pronken
in het museum en je raakt bijna niet uitgekeken op de pracht
en praal. De boot pikt ons een paar uur later weer op en zet
ons af op Skepsholmen, een eilandje met het Museum Moderne Kunsten en gelukkig is daarnaast een Museum met

Onder wijs in ons dor p

Mary met haar geëxposeerde schilderijen. (eigen foto)

oude boten, met een soort zeevaartschool. Dus Mary naar de
Kunst en ik naar de boten. Prachtig, zoals men die oude vloot
drijvende en varende weet te houden. Bij het museum is een
scheepstimmerwerfje, waar studenten in alle ijver bezig zijn
met het onderhoud. Ook liggen hier naast Russische, Finse,
Noorse en Zweedse schepen een aantal Nederlandse schepen, Botters, Koffen en Tjalken. Allemaal netjes in het water
met de achterplechten naar de kant en ik vermoed, dat veel
boten worden bewoond door de studenten van het werfje.
Dag twee brengt ons bij Aquaria, het zeeaquarium waarin
een heus tropisch woud met meervallen en daarnaast haaien,
sidderalen en nog veel andere soorten. Op het zelfde eiland
(Djurgärden) bevindt zich ook het Skansen Outdoor Museum
en wildpark, we lopen er naar toe, maar een bezoek is niet
aan ons besteed, want het blijkt en soort van pretpark. De
boot brengt ons dan naar Gamla Stan (de oude stad), dit is
het oorspronkelijke deel van Stockholm. Op dit eilandje is het
Royal Palace gevestigd en dit wordt beveiligd door prachtig
uitgedoste militaire wachtposten. Verder zijn hier heel smalle
straatjes met allemaal restaurantjes. Het is hier heerlijk toeven en we laten ons verleiden tot het nuttigen van een bak

Relatie met het dorp
Als school wil het Lauwers College een zo goed mogelijke relatie
met de bewoners van Buitenpost
onderhouden. “Niet alleen met ouders, maar ook met omwonenden
en andere dorpsbewoners willen

soep, die ons helaas niet goed bekomt en na nog even te
hebben rondgezworven haasten wij ons naar het hotel om
even uit te rusten en bij te komen van de soep. De rest van
de dag blijven we ons niet lekker voelen, maar…
De derde dag nemen we de boot naar het kleine eilandje
Fjäderholmen, waar nog heel oude ambachten worden beoefend. We krijgen uitleg van de smid over hoe hij zijn messen
smeedt en ernaast is een glasblazer druk doende. De houtbewerker doet uitgebreid verhaal en je raakt geïmponeerd door
zijn liefde voor hout. Prachtige beeldhouwwerken zijn afkomstig van zijn hand en tuinmeubels uit één stuk boom zijn bijzonder mooi en praktisch. We brengen hier een paar heerlijk
uren door en nemen
na de lunch de boot
naar Nybroplan, waar
we op de bus stappen naar Kaknästornet, de tv toren met
een hoogte van 160
meter. We nemen de
lift naar de top en hebben een fantastisch
uitzicht op Stockholm,
waar natuurlijk de nodige foto’s worden
genomen. Vanuit de
hoogte kijken we naar
het binnenvaren en
afmeren van grote
cruiseschepen op de
Prachtig uitgedoste wachtpost. (eigen foto)
rede van Stockholm.
Met een rijk gevuld Zweeds diner, op Gamla Stan met uiteraard een rendiersteak, besluiten we ons verblijf in deze
prachtige stad om de volgende morgen al vroeg te vertrekken richting Nederland.
Theo van Asperen

Het Lauwers College: onderwijs midden in ons dorp

Al tientallen jaren ﬁetsen er dagelijks honderden scholieren
door Buitenpost naar het Lauwers College. Met gebouwen
aan De Hoefslag en de Halbertsmastraat (‘De Lits’) is de school
sterk vertegenwoordigd in het
onderwijs van het dorp. Leerlingen kunnen er terecht voor verschillende soorten voortgezet
onderwijs, waarin steeds meer
aandacht wordt geschonken
aan de positie van de school
en de rol van leerlingen in de
maatschappij.
“Het Lauwers College is een verzamelplaats van jongeren en dit
brengt voor de omgeving leuke,
maar soms ook minder leuke dingen met zich mee. Groepen leerlingen gedragen zich in het dorp wel
eens onhandig, maar tegelijkertijd
brengen ze ook levendigheid met
zich mee,” zo vertelt locatiedirecteur Douwe Holwerda. Samen met
locaties in Kollum, Surhuisterveen
en Grijpskerk vormt de school de
‘Christelijke Scholengemeenschap
Lauwers College.’ Door een schoolbrede onderwijsaanpak wordt
geprobeerd om een collectief te
smeden van de locaties. Toch blijft
er ondanks de eenheid ruimte over
voor eigen cultuur op de scholen.
“De aanwezigheid van theoretische
onderwijsrichtingen is kenmerkend
voor de locatie in Buitenpost,” aldus
Holwerda. “Het is goed dat leerlingen en ouders zeggen dat er op het
Lauwers College sprake is van goed
onderwijs. Daarnaast zijn we ook
blij dat huidige en oud-leerlingen de
school typeren als een veilige en
gezellig leeromgeving, waarin de
leerling zich gekend weet.”
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we via korte lijnen communiceren,” vertelt Holwerda. “Wanneer
er irritaties zijn over het gedrag van
leerlingen hopen we dat de bewoners dit aan ons melden. Het is wel
eens gebeurd dat buurtbewoners
foto’s naar ons mailden. Erg handig
bij het aangaan van een gesprek
met leerlingen.” De bevolking van
de winkelstraat door leerlingen, is
een voorbeeld van iets dat door de
bewoners niet altijd op prijs wordt
gesteld. “Leerlingen halen onder
schooltijd niet altijd leuke dingen
uit. Door korte pauzes, het aanbieden van voorzieningen en deelname aan het project de gezonde
school proberen we de leerlingen
op school te houden,” zo legt de
locatiedirecteur uit. De aanwezigheid van de school zorgt volgens
Holwerda niet alleen voor overlast.
“De scholieren zijn actief en maken Buitenpost levendig en ik ben
blij dit ook regelmatig van dorpsbewoners te horen.”
Buiten de schoolmuren
Het Lauwers College is van mening dat de verantwoordelijkheid
voor het gedrag van de leerlingen
niet altijd stopt bij het verlaten van
het schoolgebouw. “In de lessituatie worden de leerlingen bezig
gehouden, maar daarbuiten gebeuren er soms dingen die niet
altijd op prijs gesteld worden,” aldus Holwerda. “De school moet

echter afgerekend worden op de
acties die ondernomen worden
om irritaties over het gedrag van
leerlingen te voorkomen. Niet op
de aanwezigheid ervan.” Als voorbeeld wordt de organisatie van de
laatste schooldag genoemd. Elk
jaar mogen eindexamenleerlingen
activiteiten organiseren als afsluiting van hun schoolperiode. Vaak
zet dit feest zich buiten schooltijd
voort en vorig jaar resulteerde dit
in overlast in het park. Dit jaar heeft
het Lauwers College samen met
gemeente, politie en jongerenwerk
nagedacht over een georganiseerd
feest na aﬂoop van de festiviteiten
op school. De meningen over het
feest aan de Parklaan waren positief, maar toch ziet Holwerda verbeterpunten. “Als school blijven
we grote moeite houden met het
alcoholgebruik op dergelijke activiteiten. Binnen de schoolmuren
is het al onbespreekbaar en daarbuiten is het tijdens dergelijke middagactiviteiten ook onnodig.”
Burgerschap leerlingen
Onderwijs vindt tegenwoordig niet
altijd meer plaats binnen de schoolmuren. De overheid verplicht scholen om te tijd investeren in sociale
integratie en ‘burgerschap’ van de
scholieren. Volgens de locatiedirecteur past deze rol bij de school:
“Door de jaren heen heeft het Lauwers College haar eigen rol zien

veranderen. Vroeger begon de
maatschappij pas na de school. Tegenwoordig zitten we dieper in de
maatschappij.” Maatschappelijke
stages worden ingezet om leerlingen vrijwillig iets te laten betekenen voor de mensen uit het dorp.
“Wanneer een leerling ergens in
het dorp vrijwilligerswerk doet,
komt het in aanraking met de lokale
maatschappij. De leerling ontdekt
dat hij of zij een bepaalde verantwoordelijkheid heeft. Op die manier leren de leerlingen dat er naast
schoolwerk ook nog iets anders
is,” aldus Holwerda. Naast maatschappelijke stages probeert de
school ook door projectonderwijs
de leerlingen in contact te brengen met de omgeving. Holwerda:
“Op dit moment zijn leerlingen bezig met het project ‘Maquette van
Buitenpost’, waarbij ze vanuit de
vakken techniek en wiskunde een
schaalmodel van het dorp maken.
In het volgende nummer van dit
blad zullen de leerlingen hier zelf
meer over vertellen.”

ruim 1200 leerlingen verspreid over
twee schoolgebouwen op het Lauwers College. Alleen al vanwege de
verplaatsingen tussen De Lits en
De Hoefslag tijdens leswisselingen,
is er sprake van gemiddeld 1500
verkeersbewegingen per dag,” zo
vertelt Holwerda. Samen met de
gemeente probeert het Lauwers
College om de openbare orde zo
goed mogelijk te bewaren. Zo is onlangs aan De Hoefslag een parkeerverbod van kracht gegaan en daarnaast is besloten om de school aan
De Hoefslag uit te breiden. Op die
manier kunnen alle leerlingen binnenkort onderwijs volgen op deze
locatie. “We hopen dat er in het
schooljaar 2011-2012 iets staat,” aldus Holwerda. Tegelijkertijd spreekt
de locatiedirecteur de verwachting
uit dat, door de verplaatsing van
de leerlingen naar één gebouw, de
overlast in de directe omgeving van
de school zal verminderen.

Verbouwing De Hoefslag
Al enkele jaren voldoet de onderwijslocatie ‘De Lits’ niet meer aan
de eisen die aan het onderwijs
gesteld worden. Daarbij komt het
reizen van de ene locatie naar de
andere locatie niet ten goede van
de onderwijstijd en de verkeersveiligheid. “In Buitenpost zitten

uit Buitenpost en omgeving zijn en
worden geholpen in hun persoonlijke ontwikkeling, maar die door de
jaren heen ook zelf is gegroeid. De
ambitie van de school is om ook in
de toekomst haar taken met inzet
en passie te blijven vervullen. Daarbij is een goed contact met de omwonenden van cruciaal belang.

Al met al is het Lauwers College
een school waar veel leerlingen

*Reparatie van dames- en herenschoenen
*Ritsen in laarzen en tassen zetten

Hèt adres voor schoenreparaties
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G edempte Vaar t 13 - 9231 AS - Surhuister veen - tel. 0512-361548

Kerkstraat 40 - Buitenpost
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Auke van der Horn: “Het is mooi geweest, zo”

In het Friesch Dagblad van 8 mei 2010 werd één hele
pagina gewijd aan het afscheid van onze plaatsgenoot
Auke van der Horn. Jarenlang was hij actief in de voetballerij; eerst als speler bij Blauw Wit 34 uit Huizum
(nu Leeuwarden). Bij deze club kreeg hij zijn voetballersopleiding. Toen hij trouwde en een baan kreeg in
Zuid-Holland speelde hij in het eerste elftal van ’s Gravenzandse SV. In 1970 werd hij ambtenaar bij de Gemeente Achtkarspelen, keerde terug naar Fryslân en
ging wonen in Buitenpost. Eerst speelde hij nog een
tijdje voor zijn oude club Blauw Wit. Toen er in 1972
aan zijn actieve loopbaan als speler een einde kwam,
koos hij ervoor verder te gaan als scheidsrechter.

Dat het Friesch Dagblad één volledige pagina aan Auke besteedde, zegt genoeg over hoe het Auke is vergaan als scheidsrechter. Op 65-jarige leeftijd ﬂuit hij nog iedere week op het
hoogste niveau in het zaterdagvoetbal. Ook landelijk is Auke
de hoogste in leeftijd, van hen die in groep 1 uitkomen. “Daar
moet ik dan wel wat voor doen”, vertelt Auke. “Iedere maandagavond een duurloop van 10 kilometer en iedere woensdagavond intervaltraining. Wanneer ik niet hoef te trainen, tennis ik
graag, want bewegen is belangrijk. Tennis heb ik op latere leeftijd geleerd. Mijn techniek is daardoor niet geweldig, maar dat
kan ik compenseren met mijn snelheid.” Snel is Auke zijn hele
leven geweest. Eerst als rechterspits bij de clubs waar hij voor

speelde. Sprintend langs de zijlijn leverde hij mooie voorzetten
af en pikte ook vaak een goaltje mee. Als scheidsrechter kan
hij op 65-jarige leeftijd nog altijd moeiteloos een wedstrijd in
de hoofdklasse leiden. En dan moet je snel zijn, want het spel
golft vaak op en neer en als scheidsrechter moet je er bovenop
zitten. “Soms gebeurt het dat iemand vóór een wedstrijd naar
mijn leeftijd vraagt,” vertelt Auke. “Ik antwoord dan altijd 50+.
Na de wedstrijd wil ik mijn echte leeftijd wel zeggen. Heb ik
fouten gemaakt (en wie maakt die niet) dan ontwijk ik het, want
dan begint men over die ouwe scheids, terwijl dat niets met
mijn ﬂuiten van die dag te maken heeft.”
Scheidsrechters worden jaarlijks getest door de Shuttle Run
test. Dit is een test waarbij je tussen twee lijnen heen en weer
moet lopen. Bijvoorbeeld met piepgeluiden die opgenomen
zijn op een geluidsmedium wanneer je moet keren. De lijnen
liggen 20 meter uit elkaar. De test werkt met trappen. Elke minuut wordt er één trap afgewerkt. Het tempo gaat elke trap
een beetje sneller. Het is niet de bedoeling dat er van tevoren
een warming up gedaan wordt. De test is bedoeld om het uithoudingsvermogen (UHV) te testen. Je moet zo kort mogelijk
draaien, omdat het wenden en draaien invloed heeft op het
UHV. Tot op heden volbrengt Auke deze test moeiteloos.
Nu er volgend seizoen een topklasse in het amateurvoetbal
wordt ingesteld, vindt Auke het tijd om zich terug te trekken.
Hij heeft dan 38 jaren in het zaterdagvoetbal en op een hoog
niveau geﬂoten en kijkt met veel voldoening terug op zijn carrière. De ﬂuit wordt niet helemaal deﬁnitief opgeborgen, want
Auke is nog wel van plan om de landelijke jeugd te ﬂuiten. Ook
binnen de KNVB blijft hij actief. Zo is hij lid van de Districtscommissie Wedstrijdzaken Noord en is hij ondermeer belast met
de bekertoernooien. Ook is hij lid van de Leeuwarder Scheidsrechtersvereniging Noord-Friesland. Dit betreft het gebied ten
noorden van de spoorlijn Harlingen-Buitenpost.
Auke vindt het belangrijk zich voor de gemeenschap in te
zetten. Zo was hij twee maal diaken en één maal lid van
de commissie van Beheer voor de Buitenposter PKN kerk.
Verder is hij sinds zijn pensionering lid van het bestuur van
de Stichting Paardensport Commissie Buitenpost. “Toen

Vr ij w illi g er s in o ns d o r p door Anneke Vries

ik werd benaderd door de heer Idema, de vorige voorzitter
van de commissie, wierp ik tegen dat ik geen verstand
van paarden heb”, vertelt Auke. “‘Daar hebben we andere
mensen voor’, zei de heer Idema toen, ‘we zoeken iemand
die goed is in de administratie en daarvoor lijk jij ons geschikt.’
Nu vind ik het Concours Hippique een prachtig evenement
voor Buitenpost en daarom stemde ik toe. Sindsdien ben ik
tweede penningmeester, coördinator van de vrijwilligers en
behartig ik mede de belangen van de sponsors. Dat laatste is
erg belangrijk, want zonder sponsors zijn wij als organisatoren
van het Concours Hippique natuurlijk nergens.”
Achter Auke’s activiteiten staat zijn vrouw Greetje. “Ik vind het
fantastisch zoals zij zich al die jaren heeft opgesteld. Ze liet me
altijd mijn gang gaan. Veel avonden was ik weg en de meeste
zaterdagen ook nog maar nooit een wanklank. En de voorbereiding begint thuis. Want als je als scheidsrechter weggaat en de
vrouw is het er niet mee eens, dan heeft dat een negatieve invloed op je ﬂuiten.” Vroeger toen Auke voetbalde ging Greetje
wel eens kijken. Maar nadat hij scheidsrechter was geworden
bleef ze liever thuis. “Dat spijt me niet”, zegt Auke. “Want als
scheidsrechter krijg je veel naar je hoofd geslingerd, vooral van
de beste stuurlui die langs de zijlijn staan. Het laat mij koud,
maar Greetje zou het zich wel aantrekken. Het is goed geweest. Het is mooi geweest, zo. En dat het gewaardeerd werd
wat ik deed, blijkt wel uit dat artikel van het Friesch Dagblad.“

Buitenschoolse opvang in
Haersmahiem

Vrijwilligerswerk voor het Rode Kruis
Even voorstellen: mijn naam is Anneke Vries. Woonplaats Buitenpost.
Vanaf ± 1990 vrijwilligster en sinds
enkele jaren voorzitter van het Rode
kruis in Achtkarspelen. Als één van
de vele vrijwilligsters van het Rode
Kruis mag ik voor u, als lezer van dit
blad, een bijdrage leveren door enkele facetten te belichten. Voor ons
als medewerkers is één van de belangrijkste taken het bezoeken van
gasten, die om meerdere redenen,
zoals bijvoorbeeld ziekte, handicap
of eenzaamheid, extra aandacht verdienen. Door deze bezoeken willen
we voorkomen dat deze mensen in
een isolement raken. Dat kan door
o.a. door een bezoek, wandelen of
een uitstapje. Daarnaast organiseren we maandelijks ochtend- of
middagbijeenkomsten voor gasten
en vrijwilligers met o.a. interessante lezingen, voorlichting, creatief bezig zijn en een lentebroodmaaltijd. Op 1 juni is er de jaarlijkse
dagboottocht. Met meerdere vrijwilligers en medische zorg zet ik me
in voor het verlenen van hand- en
spandiensten aan mensen met een
beperking en ouderen. De meeste
gasten ervaren deze dag als zeer
bijzonder. Oók kunnen mensen zich
aanmelden voor een aangepaste vakantie. Het Nederlandse Rode Kruis

Anneke Vries-Miedema met gast. (eigen foto)

exploiteert twee vakantiehotels, ‘De
Valkenberg’ in Rheden en ‘IJsselvliedt’ te Wezep én het hotelschip
de ‘Henri Dunant’. Voor velen is dit
de enige mogelijkheid om van een
vakantie te genieten. Enkele weken
per jaar draag ik ook hier een steentje bij door met vele collega’s de gasten met de nodige zorg en liefde te
omringen. Wij proberen bij al deze
facetten tegemoet te komen aan de
wensen van onze gasten.
Mocht u na het lezen van dit artikel
nieuwsgierig geworden zijn, dan horen we dat graag. Neemt u contact

op via tel. 544524.
Recept van het Rode Kruis
Neem een portie opgewektheid en
een volle kan met een lach. Een
blikje boordevol geduld. Een soeplepel geluk voor elke dag. Een volle
lepel moed tegen verdriet en tegenspoed. Kruiden met wat humor. Ook
een vleugje blijdschap kan erin. Een
mandje vriendschap om te geven
en te ontvangen. Een potje rust en
gezelligheid en tenslotte nog wat
mooie dromen. Een snuifje verwondering en bewondering voor al het
moois om ons
heen.
Meng
dat alles goed
met een beetje
warmte en geef
hier en daar wat
licht. Garneer dit
alles met vrolijkheid en serveer
het met een blij
gezicht. Smakelijk eten.

Het is nu al weer ruim een jaar geleden dat Amarins Kindercentra haar
buitenschoolse opvang begon in Buitenpost. BSO De Bijenkorf heeft een
prachtige locatie binnen zorgcentrum Haersmahiem. Hier maakt zij gebruik van twee ruimtes, een leefruimte en een speciale speelkamer. De
kinderen die de BSO bezoeken zijn van de basisschoolleeftijd.De locatie
is ideaal centraal tussen de scholen in en midden in het dorp. Wat deze
BSO zo bijzonder maakt, is dat deze gevestigd is in zorgcentrum Haersmahiem. Kinderen en ouders hebben er altijd een warm welkom. De BSO
organiseert verschillende activiteiten, speciaal voor de kinderen, maar ook
gezamenlijk met de bewoners. Een combinatie van beide is geweldig!

Ferhaleteater

door Janne Oosterwoud

Foar de jubilearjende froulju’s feriening sil ik in ferhalejûn fersoargje.
“Jo kinne jo hjir wol ferklaaie”, seit
de foarsitster en bringt my yn ’e
konsistoarjekeamer. In rige dominy’s oan ’e muorre sjocht earnstich
op my del. Gjin glimke kin der ôf,
en se ferlûke gjin spier as ik yn
myn himd stean. Ik doch de lange
griene jurk oan en bou mysels om
ta ferhalebeam. “Eins binne wy in
bytsje kollega’s”, fertel ik oan de
swijende portretten, “ik sil ferhalen
fertelle yn tsjerke.” Byldzje ik it my
yn, of lûkt dy iene mei dat briltsje de

wynbrauwen op? “Sinfolle ferhalen
hear”, sis ik der hastich oerhinne,
“der is ek ien oer Noach by.”
Mei it swit op ’e rêch en in applaus
yn ’e holle kom ik werom. It sit der
op. Under it ferklaaien rint it publyk
achter de doar lâns, noch neipratend oer de jûn. Ik fang krekt in pear
opmerkingen op: “Der wienen wol
nuvere ferhalen by”, en, “Och, je
kinne net alle kearen in topsprekker
ha.” Begripend knikke de dominy’s
my ta. Krityk, dêr kinne se wol yn
meiﬁele.

Aardbeien bak 500 gram

Bildstar zak 5 kilo

Trostomaten 1 kilo

+25

voor € 1,49

voor € 1,00

Aanbiedingen alleen geldig
bij Super de Boer Buitenpost
van 01-06 t/m 12-06-2010
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Rare wezens
Kinderen zijn eigenlijk maar rare
kleine wezens. Als je iets gedaan
wil hebben van je kinderen moet
het kennelijk heel vaak gevraagd
worden, omdat ze niet luisteren
en de best toe te passen tactiek
schijnt te zijn ‘rustig blijven!’. En
andersom? Als de kinderen iets gedaan willen hebben en je reageert
niet snel genoeg dan wordt er direct geschreeuwd dat je helemaal
niet luistert. Voor je het weet sta
je te schreeuwen dat er niet geschreeuwd mag worden. Dat kan
de bedoeling niet zijn. Dus, credo,
rustig blijven en eens een goed
gesprek aangaan, net als bij grote
mensen. Helaas is de aandacht
halverwege het gesprek van vader
tot zoon verslapt en dring je niet
meer door, je krijgt spontaan zin in
jenever terwijl je dat normaal niet
te pruimen vindt. Echter, je moet
keuzes maken in het leven en als
je de jenever weet te pruimen zijn
ook de kids beter te pruimen. Of…
misschien moeten de kids aan de
jenever… maar dat zal tegenwoordig wel niet meer mogen.
Even denk je dat je de enige bent
met dit probleem en dat we wel
rare kinderen zullen hebben. Een
vragenronde in de vriendenkring
levert echter al snel het resultaat
op dat iedereen met dit probleem
worstelt. Het gevoel wordt wat beter, iedereen heeft rare kinderen,
kennelijk zijn kinderen gewoon
raar. Verder om je heen vragend
probeer je er achter te komen hoe
met die rare kleine wezens om te
gaan, hoe krijg je ze waar je ze wilt
hebben. Met de hond ga je naar
puppycursus, maar ik heb nog
geen kidscursus kunnen bespeuren tussen de workshops in It Koartling. Van de gesprekken met de
mensen om je heen wordt je ook
al niet veel wijzer, allen hebben ze
hetzelfde probleem en komen met
dezelfde tips. “Rustig blijven, niet
schreeuwen” en ga zo maar door.
Op de vraag of dat werkt krijg je
echter het antwoord dat ze het niet
weten omdat het ook bij hen niet
altijd lukt. Belonen, straffen, praten, schreeuwen… alles haal je uit
de kast en zo nu en dan denk je dat
het allemaal niet helpt.
Tot mijn stomme verbazing vinden
anderen onze kids echter wel leuk,
en andersom, wij die van hun ook.
Dat is ook weer raar, misschien
moeten we ruilen, als hun kids bij
ons zijn gaat het prima en andersom
ook… maar dat is toch ook weer
raar, kinderen ruilen? Op tv worden
vrouwen en pubers geruild maar het
ruilen van die kleine rare wezens ben
ik nog niet tegengekomen, daar zal
nog wel een taboe op rusten, misschien een gat in de tv-markt.
We komen er vast nog wel eens
achter hoe we de rare kleine wezens moeten bewerken, maar de
angst bekruipt mij dat we daar pas
achter zijn als ze de deur uit gaan en
dan hoeft het niet meer. Het leuke
vooruitzicht is dan dat zij dan zelf
grote wezens worden die hetzelfde
gelazer krijgen met hun eigen rare
kleine wezens! Ha, ha, we krijgen
jullie nog wel klein als je groot bent!
(advertentie)

Amnesty
International
komt op voor
mensenrechten
over de hele
wereld.
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Wat vereni g t o ns... NVVH Vrouwennetwerk afdeling Buitenpost e.o.
Onze afdeling is op 30 januari 1947 opgericht nadat een aantal dames in Kollum een cursus elektrisch koken van de
PEB hadden gevolgd. We zijn onderdeel
van de landelijke NVVH. Vanaf 1947 was
onze naam Vereniging voor Huisvrouwen
afdeling Kollum/Buitenpost. In 1962 is dit
veranderd in afdeling Buitenpost e.o. Tegenwoordig noemen wij ons NVVH Vrouwennetwerk afdeling Buitenpost e.o.

heeft overleg met de provincie en de
vervoerders Qbuzz, Connexion en Arriva
over het openbaar vervoer in Friesland en
levert gevraagd en ongevraagd advies.
Wij vertegenwoordigen daarin drie Friese
vrouwenorganisaties.

Wij zijn een consumentenorganisatie en
zijn bekend geworden door het zegel
‘goedgekeurd door de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen’.
De vereniging stelt zich ten doel:
- Het behartigen van de belangen van de vrouw in de maatschappij.
- Het bevorderen van de emancipatie van haar leden door activiteiten op
het gebied van vorming, ontwikkeling en creativiteit.
- Het stimuleren van de participatie van de vrouw als volwaardig lid van de
samenleving.
- Het opkomen voor de belangen van de consument in de breedst mogelijke zin.
De vereniging kiest geen partij op levensbeschouwelijk gebied en onthoudt zich van partijpolitiek.
Vanaf 2007 hebben we in plaats van een bestuur een werkgroep die op
dit moment bestaat uit zeven dames. We hebben ons eigen ondersteuningsfonds dat het mogelijk maakt om leden een gratis lidmaatschap en/
of ﬁnanciële hulp aan te bieden wanneer dat nodig is. Eén van onze werkgroepleden is bestuurslid van het Rocov. Deze consumentenorganisatie

Vanaf september tot en met april wordt er
één keer per maand een bijeenkomst in
de Schakel te Buitenpost georganiseerd.
Meestal wordt de slotavond in het MFC Tillehûs te Kootstertille gehouden. Onze laatste bijeenkomst was deze keer in ‘It Lytse
Slot’ te Feankleaster waar twee dochters
van de bekende schilder Klaas Koopmans
een lezing gaven en we een gedeelte uit de collectie van zijn schilderijen konden bewonderen. Hierbij een foto van deze gezellige middag. Daarvoor hebben we prachtige avonden gehad met o.a. de bekende schrijfster Joke Keizer,
boswachter Bijlsma en mevr. Bartol met haar sledehonden. In dezelfde periode organiseren we excursies. Zo zijn we onlangs naar het blik-, trommel- en
oudhedenmuseum in Niezijl geweest. Ook hebben we de orchideeëntuin in
Haren bezocht en het Veilinghuis in IJlst. Binnenkort gaan we nog naar het
Russisch Orthodox Klooster in Hemelum. Verder is een actieve handwerkgroep onderdeel van onze vereniging. ’s Zomers wordt er twee keer een ﬁetstocht georganiseerd. Het nieuwe programma 2010-2011 is zo goed als klaar.
In augustus wordt dit o.a. via deze krant bekend gemaakt.
Op dit moment bestaat onze vereniging uit 46 leden en zien we, wat betreft ons ledental, een stijgende lijn in jongere vrouwen. We hopen dat
deze trend zich voortzet want in 2012 bestaat de NVVH landelijk honderd
jaar. We hopen dit als afdeling Buitenpost e.o. natuurlijk mee te maken.

Marcel Dijkstra naar International Conference for Young Scientists op Bali
Niet lang geleden hebben Marcel Dijkstra
(Triemen) en Haye van der Wal (Buitenpost) de
Jan Kommandeurprijs bij de Rijksuniversiteit te
Groningen gewonnen (zie: http://www.nijsnet.
nl/?pag_id=10578&news_id=34531). Naast een
geldbedrag van € 100,- en een mooi certiﬁcaat
betekende het voor deze leerlingen ook nog eens
een deelname aan de ‘International Conference for
Young Scientists’ die van 12 t/m 17 april gehouden
werd op Bali (zie: http://metal.elte.hu/~icys/). Haye
is niet meegegaan naar Bali, de gevolgen van een
eerder opgelopen hersenschudding weerhield
hem hiervan. Marcel is daarentegen wel gegaan,
hieronder leest u enkele van zijn ervaringen.

Tijdens het verblijf op Bali heeft Marcel kennisgemaakt met alle facetten van dit prachtige eiland.
Niet alleen heeft hij kunnen genieten van prachtige
Oosterse danseressen, ook de ander prachtige natuur van Bali is door hem bewonderd. Ook al was
ook hier MacDonalds vlak om de hoek bij het hotel, er werd natuurlijk ook kennisgemaakt met de
Balinese keuken. Onder leiding van een Balinese
kok hebben de deelnemers van de conferentie de
ware geheimen van de Oosterse keuken leren kennen. ‘It iten wie wol tige hiet’ vertelde Marcel, maar
met een alcoholvrij biertje erbij was het best lekker.
Over hete zaken gesproken: Marcel blijkt tijdens
de kennismaking met diverse Balinese rituelen zelf
ook met blote voeten over een strook hete kolen
Marcel heeft op deze conferentie dermate inte zijn gelopen. Oosterse magie? Niet echt dus,
druk gemaakt met zijn prachtige presentatie, dat
door de voeten eerst goed nat te hebben gemaakt
hij daar opnieuw in de prijzen is gevallen. Het lebleek het een koud kunstje te zijn. Tijdens het lopen
verdampt namelijk het water, de ontstane stoom
verde hem naast een certiﬁcaat ook nog eens een
vormt dan een isolatielaagje tussen de voetzolen
mooie plastiek op met daarop het logo van de conMarcel met het gewonnen plastiek. (eigen foto)
ferentie. Zijn Powerpointpresentatie ging over zijn
en de kolen. Deze natuurkunde was voor Marcel
proﬁelwerkstuk ‘De Wet van Hubble’, een werknatuurlijk eenvoudige materie.
stuk dat hij als 6 vwo-leerling van het Lauwers College samen maakte met
Dankzij de activiteit van de IJslandse vulkaan moest het verblijf op Bali na
Haye van der Wal. De winnende presentatie had Marcel in de week voor
aﬂoop van de conferentie nog een paar dagen verlengd worden. Dit was
zijn vertrek naar Bali nog even snel gemaakt, dit natuurlijk in het Engels.
ook voor Marcel geen enkel bezwaar. Ook is zijn thuisland ‘de Triemen’ op
zichzelf ook een paradijs, tegen een extra lang verblijf op een tropisch Bali
Aan deze Internationele Conferentie voor Jonge Wetenschappers deden
zeg je geen nee, zeker niet als je dan ook nog eens mag logeren in een
120 deelnemers mee uit 19 verschillende landen.
sjiek viersterren hotel.

Be d r ij v i g hei d door Cornelis Visser

Noventa

Noventa is een vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs in de
gemeente Achtkarspelen. Er gaan ongeveer tweeduizend kinderen
naar de twaalf aangesloten scholen. Het bestuur heeft zijn domicilie gevonden hier in Buitenpost aan de Ried. Bij Noventa werken
ongeveer 181 mensen. Een relaas over het reilen en zeilen van de
vereniging en wat de betekenis van de vereniging voor ons dorp is.
Naam
De naam Noventa roept voor veel mensen vraagtekens op. Noventa is
opgebouwd uit de woorden: paraventa, nova en venta. Paraventa staat
voor het wereldwijd verspreiden van levensveranderend werk met aantoonbare, positieve resultaten in het leven van alledag en heeft als uiteindelijke doel: harmonie in deze wereld. Nova staat voor nieuw en is
een ster. Venta betekent verkoop. Onze ‘verkoopwaar’ onderwijs is van
hoge kwaliteit. Dat willen we uitbouwen. De inhoudelijke combinatie van
deze drie woorden in ‘Noventa’, aangevuld met de slogan “ambitieus in
onderwijs” geeft de inhoud en uitstraling die Noventa zicht voorstelt voor
haar onderwijs. Noventa richt zich op het verspreiden van veranderend en
vormend onderwijs, waarbij wordt gegaan voor het best haalbare, met als
uiteindelijke doel: toegeruste burgers voor de maatschappij van morgen,
vertelt Simon van der Wal, voorzitter van de Centrale Directie.
Identiteit
De bijbel vormt de inspiratiebron voor het onderwijs bij Noventa. Op de scholen worden de christelijke waarden zoals respect, rentmeesterschap en gemeenschap vertaald in normen die gehanteerd worden naar onze naaste en
naar de omgeving waarin we leven. De vereniging is hierop ook aanspreekbaar. Op iedere school leren kinderen om te gaan met en kennis te nemen
van andere culturen. Op deze manier wordt er gewerkt aan een maatschap-

pij waarin mensen, die anders denken dan hoe je zelf wordt opgevoed,
worden gerespecteerd.
Ambitie
Noventa wil ambitie uitstralen. Ambitie in het onderwijs en bij het begeleiden van kinderen, zodat alle talenten
benut kunnen worden. Noventa richt
zicht op het realiseren van vernieuwend onderwijs. Vanuit deze ambitie
wordt er niet altijd genoegen genomen met wat kinderen laten zien.
Kinderen kunnen meer wanneer ze
op een goede manier worden gestimuleerd. Door kinderen uitdaging te
geven kunnen ze de wereld verder
verkennen en ontdekken.
De afgelopen twee jaar heeft Noventa fors geïnvesteerd in vernieuwde huisvesting voor al haar scholen.
Hiermee voldoen alle scholen van Noventa aan de eisen die het onderwijs
stelt. In een veilige leeromgeving komt ieder kind tot prestatie. Dit brengen
we tot uitdrukking in alle schoolgebouwen.
Onderwijs is mensenwerk. De kwaliteit van de organisatie en van iedere
school wordt bepaald door het personeel. Met ambitie en kwaliteit van het
onderwijs wil Noventa zich onderscheiden. We doen dit met enthousiaste
professionals op onze 12 scholen. Van der Wal toont zich enthousiast en
tevreden over de wijze waarop er bij Noventa onderwijs wordt gegeven.

Toewijding
in techniek...
�� cv
�� dakbedekking
�� elektra
�� gas
�� riolering
�� water

Grienewei 52 - 9137 SB Oosternijkerk
Tel. (0519) 241888 - www.faber-installaties.nl

Vijvervisvoer 15 liter € 6,50
Vaderdag cadeau tip!
Mooie opbergtas met zijvakken
van € 17,50 voor € 12,90
Viscadeaubon voor elk gewenst bedrag
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Mørdquiz in bibliotheek
Wie wordt de meester-detective van 2010?

Terugblik op een geslaagd kinderwerk seizoen
Het kinderwerk van It Koartling kan op een goed
seizoen, met verschillende activiteiten en grote belangstelling van de kinderen, terugblikken. Het seizoen wat begonnen is in september 2009, eindigt al
bijna! Namelijk eind mei 2010. Het sociaal cultureel
werk kent, al sinds vele jaren, een zomerstop. We
merken dat, als het mooie weer eraan komt, we de
kinderen niet meer in grote getale naar It Koartling kunnen krijgen. Logisch natuurlijk, wie speelt
er dan niet liever buiten? Echter één uitzondering
voor de zomerstop is de volgende; sinds vorig jaar
helpen we de Feestweek commissie met de kinderactiviteiten in de feestweek voor de dinsdag. Ook
komende feestweek (3 augustus) hebben we letterlijk, spetterende en actieve activiteiten in petto
voor de kinderen! Voor zowel de kleintjes onder
ons, als de kinderen die naar de basisschool gaan.
Vele avontuurlijke activiteiten hebben de revue
gepasseerd. Eén keer in de twee weken zijn de
kinderen t/m groep 4 van harte welkom om op
woensdagmiddag mee te knutselen. Zo hebben ze
afgelopen seizoen onder andere een vogeltraktatie, een kalender, een voorjaarstukje en een paashaas van hooi gemaakt. De opkomst was gemiddeld
zo’n 20 tot 25 kinderen per keer. Voor de kinderen
die graag willen feesten en dansen hebben we één
keer in de maand onze befaamde disco’s. Deze zijn
telkens druk bezocht: zo’n 30 kinderen per keer.
Dat is echt een feest om te mogen meemaken,
voor de kinderen en voor ons! Voor de kinderen
is dit een hele spannende, feestelijke avond. Leuk
om te zien hoe de jongens en meiden meegaan met
de tijd en meeliften met de trends van alle dag.
Ook hebben we één keer in de maand een workshop. Dit kent uiteenlopende onderwerpen: kunstknippen, slangen en reptielen, kidsstreetdefense
en een chocoladefeest. Ook hier hadden de kinderen afgelopen seizoen grote interesse voor:
gemiddeld hebben zo’n 20 kinderen per keer deelgenomen. Verder hebben we afgelopen seizoen
twee keer aandacht besteed aan theater. Er zijn
‘theatersport workshops’ geweest. Dit is vanuit
Timpaan Welzijn georganiseerd uitgevoerd door
Ithaka en onze vrijwilligers.

Dit alles is uitgevoerd met ondersteuning van
Timpaan Welzijn, hun stagiaires en de coördinator
kinderwerk.
We hopen komend seizoen ook weer op deze manier en met deze invulling van activiteiten een
doorstart te maken. Sommige van jullie krijgen
wellicht de komende tijd een enquête, die gaat
over het kinderwerk, onder ogen. Met deze en-

quête willen we graag de behoefte van ouders en
anderen peilen mbt het bieden van activiteiten aan
kinderen. We hopen op uw medewerking en dus uw
ideeën/inzichten en of aanmeldingen om mee te
helpen! Het zou ons een goed gevoel geven dat u
middels het invullen en inleveren van de enquete
blijk geeft van uw Koartling/dorps betrokkenheid.
Alvast dank ervoor!
De meeste dank gaat natuurlijk uit naar de kinderen en ouders, die onze activiteiten hebben bezocht en hebben beleeft; Bedankt voor dit ﬁjne
kinderwerk seizoen! See You, next time!

Afscheid van It Koartling. . .

Drie langdurig actieve leden van de cursuswerkgroep van It Koartling nemen afscheid, v.l.n.r.:
Tineke van der Wal, Elly Kramer en Jetty Kronenburg. (foto: It Koartling)

D e foto

Drie poppetjes...
Op de vrijwilligersavond van donderdag 27 mei namen drie langdurig actieve leden van de cursuswerkgroep
afscheid van het vrijwilligerswerk in
It Koartling. Voorzitter Jan Klaas Gatsonides bedankte hen in zjin speech
voor hun inzet en voorzag hen van
bloemen, een cadeaubon en een
draagspeld met het logo van It Koartling - de bekende drie poppetjes.
Gelukkig zijn er nieuwe ‘poppetjes’
die hun lege plekken innemen, maar
de voorzitter waarschuwde voor opnieuw zwaar weer voor het werk van
It Koartling door de aangekondigde
bezuinigingen van de gemeente.

Juni is de maand van het spannende boek in de bibliotheek. Inmiddels
traditie in de bibliotheken van Buitenpost, Harlingen en Midsland is de
Moordquiz. Of dit jaar liever gezegd de Mørdquiz, want de populaire, meeslepende misdaadverhalen uit Scandinavië staan dit jaar centraal.
Wat gebeurde er zesendertig jaar geleden met Harriët? In welk meertje is
Jon op tragische wijze om het leven gekomen? Het kunnen zomaar vragen
zijn uit de Mørdquiz op 30 juni in de bibliotheken van Buitenpost, Harlingen
en Midsland. Vragen waarop vast niet elke lezer direct een antwoord paraat
heeft. Daarom wordt deelnemers gevraagd zich goed voor te bereiden op
de quiz. Dat doen ze door de vijf geselecteerde Scandinavische thrillers en
detectives aandachtig te lezen. Om zoveel mogelijk lezers de kans te geven
mee te doen aan de Mørdquiz, zijn de vijf boeken voor een aangepaste, korte
periode te leen in alle bibliotheken van Noordoost en Noordwest Fryslân. De
vijf boeken zijn Mannen die vrouwen haten (Stieg Larsson), Kwade wil (Karin
Fossum), Zusje (Camilla Läckberg), Een plek onder de zon (Liza Marklund)
en Boeman (Unni Lindell). De winnaars van de quiz van voorgaande jaren
zouden natuurlijk het liefst hun titel prolongeren, maar nieuw talent maakt na
gedegen voorbereiding evenveel kans op de felbegeerde titel van meesterdetective en de prijs van €150,-. Fervente spannende boek lezers kunnen
zich tot 21 juni opgeven voor de Mørdquiz 2010. Dat kan via internet, maar
ook via de balie van elke bibliotheek in Noordwest en Noordoost Fryslân.
Voor meer informatie kunt u terecht op www.ontdekdebieb.nl.

M el d p unt b e d r ij v i g hei d
> Prijsuitreiking 10-jarig bestaan Modique

Op 25 mei werd gestart met de verbouwing van het gemeentehuis, nadat B&W het reclamebord onthulden, mocht de burgemeester nog even wat grond verschepen met een kraan. (foto’s: H. Boorsma)

Op donderdag 29 april en zaterdag 1 mei werd er feest gevierd bij Modique.
Vanwege het 10-jarig bestaan hebben alle klanten een uitnodiging gekregen,
die ze weer konden inleveren in de winkel. Hier zijn drie prijswinnaars uitgetrokken: de eerste prijs, een kadobon t.w.v. € 150,-, is gewonnen door mevr.
Visser, de tweede prijs, een kadobon t.w.v. € 100,-, door mevr. Poortinga en
de derde prijs, een kadobon t.w.v. € 50,-, door mevr. Braaksma.

> Vaderdag-actie BUVO

Zondag 20 juni is het Vaderdag, en graag wil de BUVO ook de vaders, na de
leuke moederdag-actie, in het zonnetje zetten. Dus, vaders ook u kunt in de
paar dagen voor Vaderdag een leuke attentie verwachten. De moederdagactie werd erg goed ontvangen, want wie vindt het nu niet leuk om een
bloemetje te krijgen. Je zag op die zaterdag dan ook veel mensen lopen
met één of meerdere bossen rode tulpen. Een leuke actie die u aangeboden werd door alle leden van de BUVO.
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Installatie van twaalf nieuwe raadsleden in Achtkarspelen
Vijf van hen zijn Buitenposters - Jannie Jensma sprak met hen
De gemeenteraad van Achtkarspelen vernieuwt zich: 12 nieuwe
raadsleden treden aan, die samen (21 in totaal) een coalitie zullen
vormen van CDA, CU en FNP. Wat meteen opvalt, is de eensgezindheid in hun uitgangspunt: samenwerking - onderling en met
de burgers. De nieuwe wethouder, Klaas Antuma formuleert het
als volgt: “Wij zoeken samenwerking en willen proberen over onze
eigen grenzen heen te kijken.” Wij hopen dat dit in de praktijk tot
uitdrukking zal komen, want het dilemma van onze democratie is
dat iedereen kan meepraten, maar ook anderen de mond snoeren.
Echt luisteren naar elkaar is een moeilijke opdracht.

Achtkarspelen best meer ambitie
hebben en dat ook uitstralen.”

ten Unie wil een centrum voor jeugd
en gezin van de grond tillen. De
gemeente heeft een ouderen-adviseur aangesteld, die samen met
vrijwilligers knelpunten opzoekt, ouderen bezoekt, eenzame mensen
traceert. De overheid kan richting
geven aan maatschappelijke hulp
en samenwerken met de organisaties die sociale doelen nastreven,
zoals er vele zijn: de diaconie, het
WMO-platform, Raderwerk, mantelzorg en nog vele andere partners.
Omzien naar elkaar is een plicht
voor iedereen. Als we ons niet samen verantwoordelijk voelen voor
elkaar, splitst de maatschappij zich
op in vele groeperingen.”

Klaas Antuma, Christen Unie,
wethouder, sociale zaken, WMO
(Wet Maatschappelijke Ondersteuning), reïntegratie, inkomensvoorziening
werkelozen,
jeugdbeleid, milieu en ﬁnanciën.
Afkomstig uit Grijpskerk, beheerst
het Gronings en het Fries. Hij is sinds
1985 inwoner van Buitenpost; vader
van 4 kinderen; wilde als boerenzoon
en werktuigbouwkundige het leven
van de boeren gemakkelijker maken
door landbouwwerktuigen te ontwerpen; startte zijn loopbaan bij de
Zuivelbond in Leeuwarden en werd
uiteindelijk project-engineer bij Imtech, waar hij voedingsmiddelen-productie-installaties ontwerpt. Op 1 juli
loopt zijn contract af en is hij beschikbaar voor de functie van wethouder.
In de afgelopen periode kreeg hij al
vrijstelling om de verkiezingscampagne te voeren. Zijn kiezers komen
uit de Vrijgemaakt Gereformeerde
Kerk, de Christengemeente en de
Evangelische richtingen. Antuma
heeft van jongs af aan in politieke
jongerenclubs gezeten. Binnen de
Vrijgemaakte Gemeente vervulde hij
het ambt van ouderling en zat in veel
(meestal ad hoc) commissies.
Politiek is eigenlijk zijn hobby, maar
voor hem ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Wat
hem drijft is zorg voor de naaste
en de schepping, “Wij dragen verantwoordelijkheid voor elkaar en
moeten onze omgeving goed achterlaten aan onze volgende generatie.” Hij ziet de onvolkomenheid
van de mens, die zijn eigen belang
nastreeft en het gemeenschappelijk belang dat daarbovenuit gaat,
“Op een egoïstische basis kun je
niet samenleven. God geeft ons
inspiratie om sturing en leefregels
te geven aan de manier waarop we
(samen)leven. Maar puur ideologische ambities nastreven helpt ons
niet verder, we moeten uitvoerbare, betaalbare plannen maken
en samenwerken op basis van
ons programma, dat aansluit bij de
nuchtere leefwereld.”

Waarom wordt u wethouder?
“Ik vind het een uitdaging dichtbij
de mensen te staan. Ik wil mijn best
doen ervoor te zorgen dat de sociale samenhang in onze gemeente
sterker wordt. Zorg voor het milieu
is voor mij een interessant terrein.
Afvalverwerking is een probleem
dat technisch opgelost moet worden, ik heb geleerd technische oplossingen te vinden.”

Ik wil mijn talenten inzetten voor mijn
medemens: binnen de kerk en binnen
de burgerlijke gemeenschap. Rentmeesterschap ijvert voor het instandhouden van een leefbare wereld.”
Zal het u lukken uw ideeën te verwezelijken?
“We zijn een heel nieuwe fractie, 3
raadsleden van de 21 in totaal. We
zullen ons terdege moeten voorbereiden op onze taak, we hebben
nog geen geheugen.”

Albert Keizer Christen Unie,
leefomgeving en milieu, dienstverlening en ﬁnanciën, verkeer
en landschap.
Sinds 1984 werkt Albert Keizer als
accountant bij de Belastingdienst.
In 1999 studeerde hij af als registeraccountant. Het is zijn taak de aangiftes van middelgrote bedrijven
te controleren. Hij is vader van 4
kinderen, 20, 18, 15 en een meisje
van 4 jaar, ‘het cadeautje’ voor het
hele gezin. Albert Keizer is sterk
betrokken op de gemeenschap. Zo
vervulde hij tal van vrijwillige functies binnen de (Fontein)kerk - lid
van de commissie van beheer, scribent, 5 jaar bestuurslid van de Fonteinschool. Hij werkte mee aan de
totstandkoming van de fusie van
de 9 gereformeerd vrijgemaakte
scholen in Friesland.
Als raadslid ziet Keizer het als zijn
taak het verkiezingsprogramma te
realiseren binnen de economische
mogelijkheden die er zijn.
“We zitten in zwaar weer in Nederland. We moeten het maximale
zien te halen uit het geld dat we
krijgen en dat is 2 à 3 miljoen minder geworden. We moeten voorzichtig met geld omgaan”, aldus
Keizer. Goed voor mensen zorgen
ziet Keizer als een zeer belangrijke
taak. Vorig jaar ontving onze gemeente een onderscheiding voor
de kwaliteit van de sociale dienst.
Dat wil hij handhaven. Naar het
voorbeeld van minister Rouvoet wil
hij orde aanbrengen in het jeugden gezinsbeleid: geen oerwoud
van hulpverleners, maar één loket
bij de gemeente. De gemeente
moet probleemeigenaar blijven en
ervoor zorgen dat de juiste hulpverleners ingeschakeld worden,
deskundigen aanwijzen en crisisopvang aanbieden.
Het faciliteren van bedrijven behoort tot zijn taken. Achtkarspelen
heeft niet veel grote bedrijven waar
hoog opgeleide mensen werken.
Er zijn hier vooral lager betaalde
sectoren. Nu de bouw in de problemen zit, worden veel werkers
in deze sector getroffen. Dat is een
grote zorg.
De zorgcomplexen in de gemeente
vragen alle aandacht. Keizer ziet
het als een opgave het dorp leefbaar te houden en dat houdt in dat
mensen hier zo lang mogelijk moeten kunnen blijven wonen.
Waarom aanvaardt u uw raadslidmaatschap?
“Ieder mens heeft talenten gekregen.

Maaike Dotinga, FNP, geboren
in Surhuisterveen; getrouwd
met Pyt Dotinga, bedrijfsleider
van de Siton-garage; moeder
van 4 kinderen.
Tot haar derde kind geboren werd,
werkte Maaike Dotinga bij de Rabobank in Surhuisterveen. Toen haar
jongste 4 werd, ontplooide ze activiteiten in zwemcentrum Kollum
en werd ze actief in Buitenpost.
Toen ze 7 jaar geleden op een vergadering naast Sietze Harders zat,
stelde deze haar voor lid te worden
van PBB (Plaatselijk Belang Buitenpost). Naast Johan Kootstra en
Sietze Harders werd ze voorzitter
en binnen twee maanden zat ze de
algemene ledenvergadering voor.
Op deze manier kon ze iets voor
Buitenpost betekenen, ze zette zich
voor 150% in. Het ﬁetspad over
de brug van Blauforlaet en de protestacties hiervoor zijn mede haar
werk. “Als iets niet goed gaat, als
mensen onrecht wordt aangedaan,
bel ik het gemeentehuis. De FNP
vroeg mij voor een plaats op de lijst.
Daar sta ik nu op nummer 4. Wat
het globaal inhoudt, kan ik nu nog
niet overzien. In ieder geval wil ik zo
dicht mogelijk bij de mensen staan,
naar hen luisteren en in gezamenlijk
overleg naar oplossingen zoeken. Ik
vind het belangrijk dat mensen in
politiek geïnteresseerd zijn. Ik hoop,
dat mensen mij kunnen vinden en
dat ik dan als politicus iets kan betekenen”, aldus Maaike Dotinga.
“De FNP wil zich inzetten voor de
hele gemeente en ervoor zorgen
dat de lasten en de baten gelijkelijk verdeeld worden. In Buitenpost
wil de FNP inzetten op recreatie
en toerisme (in combinatie met de
Kruidhof). Buitenpost zou net als de
andere dorpen (behalve Surhuisterveen en Harkema) een dorpshuis
moeten hebben, gerund door vrijwilligers en multifunctioneel. Op
donkere plaatsen moet duidelijk
straatverlichting komen en we zijn
vóór cultuur en Friese taal.”

Douwe van Oosten, Christen
Unie, geboren in Hoogeveen;
vader van een zoon van 6 jaar;
werkt als zelfstandige, hobby’s:
sport, fotograﬁe (analoog en digitaal) en de natuur.
Douwe van Oosten is gefascineerd
door Afrika, vooral door het gedeelte ten zuiden van de Sahara. Hij is
onder de indruk van de natuur en
de cultuur daar en van grote roofdieren. Vanuit Hoogeveen naar de
dierentuin in Emmen was niet zo
ver en vaak was hij daar te vinden
bij de leeuwen. “Als je daar naar
kijkt, komt het oergevoel in je boven, het gevoel dat je als mens heel
klein bent, ondergeschikt en niet het
hoofd onder de dieren.” Hij verwondert zich over de grote verscheidenheid van levensvormen. “Hoe is dat
mogelijk?”, vraagt hij zich af, “daar
moet een createur achter zitten.”
Religie is belangrijk voor hem.
Van Oosten is op de hoogte van
economische processen; hij was
goed in wis- en natuurkunde. In
zijn portefeuille zitten wonen, veiligheid, economie en toerisme.
Vanuit een christelijke hoek wil hij
meewerken aan een gezonde gemeente, een gezonde economie,
gezonde natuur. Zijn uitgangspunt
en ideaal is hierbij dat iedere burger
iets bijdraagt aan de samenleving. In
zijn visie heeft een ieder verplichtingen aan de gemeenschap. Iemand
kan bijvoorbeeld deelnemen aan
een sportvereniging, een culturele
activiteit, lid zijn van een kerk, meedenken over de sociale problemen.
“We moeten bezuinigen, er komen
een aantal moeilijke jaren met minder middelen, minder geld, minder
mogelijkheden. Het eist deskundigheid om deze tijd met zo weinig
mogelijk pijn goed door te komen.
De gemeente moet hier wijze beslissingen nemen. We kunnen veel
willen, maar zonder economisch
draagvlak en nauwe samenwerking met de burgers lukt dat niet.
Zij moeten de plannen dragen, een
raadslid kan er sturing aan geven.
We zouden het Frieseigene meer
los kunnen laten, minder introvert
zijn en bijvoorbeeld ons meer richten op Groningen, Duitsland en
Scandinavië, niet alles laten opslokken door het westen. Heel wat
goed opgeleide Friezen trekken
hier weg, we moeten zorgen dat
hier meer banen komen voor hoogopgeleiden. Als we alleen bezig zijn
met overleven, kunnen we niets
doen voor onze omgeving. We
leven hier in een prachtige omgeving, een coulissenlandschap, het
Lauwersmeer. We moeten zorgen
voor informatie hierover en voor
verblijfsmogelijkheden, voor ﬁetsen wandelpaden, paardenroutes.
Het aanbod aan winkels in Buitenpost zou wel iets gevarieerder kunnen zijn. Men winkelt liever elders.
Daar wil ik verbetering in brengen.
Natuurlijk wil je een goed centrum
met elkaar hebben. We mogen in

Is het voor iemand uit een hechte
kerkelijke gemeenschap niet moeilijk
kerk en staat ut elkaar te houden?
“Wij zoeken samenwerking en willen over onze eigen grenzen heen
kijken. Ieder lid van de gemeenschap
heeft de plicht zich in te zetten voor
de samenleving. Het belangrijkste
is: handen en voeten geven aan het
omzien naar elkaar. Dat is een bijbelse opdracht. Nu de geldkraan verder
dichtgaat, wordt het omzien naar
elkaar belangrijker. Dat is het beeld
van de nabije toekomst.”
Hoe kunnen we dat op bestuurlijk
niveau realiseren?
“Probeer ook in de politiek projectmatig te werken, formuleer goed
wat je wilt, hoe en wanneer je dat
doet, wat het mag kosten. De Chris-

Romke van der Wal, CDA, afkomstig uit Damwoude; gehuwd en vader van drie dochters; rayon-manager voor de
baksteenindustrie.
In het gesprek met Romke van
der Wal blijkt al snel dat hij iemand
is, die zich wil inzetten voor de gemeenschap. Hij organiseert graag,
wil samenwerken, wil conﬂicten oplossen en vooral plezier hebben met
elkaar. Dat heeft hij al bewezen met
zijn deelname aan o.a. de personeelsvereniging, de ondernemingsraad, de feestweekcommissie (gedurende 7 jaar). Politiek heeft hem
altijd geïnteresseerd. Hij is gemotiveerd voor het raadslidmaatschap,
ook al ziet hij in dat het veel van hem
zal vergen en dat hij bij tegenwind
zal moeten kunnen doorzetten.
We spreken over het belangrijkste
thema uit het CDA-programma: de
leefbaarheid in de dorpen. We beperken ons tot Buitenpost. “Dorpen moeten bruisen, de gemeente
moet de faciliteiten daarvoor scheppen. Dat kan alleen als de mensen
zelf actie maken, zelf zorgen dat er
iets gebeurt. Buitenpost blinkt uit in
commissies. Hier zijn veel verenigingen op allerlei gebied.”
Betekent dat, dat ons dorp een
hechte gemeenschap is?
“Wat ik wil proberen, is samenwerking zoeken tussen de verschillende organisaties. Samen kun je meer
bereiken dan alleen. Versplintering
werkt niet. De Binnenste Buiten
Post is een verrijking voor ons dorp,
kan eenheid scheppen, iedereen
heeft daarin recht van spreken.”
Heeft het politieke spectrum kans
van slagen?
“Daar twijfel ik niet aan. We zullen

De Binnenste Buiten Post

Insp ir atie door Ineke Mooijweer

Marijke en Nynke Klompmaker
over tekenen, schrijven en ‘eigenheid’

Zoals meer Buitenposter die verder willen na het eindexamen, zijn ook Marijke en Nynke Klompmaker jaren
geleden naar Groningen vertrokken. Na enige verhuizingen wonen ze daar nu enkele straten bij elkaar vandaan, in de Oranjebuurt. Toeval? Niet echt, volgens
de tweelingzussen. Ze vinden het gezellig en de wijk
is naar hun zin: lekker rustig, net een dorp. Hoewel ze
met veel plezier in Groningen wonen, vinden ze zichzelf geen echte stadsmensen. Daarvoor is hun jeugd in
Egypte (even buiten Buitenpost) waarschijnlijk te bepalend geweest. Beiden werken als freelancer: Marijke
is illustrator, Nynke is schrijver. Samen werken ze nu
aan een verhalenboek voor kinderen: ‘Meneer Bril’.
Dat Nynke en Marijke allebei een creatief beroep hebben vinden ze achteraf niet zo vreemd. Nynke: “Onze vader was
hoofd van de school. Hij was een creatief iemand, dacht buiten de gebaande paden. Hij zette bijvoorbeeld ooit eens een
stel gerooide fruitbomen op hun kop in het plantgat, om te kijken of ze van boven zouden gaan groeien. Dat vond hij leuk.
We zullen daar wel wat van overgeërfd hebben. Hij heeft ons
ook altijd aangespoord om zelf te denken, om anders te durven zijn. Creativiteit is een manier van denken, die je kunt
ontwikkelen. Ik ben als schrijver ook steeds ‘denkeriger’ geworden: je zet je voelsprieten uit om stukjes van de werkelijkheid op te vangen om in je verhalen te verwerken.” Marijke:
“Dat denkerige heb ik niet zo. Toen we klein waren, konden
we allebei leuk tekenen en schrijven. Je maakt dan een keus
voor waar je goed in bent en dat ontwikkel je verder. Ik ging
aan de kunstacademie studeren en werd illustrator. Ik ben nu
meer beeldend ingesteld dan Nynke. Ik heb geen drang om
te schrijven; wèl om verhalen te verzinnen, maar niet om de
precieze tekst uit te werken.”
Al waren de zussen dus al van jongs af aan bezig met verhalen en tekeningen, toch was het voor Nynke in elk geval
niet vanzelfsprekend dat ze van verhalen schrijven haar beroep zou kunnen maken. “Ik heb allerlei verschillende dingen
gedaan en was op zoek naar wat ik wilde in het leven. Op
een gegeven moment, geïnspireerd door een reeks kinderﬁlmpjes die Marijke en haar vriend hadden gemaakt voor de
televisie, bedacht ik dat ik dat ook kon doen. Ik ben toen begonnen verhaaltjes te schrijven, ik volgde een cursus scenarioschrijven en ik was schrijver geworden.”
Nynke heeft inmiddels een aantal boeken voor kinderen op
haar naam staan en schrijft scenario’s voor ﬁlm en televisie;
Marijke illustreert momenteel voor educatieve uitgeverijen en
voor Veilig Verkeer Nederland en heeft ook enkele prentenboeken getekend. Verder maakte ze de kinderanimatieseries
‘Pieletje Peenhaar’ en ‘Lala Liedje’ voor de KRO-televisie.
Samen hebben ze de kinderboeken ‘Ik ben veel liever zoals
wij’ en ‘Met de honden mee, olé’ (uitgeverij Lemniscaat) gemaakt en een boekje voor kinderen die net kunnen lezen:
‘Ik ben een oen!’ (uitgeverij Zwijsen). Een boekje voor zo’n
beetje het eerste leesniveau, waarin met weinig tekst en ﬁjnzinnige illustraties toch een hele wereld wordt opgeroepen.
Nynke: “Een goed prentenboek schrijven is heel moeilijk.
Veel moeilijker dan een gewoon boek. Je hebt een heel
eenvoudig verhaaltje, terwijl het toch een sterke plot moet
hebben. En het gegeven moet ook nog echt origineel zijn. Ik
vind dat er niet zo veel goede prentenboeken zijn. Marijke en
ik hebben geen algemene smaak. Wat wij maken wordt al
gauw te kunstzinnig, te abstract gevonden.” Marijke: “Uitgeverijen hebben te weinig geld voor goede Nederlandse prentenboeken. Het taalgebied is klein en de leeftijdgroep van
peuters en kleuters ook. Ze geven daarom vooral vertalingen
concessies moeten doen, maar dat
hoort bij het leven. Er zijn geen twee
dorpen in Friesland, die zo’n gunstige ligging en zoveel faciliteiten hebben als Buitenpost: het ligt aan de
spoorlijn en in een prachtige omgeving. Er zijn veel kansen voor Buitenpost. De Buitenposters mogen best
wat trotser zijn op hun dorp.”
Hoe gaat u die kansen benutten?
“We hebben de Kruidhof, we willen
het stationsgebied verder ontwikkelen. Ik wil pleiten voor veilige verkeerssituaties voor kinderen, veiliger ﬁetsroutes, zodat kinderen niet
met de auto naar school gebracht
hoeven worden en zich kunnen
bewegen; ik wil oplossingen zoeken voor de ‘rotte plekken’, zoals
de leegstaande winkelpanden, het
lege politiebureau. Er is bedrijvigheid gekomen op het gebied van de
nieuwe media. Die jongens moeten
blijven. De oplossingen moeten vanuit de mensen zelf komen: euro’s
in eigen dorp besteden zou helpen,
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uit. ‘Dikkie Dik’ is Nederlands, maar echt voor een algemene
smaak, dat verkoopt goed. Dat wordt dan de norm, waar
alle nieuwe boeken op moeten lijken. Voor een Nederlandse
schrijver is het echt de eredivisie als je een prentenboek mag
uitgeven. Het aanbod in boekwinkels is sowieso versmald,
voor volwassenen net zo goed.” Het verhalenboek ‘Meneer
Bril’ waar ze nu samen aan werken (voor kinderen van ongeveer zes jaar) is hun eigen initiatief. Marijke: “We hebben
inmiddels een paar verhaaltjes en een illustratie klaar en gaan
dat deze week opsturen om eens te kijken of er een uitgever
met ons in zee wil. Anders heeft het geen zin om het hele
boek af te maken.” Wat jammer zou zijn, want ze vinden het
vreselijk leuk om er samen aan te werken. Marijke: “Maar
het kan ook lastig zijn: als zussen heb je minder afstand dan
in een puur zakelijke relatie. Ik vind Nynke soms wel heel
kritisch hoor! Maar we hebben wel dezelfde smaak en we
vullen elkaar goed aan. De verhalen van Nynke zijn eigenlijk
altijd leuk. Zij begint met het verhaal te bedenken en te schrijven en ik maak er een tekening bij. Die illustraties zijn hier
vooral ondersteunend bij het verhaal, een sfeertekening.”
Nynke: “Sfeer is heel belangrijk in een boek. Tekeningen
springen direct in het oog, maar verder moet een boek er
ook verzorgd uitzien, met een mooie harde kaft bijvoorbeeld.
Als kind moet je dat toch ook voelen, dat je iets van waarde
in handen hebt.” Marijke: “Nynke en ik geven elkaar serieuze
feedback. Het komt voor dat Nynke van een bepaald personage of een bepaalde situatie een heel ander beeld in haar
hoofd heeft dan ik. Dan proberen we elkaar te vinden, maar
ik ga zo’n tekening niet eindeloos overdoen.” Nynke: “Maar
bij een ander zou ik dat ook niet gauw vragen. Meestal zitten
we wat betreft sfeer en verbeelding op één golﬂengte. Dat
het totaal niet evident is, dat, wat ik in mijn hoofd heb, ook
zo uitkomt, merk ik vooral als ik met anderen moet samenwerken, bij een ﬁlm bijvoorbeeld. Iedereen heeft blijkbaar
zijn eigen invulling bij het lezen van een bepaalde tekst. Dat
kan heel moeizaam zijn. Wij hebben daar gelukkig weinig last
van. Die speciﬁeke smaak van ons is onze kracht. Daarin zit
onze eigenheid.”
Marijke: “We zijn niet erg commercieel. Geen Kluun-types.
Voor mijn werk voor Veilig Verkeer Nederland kan ik me natuurlijk niet helemaal in mijn eigen stijl uitleven. Die illustraties zijn vooral praktisch en ze moeten politiek correct zijn.
Neutraler dus en minder fantasievol. Toch beleef ik daar ook
plezier aan: het is een leuke broodwinning, al vind ik zelf boeken maken leuker. Wat Nynke in verhalen uitdrukt, probeer
ik in tekeningen weer te geven. Ik probeer vooral om een
gevoel te verbeelden. Mijn eigen gevoel, want het komt natuurlijk ook echt uit mezelf. Ik zit er heel erg in te prutsen, ik
doe er soms dagen over om het te krijgen zoals ik het hebben wil. En dan is het nog maar afwachten wat anderen er
van zullen vinden. Dat is zo persoonlijk.” Nynke: “Ja, je moet
toch, als het nodig is, ook bereid zijn tot compromissen, anders verkoopt het gewoon niet.”
Beide zussen werken het liefst voor kinderen, met name het
basisschoolkind. Een boodschap willen ze niet zozeer uitdragen; de thema’s die ze aansnijden zijn de dingen die ze zelf interessant vinden. Menselijke dingen, gevoelens die iedereen
heeft. Voor Nynke zijn het vaak onderwerpen die te maken
hebben met ‘identiteit’, met een plek in de wereld zoeken.
Zo raakte ze bijvoorbeeld geïnspireerd doordat ze iemand
kende die haar baby ‘Storm’ noemde. Nynke: ”Stel je voor
dat het dan helemaal geen stormachtig kind blijkt te zijn!” Die
gedachte werd uitgewerkt in de tv-serie ‘Sterke verhalen uit
Zoutvloed’. In die 8-delige serie klinkt ook haar eigen identiteit mee: het zijn noordelijke verhalen, waarin het landschap

wie interessante handel aanbiedt,
zal klanten trekken. Burgers moeten de gemeenteraad bestoken met
ideeën, wij zullen een klankbord zijn.
We zullen het samen moeten doen,
dan staan we sterk.”
Ypie Spoelstra, ChristenUnie,
geboren in Burgum; woont sinds
11 jaar in Buitenpost; getrouwd
met Jaap Krol (van de ‘Familie
Krol-zangers’); 2 kinderen, 19 en
20 jaar.
Ypie woonde o.a. in Heerenveen, waar
ze in de steunfractie van Tineke Huizinga (CU) zat. “Daar heb ik veel van
geleerd”, zegt ze, “o.a. dat je niet te
hoog van de toren moet blazen, het is
beter om goed om je heen te kijken.”
Ypie werkt als praktijkondersteuner
in de huisartsenpraktijk van Drogeham en Kootstertille, waar ze de zorg
heeft voor chronisch zieken. Dinsdag
is haar vrije dag, die gaat ze besteden
aan raadswerk. Sociale zaken, zorg en
welzijn, werk en bijstand, onderwijs,
jeugdzaken, cultuur en sport.

Hoe komt u ertoe om raadslid te
worden?
“Mijn vader was raadslid in Kollumerland. Van huis uit heb ik geleerd overal een mening over te
vormen en die naar buiten te brengen. Ik kies voor de CU omdat ik
een rotsvast geloof in God heb en
leef vanuit de bijbelse opdracht om
te zien naar de naaste.”

Marijke en Nynke Klompmaker. (eigen foto)

een grote rol speelt. “Ik voel zelf sterk de verbondenheid met
de natuur, de omgeving. Ik put bij het schrijven voor kinderen
uit het gevoel van mijn eigen kindertijd, die zich afspeelde in
de vrijheid van het platteland. Daar ben je door gevormd.”
Marijke: “Ik voel dat ook. Ik schilder er bijvoorbeeld al heel
gauw bomen bij. Ik kan niet zeggen dat mijn werk door mijn
werk door mijn jeugd in Egypte wordt bepaald. Wel heb ik
altijd een sterk gevoel van vrijheid gehouden. Misschien zijn
we daarom freelancer geworden. We zijn geen banenmensen.” Nynke: “Dat betekent niet dat ik niet ambitieus ben: ik
wil heel graag dat er dingen gemaakt worden. Wat trouwens
nog wel heel belangrijk voor ons is geweest in Buitenpost,
behalve onze school (een heel creatieve school), is de aanwezigheid van Karin van de bibliotheek, toen nog onder het
gemeentehuis. Zij wist precies welke boeken we leuk vonden en legde van te voren altijd hele stapels voor ons klaar.
We lazen heel veel!
Wat ik leuk vind aan schrijver zijn, is dat het je horizon verbreedt. Je verdiept je in de psychologie van mensen. Ook als
je niet schrijft, ben je aan het werk: je let op, hoe mensen zich
gedragen. Mijn werk aan ﬁlmscenario’s brengt me ook in de
ﬁlmwereld van Amsterdam: een harde, bizarre wereld, maar
heel interessant, met leuke, bijzondere mensen.”
Marijke: “Voor mij zit het plezier in mijn werk vaak gewoon in
lekker tekenen, al is het voor een lesboekje en daar je brood
mee kunnen verdienen. Bij het vrijere werk voor de prentenboeken is het leuk om je eigen verbeelding te laten stromen,
de beste manier te vinden om een bepaald gevoel over te
brengen en daar je vakmanschap in te blijven ontwikkelen. Ik
vind het ook heel inspirerend om die ontwikkeling bij andere
illustratoren te zien. Zoals bij Thé Tjong-Khing, die een jaar of
vijf geleden de Woutertje Pietertje-prijs ontving en onlangs,
op zijn zevenenzeventigste, nog de Max Velthuys-prijs.”
Als ik hen vraag, wat zij zien als het ideale kinderboek, roepen
de zussen in koor: “ ‘Meneer Bril’ natuurlijk!” Marijke: “We
zijn allebei dol op meneer Bril en zijn buurvrouw. Dat zijn
volwassenen, maar ze gedragen zich heel kinderlijk. Het gaat,
zoals gezegd, niet over grote thema’s, maar over gevoelens
die iedereen heeft. De verhalen zijn licht absurd, maar wel
herkenbaar en ook grappig. We vinden het belangrijk dat
er spanning en humor in een boek zitten en het moet niet
te moralistisch zijn. Als alles doorgaat, komt ‘Meneer Bril’
hopelijk volgend voorjaar uit. Dus koop ‘Meneer Bril’!”
Nynke: “Als het er komt!” Marijke: “Tuurlijk wel!” Nynke:
“Oké dan.”

Vindt u niet dat kerk en staat gescheiden moeten blijven?
“In de FNP zie ik ook christenmensen terug. De CU is geen kerk – wij
zijn christenen die als opdracht
hebben iets met de aarde en de
mensen die daarop leven te doen.
Iedereen zit met een achtergrond.
Ik kan mijn geloof niet uitschakelen,
ik kies ervoor om vanuit mijn christen-zijn politiek te bedrijven. Als je
het ergens helemaal niet mee eens
bent, moet je concessies doen. De
GPV was een vrijgemaakte club.
Daar kon een niet-vrijgemaakte
geen lid van worden. Dat ging mij
te ver en ben daarom blij dat het
GPV is opgeheven en CU geworden is. Vanuit de GPV-gedachte kijken mensen wel eens schuw tegen
ons aan, maar dat is onterecht.”
Hoe wilt u werken?
“Ik hoop dat de mensen naar ons
toekomen. Ik vind het ﬁjn als mensen bij ons in de fractiekamer komen
en vertellen waar ze mee bezig zijn,

in een één op één gesprek.Maar ik
ga ook ter plekke kijken, zien en horen wat er leeft en luisteren naar de
mensen. Ik werk dus van onderop.
We werken in een duaal systeem,
d.w.z. de raad is kaderstellend, het
college maakt het concreet en voert
het uit, vervolgens heeft de raad
een controlerende functie.”
Ziet u het zitten?
“Het is een serieuze zaak. Mensen
verwachten iets van mij. In de raad
kun je het lid op de neus krijgen als je
niet helemaal goed geïnformeerd blijkt
te zijn of wanneer je iets niet goed
onder woorden gebracht hebt.”
Wat zijn uw sterke kanten?
“Ik ben vrij zeker van mijn zaak. Als
er sprake is van voortschrijdend inzicht ben ik niet bang mijn mening
te veranderen. Draaikonterij ligt mij
niet, maar je mening doordrukken
heeft totaal geen zin. Ik ben gevoelig voor goede argumenten en zal
respect tonen voor de ander.”
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K leuren m a ar... door Donny Windsant

Siton-Suzenaar Buitenpost
De beste keus in service, occasions en nieuwe Opels.
Sinds 1990 gevestigd in Buitenpost en zo langzamerhand bekend bij iedereen in de wijde
omgeving . Dit jaar gaan we dus ons 20-jarig jubileum vieren!
Service en betrouwbaarheid staan bij ons hoog in het vaandel.
De beste deal doet u bij ons!!!
Graag willen wij u uitnodigen ons bedrijf te bezoeken onder het genot van een kopje thee of
kofﬁe. Binnenkort bij ons in de showroom de nieuwe Meriva.
Met vriendelijke groet, P. Dotinga, bedrijfsleider Siton-Suzenaar Buitenpost

Bij ons in de werkplaats kunt u altijd terecht voor de beste service tegen de laagste prijs.
Of het nu airco service betreft, schade, reparatie, nieuwe banden of regulier onderhoud,
bij ons kunt u voor alle onderhoud aan uw auto terecht.
Binnenkort kunt u ook weer proﬁteren van onze actie-aanbiedingen.
Deze staan ook vermeld op onze site : www.siton-suzenaar.nl
Graag tot ziens in onze werkplaats, Ietzen Bekkema, werkplaatschef
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Historie van Buitenpost en omstreken... door Simon Hoekstra

De buurtschap Rohel -1Rohel (of in het Fries Reahel) is een buurtschap aan het
Prinses Margrietkanaal, halverwege Munneketille en
Blauwverlaat. De buurtschap is ontstaan op de kruising
van het Kolonelsdiep en de Surhuisterveenstervaart. Het
Kolonelsdiep is in 1508 gegraven en in 1571 tijdens de 80-jarige oorlog door de Portugese stadhouder Caspar di Robles
verbreed. Vandaar dat het water Kolonelsdiep of Caspar
di Roblesdiep en in het Fries Knillisdjip werd genoemd. In
1748/49 werd de nieuwe Surhuisterveenstervaart gegraven.
Op de plek waar de vaart in het kanaal uit kwam, ontstond
een buurtschap, waar de scheepsbouw een belangrijke
plaats in ging nemen. De nieuwe Surhuisterveenstervaart
was gegraven om de afgegraven turf uit de veenderijen bij
Surhuisterveen af te voeren. Er woonden in die tijd maar
liefst 26 schippers in Surhuisterveen die met hun schepen,
pramen en bokken de turf vervoerden. Rohel lag dus op
een strategische plek om een scheepswerf te beginnen.
Het grootste deel van Rohel viel onder het dorp HarkemaOpeinde. Een klein deel hoorde bij Augustinusga. Het dorp
Harkema-Opeinde lag toentertijd noordelijker dan het
huidige Harkema. De kern van het dorp werd gevormd
door de Hamsterpein, de Kromelle en it Kleasterbreed. De
noordelijke grens lag bij Lutkepost en de zuidelijke grens
bij de Homear in het tegenwoordige Harkema. HarkemaOpeinde was qua inwoners gezien maar een klein en was
voor voorzieningen als kerk, school en winkels aangewezen op Drogeham.
Grensgeschil
Over de grens tussen Harkema-Opeinde en Augustinusga
is van 1763 tot 1766 een hele strijd geweest. Er is een proces
gevoerd voor het Hof van Friesland. Inzet van het proces
was het onderhoud van de huishoudingen van Hendrik
Roels op Rohel en die van Lykle Jans in de Woudmieden
bij Lutkepost. Volgens de diakenen van Harkema-Opeinde

en Drogeham woonden de huishoudingen onder Augustinusga. Volgens die van Augustinusga woonden ze echter
onder Harkema-Opeinde. Uitkomst van het proces was
uiteindelijk dat de zogenaamde Lolmoiswyk de grens was.
Deze wijk lag tussen de huizen van Flores Ritskes en Lolkje
Barends (Lolkmoy), in het verlengde van de tegenwoordige
Rohelsterweg.Dat betekende dat de huishoudingen van
Hendrik Roels en Lykle Jans onderhouden moesten worden
door de diaconieën van Drogeham en Harkema-Opeinde.

Rohel omstreeks 1830.

Op een situatiekaartje uit 1763 stonden naast scheepswerf
de Rode Helling zeven huizen ten noorden van het kanaal
getekend. Hiervan stond één op het grondgebied van Augustinusga. Daarnaast stond er één huis ten zuiden van
het kanaal, ten westen van de Surhuisterveenstervaart.
Rond 1830 stonden er al 19 huizen bij Rohel, waarvan 14 in
Harkema-Opeinde en 5 in Augustinusga. Van de 19 huizen
stonden er 7 aan de zuidkant van het diep. Door diverse verbredingen van het kanaal in de loop der tijden, verdween
de bebouwing aan de zuidkant. Tegenwoordig staan er
zo’n 12 huizen bij Rohel.

De naam Rohel
Voor de betekenis van de naam Rohel zijn verschillende
verklaringen. Rood verwijst naar de kleur van het water.
De grond is ijzerhoudend, waardoor het moeraswater
roodbruin gekleurd wordt. Hel betekent petgat of laagliggend land. Hel kan echter ook zetwal betekenen, een smalle
strook tussen de petgaten waar de turf op te drogen werd
gelegd. Een waarschijnlijker verklaring is dat Rohel afgeleid is van scheepstimmerwerf de Rode Helling. Volgens
het Aardrijkskundig Woordenboek van A.J. van der Aa uit
1839-1851 was deze scheepstimmerwerf met rode dakpannen gedekt.
De polder Rohel
Op de eerste kadastrale kaart van 1832 is al het land ten
noorden van Rohel aangegeven als vergraven land. In de
landerijen werd turf gebaggeld. Met een baggerbeugel
werd de baggerspecie omhoog gehaald, waarna het op zetwallen te drogen werd gelegd. Vervolgens werden er turven van gesneden. In 1879 is de Rohelsterpolder aangelegd.
Er werd een perceel grond aangekocht met het doel om
daarop een molen en een molenaarswoning te laten bouwen. Met behulp van een windmolen werd het water uit
het laaggelegen, moerrassige gebied gepompt. Toen deze
molen in 1914 na een blikseminslag afbrandde, kwam er
een stoomgemaal. Er werd een ketelhuis gebouwd en een
pijp opgemetseld. Hendrik Tjoelker werd de machinist. In
1926 werd hij opgevolgd door Hendrik de Haan. Vanwege
de hoge brandstofkosten, zo rond 1936 in de crisisjaren,
klaagde het bestuur steen en been, want het gemaal vrat
steenkool. Daarom kwam er een dieselmotor voor in de
plaats, die in 1946 door een elektrisch gemaal vervangen
werd. Door de ontwatering werd het land bruikbaar voor
de landbouw. Tegenwoordig probeert men weer terug te
keren naar de oude situatie; het land is weer onder water
gezet.
wordt vervolgd...

Uit het eerste notulenboek van Plaatselijk Belang Buitenpost -1“Na aﬂoop eene vergadering van de Coöperatieve Vereniging voor Electrische Verlichting te Buitenpost, gehouden in het voorjaar van 1920 werd de wenschelijkheid uitgesproken van de oprichting eenen vereeniging
“Plaatselijk Belang” te Buitenpost.” Met deze openingsregel begint het eerste notulenboek van Plaatselijk Belang Buitenpost (PBB). Het historische stuk was
de afgelopen jaren op onbekender plekke, maar werd
na een zoektochtje van het bestuur weer boven water
gehaald. Het boek verhaalt over tal van bestuurszaken
vanaf de oprichting op 7 juni 1920 tot de ledenvergadering 4 maart 1963 en biedt daarmee een interessante
aanvulling op de plaatselijke geschiedschrijving.
Het boek zelf, en met name de band, is niet in beste staat
meer en zal daarom binnenkort worden gerestaureerd. Daarna krijgt het een plekje in het archief van de gemeente Achtkarspelen, waarmee de vindbaarheid blijvend gegarandeerd
wordt. Maar het is een uitgelezen moment om eens in de
inhoud te neuzen en wat bijzonderheden voor het voetlicht
te brengen. In de komende tijd zult u daarvan in verschillende
aﬂeveringen kennis kunnen nemen.

Buitenpost was beslist niet het eerste dorp in Achtkarspelen
met de oprichting van een Vereniging voor Plaatselijk Belang.
Surhuizum heeft bijvoorbeeld kort geleden haar 100-jarig bestaan gevierd en er zijn nog oudere verenigingen. Buitenpost
heeft als bestuurszetel van de gemeente een groter aantal notabelen en ambtenaren, en misschien dat het daarom langer
dan anderen, dit voorbeeld van geëmancipeerd burgerinitiatief
niet nodig vond. Toch stond ook aan de basis van PBB een
dwarsdoorsnede van de gegoede burgerij, met als duidelijkste
voorbeeld de aanwezigheid van burgemeester Pier Eringa. Honderd jaar geleden had de overheid bij lange na niet de publieke
rol die het nu wel heeft. Openbare orde en veiligheid waren van

origine de belangrijkste taken die ze voor
zichzelf zag. In maar
beperkte mate hield ze
zich bezig met andere
zaken als onderwijs,
gezondheidszorg en
sociale voorzieningen.
Dit verklaart ook de
beginregel uit het notulenboek. Veel van de
openbare voorzieningen waren resultaat
van particulier initiatief
en dat gold ook voor
de nog relatief nieuwe
uitvinding van de electriciteit. De plaatselijke commissie die
zich met de introductie hiervan bezighield, zag in dat er op tal
van andere gebieden nuttig werk viel te verrichten en wilde dit
in een vereniging vormgeven.
Uit ‘de electriciteitscoöperatie’ werd een commissie benoemd met als leden de heer W. Nuver, A. Bottema en P.
Tuinman. Deze namen de eerste toebereidselen op zich
die leidden tot de oprichtingsvergadering van 7 juni 1920.
Hier was sprake van een uitgelezen gezelschap. Naast de
commissieleden waren op uitnodiging aanwezig: dominee
de Vries, burgemeester Eringa, Durk Kuipers jr., hoteleigenaar Bolling, J. IJstra, J. Dijkstra, S. Boersma, W. IJlstra, J.
Metzlar, T. Oreel, L. Elema, gemeenteambtenaar Fedde G.
Haagsma, L.W. Dijkstra, K. Janzen, D. Fennema en notaris
Crebas. Dit waren tegelijkertijd ook de eerste leden van de
nieuwe vereniging.
Rond 1900 was het zeker geen vanzelfsprekende zaak dat
burgers zomaar een publieke vereniging oprichtten; er moest
ook om koninklijke goedkeuring gevraagd worden. De oprichtingsstukken werden met een begeleidende brief aan het koninklijk paleis verstuurd. Met daarin de sprekende zinsnede
“dat zij Uwe Majesteit eerbiedig verzoeken op deze Statuten
Uwe Koninklijke goedkeuring te verleenen en de vereeniging
als rechtspersoon te erkennen”. De goedkeuring kwam er en
daarmee was PBB in bedrijf om onmiddellijk een sterk in het
dorp gevoelde wens te bepleiten. Het station mistte nog een
aansluiting op het telefoonnet, en dat was zeker in een tijd
waarin vertragingen minstens zo gewoon waren als nu, een
onpraktische situatie. Hierin moest verandering komen. Eén
van de eerste uitgaande stukken werd gericht aan de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen in Utrecht met
daarin de boodschap: ‘het ten zeerste in het belang van het
reizend publiek zoude achten, dat het Station in Buitenpost
werd aangesloten bij het locaal telefoonnet - dat eveneens

de handel ter plaatse en in de naaste omgeving daardoor ten
zeerste zou worden gebaat”. In september 1920 kwam het
antwoord van de Chef van Den Dienst Vervoer aan voorzitter
Eringa: “In antwoord op Uw nevenvermeld schryven heb ik
de eer U, als eersten ondertekenaar mede te deelen, dat het
station Buitenpost aan het plaatselyk telefoonnet zal worden
aangesloten”. En daarmee was het eerste succesje geboekt.
Toch waren de andere zaken die op het actielijstje van het
kersverse bestuur stonden niet minder belangrijk. Genoemd
wordt bijvoorbeeld een onderzoek “naar de belangstelling
in de verzameling van faecaliën enz. van gemeentewege”,
want gemeentereiniging en riolering bestonden nog niet.
Deze voorbeelden typeren het gewicht van de zaken waarmee PBB zich in die tijd bezighield. Zaken die nu vanzelfsprekend als openbaar belang worden gezien, werden toen door
de particuliere vereniging aangekaart. Dat toen de plaatselijke
zwaargewichten in het openbare leven, in het bestuur van
PBB zitting hadden, was dus beslist een prettige en bijna onmisbare zaak.
De volgende belangrijke stappen waren het vinden van aansluiting bij een groot deel van de overige burgerij en het inventariseren van alle zaken waarin PBB zich nuttig zou kunnen maken. Daarover meer in het vervolg van dit artikel.

Sprek wurd fan de moanne
Himd
Himden binne der yn alle soarten en maten, siswizen oer it
himd ek. It is in hiele ear as je ien it earste himd oan dien ha,
en wy witte allegear dat it lêste himd gjin bûsen hat. As je
stjerre, kinne je fan je besittingen neat meinimme.
Hy hat gjin himd om ’t gat.
Hij is arm, heeft helemaal geen geld.
Dominy syn himd, dêr kin ik wol fan grize.
Een vlies op de melk of de pap, heb ik een erge hekel aan.
It himd sit him nau om ’t gat.
Hij is erg gierig.
De weagen hawwe it himd boppe de broek.
Het is stormweer.
It himd skroeide my om ’t gat.
Ik zat op hete kolen.

Opvallend bericht:
Boekhandel IJlstra heeft zich
aangesloten bij de KNVV
Vereniging voor Veldbiologie.

Dit geeft u als natuurliefhebber het grote voordeel
veel van de prachtige natuurboeken dicht bij huis
aan te schaffen en te bekijken.
Voor leden van de KNVV rekenen wij de
lidmaatschapsprijs.
Meerdere activiteiten volgen.

