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De voorzitter van Buurtvereniging Concourslaan, mevrouw Roelie Winter, hield bij de aanvang van de viering van het 25-jarige jubileum
op zaterdag 25 september, het herdenkingsboekje over deze straat ten doop. Meer over het werk van de buurtvereniging kunt u op
pagina 15 lezen.

Va n d e re d a c t i e Ledegearkomste Fryske Krite
Sport op de agenda
Sport is belangrijk in Buitenpost.
Vandaar dat wij daar graag over
schrijven. Wij hebben maar een
beperkte beschikbaarheid aan redactionele tijd en witruimte om
datgene wat waard is om verteld
te worden, hier ook een plek te
geven. En dus hebben we ook wat
de sport aangaat, keuzes moeten
maken. De rubriek Sportkoppen
biedt een kijkje op de motivatie en
activiteiten van individuele sporters. In ‘Wat verenigt ons...’ komen
ook alle sportverenigingen aan de
beurt om te vertellen over het eigen verenigingsleven. En natuurlijk
nemen we bijzondere prestaties,
kampioenschappen en andere vermeldenswaardigheden op in onze
kolommen. Met uitslagen en wedstrijdverslagen doen we in principe
niets. We verschijnen maandelijks
en hebben dus maar beperkte actualiteit. En gezien het grote aantal
teams van de verschillende sportverenigingen, zouden we ook met
gemak alle pagina’s van dit blad
daaraan kunnen wijden. Bovendien
wordt in andere media en de clubbladen daarin al ruim voorzien. Toch
zagen we nog een gaatje. Wij hebben besloten om in de toekomst
aankondigingen van wedstrijden
mee te nemen. Voor sportliefhebbers misschien toch wel handig en
interessant. Als eerste proberen
we alle verenigingen te interesseren om het programma van hun
‘eerste’ teams ons aan te leveren.
Lukt dat goed, dan gaan we bekijken waar we dan nog meer ruimte
voor kunnen maken.
Dus sportbesturen, laat van je horen!

It bestjoer fan de Fryske Krite Bûtenpost noeget al har leden út foar de
ledegearkomste op tongersdeitejûn 14 oktober 2010 yn de boppeseal fan
The Point. Oanfang: 20.00 oere.

Wurklist

1. Iepening.
2. Meidielings.
3. Ferslach ledegearkomste
27 oktober 2009.
4. Jierferslach.
5. Finansjeel ferslach en begrutting.
6. Ferslach rekkenopnimmers.
7. Beneaming nije rekkenopnimmers.
8. Skoft.
9. Bestjoersferkiezing:
ôfgeand en wer beneamber: Griet de Poel.
10. Besprek winterwurk.
11. Toanielfederaasje Achtkarspelen.
12. Omfraach.
13. Sluting.

17 december weer Winterfair!
Ook dit jaar wordt er weer een Winterfair gehouden. Moesten we vorig
jaar op het allerlaatste ogenblik de Winterfair afgelasten vanwege de extreme sneeuwval, dit jaar organiseren we weer een Winterfair, met de
hoop op mooi winterweer.
De fair wordt op vrijdag 17 december gehouden van 16.00-21.00 uur. We
hopen op een grote verscheidenheid aan artikelen die u daar kunt komen
bewonderen en kopen. Daarom roepen we ook alle verenigingen, hobbyisten en ondernemers op om hun waar uit te stallen en te verkopen op
de winterfair.
Ook verenigingen kunnen misschien hun clubkas spekken, door de verkoop van kerstartikelen of door de verkoop van warme chocolademelk,
glühwein, of… misschien heeft u een beter idee. U kunt zich opgeven bij
Lidy Plantenga, tel: 543189 of via info@haagenhobby.nl
Het belooft weer een hele gezellige markt te worden met een kerststal,
levende dieren, mooie kerstmuziek en heerlijke versnaperingen.
U hoort meer van ons.

Woningbouwvereniging leverde
vier ‘levensloop-woningen´ op
Afgelopen maand leverde de Stichting Woningbouw Achtkarspelen aan
Acht oan de Diken vier levensloopgeschikte twee-onder-een-kap woningen op. Het waren de laatsten uit een serie van twaalf half-vrijstaande
huurwoningen. Op donderdagmiddag 2 september waren twee daarvan te
bezichtigen tijdens een open huis en er werd gretig gebruik van gemaakt.
In huur geïnteresseerde kijkers moeten overigens nog wel even wachten,
want deze woningen waren al vergeven. Op niet al te lange termijn verwacht SWA nog eens acht soortgelijke woningen te gaan bouwen.
De woningen zijn onderdeel van het nieuwe bestemmingsplan Oude DijkLutkepost dat onderhand al bijna voor de helft volgebouwd is. De woningen hebben een slaapkamer en douche op de begane grond. Op de eerste
verdieping zijn er drie slaapkamers en een grote badkamer met tweede
toilet. De zolder is te bereiken via een vaste trap. Dit type woningen is
in principe geschikt voor iedere woningzoekende. De huurprijs bedraagt
d 567,79 per maand en valt daarmee nog binnen de huursubsidie grens.
De woningen hebben een regenwatersysteem waar de beide toiletten op
zijn aangesloten en zo wordt op drinkwaterkosten bespaard. Vanzelfsprekend zijn ze optimaal energiezuinig gebouwd en hebben diverse aanpassingen voor bewoners met lichamelijke beperkingen. Directeur Heida was
blij met alle aandacht en stelt met dit type woningen aan een duidelijke
vraag te kunnen voldoen. Met het steeds groeiende aantal van nu 1300
ingeschreven woningzoekenden, is het wel een druppel op een gloeiende
plaat. Door de economische crisis is de druk op de huurmarkt gegroeid
omdat starters minder gemakkelijk als eerste een huis kopen. Daarnaast
kiezen veel senioren voor het gemak van een huurhuis en de financiele
armslag, na de verkoop van de eigen woning.
PBB stelt dat er qua nieuwbouw ook nog verdere mogelijkheden moeten
liggen in het centrum van ons dorp. De leegstand van panden is er een
groot probleem en de bouw van woningen en/of appartementen valt er
niet onder het het maximum van te bouwen woningen, dat door de provincie aan onze gemeente is toegewezen.
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Ze g het m a ar...

D e foto

Brei een mutsje voor India
bij Haagen Hobby

Het asfalteren van de rondweg is bijna klaar, in het weekend van 2 en 3 oktober worden de liggers van het viaduct over de ruim 34 meter grote overspanning geplaatst. Over het viaduct komen 2 rijstroken, een van 7.20
meter voor het gewone verkeer en een van 4.50 meter voor het langzame verkeer. Met een hoogte van ruim
8.50 meter is het een leuke klim voor fietser èn wandelaar. Verwacht wordt dat de bouw rond de kerstdagen is
afgerond en dan kan er met de afwerking worden begonnen. Verder moet de Parallelweg nog worden aangepast zodat het verkeer mogelijk halverwege 2011 gebruik kan maken van het viaduct.

In India wonen 375 miljoen kinderen. Helaas is India niet de beste plek
ter wereld om geboren te worden. Veel kinderen in de sloppenwijken zijn
ondervoed, worden ziek en sterven aan besmettelijke ziektes of door onhygiënische omstandigheden. Vaak gaat het om ziektes als diarree, malaria en longontsteking die we met simpele middelen kunnen voorkomen,
pasgeboren baby’s lopen daarnaast kans om onderkoeld te raken als de
temperatuur ’s nachts flink daalt. Ze worden verkouden, of lopen zelfs
longontsteking op. De gevolgen hiervan kunnen zeer ernstig zijn, soms
zelfs dodelijk.

Aanleg rondweg is op schema
door Hielke Boorsma

Save The Children doet hier iets aan. Sinds kort rijden er in de sloppenwijken van Delhi mobiele klinieken. Er wordt voorlichting gegeven aan moeders en medische zorg aan pasgeborenen en kleine kinderen.
Wij kunnen de kinderen helpen door een mutsje te breien om onderkoeling tegen te gaan! Een mutsje kan het leven redden van een pasgeboren
baby. Hebt u zin en tijd om een mutsje te breien kom dan langs bij Haagen
Hobby op vrijdag 15 oktober tussen 13.00 - 21.00 uur en donderdag 4
november tussen 13.00 - 18.00 uur. Hier zijn geen kosten aan verbonden
(eventueel kunt u een bijdrage doen voor de portokosten voor het versturen van de mutsjes). Het mutsje wordt uitgedeeld door verpleegkundigen
in de mobiele klinieken.
NB : Save The Children is de grootste internationale kinderrechtenorganisatie ter wereld en werkt aan het verbeteren van de levensomstandigheden van kinderen en jongeren.
Graag tot ziens op de 15e.
(op donderdag 4 november houden we weer een breimiddag voor India).

De gebarentaal leren
Gebarentaal is de taal van doven. Veel horende mensen zijn gefascineerd
door deze boeiende, levendige taal. Wilt u verder gaan dan alleen kijken
naar gebaren? Dan is dit uw kans. In het najaar organiseert Het Fries Centrum voor Doven in samenwerking met de Stichting Omgaan met Gebaren weer Gebarencursussen. De cursussen worden gegeven door enthousiaste en ervaren docenten gekwalificeerd door het Nederlands Gebarencentrum. Er zijn verschillende cursussen Gebarentaal. In een cursus
Nederlandse Gebarentaal 1 leert u de beginselen van de Gebarentaal. Het
is een prachtige visuele taal met een speciale grammatica. Hierbij worden
de lessen al in Gebarentaal gegeven. U kunt ook de vervolgcursussen volgen, zoals Nederlandse Gebarentaal 2 en 3. De vervolgcursussen bieden
uitbreiding van kennis en gebarentaal. Verder is er ook een Basiscursus
Nederlands met Gebaren, waarin u gebaren leert om de gesproken taal
te verduidelijken. Er wordt aandacht besteed aan gespreksvaardigheden,
specifiek voor omgang met doven en slechthorenden. Beide typen cursussen bestaan uit 12 lessen van 2 uren. Mensen die al een Gebarencursus hebben gevolgd, kunnen deelnemen aan de Gebarenavond. Hier kunt
u de geleerde gebaren onderhouden en nieuwe bijleren. Deze worden
eens per maand gehouden.
Voor meer informatie en opgave: Stichting Omgaan met Gebaren
Tineke Tabak-van der Veer; Franklinstraat 6; 9285 WT
Tel 0511 541109, e-mail: wtabakvanderveer@hetnet.nl

initiatief van stichting Het Behouden Huis

Tentoonstelling poesiealbums
In de komende maand oktober zullen bij boekhandel IJlstra in de Kerkstraat poesiealbums volgens een catalogus worden tentoongesteld. Ze
zijn afkomstig van dames, die door hun werk of huwelijk in Buitenpost
terecht kwamen. Door hun verspreide herkomst geven ze een goed beeld
van hetgeen er vanaf 1890 in de loop van de vorige eeuw jonge meisjes in Friese dorpen elkaar hebben toegewenst. Jelkje Kloosterman-Pilot
verwierf de albums (in bruikleen) door haar contacten met de dames, die
grotendeels in Haersmahiem verblijven. Aan de wand hangen dan zo’n
vijftien tekeningen van kinderen uit de Julianalaan, die zij onder leiding van
Rein Halbersma op het doek brachten. Hielke-Jan Ellens heeft ze overgebracht op papier, waardoor ze kunnen dienen als versiering van Vriendenboekjes.
De heer Peperkamp heeft tijdens winkeluren het achterste gedeelte van
zijn boekwinkel voor een (gratis) bezichtiging van de tentoonstelling afgestaan. De heer A. van Lune van de Vereniging Oud-Buitenpost stelde
de vitrines beschikbaar. Op donderdag 30 september, ‘s avonds om acht
uur, zal de heer Tj. Van der Zwan, burgemeester van Achtkarspelen, de
opening verrichten.

Speelgoedbeurs Fonteinkerk
Op zaterdag 6 november 2010 organiseren wij een speelgoedbeurs in de
Fonteinkerk aan de Achtkant 48. Deze werkt als volgt: als u/jij speelgoed
hebt kun je een lijst bij Sjoukje of Willy halen en het daarop noteren met
een prijsvermelding. De items worden vrijdagavond 5 november tussen
19.00 uur en 20.30 uur naar de Fonteinkerk gebracht. Op zaterdag 6 november van 10.00 uur tot 12.00 uur wordt het verkocht, en dan is de opbrengst 25% voor de kerk en 75% voor de eigenaar. Het speelgoed wat
niet verkocht wordt gaat weer terug naar de eigenaar. Alle speelgoed
is welkom, ook fietsjes, als het er maar netjes uitziet. Knuffels zijn niet
welkom. U kunt ons ook mailen dan zorgen wij dat u/ jij een formulier in
de bus krijgt, onze adressen zijn: sjoukje.kamminga@chello.nl, tel. 0511541317 of willyrenkema@hotmail.com, tel. 0511-541016.
Hartelijke groeten van Sjoukje en Willy

De oprit van het viaduct van de nieuwe rondweg in het oost. (foto: Hielke Boorsma)

Juryrapport feestverlichting 2010
U had nog het jury rapport van de lichtroute tegoed.
Bij deze het rapport en de uitslag! De jury bestond dit
jaar uit Chris van der Plas en Baukje Douma. Zij hebben
alle straten en vrijwel alle tuinen eenmaal bij daglicht
en eenmaal in het donker bekeken. Er zijn prijzen en
eervolle vermeldingen uitgedeeld in drie categorieën:
Straatverlichting (3 prijzen), Tuinverlichting grote tuinen, en Tuinverlichting kleine tuinen.
Algemeen beeld:
Allereerst willen we iedereen die meegedaan heeft
met de straatverlichting en tuinverlichting hartelijk bedanken voor jullie inzet. We stellen jullie deelname erg
op prijs. Jullie zorgen ervoor dat Buitenpost er feestelijk
uitziet tijdens de feestweek. Wat zou het mooi zijn als
de overige straten die nu niet verlicht waren, volgend
jaar ook mee doen! Al zou iedereen maar één spotje
op hun huis richten... dat geeft meteen al veel meer
sfeer! Met elkaar kunnen we er voor zorgen dat de
feestweek er ook feestelijk uitziet! Rest ons nog wel
een minpunt te noemen die we elk jaar weer tegen
komen. Veel lichten branden ’s avonds niet zodat delen
van straten donker blijven. Dit vinden wij erg jammer!
Bespreking van de winnende straten en enkele opmerkingen:
1e prijs: Molenerf / De Roede:
Deze in elkaar overlopende straten hadden een gezamenlijk thema: terugblik 2000 - 2010. Hier zag je veel
creativiteit en samenwerking van de bewoners! Iedereen heeft meegedaan zodat het een mooi opgevuld
geheel was. Bij binnenkomst had je meteen een prachtig aanblik van de vulkaan en het KLM-vliegtuig op de
landingsbaan. Schitterend gedaan! De mobieltjes met
sms’jes waren ook leuk gemaakt. Als je de Roede inreed kreeg je de Olympische spelen te zien en reed
je bij de hoeken op mooie taferelen aan zoals een skipiste, Epke Zonderland hangend in de ringen en een
zwemmende Pieter van den Hoogeband. Goede lokaties voor de taferelen uitgezocht. Weer op Molenerf
kwamen we in Boer zoekt vrouw alle beroemde boeren tegen en ook de BSE waardoor we wel hele gekke
koeien zagen. Erg leuk bedacht! Bokita was er ook
nog te zien en zelfs prins Willem-Alexander en prinses
Maxima waren van de partij. Alles was een mooi aansluitend geheel en de onderdelen waren goed belicht.
Mooi om naar te kijken. Jammer dat de spotlichten niet
weggewerkt waren.
2e prijs: Wollegras:
Deze straat was omgetoverd in een muziekstraat.
Goede indeling waardoor de straat veel sfeer en rust
uitstraalde. Het pleintje was ook mooi ingericht met
een heus orkest die bijpassende muziek speelde. In
de boom hingen allerlei klassieke instrumenten. Misschien hadden de huizen ook een beetje verlicht kunnen worden met een spotje voor nog meer sfeer. Mooi
plaatje om naar te kijken.
3e prijs: De Zegge:
Hier kwamen we in de Elfstedentocht terecht. Er wa-

ren mooie taferelen opgebouwd, maar door de felle
bijpassende straatverlichting kwamen die niet allemaal
goed uit de verf. De bewoners in deze straat zijn wel
erg creatief!

Eervolle vermelding: Kuipersweg:
Deze lange straat is ook altijd feestelijk verlicht tijdens
de feestweek. Dit jaar zelfs met nieuwe straatverlichting die de bewoners zelf gemaakt hebben. Het geheel
toont mooi. Overdag zie je prachtige gekleurde paardenhoofden en in het donker worden dat sfeervolle
silhouetten. Ook de hoefijzers schijnen erg mooi door.
Klasse!
Bespreking van de winnende grote tuinen:
1e prijs : H. de Withstraat 18:
Deze tuin is een plaatje om naar te kijken. Mooi verlicht
met een prachtige bloemenborder.
Geen eervolle vermelding
Bespreking van de winnende kleine tuinen:
1e prijs : Concourslaan 22 :
Mooie tuin die sfeer en rust uitstraalt.
Eervolle vermelding: Halbertsmastraat 44:
Een prachtige bloemenzee om naar te kijken. Achtergrond is mooi opgevuld!
Probeer wel rust in het geheel te houden.
Tot slot willen we iedereen nog wat algemene tips
meegeven:
- Zorg ervoor dat alle verlichting brandt van minimaal
21.30 uur – 0.00 uur. Zet er desnoods een tijdklok tussen. En schakel de verlichting van de mensen die op
vakantie zijn bij anderen aan zodat er geen onverlichte
delen in de straat zijn. Hier let de jury wel op!
- Zorg ervoor dat spotjes en draden /kabels goed weggewerkt zijn, bijvoorbeeld door er een dakpan overheen te leggen.
- Zorg ervoor dat de thema’s en objecten hierin goed
verlicht zijn.
- Zorg voor eenheid / goede verdeling van objecten e.d.
zodat een mooi geheel ontstaat.
- Zorg voor rust en sfeer.
Chris van der Plas en Baukje Douma
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In bysûndere teaterfoarstelling yn ús doarp

De Krite spilet ‘It Libben Sels’

Al gelezen?
> Twee vissers (38 en 61 jaar ) uit Buitenpost hebben vorige maand een boete
gekregen voor dierenkwelling. Agenten controleerden het duo dat aan de
Trekfeart bij Kollum zat te vissen. In een
plastic zak hadden ze levende vis zitten.
Een beperkte hoeveelheid vis mag alleen
worden meegenomen als het direct wordt
doodgemaakt.
> Ruiters moeten in de gemeente Achtkarspelen voortaan de vijgen van hun paard
van de openbare weg verwijderen. Dat
staat in de nieuwe Algemene Plaatselijke
Verordening (APV), die vanaf deze maand
van kracht is geworden. Voor hondenbezitters gold al een verplichting om de poep
van hun huisdier op te ruimen. Achtkarspelen heeft de APV aangepast aan de eisen
van deze tijd. Verouderde bepalingen zijn
geschrapt, andere zijn toegevoegd.
> In de kenmerkende houtsingels van de
Mieden komt de zeldzame viltroos voor.
Ook groeit hier een bijzondere kruising
van meidoorns. Dit blijkt uit een inventarisatie die Staatsbosbeheer in het gebied
tussen Buitenpost en Twijzel heeft laten
uitvoeren naar autochtone struiksoorten.
Behalve aan els en zomereik zijn de singels in de uitgestrekte Mieden ook rijk aan
meidoorns en grote rozenstruiken.
> Onze gemeente doet voorlopig nog niet
mee aan het project Burgernet waarbij burgers via Twitter of sms worden ingeschakeld bij opsporingsacties van de politie.
Het college wil eerst een evaluatieronde
afwachten en verder onderzoek naar het
gebruik van overige en goedkopere media
als Twitter. In twaalf gemeenten in Friesland is het project Burgernet inmiddels
wel operationeel.
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In bysûndere amateurteaterproduksje dy’t troch
njoggen spilers, Henk Overdijk, Dictus Benedictus, Renate van der Meulen, Anne Visser, Chantal
Wiersma, Hielkje Hamstra, Tamme Alma, Keimpe
de Vries en Willy Bijma, fan fjouwer ferskillende
toanielselskippen betocht is en útfierd wurdt.
Op basis fan de trije wichtichste mominten yn it libben
fan de minsk – berte, leafde en dea – fertelden se
elkoar ferhalen en anekdoates út harren eigen libben of fan hearen sizzen.
Foto’s, ferhalen en opdrachten fan de regisseur foarmen de basis foar
ymprovisaasjes wêryn’t ûnderfiningen ferwurke waarden oer de eigen
berte of fan harren bern, de earste leafdes, brutsen relaasjes, ferlerne beminden en nuveraardige begraffenissen. Mei hurdhandige libbenslessen
besiket in strange ûnderwizer yn dizze gaos de finger te lizzen op de sin
fan it libben sels. It resultaat is in teatraal ferskaat fan fleurige sketskes,
oandwaanlike en bizarre ferhalen en scenes wêryn’t de spilers in soad fan
harren sels sjen én heare litte.
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PBB Van de bestuurstafel...
De bestuurstafel raakt langzamerhand meer dan vol met zaken
die de aandacht van het bestuur vragen. Naast de gewone bestuurskwesties heeft PBB de laatste jaren extra tijd en energie gestoken in de toekomst van het Mejontsmaveld, het centrum van ons dorp en de vorming
een dorpsnetwerk. Niettemin heeft Plaatselijk Belang nu toch besloten
zich nog eens verder te verdiepen in de toekomst van zwembad De Kûpe
aan de Kuipersweg. De feitelijke beslissing over de beëindiging van financiële steun door de gemeente vindt in 2011 plaats, maar het lijkt ons
toch een goede zaak ons voor te bereiden op een eventuele negatieve uitkomst. Na het opvragen van alle relevante stukken bij de gemeente zullen
deze, in samenwerking met een aantal betrokken gebruikers van het bad,
nog eens goed bekeken worden. Voor zover PBB iets kan bij kan dragen in
het behoud van een zwemvoorziening voor ons dorp, wil ze dit graag gaan
doen.
Met belangstelling wacht PBB nog op het vervolg van het centrum-herinrichtingsplan van de gemeente. De voortgang aan de rondwegzuidoost is duidelijk zichtbaar en is voor ons een signaal om met vaart
verder te denken over de consequenties voor ons dorpscentrum.
PBB heeft samen met de gemeente en de BuVo in ieder geval
al gesproken over de aanpassing van de Kuipersweg. Nu wordt alleen de
riolering gelegd, maar volgend jaar zal de weg over bijna de volle lengte
opnieuw van aanzien veranderen. PBB is er voorstander van dat dit in
overeenstemming gebeurt met de ideeën uit het concept-herinrichtingsplan voor het centrum. Over niet al te lange tijd zal er met de bewoners en
belangenbehartigers verder over gesproken worden.
namens het bestuur van PBB, voorzitter Johan Kootstra
e-mail: j. kootstra94@upcmail.nl

Activiteiten Het Behouden Huis

De produksje
It libben sels is makke ûnder lieding fan de jonge regisseur Jenny Hoekstra,
dy’t al in soad ûnderfining hat mei it meitsjen fan ymprovisaasjefoarstellingen. It idee foar de foarstelling komt fan Hans Brans, toanielskriuwer en
dramaturch bij Keunstwurk. Hy hat ek de teksten skreaun en hie al earder
de oanset jûn foar de gearwurking tusken Keunstwurk en Toanielfederaasje Achtkarspelen.
De Toanielfederaasje Achtkarspelen en ‘Himmelskoft’
De Toanielfederaasje Achtkarspelen waard yn 2009 oprjochte as gearwurkingsferbân fan, op dit stuit, fiif selskippen yn de gemeente Achtkarspelen.
Dit nei’t de gemeente oanjûn hie mear oan de stimulearring fan amateurkeunst dwaan te wollen. Yn oerlis en gearwurking mei frats – de ôfdieling
teater fan Keunstwurk yn Ljouwert – waard doe besletten ta de oprjochting fan in toanielfederaasje. As earste aktiviteit naam it bestjoer it beslút
mei te dwaan oan it “Himmelskoft’-projekt fan frats. Spilers fan ferskillende selskippen wurken gear ûnder profesjonele begelieding by it meitsjen
fan in toanielfoarstelling dy’t foaral oars wêze moast as sljochtweihinne.
Yn Achtkarspelen gong het it foaral om it meitsjen fan teater útgeande fan
de eigen libbensûnderfining. Yn de oanrin nei it repetysjeproses waarden
in fjouwertal ymprovisaasjedagen hâlden foar sawol jong as âld. Sa fûn
ien fan dizze ‘workshops’ plak yn fersoargingstehûs ‘Haersmahiem’ yn
Bûtenpost. Ut dizze workshops waard úteinlik de spilersgroep foarme dy’t
no seis kear, yn Droegeham, Bûtenpost, Stynsgea, De Harkema, Ljouwert
en Surhústerfean, It libben sels oer it fuotljocht bringe sil.
Sneon 9 oktober; Sealesintrum The Point, 20.00 oere; Yntree: 7,50; Kaartferkeap: Hedera Blommen, 0511 541084

Het Behouden Huis organiseert uitgaansmogelijkheden en tentoonstellingen voor Buitenpost en omgeving, programma’s met muziek en voordracht op
zondagmiddag of in de avond. Kenmerkend voor de bijeenkomsten van Het
Behouden Huis is de sfeer van gezelligheid waarin ze plaats vinden.
Het is prettig om in het eigen dorp uit te kunnen gaan en elkaar te ontmoeten in een ontspannen sfeer. Meestal is dat in het restaurant van de
Kruidhof, soms in het Behouden Huis (in februari komt daar de inmiddels
beroemde pianist Douwe Frans Slot uit Stiens!), maar ook wel op andere
plaatsen. Zo was er het afgelopen voorjaar een mooi concert in de Maria
Kerk met gitaar en zang. Rond Pasen is daar ook altijd een orgelconcert.
De inmiddels traditionele kindervoorstellingen voor de jongste groepen
van alle basisscholen vindt plaats in It Koartling en bij mooi weer in de
Kruidhof. Op 7 november komt het strijkkwartet Alauda uit Amsterdam
(ook al weer voor voor de vijfde keer) naar de Kruidhof. In de kruidentuin
was de hele afgelopen zomer een beeldententoonstelling van Oene van
de Veen, prachtige houten beelden, soms 6 meter hoog.
Het Behouden Huis staat bekend om zijn klassieke programma’s, maar in
de maand oktober is er een wel heel bijzonder project: een tentoonstelling
van poesie-albums in boekhandel IJlstra. Vanuit het eigen dorp kwam een
groot aantal inzendingen van soms heel oude albums. Theunis Jensma
maakte daar een catalogus bij en 15 kinderen uit de Julianalaan maakten
onder leiding van Rein Halbersma (kunstschilder en lid van het Behouden
Huis) schilderijtjes die opgehangen worden en die door Hielke Jan Ellens
(On- en Offline Communicatie, ook lid van het Behouden Huis) gekopieerd
zijn tot poesieplaatjes. Op 30 september om 8 uur opent burgemeester
T. van de Zwan de tentoonstelling, die de hele maand oktober blijft. Er is
dan ook een klein programma met voordracht door Sia Odinga en muziek
door Wander van Duin. Al met al is er in Buitenpost heel wat te beleven
op cultureel gebied!

Winterskoftiepening mei Kredo
Kroechteaterstik fan Gerrit Breteler

De Stichting Feestcommissie Buitenpost is trots dat
zij alle kinderen en hun ouders/verzorgers mogen
vertellen dat Sinterklaas weer graag naar Buitenpost
komt. Afgelopen maanden is er gebeld met de agendapiet en hij wist te melden dat er een plaatsje in het
drukke schema, van de Sint en zijn Pieten, was vrijgehouden voor Buitenpost. Zaterdag 20 november
is de grote dag, zet hem dus ook in je agenda! De
Stichting Feestcommissie Buitenpost gaat nu hard
aan het werk om de Sint en zijn Pieten een warm
welkom te kunnen geven. Alle kinderen van groep 1
tot en met 4 krijgen via school een uitnodiging voor
het feest in The Point, ook wordt er weer een kleurwedstrijd gehouden
waar je mooie prijzen mee kunt winnen. Voor de groepen 5 tot en met 8
zal er weer een opdracht zijn welke op school gemaakt kan worden en
hiermee kunnen ze een mooie prijs voor de klas winnen.

Kredo is de opfolger fan it suksesfolle
teaterstik Katarsis De tematyk fan it stik
is it hjoeddeistige plattelân en hoe’t it
minskdom him dêrta ferhâldt. Wat binne
de konsekwinsjes fan de feroarings sa
as dy yn rap tempo oer de plattelânsbewenner hinne komme? Hoe ferhâlde wy
ús ta inoar? Wat bart der mei de taal?
Mei namme sykte en soarch binne twa
wichtige saken yn iit stik skreaun troch
keunstner Gerrit Breteler. Yn Kredo docht
bliken wat dit foar Pytsje, de fiskersfrou
út Paesens betsjut en Rudmer rekket folslein fan it anker as hy in swiere boadskip
te ferwurkjen krijt. Ds Strikwerda skriuwt
yn syn frije tiid toaniel. ‘Werom yn Sidderburen’ is it stik wat hy yn kafee De
Bûnte Bok foar it fuotljocht bringe wol.
Dit mei help fan diva Bianca van Slageringen. De humor en de tragyk wikselje
inoar yn rap tempo ôf en it bisûndere
Fryske taalgebrûk sil wer hilaryske en bewûnderjende reaksjes opleverje.

Kom dus met je ouders naar het station of bij het Nijensteinplein. Om
ongeveer 14.00 uur zullen ze arriveren bij het station. Daarna groot feest
in The Point om ongeveer 15.00 uur. Komt allen!

Spilers: Anke Bijlsma en Gerrit Haaksma, rezjy: Joop Wittermans; tongersdeitejûn 21 oktober; oanfang: 20.00 oere / Lokaasje: kafee The Point;
foarferkeap by Hedera Blommen: b 15,00 / Oan de seal: b 16,00

Sinterklaas komt op 20 november
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Asics Korfbalschoen
“Brei een mutsje voor India!”
(zie artikel op pagina 2)

gel-Crossover 2

ivm de introductie van het nieuwe model

van b 109,95 nu b 79,95

CHRISTINASTRAAT 4 - BUITENPOST
0511 541635

Kinderboekenweek 6 t/m 16 Oktober!
Kom langs voor ons ruim assortiment
kinderboeken en de bekroonde titels
Gratis geschenk bij aankoop van
€ 10,= aan kinderboeken

Radio TV
Witgoed
Kerkstraat 68 tel. 0511 541560
www.alfredvisser.nl
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“ALS IETS GOED LOOPT, TREKKEN WIJ ONS TERUG”
door Nelleke Kemps-Stam

John Huizing over de steun van ‘t Nut

Wellness is het moderne zoeken naar een gezonde geest in een gezond
lichaam. Deze levensstijl garandeert je een goed gevoel en sociaal succes. Nieuw is die gedachtegang niet. Al in de achttiende eeuw had ‘Het
genootschap van Konsten en Wetenschappen’ ten doel een actieve
bijdrage te leveren aan het welzijn van het volk. Tot in de vorige eeuw
waren ook in Buitenpost nog sporen te vinden van deze maatschappij die
‘tot nut van ’t algemeen’ (iedereen)moest dienen. De komst van openbare scholen en bibliotheken maakte het werk van Het Nut overbodig.
Toch bestaat de maatschappij nog steeds. Hoe zij zich tegenwoordig
manifesteert, vragen we aan John Huizing.
Het Nut, zoals de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen vaak genoemd
wordt, is een landelijke vereniging met plaatselijke afdelingen (‘departementen’). Het Nut is opgericht in 1784 en stelt zich ten doel het welzijn
-in de ruimste zin- van individu en gemeenschap te bevorderen. De vereniging streeft naar individuele en maatschappelijke ontplooiing met een
zo hoog mogelijk cultureel gehalte. De Maatschappij hield en houdt zich
bezig met zaken die het algemeen belang dienen, zoals onderwijs, ontwikkeling en maatschappelijke discussie (bron: Wikipedia).
Stichting
John Huizing kwam voor het eerst
in aanraking met Het Nut via zijn
kinderen. “Wij zijn in 1978 in Buitenpost komen wonen en wij hadden twee kinderen, waarvan er nog
één naar de kleuterschool ging”,
vertelt John. “Hier was dat de
Nutsschool. Na een half jaar werd
er een vergadering uitgeschreven
door Het Nut, dat het bestuur van
de school vormde. Er was een
vacature in het bestuur en toen
heb ik mij beschikbaar gesteld.”
In 1980 ging de Nutsschool over
in de Openbare Lagere School.
Die verandering was ook te merken aan het bestuur van Het Nut.
“Het werd een ‘slapend’ bestuur.
Formeel was het nog een vereniging, maar er werd geen contributie meer geïnd. Het was alleen een
papieren bestuur. Op een gegeven
moment kregen we van oud-leden
te horen dat er toch weer iets
moest gebeuren. Maar niemand
wilde de kar trekken om allerlei
dingen te gaan organiseren. Toen
hebben we besloten om van de
vereniging een stichting te maken.
De verkoop van de school gaf ons
kapitaal en van de rente van dat kapitaal willen wij sociaal-culturele en
educatieve activiteiten steunen”.
De overgang van een vereniging
in een stichting leverde echter wel
een probleem op. “Omdat wij niet
meer zelf de activiteiten ontplooiden, dreigde men dat wij ons kapitaal zouden moeten afstaan aan
de landelijke Nutsvereniging waar

wij lid van zijn. Dat zou betekenen
dat het geld dat hier opgebouwd is,
zou verdwijnen in de landelijke kas.
Daar hebben we lang over moeten
onderhandelen. Met name oud
gemeentesecretaris Carolus heeft
er veel aangedaan om te bereiken
dat in 1996 formeel de stichting is
opgericht”, vat John in het kort de
geschiedenis van Het Nut in Buitenpost samen.
Een oude club
Vorig jaar bestond de Maatschappij
tot Nut van‘t Algemeen 225 jaar. Zo
lang bestaat de afdeling in Buitenpost nog niet. “Vanaf 1860/1870 is
Het Nut actief geweest in Buitenpost”, weet John die het archief
van het Nut eens is ingedoken.
“Als je de historie bekijkt, zie je
dat er gigantisch veel is opgezet:
een bibliotheek, een bank, een eigen gebouw, Nutswoningen, de
school, een brei– en naaischool en
een vakschool voor technisch tekenen. Er werd hier ontzettend veel
gedaan.” Met veel plezier hoort
John bij wat hij ‘deze club’ noemt.
“Een deel is al behoorlijk op leeftijd. Een drietal is boven de tachtig.
En het beoordelen van aanvragen
en daarvoor geld beschikbaar stellen, is leuk werk. Als één van de
zeven bestuurders uitvalt, zoeken
we zelf naar vervanging. Zo werkt
dat bij een stichting.”
Het Nut is vanuit de Verlichting
opgericht door Jan Nieuwenhuyzen, een doopsgezinde predikant.

begonnen met een rente van 8%
op ons tegoed en nu mag je met
2% al blij wezen. Maar wij mogen
niet aan ons kapitaal komen, ook
niet in geval van inflatie. Dat betekent dat wij ook wel eens denken:
we doen dit jaar maar even rustig
aan.”

Ontwikkeling en educatie was het
hoogste doel. John wil daar nog
wel iets aan toevoegen. “Eigenlijk staat Het Nut ook tegenover
het dogmatische denken van de
kerken. Men ging er vanuit dat vrijheid van denken de mens wijzer
en gelukkiger maakt. Men begon
zelf met scholen en banken. Om
mensen te leren sparen, niet om
winst te maken. Er kwamen bibliotheken om mensen te leren lezen.
Het was een idealistische club. Tot
1970 bleef er in de statuten staan
dat de Maatschappij van algemeen
christelijke grondslag was. Het
beeld is meestal echter anders.”
Eenmalig
De werkwijze van Het Nut in Buitenpost anno 2010 legt John als
volgt uit. “Wij ondersteunen iets
en als het zich bewezen heeft,
moet men zichzelf redden. Dat zie
je ook in de brede ontwikkeling
van het Nut: de Nutsspaarbank
ging over in andere banken, de
bibliotheek en de school werden
van de overheid.” Er bestaan overigens nog zo’n 55 Nutsscholen in
Nederland en er is een leerstoel in
de geschiedenis van het onderwijs
aan de faculteit Sociale Wetenschappen aan de universiteit van
Utrecht, dankzij de onderwijsvernieuwingen van Het Nut. “Officieel staat er in de statuten dat wij
ten doel hebben het ondersteunen
van sociaal-culturele en educatieve
activiteiten”, vervolgt John. “Het
beeld bestaat dat wij activiteiten
subsidiëren. Maar dat doen we
niet. Als iets goed loopt, trekken
we ons terug. We willen wel eens
een tekort dekken of dingen die
niet tot stand komen te stimuleren.
We steunen ook wel dingen van
verenigingen die niet behoren tot
de eigen taak van die vereniging.
De voetbalvereniging krijgt geen
ballen van ons. Maar als men iets
specifieks wil doen, kunnen we
daarin ondersteunen”, geeft John

Hout

als voorbeeld. “Of iemand wil een
boekje uitgeven, maar heeft daar
niet genoeg geld voor. Dan vullen
wij tot een bepaalde hoogte het
tekort aan. Maar we geven geen
structurele subsidies. Dat denken
sommige verenigingen wel eens.”
Culturele stichtingen als Maskelyn en Het behouden huis hebben al eens gebruik gemaakt van
een bijdrage van Het Nut. Dat zijn
eenmalige uitgaven. Het IJstijdenmuseum heeft een videorecorder
gekregen en een toneelvereniging
een geluidsinstallatie. We hebben
ook meegeholpen met het opknappen van de Studebaker van de
brandweer. En dat is leuk werk”,
besluit John.

Inflatie
Vanaf het begin in1996 zette Het
Nut nog regelmatig een advertentie in de krant om mensen te wijzen op de mogelijkheden van Het
Nut. “In het gemeenteblad staan
we ook vermeld onder Activiteiten,
maar over het algemeen weet men
ons wel te vinden”, zegt John. “Ieder jaar geven we toch nog een behoorlijk bedrag weg. Alleen zijn we

door Janne Oosterwoud

Jim sille it wol sjoen ha. Yn augustus stie der in ferkearde
titel boppe it stikje. Der giet wolris wat mis ûnderweis fan de
skriuwer nei de krante. Dêr’t hout kappe wurdt falle spuonnen!
Hout is it hurde diel fan in beamstam, mar it kin ek brêge of
preekstoel betsjutte. In noch moaier wurd foar preekstoel yn it
Frysk is ‘houten broek’.
Se is sa meager as branhout
Ze is zo mager als een lat
Yn ’e oarloch moasten wy faak op in houtsje bite
In de oorlog hadden we vaak niets te eten
Dy man is út geef hout snien
Die man is een persoon uit één stuk
Dy minsken binne noch fan it âlde hout
Dat zijn ouderwets degelijke mensen
Dêr’t hout kappe wurdt falle spuonnen
Waar gehakt wordt vallen spaanders
Waar gewerkt wordt gaat wel eens iets mis

De Maatschappij tot nut van ’t Algemeen organiseert elk jaar een
congres met een thema. Daar zijn
de Buitenposters niet te vinden.
“Omdat wij zelf geen activiteiten
meer ontwikkelen, betalen we nog
wel een bedrag aan de landelijke
club, maar hebben we besloten
niet meer naar de landelijke vergaderingen te gaan”, legt John uit.
“Het is niet nodig voor de instandhouding van onze club. We krijgen
wel de stukken thuisgestuurd. Wij
richten ons primair op Buitenpost.”
Het werk van Het Nut ligt in het
verlengde van het vroegere werk
van John als welzijnswerker. Als
ambtenaar bij de sociale dienst
weet hij wat weggeven is. Als ik
hem een weldoener noem, moet
hij lachen. “Een raar woord vind
ik dat. Vanaf het begin willen wij
dingen stimuleren en dat doen we
nog steeds. Er gebeurt veel in Buitenpost op het gebied van sport en
cultuur. Wat we hier in Buitenpost
missen, is een grote ruimte voor
algemeen gebruik.”
Van het vroegere Nut is niet veel
meer te zien in Buitenpost. Het
Nutsgebouw aan de Kuipersweg is
in de jaren ’70 al afgebroken. “Wat
ik begrepen heb, was het ook al
oud”, zegt John. “Het werd nog
wel verhuurd, aan de art. 31 kerk
bijvoorbeeld.” Eén overblijfsel is
nog wel te bekijken: het stenen
paard dat bij de o.l.s. De Mienskip
staat. Jaap Rusticus maakte het in
1970 voor de Nutsschool en het
werd in 1980 meegenomen naar
de nieuwe school. John betwijfelt
of de landelijke maatschappij nog
toekomst heeft. “Veel dingen zijn
overgenomen door de staat of andere organisaties en dan is er geen
recht op bestaan meer. Ze zitten
ook niet meer in Edam, waar Het
Nut in 1784 is opgericht.” Voorlopig zit John hier nog wel met z’n
Nutskameraden. Misschien wel te
wachten op uw aanvraag om eenmalige steun.
(foto’s: Nelleke Kemps)

(advertentie)
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Wiersma & Custard,
online & offline communicatie

> Switte: zelfvertrouwen en plezier in bewegen voor kinderen 7-10 jaar

Wiersma ICT en Custard. Beide bedrijven zijn al enkele jaren in het dorp gevestigd.
Tot voor kort opereerden de ondernemers nog vanuit hun woning, waarbij ze regelmatig elkaar om hulp inriepen. Tegenwoordig is de samenwerking makkelijker. De jonge
ondernemers hebben hun gezamenlijke domicilie gevonden boven de voormalige wijnwinkel in Nijenstein.
Samenwerking
Eigenlijk hadden we al tijden eerder nauwer moeten samenwerken,
vertellen de ondernemers, dat we
nu in één ruimte zitten levert voor
ons enorme voordelen op. We waren per week soms wel een twee
uur met elkaar aan het bellen. Nu
kunnen we over elkanders schouder meekijken en gelijk aanwijzen
wat we bedoelen. Johan Wiersma
is de technische man van het duo,
als programmeur verzorgt hij de
werking van websites. Hielke Jan
Ellens is de creatieve man, hij verzorgt de grafische vormgeving.
Wâldcomputers
Johan Wiersma is al sinds 2005 actief als ontwikkelaar. In het voorjaar van 2008 is hij gestart
met Wâldcomputers (www.waldcomputers.nl). Dit bedrijf is in de regio bekend als leverancier
van computers, randapparatuur en software. Voor elke technische vraag, thuis of in uw bedrijf,
heeft Johan een passende oplossing.
Custard.nl
Hielke Jan Ellens is wellicht bekend in het dorp en in de regio. Menig evenement is goed
verlopen doordat Hielke Jan de toeschouwers mocht enthousiasmeren door zijn stem. Met
zijn bedrijf, Custard is hij begonnen in 2007. Grafische vormgeving in al zijn elementen. Het
ontwerpen van een website, een campagne, maar ook een complete huisstijl. Ook voor het
verzorgen van al het drukwerk dat daarbij samenhangt als visitekaartjes, flyers, folders en
verpakkingen bent u bij Custard aan het juiste adres. Custard ontwikkelt met u een reclame
strategie, het middel om uw klanten aan u te binden.
Door de nauwe samenwerking van deze twee bedrijven kunt u nog beter en sneller worden
geholpen. Wilt u meer over de mogelijkheden weten die deze combinatie voor u kan bieden, of
contactgegevens, kijk dan even op hun websites. www.wiersma-ict.nl of www.custard.nl

Soms hebben kinderen te maken met een motorische achterstand, die door verschillende oorzaken kan zijn ontstaan. Vanaf dinsdag 5 oktober gaat bij Bewegingscentrum Switte het Beweegprogramma SwitKidz van start: een programma van 10 weken voor kinderen van 7 tot en met
10 jaar die een (licht) motorische achterstand hebben en/of kampen met overgewicht. Tijdens de
lessen wordt zowel aan de grote motoriek als de kleine motoriek gewerkt en ligt de nadruk op het
(weer) ontdekken hoe leuk bewegen kan zijn.
De lessen worden verzorgd door Anneke Paauw. Anneke, die meer dan dertig jaar in het basisonderwijs werkzaam is geweest en gediplomeerd Motorisch Remedial Teacher (MRT) is, werd
tijdens haar werk in het onderwijs regelmatig geconfronteerd met kinderen die niet konden meekomen. “Vaak zie je dat kinderen met motorische problemen en/of overgewicht geen plezier meer
in bewegen hebben. Ze hebben moeite met balsporten, fietsen, veters strikken en schrijven, bewegen zich soms “houterig”, eten slordig en hebben meer moeite zich te concentreren. Bovendien
worden ze in de gymnastieklessen vaak als één van de laatste gekozen en zijn ze als één van de
eerste af. Dit schaadt hen zelfvertrouwen en ontneemt hen uiteindelijk alle plezier in het sporten.
SwitKidz brengt dit vertrouwen en plezier weer terug. Tijdens mijn MRT-opleiding heb ik gezien
hoe kinderen veranderen gaandeweg de lessen. Ze krijgen steeds meer zelfvertrouwen en zien dat
ze meer kunnen dat ze eigenlijk dachten. Dat is fantastisch om te zien!”.
Voorafgaand aan het programma vindt een intake plaats met ouder en kind zodat per kind kan
worden bepaald waar de accenten zullen komen te liggen.
Belangstellenden kunnen zich telefonisch (0511-540038) of per mail (info@switte.nl) aanmelden. Ook is alle informatie over dit programma te vinden op www.switte.nl

> Buitengewoon Buitenpost: Wat trek ik aan? op 29 en 30 september
Woensdag 29 en donderdag 30 september om 20.00 uur bent u welkom bij onze modeshow. Achter in de winkel zullen modellen de nieuwe collectie showen. Bij de vraag:
“Wat trek ik aan? En de kunst van het aankleden“, wordt er ingegaan op de vraag, wat past
het best bij welk figuur? Wat je allemaal kunt doen om erop je best uit te zien. Wat past bijvoorbeeld het beste bij een figuur met smalle of brede schouders, smalle of brede heupen,
geen of smalle taille en nog veel meer. Aandacht zal er besteed worden aan de nieuwe modemerken: Container, Oska, Icelandic Design, Boris en jassen van het merk Easy comfort. Hoe kunt u deze kwalitatief goede merken het beste combineren met uw eigen figuur.
Ook de nieuwe collectie schoenen en laarzen van de merken Jan Jansen, Dutch Charme en Trippen worden geshowd. De schoenen en laarzen vallen op door de mooie vormgeving en zijn
tevens gemaakt van heel soepel leer. Voor dames met steunzolen is er goed nieuws, deze passen
heel goed in alle modellen van Dutch Charme. Ook wordt er tijdens de show aandacht besteed
aan passende accessoires, tassen, shawls en sieraden om het geheel af te maken Voor een deskundig advies kunt u altijd bij Buitengewoon Buitenpost terecht.
Zin om de modeshow bij te wonen? Dat kan, reserveer een plaats, persoonlijk of in de winkel
Voorstraat 45, of bel 0511 541554 of mail naar info@Buitengewoonbuitenpost.nl

BuitenGewoon
Buitenpost
U stapt binnen in een gezellige winkel met kleding, schoenen, laarzen, tassen en heel veel
accessoires. Opvallend is de bijzondere kleding,
comfortabel, sportief en elegant. Een winkel voor
de vrouw die wat anders wil en kwaliteit en een
goed advies heel belangrijk vindt.
Buitengewoon laat u een geheel eigen stijl zien
met kleding van natuurlijke materialen wol ,linnen
zijde, katoen en viscose. Sportief elegant en net
even wat anders.
De merken Oska, Icelandic Design, Outdoor europe, Container, ART, Cincini, Boris, Easy Comfort,
Sust, Gozzip en Slippery zijn in het assortiment te
vinden. Nieuw dit jaar is het kledingmerk Oska.
Dit kenmerkt zich door een goede pasvorm, tijdloos en kwalitatief hoogstaand. Ook nieuw is het
kleding merk Container gemaakt voor vrouwen
door vrouwen met een geweldige collectie. Tshirts, jurkjes, tuniekjes en vesten zien met de mooiste dessins.
Voor schoenen en laarzen zult u onder andere het merk Trippen vinden. Een
Duits merk wat kwaliteit en comfort hoog in het vaandel heeft staan. Schoenen
laarzen met een apart uiterlijk en gemaakt van leer die een speciale behandeling heeft ondergaan waardoor het zacht is voor de voeten. Voor mensen die
een goede schoen belangrijk vinden absoluut het proberen waard. Een ander
merk is Jan Jansen. Schoenen met een bijzonder uiterlijk, ieder ontwerp is een
kunststukje op zich, daarnaast loopt het geweldig. Voor een elegantere uitvoering zijn er schoenen en laarzen van het nieuwe Nederlandse merk Dutch
Charme. Uitstekend te combineren met de kleding van het merk Oska en Icelandic design. Bijzonder met een aparte hak en alle modellen worden standaard
geleverd met 2 zooltjes; een dunne en een dikkere. Deze modellen zijn daardoor bijzonder geschikt om ook met uw eigen zool in te dragen.
Nieuwsgierig geworden? Bezoek onze modeshow op 29 september of 30 september om 20.00 uur.
Zie daarover het artikeltje hierboven.
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Ver tel ’t m a ar...
Oogstdag jubileumjaar

Een buitenposter molenmaker
Hoi, ik ben Lars Faber en één van mijn hobby’s is klussen. Dat doe ik met onze lelijke eend (auto) maar ook met
mijn eigen tuinmolen. Vroeger, toen we nog in Groningen
woonden, zette m’n moeder mij wel voor de wasmachine.
Hierdoor vond ik draaiende dingen wel interessant.
Toen ik een jaar of elf was, heb ik zelf een molentje gekocht van een overleden opa. Hij moest nog wel afgebouwd worden. Na een jaar moest ik al beginnen met
onderhoudsbeurten. Maar het viel niet erg mee, de verf,
hout en materialen waren niet echt waterbestendig. Dus
een groot deel is vervangen. Maar bijvoorbeeld bij de omloop (dat is een etage waar je om de molen kan lopen) heb
ik, pak ‘m beet, 90 latjes moeten schuren, verven, enz...
En daarvoor moet je tijd en geduld hebben... De wieken
die ik bij de molen gekocht had waren zo goed als plat, dus
het draaide voor geen meter. Dus daarom zijn er nieuwe
wieken gemaakt, die hebben een bolle vorm, zo kunnen
de wieken op z’n best draaien. Met dit soort dingen heeft
een 85-jarige man uit Ridderkerk geholpen (ook molenbouwer).
Deze zomer heb ik ook foto’s en filmpjes gemaakt toen ik
aan het restaureren was. De filmpjes staan op YouTube,
de gebruikersnaam is ‘pelikaanhumor’. Dit is nog een tuinmolensite: http://www.everyoneweb.com/speelmolendatabase.
Voor vragen en reacties kunt u mij mailen: larsfaberr@
gmail.com (alleen Faber dubbel r!) (foto: eigen foto)

De Friese staartklok...

Zaterdag 9 oktober is de jaarlijkse Oogstdag van Botanische Tuin De Kruidhof in
Buitenpost. Hiermee wordt het succesvolle jubileumjaar van 80 jaar De Kruidhof afgesloten. Op deze feestelijke dag is er van alles te beleven: een prachtige Fruitshow
van oude fruitrassen en een gezellige markt in de Kloostertuin. De kinderen kunnen
pompoenen snijden en volop spelen in de nieuwe educatieve speeltuin. In de kassen
kunnen herfstbloemstukken worden gemaakt en zijn de Lions Lauwersland actief
met de verkoop van suikermaïs.
De Kruidhof, in 1930 opgericht als Stichting Groente en Fruit Noordoost Friesland,
presenteert zo’n tachtig soorten appels en peren van overwegend oude rassen uit
de eigen Fruithof. En laat daarmee zien dat in dit 80 jarige jubileumjaar groente
en fruit nog steeds een belangrijke plaats innemen in de Botanische tuin. Ook Fruit
Yn Fryslân is vertegenwoordigd met een grote collectie fruit. Deskundigen kunnen
u van alles vertellen over fruit en uw eigen appel- of perenboom determineren, als
u een aantal vruchten en wat blad aan een takje meeneemt. Ook over ziektes en de
verzorging van fruitbomen kunt u informatie krijgen.
In de Kloostertuin staan diverse kramen met allerlei heerlijkheden uit de rijke
herfst. Zo is er een proeverij van pompoensoep in allerlei varianten. Tussen 11 en 16
uur kunnen de kinderen in de kas onder begeleiding van vrijwilligers en met hulp
van de ouders uit pompoenen een lampion snijden. De volwassenen kunnen een
pompoenschikking maken met materialen uit de tuinen van De Kruidhof. In een
feestelijk ingerichte pompoenenkamer kan iedereen ideeën opdoen alvorens zelf
aan de slag te gaan. Traditiegetrouw kan jong en oud raden hoe zwaar de grootste
tentoongestelde pompoen is. Een leuke prijs wacht er voor de winnaar of winnares.
De Kruidhof is op zaterdag 9 oktober open van 10 tot 17 uur.

in het IJstijdenmuseum

Kunst en Kitschdag 23 oktober
In het IJstijdenmuseum wordt op zaterdag 23 oktober een Kunst en Kitschdag georganiseerd. In het tuincafé zijn die dag een aantal deskundigen
uit de Friese Musea aanwezig die de meegebrachte voorwerpen dateren en op waarde schatten. Zo zijn onder anderen Evert Kramer van het
Friesch museum en de Friese historicus Jan Zijlstra aanwezig om schilderijen, gouden, zilveren, koperen en bronzen voorwerpen te onderzoeken
en ook het antieke aardewerk is bij hun in goede handen als het om waardebepaling gaat. Voor munten, penningen en stempels zijn de bekende
Johan Koning en Kees Leenheer aanwezig. Ook antiek meubilair kan beoordeeld worden deze dag.Er zijn een aantal regels om mee te kunnen
doen deze dag. Aanmeldingen van deelname moeten vooraf plaats vinden
bij het IJstijdenmuseum. Iedere deelnemer betaalt voor deelname een
bedrag van € 5,- en mag maximaal 3 stukken inbrengen voor een beoordeling. Het aantal deelnemers dat deze dag voorwerpen in kan brengen
is niet onbeperkt.

In de Binnenste BuitenPost, las ik een verhaal over een Friese
klok. Het schijnt dat de heren Binne en Boaite nogal nieuwsgierig
zijn en graag willen weten waar de klok is gebleven. Ik kan wel
vertellen waar de klok terecht gekomen is.
Mijn ouders beheerden destijds het Groene Kruis-gebouw, waar
ook de Friese staartklok van de gebroeders Moor aan de muur
hing. Op 8 maart 1971, kwam om 4.00 uur een bokswedstrijd tussen Cassius Clay en Joe Frazier op de tv. Dus, ‘s avonds om 20.00
uur al op bed. Na slechts een uur slaap werd ik gewekt door mijn
moeder. Mijn vader leefde toen niet meer. Mijn moeder zei dat ik
snel mijn bed uit moest komen, want ze had lawaai gehoord beneden in het gebouw. Toen wij naar beneden liepen om te kijken
wat er aan de hand was, zagen wij dat het raam in de kleedkamer
open stond. Wij gingen verder op speurtocht en aangekomen in de
wachtkamer, waar de klok hing, zagen wij dat de gewichten van de
klok verdwenen waren.

Aanmelding kan plaatsvinden via email info@ijstijdenmuseum.nl of telefonisch op 0511-544040.

Open dag wijngaard ‘ de Frysling’

De laatste jaren van haar leven bracht mijn moeder door in
Haersmahiem. Op een dag ging ik met haar naar de grote zaal
om een kopje koffie te drinken. Daar aangekomen, zag zij tot haar
verbazing, een Friese klok aan de muur. En zij was er van overtuigd
dat deze klok uit het Groene Kruis-gebouw kwam, uiteraard met
de gewichten, die zij, zoals ze zei, vaak omhoog had gehaald. Een
glimlach volgde op haar gezicht. Dus Binne en Boate, ik hoop dat ik
jullie een beetje heb geholpen met jullie zoektocht naar die mooie
Friese staartklok die wij boven het Groene Kruis-gebouw, waar wij
woonden, konden horen slaan.
Johannes Hoekstra
(redactie: we ontvingen meerdere reacties met betrekking tot het
verhaal van Binne en Boaite. Een ieder bedankt voor het meedenken! De foto werd gemaakt door Juul Beerda op de huidige ‘hangplek’ in de hal van Haersmahiem.)

Lezing IJstijdenmuseum
‘Oerboeren’ op 28 oktober
Op donderdag 28 oktober verzorgt amateur
archeoloog Lammert Postma een lezing
over de vestiging van de eerste boeren in
de Friese Wouden. Onderzoek heeft uitgewezen dat op de zandgronden van de Friese
Wouden al rond 7000 jaar geleden de eerste
boeren woonden. Het waren de boeren van
de Trechterbekercultuur die op verschillende
plaatsen hun boerderijtjes bouwden. Vaak
was dat in de omgeving van een riviertje
of ene beek maar ook in de nabijheid van
pingoruïnes. Uit die pingoruïnes is veel bodemmateriaal verzameld en onderzocht. Uit
de in de pingoruines aangetroffen veenlagen
is af te leiden wat voor gewassen boeren in
de prehistorie verbouwden. Uit de stenen artefacten die op deze plaatsen
zijn aangetroffen blijkt hoe ze hun werk hebben gedaan en hoe ze konden
overleven. Lammert Postma heeft alle onderzoek bijeen gebracht in een
lezing die ondersteund wordt door beelden. Op deze wijze leidt hij de bezoekers langs de prehistorische boerderijen in de wouden. Een lezing die
niet gemist mag worden.

Op de grens van Buitenpost en Twijzel, aan Egypte 7, hebben Douwe
en Jantiene Broersma een wijngaard van z’n 3 hectare. Zaterdag 25 september hadden ze een drukbezochte open dag,met een rondleiding en
natuurlijk een wijnproeverij. In april 2009 zijn er een kleine 5000 druivenstuiken geplant, 3 soorten witte en 3 soorten rode druiven. Over een paar
jaar hopen ze zelf wijn te maken. Daarbij zijn ze van plan om een nieuw
energiezuinig huis met een aparte bedrijfsruimte voor de wijnmakerij te
bouwen. (foto en tekst: Hielke Boorsma)
(advertentie)

* wasmachines - drogers
* koelen - vriezen
* vaatwassers
* inbouwapparatuur
* LCD - audio
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De Kuipersweg is even weg…

...vissen met en naar leden

Maandag 23 augustus startte aannemingsbedrijf Heijmans met de werkzaamheden aan de Kuipersweg die moeten leiden tot een nieuwe en betere (diep)riolering. De uitvoering zal tot Nieuwjaar 2011 duren.
Verschillende fases in de uitvoering
Fase 1 betreft de Beatrixstraat, vanaf de Kuipersweg tot de Margrietstraat.
De Kuipersweg zelf vanaf de Beatrixstraat tot de Voorstraat.
Fase 2 omvat het gedeelte Kuipersweg, vanaf de Beatrixstraat tot de Mejontsmastraat. Oók de Mejontsmastraat wordt voor ongeveer 50 meter
meegenomen richting Scheltingastraat.
Fase 3 bestaat uit het gedeelte Kuipersweg, vanaf de Mejontsmastraat tot
de kruising Bernhardlaan-De Hoefslag. Zodra een fase of een deel daarvan gereed is, wordt daarop een tijdelijke bestrating aangebracht. Voor
het gedeelte Kuipersweg vanaf de Voorstraat tot de Molenstraat zal de
verharding bestaan uit klinkers. Voor het gedeelte Kuipersweg vanaf de
Molenstraat tot de verkeersheuvel bij De Hoefslag en de Bernhardlaan
komt er eerst een soort steenmengsel.

Deze viswedstrijd voor de jeugd was op zaterdag 4 september een activiteit van de kortgeleden opgerichte buurtvereniging ‘Oer de hage’. De leden komen uit de straten Balsem, Roggeblom (gedeeltelijk), Cornelle, Túnmelt en
Wezerik op het plan Mûnewyk. Een gezamenlijke barbecue fungeerde als afsluiting van deze activiteit.
(foto: Juul Beerda).

reünie schoolverlaters 1949-1950

Een groepsfoto van de reünie van schoolverlaters 1949-1950 van de Christelijke Lagere School, die plaatsvond
op 9 september. Voorste rij van links af: Joke Hamstra, Sietze Waltje, Eeuwkje van der Weg, Annie van der Veen,
Janke Posthumus, Tiny Heidbuurt, Annie Dijkstra, Ina Evenhuis, Akkie de Haan, Ids Bulthuis, Geke Brouwer en
Wybe Jagersma. Achterste rij van links af: Juul Beerda, Geeuwke Hoeksma, Piet Miedema, Lammert Mozes,
Henk Visser, Aukje Klomp, Elly Budde, Jellie Roorda, Anne van der Meer en M. Jagersma. Deze groep beleefde
een gezellige morgen. ’s Middags werd cbs De Lichtbron bezocht, waar oud-directeur Klaas de Jonge uitleg gaf
over het naar schoolgaan vroeger en in de hedendaagse tijd. Juf Paula gaf een demonstratie in digitale lesgeving.
Het was een leerzame middag. De reünie werd besloten met een smaakvol etentje bij de Chinees.
(foto: Juul Beerda)

P r ijsp uz zel

Oplossen en inleveren
Los de puzzel op en maak kans op een prijs

De Kuipersweg van Molenstraat tot de Voorstraat
Op dit noordelijke deel van de Kuipersweg is al jaren sprake van wateroverlast na hevige regenval en andere aantasting van het woongenot door
trilling- en geluidhinder. De wateroverlast ontstond, omdat het riool een
stevige stroom niet kon verwerken. Hopelijk lost de nieuwe riolering dit
probleem op. Met name het vrachtverkeer zorgt al jaren voor trilling- en
geluidhinder. Aanpassingen door de gemeente moet het (zware) vrachtverkeer aanzienlijk doen verminderen. De bewoners mogen er vanuitgaan
dat dit zo werkt en dat een nieuw wegdek óók hiertoe zal bijdragen.
It moat earst min wurde foardat it moai wurdt.
(foto: Juul Beerda)

Bibleteek joech literêr program

door Cornelis Visser

Hoe werkt de puzzel?
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.

Tijdelijke bestrating
De deze tijdelijke bestrating geldt voornamelijk voor het bestemmingsverkeer en dat blijft zo tot maart/april 2011. Dat geeft de ondergrond de gelegenheid om gedurende de winterperiode na te zakken. Dan wordt een
begin gemaakt met de herinrichting van de Kuipersweg, dat wil zeggen
vanaf de Voorstraat tot de kruising met De Hoefslag en de Bernhardlaan.
De bestrating van de betreffende gedeelten van de Beatrixstraat en de
Mejontsmastraat wordt direct na aanleg van de nieuwe riolering definitief
met opsluitbanden e.d. aangebracht.

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 17 oktober.

It Fryske Boek en Tresoar ha mei bibleteken en kriten rûnom yn de provinsje literêre programs organisearre. Ferskate skriuwers, muzikanten en akteurs ha
yn gearwurking in spesjaal program gearstald.Op tiisdei 21 septimber kamen
Gjalt de Groot, Elske Kampen en Piter Wilkens yn de bibleteek yn Bûtenpost.
Gjalt de Groot, fjildman yn ieren en sinen, skreau syn twadde fjildferhaleboek ‘It swetshok’.

Oplossing prijspuzzel augustus
De puzzel in het augustusnummer heeft 26
correcte inzendingen opgeleverd! De oplossing
luidde: examen. De winnaar is:
H. Hoekstra-Bosgraaf, Herbranda 20.

Gjalt beskriuwt syn eigen swetshok en hoe’t smoute ferhalen dêr samar
opkomme. Elske Kampen hat miskien el wol sa’n plakje dêr’t flarden fan in
gedicht samar op har ta komme. Sy wie dizze jûn ek presint. Piter Wilkens
hat mei muzyk fan û.o. syn twadde cd “De fleanende Hollanner” mei lieten fan Cornelis Vreeswijk in eigen sfear delset.
Sa’n triettich minsken hiene in bysunder noflike jûn yn’e bibliteek fan
Bûtenpost.

wortel
biet
knol
boon
sla
bloemkool
borger
irene
bildstar
dore
tomaat
spinazie
ui

witlof
venkel
koolraap
mais
broccoli
peper
prei
rabarber
peul
erwt
olyf
peer
It optreden fan Piter Wilkens (foto: redactie).
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Bericht van de ijsclub
Vele mensen hoor je tegenwoordig praten over hoe vlug de tijd wel niet
gaat. Het is alweer eind september en ons gevoel wil dat eigenlijk nog
niet. Maar de dagen worden steeds korter en eigenlijk kun je ‘s avonds al
niet veel meer doen. Als deze kenmerken weer aan de orde zijn betekent
dat voor het bestuur van de ijsclub dat het seizoen weer gaat beginnen.
Binnenkort beginnen we met het ophalen van de contributie voor het seizoen 2010/2011. Voor een gezin met kinderen tot 18 jaar is het bedrag nog
steeds vier euro. Kinderen boven de 18 moeten zelf een kaart aanschaffen voor 2.50 euro. Mocht u nog geen lid zijn van de ijsclub denk er dan
aan wanneer het winter word u aan de kassa van de ijsbaan twee euro
per persoon betaalt. Het hoeft om die paar euro contributie dus niet een
probleem te zijn om lid te worden volgens mij. Mocht u lid willen worden
dan is een mailtje naar janvisser1968@hetnet.nl genoeg. Als u daarin uw
naam en adresgegevens vermeld dan komen we bij u langs om de kaarten
te brengen. Dit is altijd het eerste contact met de leden die allemaal net als
ons hopen op weer een mooie winterperiode. Daarna volgt in november
de jaarlijkse ledenvergadering. De datum hiervoor is nog niet bekent maar
komt zeker in een volgende uitgave van deze krant te staan. Verder is de
nieuwe baanveegmachine helemaal aangepast aan onze wensen zodat
we nog sneller de ijsvloer schoon kunnen maken. We hebben er weer zin
in en we zijn er klaar voor. Groet en tot ziens.
Jan Visser, secretaris IJsclub buitenpost e.o.

Buitenposter battle of the best
Woensdag 1 september rond de klok van zes uur was het een drukte van
belang op sportpark de Swadde. Voor zes Buitenposters begon rond die
tijd een heuse tijdrit rond de fries-groninger badkûp. Ja, u leest het goed,
een tijdrit rond het Lauwersmeer van zo’n 58 kilometer. Dit tussen twee
wielerploegen uit ons dorp onder de namen De Pûsters en De Krampkes.
De gedachte voor de tijdrit was ontstaan na het nuttigen van een hoeveelheid gerstenat tijdens de laatste feestweek, de dag erna onmiddellijk
gestart met een ware email kernreactie met uiteenlopende uitdagingen
en vriendelijke bejegeningen heen en weer.
Die woensdagavond was het dan eindelijk zover, de Pûsters met als renners Jappie Pilat, Jan de Jong en Johan Knoop mochten om 18.00 van
start gaan. Exact tien minuten later volgden De Krampkes, met Sape
Bloemhof, Alfred Stiksma en Henry Banga de Pusters in het kielzog.
De rit voerde van Buitenpost via Kollum naar Dokkumer Nieuwe Zijlen
waar de eerste tussenstand kon worden opgemaakt. De Krampkes hadden met een tussentijd van vijftien minuut vierendertig een voorsprong
van negen seconden. Via Zoutkamp richting de kazerne bij Lauwersoog
waar De Krampkes inmiddels een voorsprong hadden opgebouwd van 42
seconden in de dan 43 minuten durende tijdrit. Nadat Lauwersoog was
aangedaan, zakten de ploegen weer zuidelijk af richting Anjum, waar bij
het passeren van de tunnel De Pûsters zich danig hadden geweerd door
een exact gelijke tijd neer te zetten. Nabij Dokkumer Nieuwe Zijlen werd
de laatste tussentijd opgemeten, De Krampkes hadden hun voorsprong
op De Pûsters weer vergroot tot iets meer dan een minuut. Het bleef tot
Buitenpost spannend welk team als eerste over de finish zou gaan, er
kan in een tijdrit namelijk nog van alles gebeuren. De tijd van de laatste
renner van de ploeg telt namelijk. Na een rit van 1 uur 39 minuten en 59
seconden kwamen De Pûsters over de finishlijn, jammer genoeg voor hen
hadden de Krampkes in de laatste kilometers hun gewicht extra op de pedalen gestort en kwamen zij binnen in 1 uur 37 minuten en 51 seconden.
Een goede prestatie voor beide ploegen, De Krampkes zijn namelijk wat
onervaren en jonger, terwijl De Pûsters getrainder zijn, maar is de gemiddelde leeftijd wat hoger.
De voorbereidingen voor een tijdrit voor volgend jaar zijn nog niet getroffen. Wel doen de eerste uitdagende mails van de fanatieke wielrenners
en hun begeleiders inmiddels alweer de ronde. Dat dit zeer sportieve evenement een vervolg zal hebben lijkt wel zeker. Het is nog even zoeken
naar sponsoren, maar dat gaat vast lukken. De voorpret is het mooist vinden de renners zelf. De renners willen de begeleiders en de mensen die
de kruisingen hebben afgezet dan ook nog hartelijk bedanken. Ook een
speciale dank gaat uit naar het publiek dat in vele getale op diverse plekken op het parcours aanwezig was, zonder hun morele steun kan zo’n
evenement niet plaatsvinden. Speciale dank gaat uit naar de ploegleiders
van beide teams: Jan Douma, Riemer Riemersma en Lammert Kloostra
van De Pûsters, en van De Krampkes: Kees Jan Kempenaar, Marcel Veen,
Jaap van der Heide en Andries Bloemhof.
De Krampkes mochten na afloop van de pusters de bokaal in ontvangst
nemen. Natuurlijk werd dit bekroond met enkele glazen gerstenat. Wat
de uiteindelijke namen van beide ploegen moet worden is nog niet zeker,
de namen die nu gevoerd worden zijn door de tegenstanders gegeven. Is
fietsen ook iets voor u, vraag gerust eens informatie bij een van de heren
op, misschien staat u volgend jaar dan in deze dorpskrant.

De Buitenposter wielrenners net voor de start nabij de startlijn, van links
af: Jappie Pilat, Sape Bloemhof, Jan de Jong, Johan Knoop, Alfred Stiksma en Henry Banga (foto: redactie).
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Buurtvereniging Molenstraat-Oost naar Hammerslag
Op zaterdag 11 september hebben leden van buurtvereniging Molenstraat-Oost” Boerengolf gespeeld. Dit is mogelijk bij Educatie en Voorlichtingscentrum Hammerslag in Westergeest. Het was prachtig weer wat voor de helft
van de deelnemers ook nog een reden was om er een mooie fietstocht van te maken. Eerst even met elkaar een
kop koffie drinken met appelgebak erbij in het restaurant van de boerderij en daarna was het heerlijk vertoeven in
de weilanden tussen de koeien. Het boerengolf, ook wel ‘klompengolf’ genoemd is een gezellige lichte sportieve
groepsactiviteit. Het mooie van boerengolf is ook dat het voor elke groep geschikt is. De nadruk ligt op gezelligheid
gecombineerd met sportiviteit.
In de weilanden zijn 10 holes geplaatst met
een afstand tussen elke hole van 200 tot 300
meter. Aan de club waar je mee slaat zit een
houten klompje van ongeveer 20cm lang. Het
golfballetje is groter dan het traditionele golfballetje en is gemaakt van leer. Nadat de spelregels
uitgelegd waren, werden we in 3 groepen verdeeld. Het ging er soms echt fanatiek aan toe
met veel hilariteit. Het was echt genieten voor
allemaal. Na ongeveer 2 uren was iedereen dan
ook volledig uitgeblust. De winnaars kregen een
prijs aangeboden. De eigenaar van de boerderij Dijkstra had een hondenmand vol met jonge
poesjes waarvan ze er 1 of meer mochten uitzoeken. Helaas voor Dijkstra bedankten de winnaars voor de aangeboden prijs. Dus als er nog
iemand op zoek is naar een jong poesje... Na
nog een drankje genuttigd te hebben keerden
men voldaan huiswaarts.

Moaie dichtbondel Ransuilen weer vrijgelaten
door Oane Tol - foto’s: Hielke Boorsma
Anny de Jong
Okkerdeis ferskynde in dichtbondel
fan Anny de Jong. Anny wie oant
nou ta ûnderwizeres oan De Lichtbron. Elkenien dy’t har kin sil wol
begripe dat de bondel yn it Frysk
is. It binne filosofiske gedichten,
hweryn de wurden betrouwen en
frede oproppe en yn it foarste plak
leafde. By Anny de Jong jouwe
wurden tagong ta in oare wrâld.
Fan in skriuwster fan berneboeken
hie men soks net ferwachte, mar it
slagget har goed. De bondel is te
keap by boekhandel IJlstra.
Jannie Jensma

Vrijdag 4 september, ‘s avonds rond half acht, zijn vier jonge ransuilen
nabij Buitenpost teruggezet in de natuur. Froukje Venema, Bouke Smid
en Oane Tol, leden van de Ringgroep Bergumermeer en de Werkgroep
Roofvogels Friese Wouden Noordoost die hier inventarisatie doen,
hebben hier zorg voor gedragen. De vogels waren als nestjongen van
8-12 dagen oud op 2 juni uit een veel te klein nest gevallen in de tuin
bij familie Westerhof aan de Ring te Buitenpost. Zij waarschuwden de

Kinderdienst
Christengemeente
Zondag 17 oktober om 10.00 uur
hebben we weer een kinderdienst
in het AOC, met als thema “Geef
om een ander!”. Het is moeilijk
om je leukste bal of pop te geven
aan je vriendje of vriendinnetje. Dit
is nog moeilijker als je het jongetje
of meisje niet kent. In Afrika, een
arm land hier ver vandaan, hebben
veel kinderen geen speelgoed.
Samen met DraMare zullen we,
tijdens de dienst, aandacht geven
aan deze kinderen. Wil je weten
hoe we dat gaan doen? Kom dan
17 oktober naar het AOC, Professor Wassenberghstraat 3. Neem
ook je vriendjes/vriendinnetjes,
neefjes/nichtjes en buurjongens/
meisjes mee. Dan maken we er
samen een super-dienst van!

Haakmateriaal
oproep Bulgarije
Al jaren haak ik dekens, eerst voor
Roemenië en de laatste jaren voor
Bulgarije. Een paar keer per jaar
gaan mensen uit Buitenpost naar
het land toe om spullen te brengen.
Ze brengen het persoonlijk naar de
mensen die het het hardste nodig
hebben. Er is daar nog heel veel armoede. Ik wil graag wat bezig blijven, maar ik raak door mijn garen
heen! Wie heeft nog garen liggen,
wat niet meer gebruikt wordt? Het
mag van alles zijn: wol, acryl, katoen, dik of dun. Ik ben overal even
blij mee. En als je denkt: dit is een
heel goed doel, dan is het goed te
weten dat in sommige winkels al
garen te koop is voor 94 eurocent
per bol van 100 gram. Ik hoop dat
jullie mij kunnen helpen.
Lenie Zijlstra, dr. Postmastraat 5,
tel. 0511 544972

Fûgelhelling te Ureterp waar ze de afgelopen maanden zijn opgevangen.
Door de goede en bekwame verzorging konden tegelijkertijd op
verschillende plekken in Friesland meerdere uilen in zeer goede conditie
weer teruggezet worden in de vrije natuur. Het belangrijkste is nu dat de
vogels naast het goed kunnen vliegen in de nachtelijke uren hun kostje
moeten opscharrelen, dus ze moeten nu zelf op muizen jacht. Ook al
zijn de uilen wekenlang in de Fûgelhelling verzorgd, hun jachtinstinct
zijn ze niet kwijt. De ransuilen uit Buitenpost zijn iets ten zuiden van
de broedplaats in de Wâldmieden aan de Rohelsterweg losgelaten.
Meerdere achterburen van de broedplaats aan de Ring, die aan de
Concourslaan wonen, hebben nogal met de het broedpaar ransuilen
meegeleefd. Zo ook waren achterbuurman Arjan Woertink, zijn zoon
Hesse en diens vriend Bas Visser aanwezig. Tevens was Hielke Boorsma
fotograaf van deze krant aanwezig. Hesse en Bas hebben ieder ook een
ransuil losgelaten.

Dick en Ineke van der Snoek

Stevia

het Z.... alternatief

Kerkstraat 26
9285 TB Buitenpost
tel. : 0511-544575
westra@juweliersidia.nl

De auteurs Dick en Ineke
van der Snoek hebben
een informatief boekje
geschreven met o.a. de
volgende onderwerpen:
- wat is stevia?
- de wetgeving
- de veiligheid van stevia
- de effecten van stevia
op de gezondheid
- de invloed van stevia
en aspartaam op het
lichaam
- synthetische stoffen in
onze voeding
- enz.
Zowel het zaad als de
producten en het boekje
zijn verkrijgbaar bij:

Online bloemen bestellen:
www.hederabloemen.nl
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Futsalvereniging Buitenpost
6/10: om 20.00 en 21.00 uur een
wedstrijd.
13/10: om 20.00 en 20.55 uur
wedstrijden.
20/10: om 20.00 uur speelt het 1e
team in sporthal de Houtmoune tegen Renado 1.
27/10: speelt het 1e team van de
dames om 20.00 uur tegen het
team van Drs. Vijfje.
Haast elke woensdagavond is er
zaalvoetbal te bekijken en te doen
in de sporthal, komt u ook eens
langs ?
Zaterdagvoetbal 1e elftal
2/10: B.post - SDS uit Oosterend
16/10: B.post - It Fean 58 uit Surhuisterveen (gemeentelijke derby).
30/10: B.post - Zeerobben uit Harlingen.
De wedstrijden beginnen om 14.30
uur.

Bridge Cursus
Bridge Club Buitenpost organiseert vanaf 18 oktober op maandagavond een Cursus Bridge voor
beginners Er zullen 26 lessen worden gegeven door Gerrie Hiddema,
gediplomeerd bridgedocente. De
kosten zijn, exclusief cursusmateriaal € 50 ,- per persoon. Minimum
deelname 12 cursisten.
Nadere informatie en aanmelden
bij Gerrie en Jan Hiddema, 0511541058, of e-mail: jan@hiddema.nl

Nieuw bij MAAS:
Kids on the move
Gymnastiekvereniging MAAS start
met Kids on the Move. Dat is lekker bewegen voor kinderen: sport
en spel zonder toestellen. Het is
voor jongens en meisjes in de basisschoolleeftijd vanaf groep 3.
Op vrijdag 10 september beginnen
de lessen, elke vrijdag van 18.00
tot 19.00 uur in de gymzaal bij de
Parklaan.

Gym vanaf 3 jaar
Gymnastiekvereniging M.A.A.S.
start in oktober met gymnastiek
voor jongens en meisjes vanaf 3
jaar. Luier is geen bezwaar. Kom
eens kijken! Direct meedoen kan
ook. De lessen zijn elke maandag
van 15.30 tot 16.15 uur in de gymzaal bij de Parklaan. De eerste twee
lessen zijn gratis en vrijblijvend.

Ins p ir atie door Ineke Mooijweer

Tonny Groenhuysen:
“Het gaat om kijken met aandacht.”

Tonny Groenhuysen woont al jaren aan de Dijkhuisterweg bij Buitenpost, op een prachtige plek. Het heeft wel een poos geduurd voor ze
het landschap hier ten volle kon waarderen: afkomstig uit Den Haag
en opgegroeid met zee, duinen en strand, miste ze die omgeving
hier de eerste jaren erg. Inmiddels is dat veranderd en houdt ze juist
ontzettend van de openheid van het landschap en de open luchten
van het Noorden. “Grensgebieden vind ik het mooist. Weilanden
met bosranden bijvoorbeeld. Mijn favoriete plek hier in de omgeving
is Paesens-Moddergat. Op die dijk sta ik echt te genieten. Vooral
’s zomers fiets ik graag rond, niet te hard, om alles goed te kunnen
zien. Noord-Groningen vind ik ook prachtig: panoramisch, een soort
breedbeeld. Het lijkt of de horizon veel verder door gaat: het landschap is helemaal open, met enkele elementen van een boom of een
boerderij in die ruimte.”
Toch zit er nog steeds een stadsmens in haar. ‘Den Haag’ voelt nog altijd
vertrouwd en ze geniet van de tweedehands-boekwinkel die ze, samen
met iemand anders, drijft in Groningen en van de contacten die ze daar
heeft. Maar voor haar artistieke activiteiten, schilderen en fotograferen,
het eigenlijke onderwerp van ons gesprek, blijft de natuur de voornaamste inspiratiebron. Tonny: “Fotograferen en schilderen komen eigenlijk uit
dezelfde bron voort. Het zijn middelen om beter te kijken. Ik kijk naar het
landschap, naar elementen daaruit en naar dingen die ik buiten aantref. Die
oorsprong is duidelijk herkenbaar in mijn werk, al kan het resultaat min of
meer abstract of gestileerd zijn.
Als kind tekende en schilderde ik vaak. Ik fotografeerde toen nog niet; mijn
vader en broer deden dat wel veel. In Leiden, waar ik een tijdje Russisch
studeerde, leerde ik mijn man Dick kennen. Hij zat op de tekenacademie en
dat maakte dat ik, als amateur, twijfelde aan mijn eigen kunnen. Toen we
hier woonden, kreeg ik een fototoestel van een vriend, die me op weg hielp.
Ik bleek fotograferen heel leuk te vinden en volgde een cursus.
Later heb ik tekenen en schilderen ook weer opgepakt. Ik had het een poos
niet gedaan, maar ik dacht: ik moet het wèl doen. Ik begreep steeds meer
dat ik het vermogen had en ook de behoefte om te schilderen en dat ik dat
niet naast me neer kon leggen. Dat werd me duidelijk bij het naderende
einde van mijn moeder: ik voelde dat ik een tekening van haar móest maken
en ik vond dat hij goed was zoals ik hem had gemaakt. Ik ben bij een schilderclub gegaan, in Groningen en daar ben ik nog. Vooral omdat ik daar zo
geconcentreerd kan werken; thuis heb ik een prachtige ruimte in de schuur
waar ik veel heb geschilderd, maar sinds mijn man is overleden vind ik het
moeilijk om me daar terug te trekken en me af te sluiten voor de buitenwereld. Ik werk nu liever hier in huis, dat betekent dat ik hier nu kleinere dingen
maak: tekeningen en collages. Het grotere schilderwerk maak ik sindsdien
in Groningen, maar ik hoop dat het me hier thuis ook weer zal lukken.
Ik ben blij met een schilderij als de compositie goed is. Dat is de essentie,
dat je ziet: deze inhoud, dat is het verhaal wat je wil vertellen, moet deze
vorm hebben. Dus geen willekeurige vorm, of een prachtige vorm waarbij
de inhoud wat lullig is. Compositie houdt in het rangschikken van vormen.
Als je dat goed doet, is het ook iets heel geheimzinnigs. Een soort magie: er
gebeurt iets door de rangschikking. Kijk bijvoorbeeld naar de stillevens van
schilders als Morandi (eerste helft 20e eeuw) en Chardin (eind 18e eeuw).
Zij schilderden gewone gebruiksvoorwerpen, die door een sterke compositie een enorme uitstraling kregen. Dat is ontroerend en inspirerend, want
het gaat om de liefde en de aandacht waarmee je naar je onderwerp kijkt.
Bij fotografie is het voor mij hetzelfde.” Tonny laat foto’s zien van verschillende onderwerpen, maar allemaal met een opvallende aandacht voor details. (Bijvoorbeeld een weids landschap met daarin een enkele boom en
boerderij, onder een geweldige lucht; een stuk boomschors met een rib-

Mixdubbel-kampioenschap bij TV Buitenpost
De afgelopen twee weken heeft het Woonexpo Kapenga Mixdubbeltoernooi bij tennisvereniging
Buitenpost plaatsgevonden. Tijdens de finale afgelopen vrijdag, zijn de winnaars bekend geworden. In de A-finale hebben Alie Jansen en Wim Cnossen de eerste plek weten te bemachtigen.
Tweede werden Ymkje van de Schaaf en Jan van Helden. De finale werd beslist in twee sets: 6-4 en
6-1. In de B-finale ging de winst naar Griet Piersma en Koos Postma. Griet Piersma verving de
door ziekte gevelde Annie Pilat. Tweede werden Henny en Rinze Procee. De B-finale kende
een 3 setter: 2-6, 6-1 en 7-5. Uit handen van de organisatie kregen de finalisten felicitaties, een
beker en een bloemetje dat werd aangeboden door Hedera Bloemen.

foto van links af: Wim
Cnossen, Alie Jansen,
Ymkje van de Schaaf,
Griet Piersma, Jan van
Helden, Koos Postma,
Rinze Procee en Henny Procee.
(foto: eigen foto)
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belstructuur; details van rijplaten met daarop roestplekken en een stukje
modder; een gescheurd stuk plastic op een steen; etc.) “Het zijn details,
gerangschikt in een zinvol verband. Dat is compositie. Uiteindelijk is alles
aandacht, met aandacht kijken.
Ik gebruik voor mezelf de term ‘objets trouvés’: het is er, maar het is aan
jou om het te zien. De aandacht voor een ‘nietsigheidje’, waarvan je opeens
inziet dat het ook schoonheid kan zijn. Bij fotograferen is compositie een
kwestie van op de goede plek gaan staan, maar daar ben ik dan soms wel
heel lang mee bezig. Ik fotografeer niet digitaal. Zo’n schermpje vind ik niks.
Juist het kijken door een zoeker helpt me om dingen die afleiden van een
goede compositie buiten te sluiten.
Momenteel ben ik minder met fotograferen en meer met schilderen bezig.
Ik wil, als het gaat over wat ik maak, niet pretentieus over ‘kunst’ praten,
maar toch leg ik mezelf wel kwaliteitsnormen op. Ik neem het serieus. Daarbij vind ik het leuk als mensen die mijn werk zien erop reageren, als ze
erdoor geraakt worden. Ik probeer iets van mezelf uit te drukken: als je naar
mijn werk kijkt, krijg je een beeld van mij. Wat ik maak zegt iets over de dingen die mij frapperen of ontroeren. Daar ben ik naar op zoek. Als kind al reed
ik regelmatig met mijn fiets tegen geparkeerde auto’s aan omdat ik steeds
omhoog keek naar de wolken. En verder zit er ook een zekere eigenwijsheid
in mijn werk! Het is niet zo, dat ik iets wìl uitdrukken, dat ik zomaar iets bedenk, maar dat gebeurt, doordat je je concentreert. Na tweeëneenhalf uur
werken blijkt er iets ontstaan te zijn vanuit je bewuste, je onderbewuste, je
verleden, je gevoel, alles. Dat is het magische ervan. Daarom is schilderen
zo belangrijk voor me: het is een middel om me te concentreren, om dingen
binnenin mij duidelijk te maken. Al ploeterend met het materiaal, via mislukkingen, ga je door een proces waaraan je je moet overgeven. En dan komt
er iets op papier, zonder dat je dat bewust gedaan hebt, maar dat wel uit jezelf komt. Ik ben daarom blij met het werk dat ik het afgelopen jaar gemaakt
heb. Ik zie dat ik niet te veel heb zitten ‘pielen’: er is een eenheid van een
geconcentreerde blik, een werkende hand en wat er op papier is gekomen.
Alsof het schilderij zichzelf schildert.”
(foto: Harrie Slagter)

Jannah van der Velde
en Johannes Postma
Ned. Kampioen Acro
Net voor de zomervakantie was het Nederlands Kampioenschap Acro in Oss. Jannah van
der Velde doet sinds twee jaar mee aan deze
tak van sport bij GVV in Veenwouden. Jannah
van der Velde was dit seizoen ingedeeld met
Johannes Postma in de mix paren senior.
Jannah en Johannes vullen elkaar heel goed
aan in alle facetten die binnen het acro belangrijk zijn. De uitstraling van Jannah is subliem en
ook kracht is bij haar goed ontwikkeld. Na een
lange weg van plaatsing: via rayon- naar Friese
kampioenschappen, districtsfinale en halve finale wisten ze de concurrentie achter zich te
laten en de finale van het Nederlands Kampioenschap te bereiken. Al met al een hele prestatie voor dit team en ze wilden dan ook in Oss,
waar het Nederlands Kampioenschap plaats
vond weer een mooie oefening neerzetten.
Mooi was de oefening zeker; hij was geweldig,
de jury wist dit ook te belonen en ze eindigden
op een geweldige eerste plaats.
(foto: eigen foto)

website: www.thvandermeer.nl

-- 4 oktober wereld dierendag! -Happy Life hondenvoer bij aankoop van 3 kilo
nu 1 kilo gratis + gratis kauwbeen t.w.v. €6,95
Kattenbakvulling Nature op houtbasis 25 liter van € 10,95
voor € 8,95 + gratis zakje kattensnoepjes
Diverse aanbiedingen in de hengelsport
10% tot 50% korting

VA N D E R V E E N

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

GROTE
FIETS
OPRUIMING!
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S p o r tko p p en door Bote de Haan Allert Pol was bij de finale

Binne en Boaite in gesprek

WDe Burgemeester, GBA
en Kapo
Binne.. luister, want dit wordt serieus!
Ik ben één en al oor, dus steek van
wal!
Begin augustus schreef Hoeke de
Jong in de Feanster een column
over bedrijfstakken die last hebben
van overheidscontrole!
En wat is daar dan mis mee Boaite!
Inhoudelijk niet veel Binne maar de
Kop van de column!
Wat staat er dan boven als kop?
“KAPO” staat erboven Binne!
Nou Boaite, dat kun je niet maken!!
Inderdaad Binne heel erg dom en dat
vinden wij niet alleen!
Oh, dat verbaast mij niets; er zullen
wel meer inwoners boos zijn Boaite!
Zelfs de burgemeester liet zich
daarover zeer boos uit Binne!
En zeer terecht Boaite.. .zeer terecht!
En die reactie pikt
Gemeentebelangen weer niet Binne!
Zij zullen wel moeten Boaite, want
het is van de zotte!
Ja, en nu beweren zij, dat zij nog
nimmer van KAPO´s gehoord hebben!
Nou Boaite, dat is helemaal dom, dat

weet toch iedereen?
Ieder normaal opgeleid mens moet
dit weten Binne!
Om een dergelijk beladen woord te
gebruiken is heel dom Boaite!
Ja Binne, men zegt het te doen om de
kop er prikkelend uit te laten zien!
Schande Boaite, leg de lezer maar
eens uit wat Kapo’s waren!
Een Kapo was een gevangene in een
concentratiekamp in de Tweede
Wereldoorlog, die als taak had op de
andere gevangenen toe te zien. Een
Kapo moest voor de SS en het werk
van de gevangenen begeleiden en hij
was verantwoordelijk voor hun resultaten. Kapo’s, die in de terminologie
van de nationaalsocialisten Funktionshäftlinge werden genoemd,
kregen als dank voor hun verdiensten
verschillende privileges, bijvoorbeeld
alcohol. In grotere kampen had je ook
Oberkapo’s, de bazen van de ‘gewone’
Kapo’s . Kapo’s waren vaak misdadigers die deze job aangeboden kregen
om een hogere straf te ontlopen. Ze
werden ook geregeld vermoord en
vervangen door andere als er te veel
gevangenen waren.
En om dan het woord KAPO te
gebruiken als prikkelende tekst!
Schande… vinden ook Binne en
Boaite!
Dus G.B.A.-ers niet meer doen!
surodoehT

WK voetbal in Zuid-Afrika

Precies drie jaren geleden in het septembernummer van de Binnenste Buitenpost stond een uitgebreid interview met fysiotherapeut Allert Pol.
Geïnteresseerden die het graag nog eens willen
nalezen, verwijzen wij naar de website bibupost.nl.
Nu is het niet onze gewoonte om steeds dezelfde
Buitenposters aan het woord te laten, maar soms
gebeurt er iets, waardoor het interessant wordt
om een vervolginterview met iemand te houden;
zo ook met Allert Pol, want hij reisde naar het
wereldkampioenschap voetbal in Zuid Afrika om
Oranje te zien voetballen.
“Ik vloog naar Johannesburg om de wedstrijd van Nederland tegen Brazilië te zien. Je zit dan twaalf uur in
het vliegtuig, maar je verveelt je geen seconde”, vertelt
Allert, “de sfeer is fantastisch, want je bent één met
al die andere supporters. Op de heenreis is iedereen
goed gehumeurd, ’t lijkt wel één grote vriendenclub”.
Na een overnachting in Johannesburg stapten de supporters de volgende ochtend op een toestel die hen
naar Port Elisabeth bracht. Deze stad ligt aan de kust.
De wedstrijd tegen Brazilië zal iedere voetballiefhebber nog wel heugen. In de eerste helft werd Nederland
compleet overspeeld en ook Allert dacht bij tijd en wijle:
“Wat doe ik hier?”. De tweede helft was er een totaal
ander beeld. Nederland herpakte zich en won met 2-1.
Brazilië ging in diepe rouw, maar de Oranjesupporters
vierden het feest uitbundig.
Al feestend werd er ’s nachts weer op het vliegtuig
gestapt en vlogen ze terug naar Johannesburg. De volgende dag in Johannesburg deed Allert mee aan een
Soweto-tour, voordat hij ’s avonds terugvloog naar Nederland. “Je ziet in zo’n stad als Johannesburg rijkdom
naast armoede. Prachtige garages waar Porsches en
Ferrari’s in glimmende showrooms staan en een kilometer verderop houten huisjes met golfplaten daken.
Zuid Afrika is voor mij geen land om op vakantie te
gaan”, aldus Allert, “Het Paul Krugerpark en dat soort
toeristische attracties is ook niks voor mij. Wanneer ik
loslopende leeuwen wil zien, ga ik net zo lief naar de

Allert Pol rechts op de foto, met KlaasJan Huntelaar in
het midden (foto: eigen foto)
Beekse Bergen. Daarvoor hoef ik niet naar Zuid Afrika.
De apartheid is een dikke twintig jaren geleden afgeschaft. De praktijk is als je een restaurant binnengaat
dan zie je dat het bedienend personeel zwart is en de
baas een blanke”.
Op de terugreis bleek hoe erg het WK-virus Allert Pol
te pakken had gekregen. Het smaakte naar meer en
Allert nam daarom contact op met Klaas Jan Huntelaar,
die ook bij de WK-selectie zat. Hij behandelt Klaas Jan
nog steeds eens in de vier weken; ook de afgelopen
seizoenen toen Klaas Jan actief was bij Real Madrid en
AC Milan en zo ook voor het pas begonnen seizoen nu
Klaas Jan uitkomt voor Schalke-04 uit Gelsenkirchen
(Duitsland). De kaarten werden geregeld en Allert
vloog speciaal voor de finale opnieuw naar Zuid Afrika.
“Helaas lukte het Oranje niet om wereldkampioen
voetbal te worden”, vertelt Allert, “op de terugreis was
het stil in het vliegtuig. Dat had als voordeel dat je toen
kon slapen, want het vliegtuig vloog ’s nachts”. Al met
al vond Allert de beide wedstrijden die hij had gezien
geweldige sportevenementen. En al zal de fysiotherapeut niet snel op vakantie naar Zuid-Afrika gaan, de
organisatie van het grote voetbalevenement was voor
zover hij hierover kon oordelen, perfect.

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

Hoveniersbedrijf

P. Douma

voor vakkundig snoeiwerk en tuinonderhoud
Grienewei 52 - 9137 SB Oosternijkerk
Tel. (0519) 241888 - www.faber-installaties.nl

Uitnodiging modeshow: 29 sept en 30 sept.
20.00 uur. Plaats reserveren?- Persoonlijk in
de winkel, - telefonisch: 0511 541554
- of email: info@Buitengewoonbuitenpost.nl

Tevens verkoop van tuinmeststoffen en eikenhouten vaten
West
92,33,
Buitenpost,
tel.tel.
0511
543870 of 06-23115155,
www.eikenvaten.nl
West
Buitenpost,
0511-543870,
www.eikenvaten.nl

Kerkstraat 40 - Buitenpost
telefoon: 0511-542564 fax: 0511-540111
kijk ook op: www.cafetwaspan.nl

Friese Borgers 10 kg.
Elstar 1 kilo
Hollandse prei

€ 7,50
€ 0,99
€ 0,99
LEUK VOORUITZICHT ALS JE
OP JE 67e STOPT MET WERKEN!
www.ouderenfonds.nl

Vergeet-ze-niet!

Auto van de week:
Opel Meriva Enjoy 1.6
MPV; kleur: groenmetallic; km-stand: 93000;
bouwjaar: 2003; opties:
ECC, cruise-control,
trekhaak, radio-cd
prijs: € 6950,-
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Buurtvereniging Concourslaan vierde 25-jarig bestaan
Zaterdag 25 september werd dit jubileum onder grote belangstelling gevierd. In een partytent werd een herdenkingsboekje gepresenteerd. Het bestuur nodigde uiteraard alle
aanwonenden uit, maar óók oud-bewoners.
De heer B.J. Wormmeester op nummer 24, vertelde dat hij al 37 jaar in deze straat woont. Hij zag
veel mensen gaan en komen. “We gingen goed
met elkaar om en we waren van alle markten
thuis. Er wonen en woonden hier bouwvakkers,
grondwerkers, elektriciëns, opzichters, ambtenaren, een politieman, militairen, automonteurs
en er vestigde zich zelfs een fysiotherapeut.

Het jaarlijkse Sinterklaasfeest was een onderdeel hiervan. Sint Nicolaas kwam met zijn grote
en dikke boek bij de kinderen thuis en dan was
het spanning en uitpakken geblazen.
Er werden natuurlijk meer feesten gevierd, maar
er werd ook naar elkaar omgekeken bij andere
omstandigheden. Burenhulp en burenplicht
stonden en staan hoog in het vaandel. Dat kun
je niet allemaal in een reglement omschrijven.
Evenals in andere straten te Buitenpost, werden

óók huurhuizen in de Concourslaan aangeboden
als koopwoning. Aardig wat bewoners grepen
de mogelijkheid aan om de status van huurder
te wijzigen in die van eigenaar onder het motto:
Eigen haard is goud waard.
De Concourslaan is een plezierige straat om te
wonen en dat probeert men óók na het 25-jarige
buurtfeest zo te houden.
(foto: Juul Beerda)

Er werd vanaf het begin veel over het creëren
van een leefbare situatie en een zo goed mogelijke gang van zaken nagedacht. Een veilige straat
werd belangrijk gevonden onder andere wat het
verkeer betreft. De suggestie om bloembakken
te plaatsen met de bedoeling de snelheid van
auto’s en brommers te beperken, kon helaas
geen genade vinden in de ogen van de gemeente vanwege de wielerronde in de feestweek.
De aanleg van parkeerplaatsen verliep beter en
de bouw van schuurtjes achter de huizen door
Woningbouwvereniging ‘Talma’ werd gehonoreerd”.

Lever (ook uw!) kopij
in voor 18 oktober

U kunt ons vinden op
internet:
www.
binnenbuitenpost.
nl

Het bestuur van de buurtvereniging ontwierp
een reglement met regels van allerlei aard voor
de straat. De bewoners stemden hiermee in.

Oprichting Red Hat Society
Pas op: als ik een oude vrouw ben, zet ik een rode hoed op en zal ik paars
dragen. Niet dat het me staat, maar ik zal plezier hebben en ondeugende
dingen doen.
Dit is de kern van het gedicht ‘Warning’ van de Engelse dichteres Jenny
Joseph en staat aan de bakermat van de Red Hat Society.

Huur van zaalruimte in It Koartling
Zoals op deze pagina’s vaker
door het bestuur is gemeld, is
het gebouw It Koartling een bezit van heel het dorp. Het kan
daarom tegen een aanvaardbaar
tarief in principe ook door elke
inwoner van Buitenpost worden
gehuurd. Het maakt daarbij geen

verschil of het nu is voor een vergadering van een vereniging of
instelling of een particuliere bijeenkomst. Het komt zelfs voor
dat er jubileumsfeestjes, verjaardagen of trouwpartijtjes worden
gehouden. Uitgangspunt is dat
de huurder zelf zorgt voor bedie-

ning en inrichting. In overleg met
het beheer kan er eventueel voor
verdere voorzieningen gezorgd
worden. Er zijn enkele vanzelfsprekende voorwaarden aan het
gebruik verbonden - vraag er
naar op het telefoonnummer van
It Koartling.

maandag t/m vrijdag
(per dagdeel)

in het weekeinde
(per dagdeel)

Grote zaal
(max. 40 personen)

e 35,-

e 50,-

Vergader/leslokaal
(max. 20 personen)

e 30,-

Vergaderruimte
(max. 10 personen)

e 25,-

D e p hoto

(excl. personeel,
incl. gebruik keuken en toiletvoorzieningen).

beamer en/of
geluidsinstallatie

e 25,-

andere voorzieningen zoals
koffie/thee e.a. in
overleg en tegen
meerprijs

...een kater van wel 20 kilo
Het verhaal van Binne en Boaite in het augustusnummer over de verdwenen Friese staartklok, de enorme
kater van wel 20 kilo van Sip en Ruurd de Moor en hun
huishoudster Jantsje Faber in het West, bracht heel wat
tongen in ons dorp in beweging. Het vervolg van het
verhaal over de mysterieuze klok leest u op een andere
plaats in dit blad.
Oudere Buitenposters zullen zich de genoemde ‘tijger’kater van de vrijgezelle broers de Moor, die op deze foto
pontificaal vereeuwigd werd, misschien nog herinneren.
Jantsje stuurde deze foto in 1951 als een aandenken
aan slager Klaas Kamminga. Als aan-huis-bezorgend
middenstander had Klaas er een gloeiende hekel aan
als hij bij het binnenkomen met een grote stap over die
omvangrijke kater heen moest stappen. Toen de vrouw
van Klaas over het bijzondere huisdier las, stelde zij deze
foto beschikbaar voor publicatie in De Binnenste BuitenPost. Of deze grote kater genoeglijk kon spinnen, is
niet (meer) bekend, maar keihard snorren kon hij wel. Hij
dwong daarmee in meer dan één opzicht respect af. De
toegestuurde prent ging vergezeld van het vrolijke “As
oantinken fan us allegearre”, van Jantsje.

De Red Hat Society is een club voor vrouwen van vijftig plus die met elkaar
leuke dingen doen en plezier maken. Gierend van de lach over straat zwalken op weg naar een workshop buikdansen. De Red Hat Society verbindt
vrouwen die met elkaar van het leven willen genieten. De enige regel is
dat er geen regels zijn, het enige doel is plezier maken met elkaar. Geen
doelstelling, geen vereniging, geen politiek en geen ‘goede doelen’. Geen
vergaderingen en geen notulen. Er moet niets en wat bij je leeftijd past
maak je zelf wel uit. Vrouwen van een zekere leeftijd worden niet alleen
wijzer maar ook eigenwijzer. Je bent oud genoeg om te weten dat het
geen zin heeft je nog af te vragen wat de buurvrouw van je denkt. Je krijgt
ruimte om te fantaseren en te spelen. Je dost je uit, je zet een rode hoed
op je hoofd en je trekt bizarre paarsige kleding aan; samen bontgekleed
uit de band springen. De grondhouding is: leef in het hier en nu, benadruk
het positieve, geef je fantasie de vrije teugel, speel en verkleed je, wees
moedig en toon medeleven. En vooral: Niet Klagen, Niet Zeuren! Een Red
Hatter ben je niet, het zit ìn je! Niet direct een vriendinnenclub, maar je
bouwt wel een sociaal netwerk op en je komt vrouwen tegen die je misschien anders niet zo snel zou ontmoeten.
Ongeveer eens in de zes weken komt de groep bij elkaar en onderneemt
leuke activiteiten. Dat kan van alles zijn, bijvoorbeeld een stadswandeling
met gids door Dokkum, een workshop (rode) hoeden maken, mosselen
rapen in de Waddenzee, karten, een picknick of een bezoek aan een expositie. Elke keer zijn het anderen die iets organiseren. Voor wie? Alle vrouwen ouder dan vijftig jaar die het leuk vinden samen lol te hebben, nieuwe
mensen te ontmoeten en daarbij hun sores thuis te laten.
Uit Amerika overgewaaid zijn er in Nederland nu ruim 90 chapters (afdelingen), wie weet worden wij in Buitenpost wel de honderdste! Zaterdag 16
oktober om 15.00 uur tot ongeveer 18.00 uur is de oprichting van de chapter Buitenpost in het IJstijdenmuseum. Na koffie,
een rondleiding door het
museum houden we de
eerste en enige vergadering: de oprichting van de
chapter. Onder het genot
van een drankje bepalen
we dan hoe vaak we bij
elkaar komen, wat we
gaan ondernemen dit
seizoen en we gaan een
naam bedenken.
We nodigen je van harte
uit 16 oktober in het IJstijdenmuseum langs te
komen, mee te spelen
mee te denken en pret te
maken. Nynke Gerritsen,
nyn.gerritsen@gmail.
com; Rita Wijnsma, ritawijnsma@hotmail.com
Meer info: www.redhatnederland.nl

´t Is net een huwelijk...
door´ja´ te zeggen wordt het meer
dan alleen maar samen-wonen!

AMBACHTELIJKE HOUTBEWERKING DE NERF
W Tabak
Franklinstraat 6
9285 WT Buitenpost
0511 541109
www.denerf.nl

Als het van hout moet zijn!

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
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Grietje van Dijk

Mijn naam is Grietje van Dijk en ik woon al mijn hele
leven in Buitenpost. Buitenpost is de plek waar ik ben
opgegroeid, en waar ik nog steeds graag mag wonen.
Mijn ouderlijk huis staat aan de Kuipersweg waar mijn moeder nog steeds woont. Toen ik werd geboren was achter de
Kuipersweg nog gewoon weiland, en stonden de koeien er
nog te grazen. Wat tot gevolg had dat onze moestuin regelmatig werd geplunderd.
Er is inmiddels heel wat veranderd, waar toen weiland was
is nu een hele woonwijk. Ook de Ruiterstraat waar ik nu
woon was alleen maar weiland.
Ik vind het leuk om samen met mijn man of een vriendin te
wandelen of te fietsen in de omgeving. Er zijn tegenwoordig
overal prachtige wandelpaden en fietsroutes uitgezet.
Ook vind ik het heerlijk om lekker op de bank een goed boek
te lezen, of een pittig cryptogram op te lossen.
Wanneer ik dit schrijf zijn we net terug van een vakantie naar
Madeira, een Portugees eiland waar we prachtige wandelingen hebben gemaakt langs oude levada’s, heel indrukwekkend. En daarna een weekje Schiermonnikoog, wat weer
heel anders is, maar net zo mooi.

leuk om ook eens ergens anders
rond te kijken.
Dat werd de apotheek in het Groninger dorp Grootegast, waar ik dagelijks met de buurtbus heen ging, dit
was een kleine apotheek waar met
mij erbij maar drie assistenten werkzaam waren.
Inmiddels was ik bevallen van mijn
eerste kind, en vond het reizen en
de hele dag afwezig zijn bezwaarlijk
worden, dus leek het mij leuk om in
Buitenpost te gaan werken, jammer
genoeg was hier echter geen vacature beschikbaar.
Maar gelukkig werd ik na een paar
maanden gebeld door de apotheker
of ik nog belangstelling had, want er
was een plekje vrijgekomen.
En inmiddels ben ik dus hard op weg naar mijn 25-jarig jubileum.

De meeste mensen zullen mij wel kennen van de apotheek
waar ik al sinds 1987 werkzaam ben.

Deze apotheek is groter dan die in Grootegast, we werken
hier met 18 assistente’s en 4 apothekers, een hele organisatie omdat we twee vestigingen hebben.

Het contact met de cliënten vind ik een van de leukste dingen van mijn vak, voorlichting en adviezen geven, zodat men
met een goed gevoel de deur weer uitgaat. Al word het de
laatste jaren een stuk lastiger door alle maatregelen die we
opgelegd krijgen van de overheid.

De opleiding voor apothekers-assistente heb ik afgerond in
Groningen waar ik ook de eerste vijf jaar werkzaam ben geweest, na vijf jaar had ik het daar wel gezien en vond het

Een in Buitenpost, een in Kollum en dan werken we ook nog
in de Spoedapotheek in Dokkum. Dit zorgt voor veel afwisseling, elke werkdag is anders.

Maar ondanks dat ga ik met veel plezier op weg naar mijn
25-jarig jubileum, en hoop ik nog vele jaren in Buitenpost te
mogen doorbrengen. (foto: eigen foto)

K l e u re n m a a r door Donny Windsant

U i t d e o u d e d o o s foto’s: Juul Beerda

De Kuipersweg rond 1938/1939. Helemaal rechts zijn nog de wieken van de graanpelmolen te zien. Met
de komende herinrichting krijgt de Kuipersweg waarschijnlijk weer zijn oude (smallere) breedte terug. Alle
woningen hadden toen nog een eigen slootje, die bij de aanleg van de riolering in de jaren vijftig gedempt
werden. Dit gegeven ontlokte, in een gesprek met een redactielid, aan huidige bewoner Jan Huizinga de
uitspraak: “Wil men bij de herinrichting van het centrum het straatbeeld van de Kuipersweg een historisch
tintje teruggeven, dan zouden die sloten best weer terug mogen komen”. Waarvan akte.

De Dag van de Ouderen 2010
Op zaterdag 16 oktober vindt weer de jaarlijkse ‘Dag van de ouderen’ plaats
in De Lantearne te Surhuisterveen. Vanaf 10 uur bent u van harte welkom,
koffie/thee en koek zijn ’s ochtends gratis, deze worden u aangeboden
door Welzijn Ouderen Achtkarspelen (onderdeel van De Friese Wouden).
De ochtend staat in het teken van ‘In beweging, in balans’. Het belooft een
interessante, leerzame maar ook verrassende ochtend te worden. Rond
12 uur is er een warme lunch, bestaande uit soep, vlees met gebakken
aardappelen en diverse groentes en een dessert. U kunt zich hiervoor opgeven, de kosten bedragen € 12,- per persoon. ’s Middags treedt het duo
‘Jannetje en Dubbel’ voor u op. Zij brengen in klederdracht leuke sketches,
zang en vertellen prachtige verhalen. De entree voor de middag bedraagt
€ 7,50 per persoon, inclusief koffie/thee en koek.
Wanneer u zich op wilt geven voor de lunch, kunt u contact opnemen met
de heer M. de Jong (0512 361631) of mevrouw S. de Klein (0511 542849).
Dit graag uiterlijk 11 oktober! Graag tot ziens op zaterdag 17 oktober!

Een voorschotje op mogelijk komende sneeuw- en ijspret met deze foto uit de winter van 1942. Van links af:
Tiny Brouwer, Juul Beerda, Romke van der Meer (die de sneeuwhutten had gebouwd) en Geke Brouwer.
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S p or tko p p en door Bote de Haan Verslag van een deelnemer aan

de Kennedymars Driesum-Wouterswoude

Weer weer
Het herfstweer heeft zich weer aangediend, de winterjassen zijn weer
uit de zolderkast, het volleybal is
weer begonnen, de paraplu’s staan
weer naast de deur, de haard kan
weer aan. Het weer, het is weer
zover, het draait weer om het weer.
Iedereen praat weer over het weer
of kijkt weer op de buienradar naar
het weer. De zomer is weer voorbij,
erg jammer, vindt iedereen weer. En
toch… als het weer omslaat begint
het leven weer. Tijdens de zomer
zie je de buren weer maar tijdens
het winterweer alle anderen weer.
Lekker weer samen spelletjes doen
op zondagochtend of weer samen
weer op de bank hangen voor de
tv. Het mag allemaal weer. Ook de
toneelrepetities zijn weer begonnen
om in november weer een mooie
voorstelling te kunnen neerzetten.
De zomer is voorbij en sommige
mensen raken dan weer in de winterdepressie. Toch staat het koude
weer altijd garant voor gezellige
tijden. Op straat kun je weer een
kanon afschieten maar binnen is het
weer Oudhollands gezellig. Gisteren
weer naar de gondelvaart geweest
en ook daar geen mooi weer maar
wel weer gezellig. Donderdag weer
volleybal en vrijdag weer hoofdpijn.
Het lijkt vele mensen lekker om in
een warm land te wonen maar dan
mis je dit toch allemaal maar weer.
Het weer is daar geen onderwerp
van gesprek en dan wordt er toch
een stuk minder met elkaar gepraat.
Altijd in de zon en nooit meer schaken met je zoon aan de keukentafel,
filmpje kijken op de bank of knutselen aan het aanrecht. Dat wil je niet
missen en dit alles komt toch maar
mooi door het weer. Foto shoppen,
kantklossen en bloemschikken…
alle cursussen en workshops zijn er
weer. Lepeltje lepeltje op het warme
waterbed kan weer en ook donker
in de ochtend wordt het weer. Het
wordt vast weer een mooie warme
winter en daar gaan we weer van
genieten!
Over enkele maanden gebeurt het
weer, dan slaat het weer weer om
en gaan we weer van andere dingen genieten. Dan komt de barbecue weer uit de garage, de badslippers weer uit de zolderkast en het
opblaasbare zwembad weer uit de
opslagkast. En ook dan… praten we
weer over het weer. Dan gaan we
weer buiten zwemmen en voetballen, dan gaan we weer wandelen in
de bossen en weer bootje varen in
het meer. Sommige mensen kijken
daar nu al naar uit, anderen kijken
daar weer tegenop. En zo blijven we
maar bezig met het weer en daardoor ook met elkaar. En daar draait
het om, met elkaar is het pas echt
weer mooi weer.
Het weer… zonder het weer is
er niet veel meer. Niets meer om
over te praten, geen reden meer
om nieuwe schoenen en jassen te
kopen. Niemand gaat kantklossen
of bloemschikken en lekker bij de
warme haard zitten met een koud
biertje.
Kortom, zonder weer is er niets
meer!
Geniet van de winter.

Reinold

De vroegere president van Amerika John F.
Kennedy (1960-1963) vroeg zich in een brief
af of officieren van het US Marinecorps voldoende conditie hadden om binnen 20 uur
50 mijlen (80.467 km) te lopen. Hij vroeg zich
ook af of de leden van zijn staf dat wel zouden kunnen maar die bedankten voor de eer.
Zijn sportieve broer Robert Kennedy, toen
minister van justitie nam de uitdaging aan.
Met drie vrienden wandelde hij de allereerste
Kennedymars. De drie vrienden haakten onderweg af, maar Robert, een echte doorzetter, haalde de eindstreep. De uitspraak van
President Kennedy begon een eigen leven te
leiden en zo ontstond wereldwijd de Kennedymars.
Sinds vier jaar wordt in Fryslân in Driesum
Wouterswoude ook jaarlijks een Kennedymars
georganiseerd. In 2007 namen er slechts vier
Buitenposters deel aan de tocht maar het aantal
groeide gestaag in 2008 en 2009. Dit jaar hadden
vijftien Buitenposters zich ingeschreven voor
deze monstertocht. De weersomstandigheden
waren voortreffelijk. Om vrijdagavond om 22.00
uur werd het startschot gelost en vertrokken
de vijfhonderd deelnemers vanuit de feesttent
richting Dokkum. In Driesum was het een drukte
van belang. De deelnemers werden toegejuicht
door meegekomen familieleden en andere belangstellenden.
Het tempo naar Dokkum lag hoog. Té hoog voor
uw Bibupost-correspondent, die kort voor deze
tocht nog een penicilline behandeling had ondergaan voor een ontsteking aan de urinewegen.
Op mijn tandvlees probeerde ik bij mijn medewandelaars te blijven. Dat lukte tot we weer
terug waren in Wouterswoude, waar de eerste
controlepost was. Toen moest ik mijn tempo
minderen omdat ik erg vermoeid raakte. Rustig
wandelend richting Rinsumageest probeerde ik
weer op krachten te komen. Bij de Valom trof ik
verkeersregelaar en plaatsgenoot Roel Gebben.
Op zijn vraag: “Hoe gaat het?”, kon ik alleen maar
antwoorden: “Moeizaam”, en zo was het ook.
Ondertussen was het een prachtige nacht. De
volle maan stond hoog aan de hemel. Rechtsonder de maan ‘hing’ Venus. Overal waren sterren,
zodat je nauwelijks gebruik hoefde te maken
van zaklantaarns en andere meegenomen lampen. Later in de bossen bij Roodkerk en Oenkerk werd het anders, maar op de vlakke velden
had je genoeg aan het licht van de maan. Ook de
vuurtorens van Schiermonnikoog en Ameland
zonden hun lichten door de heldere nacht. Af en
toe zag je zelfs de Brandaris van Terschelling. Al
lopend keerden de krachten terug en toen ik bij
de controlepost in Rinsumageest arriveerde, trof
ik daar wandelmaat Jan uit Kollum. Samen liepen we de rest van de tocht verder uit.

Zaterdagmiddags om drie uur finishten de schrjiver (links) en Jan Numan voldaan op
de rode loper in Wouterswoude.
In de sporthal De Hege Wâlden in Oenkerk lagen sommige deelnemers op de vloer te slapen.
Omdat ik pijn tussen mijn schouderbladen had
ging ik er tussenliggen om mijn schouders te
ontspannen. Dat hielp tijdelijk. Lag het aan mijn
rugzak dat ik pijn in mijn rug had of aan mijn
slechte conditie? De rugzak zat vol met eten en
drinken, want één ding moet een Kennedymarswandelaar nooit vergeten: steeds blijven eten en
drinken. Misschien was de rugzak te zwaar. Onderweg krijgen de deelnemers steeds broodjes
en drinken aangereikt, zodat ik tot de conclusie
kwam dat er waarschijnlijk té veel was meegnomen. Maar we moeten verder. Toen we het
volgende controlepunt Dûke Lûk in Veenwoudsterwal naderden liepen we door een prachtig
natuurgebied. De morgen kleurde roze; het water van de plassen spiegelde rimpelloos stil. Witte zwanen zwommen er, terwijl wilde ganzen
al gakkend in V-vorm door de lucht vlogen. Ondanks alle lichamelijke pijntjes kwamen we onder de indruk van het prachtige natuurschoon.
In Dûke Lûk hielden we een pauze van een half
uur. We aten soep. Echtgenote Anneke kwam
langs. Ze bracht droge kleding en een andere
rugzak, die misschien de pijn tussen de schouderbladen zou verlichten. Na Veenwoudsterwal
leidde de weg naar Veenwouden, opnieuw de
Valom en toen naar café de Hossebos in Zwaagwesteinde. Een shantykoor zong daar en ondanks een kopje koffie zat uw correspondent
daar te knikkebollen. De gemiste nacht deed
zich gelden. Maar wil je de medaille plus oorkonde halen, dan moet je verder. In Triemen kregen we de eerste en enige regenbui van die dag.

Wat verenig t o ns... de volksdansvereniging
Naam: volksdansgroep ‘de Fleurige Rounte’
Wie zijn wij?
Wij zijn een volksdansgroep van momenteel ongeveer 18 leden, die op de vrijdagmorgen dansen. Het zijn allemaal dames en 1 heer. Daardoor
moet er door sommige dames als “heer” gedanst
worden. De dansgroep wordt al jaren geleid door
mevrouw Brandsma uit Anjum. Het ledental is
de laatste jaren gedaald door ziekte, ouderdom
of andere omstandigheden. We kunnen er daardoor wel wat nieuwe leden bij gebruiken omdat

de meesten het jammer zouden vinden dat het
door het ledental een aflopende zaak wordt.Af en
toe treden we op in bijvoorbeeld Haersmahiem.
We hebben dan een speciaal kostuum aan.
Activiteiten
Ook hebben we zo nu en dan een uitwisseling
met een dansgroep uit een andere plaats. Zij komen dan bij ons in Buitenpost of we gaan daar
heen. Als het u wat lijkt kom dan gerust een
keertje meedoen. Het is erg gezellig op zo’n
dansmorgen van 9.30 uur tot 11 uur, waar we
om 10 uur ook nog een kopje
koffie drinken.Het wordt in
Herbranda gehouden. Voor 10
euro per maand bent u al lid.
Het is goed voor lichaam en
geest, want het is goed om te
bewegen en na te denken over
de pasjes die je moet maken.
Het bestuur:
mw. H. Wiersema, voorzitter, 0511-543749; mw. J.
Akkerman, penningmeester,
0511-542602; mw. A. de Man,
secretaris, 0511-543823;
Oefenzaal: Nieuw Herbranda,
Herbranda 1

Snel naar gebouw De Bazuin. Ook daar zong een
shantykoor en wij dronken een kopje koffie. Toen
het droog was via Oudwoude, het lange fietspad
binnendoor naar Westergeest. In café Foestrum
de voorlaatste controlepost. Opnieuw koffie.
Misschien kwam het door het relaxte wandelen,
door de koffie of door de endorfine, maar de pijntjes waren totaal verdwenen. Snel op weg naar
de finish. Twee kilometer voor het eind werden
we al gefeliciteerd door wandelvriend Henk uit
Grootegast. Hij had de eindstreep al gehaald
en was op weg naar huis terug. “Je bent nog
te vroeg”, riepen wij nog. Echter nog een paar
straten en daar kwam de eindstreep op de Nije
Warf van Wouterswoude in zicht en liepen we
de rode loper op. Een enorm gevoel van voldoening komt dan over je heen. Hé, hé, je hebt het
toch maar weer volbracht.
Verder werden nog de 40 kilometer lange Nachtmars, waaraan ook Buitenposters deelnamen,
en de Haletocht gelopen. Voor de allerjongsten
was er overdag de 8 kilometer lange Kennedyjuniormars. Het gehele loopevenement was
uitstekend georganiseerd en wat mij betreft
mogen Driesum en Wouterswoude zich de
wandeldorpen van de drie noordelijke provincies
noemen. Het was in één woord GEWELDIG. Andere Buitenposters, die de tocht uitliepen in alfabetische volgorde: Atte de Boer, Wiebe en Teikje
de Haan, Antje Hania, Andries Hofstra, Hannie
Kloosterman, Willem Kroodsma, Conny van der
Meulen, Sipwim Postma, Jacob Spoelstra, Jan
Westert, JappieWiersma.
(tekst en foto: Bote de Haan)

O er simmer je
door Janne Oosterwoud

Oerwinterje, dat rêd ik wol op, mar de simmer…
As de waarmannen begjinne te bearen oer
simmerwaar, en tropyske temperatueren,
sjit ik yn ’e stress. Kjeld kinst dy tsjin klaaie,
mar waarmte? Dy gleone sinne is oeral en
fret al myn enerzjy op. Oerdei in koele holle
en in boadskip helje yn ’e supermerk, nachts
it ferstân op nul en de fentilator op trije. Sa
tel ik de dagen en de wiken. Op ‘e kapstok
lit ik by ’t maitiid altyd in pear wanten lizze,
dúdlik sichtber. As ik it even net foarinoar ha
fanwege de hjitte sjoch ik nei dy wanten. ‘Kop
op Janne, it wurdt fansels wer hjerst.’
En op in dei skynt ynienen de sinne moarns
betiid net mear yn ’e sliepkeamer. It rûkt
krûdich bûten en de kwikkebeien kleurje
oranje. De kastanjes wurde dikker en op it
âlde hout ferskine de earste poddestuollen. ‘It
is sa fier’, sis ik optein tsjin myn wanten. ‘Us
tiid komt der oan.’ Fleurich helje ik it dekbêd
fan ‘e souder, pak myn jas en goai de kop yn
’e frisse wyn.
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Historie van Buitenpost en omstreken... door Simon Hoeksma

De buurtschap Rohel - 4Hoekstra en Kuiper
In 1907 kwam Jan Lykeles Hoekstra te overlijden. Zijn weduwe,
Rinske Hendriks Bos verkocht de werf aan Eduard Roelf Kuiper
uit Nietap.
1907: Verkoop van scheepshelling, woonhuis en drie knechtswoningen te Rohel van wijlen Jan Lijkeles Hoekstra. (Leeuwarder Courant)
1907: Boelgoed van houtwaren, timmergereedschappen
en meubilair te Rohel ten huize van de weduwe Jan Lijkeles
Hoekstra. (Leeuwarder Courant)
1907 Augustinusga, notaris A.M. Harterink; Provisionele en
finale toewijzing; Betreft de verkoop van een scheepshelling,
woonhuis, arbeiderswoningen, erf en grond te Rohel, koopsom
fl. 3496 - Rinske Hendriks Bos te Harkema Opeinde, weduwe
van Jan Lykeles Hoekstra, verkoper - Eduard Roelf Kuiper te
Nietap, koper. (notarieel archief)
Eduard Kuiper kwam uit een scheepsbouwersfamilie, zijn vader was namelijk ook scheepsbouwer. Kuiper legde zich toe op
het bouwen van stalen schepen, voornamelijk pramen en bokken. Later werden er ook aken, tjalken, snikken en motorboten
gebouwd. Ook verhuurde hij pramen voor het vervoeren van
vee, hooi, gras en bieten. De werf is tot 1949 volop in gebruik
geweest; daarna werden er alleen nog kleine karweitjes verricht. Omdat Kuiper geen kinderen had en dus geen opvolger
had, heeft hij de werf eind jaren zestig verkocht aan tandarts
Hoogland uit Kollum.
Tweede scheepswerf
Op Rohel stond nog een tweede scheepstimmerwerf. Waarschijnlijk is deze werf rond 1830 gebouwd. Jan Oeges Hoekstra
was toen eigenaar van de werf. In 1832 werd hij te koop aangeboden en de werf werd gekocht door zijn zwager, Gerben
Wiebes Hazenberg.
1832: Een scheepstimmerwerf met schuur, grond en verder
aanbehoren, staande en gelegen te Rohel onder Harkema Opeinde zijnde ongenummerd door Gerben Wiebes Hazenberg en
Lijkle Oeges Hoekstra in gebruik; naastliggers: ten oosten de
geëxecuteerde, ten westen Lijkle Oeges Hoekstra, ten zuiden

het Colonelsdiep en ten noorden Meine Johannes Boetes. eigenaar: Jan Oeges Hoekstra,
scheepstimmerman.
In 1833 verhuurde Hazenberg de werf aan Jan
Jacobs Bijlsma.
1833: Augustinusga, notaris M. de Vries; Huurcontract. Betreft de verhuur van een huis, tuin
en erf met de scheepstimmerwerf voor een
jaar, huursom fl. 70; Germ Wiebes Hazenberg
te Harkema Opeinde, verhuurder; Jan Jacobs
Bijlsma te Harkema-Opeinde, huurder. (notarieel archief)
Koenes en Hoekstra
1842: De notaris M. de Vries te Augustinusga
zal op donderdag den 15 december 1842 ten
huize van Abele Jans Koenes, tapper op de Rohel onder Augustinusga, bij strijkgeld veilen en provisioneel, verkoopen: eene
huizinge, tuin en erf, benevens eene scheepstimmerwerf en
een afzonderlijk gebouw voor knechtswoningen, alles staande
en gelegen op de Rohel voornoemd, bij gemelde A.J. Koenes
als mede eigenaar in gebruik. (Leeuwarder Courant)
In 1842 werd de werf verhuurd aan Roel Feikes Pot. Een jaar later, in 1843, werd de werf verkocht aan Liekele Oeges Hoekstra,
een broer van de eerdere eigenaar Jan Oeges Hoekstra.
1843: Verkoop ten huize van A.J. Koenes op de Roohel onder
Augustinusga van een huis en erf, gequoteerd no. 91, op de
Roohel, kadaster sectie C, no.6, verhuurd aan Roel Feikes Pot.
De gerechte helft in een huizinge, met 2 knechtswoningen en
scheepstimmerwerf, op de Roohel voornoemd, kadaster sectie
C, no. 26. De geregte helft van een perceel bosch, gelegen aan
het vaarwater, kadaster sectie D, no.31. (Leeuwarder Courant)
1843: Verkoping ten huize van A.J. Koenes op de Rohel te Augustinusga een huis gekwoteerd no. 8 met erf en boomgaard,
benevens 2 daarop afzonderlijk staande woningen, met de

scheepstimmerwerf en 2 slepen op Rohel onder Harkema Opeinde. (Leeuwarder Courant)
In 1879 nam zijn zoon Andries Lykeles Hoekstra de werf over.
Zijn broer Jan Lykeles Hoekstra was, zoals eerder beschreven,
in 1870 eigenaar van de andere werf geworden. In 1896 bood
Hiltje Jans Bijker, de weduwe van Andries Lykeles Hoekstra de
werf te koop aan. Waarschijnlijk kwam er geen geschikte koper,
want een jaar later werd de werf nogmaals te koop aangeboden,
nu wegens faillissement. Er werd wel gezegd dat de Hoekstra’s
meer met de tapperij bezig waren dan met de scheepstimmerwerf. Mogelijk dat ze daardoor failliet zijn gegaan.
1896: Te koop een scheepstimmerwerf met vergunning te Rohel; eigenaressse wed. A.L. Hoekstra. (Leeuwarder Courant)
1897: Verkoop van een scheepstimmerwerf te Rohel. (Leeuwarder Courant)
1897: Faillissement Hiltje Bijker weduwe van Andries Lykeles
Hoekstra, scheepstimmervrouw. (Leeuwarder Courant)

Uit het eerste notulenboek van PBB -3Het ontstaan van PBB was een bijkomend
resultaat van een particulier initiatief op
nutsgebied, namelijk de elektrificatie van
het dorp. Werkzaamheid van de nieuwe
vereniging voor een goede watervoorziening was dus een logisch vervolg. Vanaf de
oprichting wordt in het notulenboek dit onderwerp dertig jaar lang positief en minder
positief benoemd. Het valt voor de vereniging helaas niet in de categorie ‘successen’,
maar is wel illustratief voor het meestal
moeizame en lange-ademwerk van PBB.
Het notulenboek geeft ook inzicht in hoe
men tegen goede watervoorziening aankeek, ook door de nieuwe mogelijkheden
die zich aandienden om daarin te voorzien.
Vooruitgang in wetenschap en techniek zijn de
basis geweest voor de moderne watervoorziening. Voortschrijdend inzicht wees in de
19e eeuw al uit dat vuil drinkwater de oorzaak
van tal van ziektes kon zijn, zoals van de lang
gevreesde cholera, tyfus en dysenterie. De
aanzet tot een goede watervoorziening werd

Deze betonnen regenwaterbak met
norton-pomp, in prima staat overigens, is te
bewonderen bij de hoekwoning op De Vaart
en Beatrixstraat. (foto: redactie)

uiteindelijk met name gegeven door een opeenvolging van catastrofes en voorvallen, die
alles met de zuiverheid en de beschikbaarheid
van water te maken hadden. Zo waren er de
cholera-epidemieën tussen 1832 en 1867. De
zwaarste deden zich voor in 1848 en 1866,
de laatste met 4 slachtoffers en vele zieken
in onze gemeente en vooral deze maakte duidelijk dat er echt iets op dit vlak veranderen
moest. Daarbij maakte de sterke bevolkingsgroei en groeiende industrialisering de vraag
naar schoon water steeds dringender.

het misschien de moeite deze zaak onder
ogen te zien. Een uitstekende watervoorziening kan worden verkregen door het boren van
één of meer nortonputten. Wel is het water uit
deze putten niet lekker van smaak, de mond
trekt er gewoonlijk iets van samen, en is niet
overal voor geschikt en meestal ijzerhoudend,
doch niet ongezond”. Wel waren er door de
techniek nieuwe mogelijkheden om het toch
te gebruiken: “Dit water kan echter door het

Maar in de eerste ruim 700 jaar van het bestaan van Buitenpost gebruikten de inwoners
in hoofdzaak het hemelwater voor hun waterbehoefte. Eeuwenlang pompte en hengelde
men in onze omgeving (het relatief schone)
water uit regenbakken. In tijden van droogte
werd ook wel gebruik gemaakt van oppervlaktewater maar dit was dikwijls vuiler. Tal van
inwoners deden hun behoeften in privaten die
vaak in direct contact met het oppervlaktewater stonden. Veel mensen dronken in vroeger
tijden daarom liever zuiver schuimend bier
voor hun drinkbehoefte in plaats van hemel- of
grondwater dat men reserveerde voor wassen van kleding en lichaam en het bereiden
van eten. Buitenpost heeft daarom, net als
elders, lang tal van plaatselijke bierbrouwerijen
gekend, die in deze toenmalige eerste levensbehoefte voorzagen.
Met de komst van de waterpomp bleek het
daardoor bereikbare grondwater in ons dorp
ook niet echt een alternatief. Door de nabijheid van de zee was dit water veelal te zout
van smaak. Buitenpost heeft daarnaast als bijzonderheid dat op veel plekken ijzerhoudende
grond (oer) in de bodem aanwezig is, wat nog
verder nadelig is voor de kwaliteit. Ds de Vries
zegt hierover op de bestuursvergadering van
juli 1922 van PBB: “Spreker zegt dat hij niet
alleen persoonlijk voor voorziening van zuiver
drinkwater is, maar dat deze aangelegenheid
ook steeds de aandacht heeft van de Gezondheidscommissie, waarvan hij secretaris is.
Aangezien bij langdurige droogte hier steeds
gebrek aan goed drinkwater heerscht, loont

aanschaffen van een toestel worden ontijzerd.
Voor particulieren zal het misschien bezwaarlijk wezen, maar voor de Vereniging Plaatselijk Belang, is het boren van nortonputten en
ontijzering van het daaruit opgepompte water
een zaak die volle aandacht verdient. De kosten daaraan verbonden zijn nu juist niet zoo afschrikwekkend. Kosten van boren en aanbrengen van een ontijzeringstoestel zullen waarschijnlijk plusminus 2000 gulden bedragen.
Voor dat bedrag zou men dan ruimschoots van
water zijn voorzien”.
Niet alleen betrouwbaar drinkwater was een
dringende behoefte, ook de industrie en tuinbouw vroegen steeds meer om kwaliteitswater. In dezelfde vergadering komt bijvoorbeeld
het onderwerp werkverschaffing ter sprake.
Zo wordt in het kader daarvan de oprichting
van een chemische wasserij geopperd, maar
“een eerste vereischte is ook bij een dergelijke
inrichting veel en goed water, zoodat dit punt
ten nauwste samenhangt aan het hiervoor
behandelde punt ‘watervoorziening’.” In het
begin van de jaren dertig van de vorige eeuw
vestigde zich een conservenfabriek in de voormalige melkfabriek op Lutjepost (nu timmerfabriek Van der Witte). Maar deze had evenzeer
te kampen met de slechte kwaliteit van het
grondwater en het werd in 1936 mede de oorzaak van de snelle sluiting.

Een artikel in het tijdschrift De Spiegel van
kort na de oorlog verhaalde over de gevolgen van het toen nog steeds ontbreken van
een waterleiding in ons dorp.

Er was in onze provincie ondertussen een
goed alternatief. Al in 1885 begon een Leeuwarder bedrijf met het verstrekken van oppervlaktewater uit het Pikmeer aan enkele particulieren. In 1922 nam het openbaar bestuur de
watervoorziening op zijn schouders en werd
het Intercommunaal Waterleidingbedrijf Gebied Leeuwarden opgericht. Twee jaar later waren er tienduizend aansluitingen in de directe
omgeving van de provinciehoofdstad. Buitenpost deed daar echter nog niet aan mee. Met
name de kosten die een aansluiting met zich
mee zou brengen bleek een groot struikelblok.
Maar in de jaren die daarop volgden zou het
voortdurend als een lastig onderwerp op de
vergaderingen van PBB terugkomen. Daarover
vertellen we in een volgende editie.

Matty
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SALON NEW-STYLE
Herfst, Winter en Voorjaars aktie 2010-2011
KEUNE THE ART OF HAIR DESIGN.
INTRODUCEERT HAAR NIEUWE STYLING PRODUCTEN
Met een concept dat zich zelf onderscheidt door
herkenbare producten van hoge professionele kwaliteit
met extra verzorging van het haar.
Wij van Salon New Style pakken daarom groots uit,
en gaan vanaf de periode 1 Oktober 2010 t/m 30 April 2011
een Nieuwe-Flitsende Pronton San Remo Scooter verloten.

Hoe zijn de spelregels?
Bij aankoop van een nieuw styling product van Keune,
in onze Salon, Krijgt u een afrekenkassabon, waarop u uw
naam en adres vermelden moet. Wilt u meerdere
producten kopen dan krijgt u ook meerdere kassabonnen als lot.
Het lot (kassabon), word met uw naam en adres in een
afgesloten bus gedeponeerd. Eind april 2011 wordt
door notaris Mook te Surhuisterveen het winnende getrokken.
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