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Verleden en toekomende tijd?

Een beeld van de Kuipersweg, vermoedelijk rond eind jaren vijftig: jonge bomen aan een verkeersarme weg. Een aanblik die wel eens voor een deel
terug zou kunnen komen. Lees over de herinrichting van de Kuipersweg in het artikel hieronder.
Op woensdag 5 januari vond een tweede
voorlichtingsavond in The Point plaats over de
herinrichting van de Kuipersweg. Centraal was dit
keer het zogenaamde ‘Groenplan’ waarin door de
gemeente verduidelijkt werd hoe de invulling van
het openbaar groen plaats zou kunnen vinden.
Over de conclusies van het overleg willen wij u
hier bijpraten.
Als alles volgens plan gaat verlopen dan wordt nog
voor de zomervakantie de Kuipersweg over de hele
lengte versmald, opnieuw gestraat en geasfalteerd en
voorzien van nieuwe perken en enkele parkeervakken.
Een ander in het oog springend onderdeel zal de
opwaardering van de parkeerplaats tussen Kuipersweg
en Kerkstraat zijn. Het zal een duidelijker gezicht
krijgen, overzichtelijker worden en het verkeer geleiden
en remmen. Een totale facelift voor het straatbeeld
dus. Wilt u er meer over weten en het plan zelf zien
dan kunt u dit vinden op de website van de gemeente
Achtkarspelen onder http://www.achtkarspelen.nl/
Actueel/Nieuws-1/Archief/Mediaitem/Inspraakavondgroeninrichting-Kuipersweg-Buitenpost-1.htm of vul
gewoon in het zoekvakje op de site ‘Kuipersweg’ in
en u vindt het ook.
De presentatie door de ‘groenman’ van de gemeente
Achtkarspelen, Harry van der Velde, hield toch
een kleine verrassing in. Met de resultaten van
de eerste voorlichtingsavond in het hoofd, werd
een licht gewijzigde invulling gepresenteerd voor
de groenstroken die straks aan beide zijden van de
weg te vinden zullen zijn. Maar met name voor het
vraagstuk van de aanwezige karakteristieke en soms
lastige lindebomen is er een nieuwe aanpak. Naast
de opties van beperkte snoei, het volledig uit het
straatbeeld laten verdwijnen of beperkte aanplant,
werd nu volledige kap èn volledige aanplant over de
hele lengte van de straat aangeboden. Dit laatste
betekent een grotere financiële investering voor de
gemeente, maar het heeft ook duidelijke voordelen.
Op het eind van de vergadering werd dan ook besloten
te proberen met dit plan verder te gaan.
Als Vereniging PBB hebben wij geprobeerd op een
zo representatief en zuivere manier ‘het plaatselijke
belang’ te vertegenwoordigen. Op de eerste
voorlichtingsavond had PBB al aangegeven het belang
van de verkeersveiligheid en de woonbeleving van de
direct aanwonenden als eerste belangrijk te vinden.
Maar ook, meldden we, een andere interesse in het
oog te houden. De weg, en zeker ook de bomen,
is een belangrijke beeldbepaler en biedt belangrijke
toegang tot het dorp. Met de komst van de rondweg
zuidoost verandert het gebruik van de weg, maar
blijft dat belang. En daarbij, nu wij ons als PBB hard
maken voor een aanpassing en opwaardering van ons
dorpscentrum stellen wij ons op het standpunt dat
de herinrichting van de Kuipersweg ingepast moet
worden in het grotere herinrichtingsplan. Daarin is

sprake is van meer verkeersluwte, meer groen en
authentieke beleving. Meerdere overwegingen dus.
In de rol van ‘waakhond’ hebben wij de vergaderingen
bijgewoond en bij elke gelegenheid gewezen op de
belangen en het horen van de aanwonenden maar
ook van alle gebruikers (en daar vallen de inwoners
van Buitenpost en wijzelf ook onder). Wij trekken de
conclusie dat de gemeente hier op een verantwoorde
manier gehandeld heeft en aan die voorwaarde voldaan
is. Dat er bomen moesten blijven aan de Kuipersweg
stond voor ons ook vast. Maar ondanks de rooi van
de bestaande bomen in het nieuwe plan, is het
tegelijkertijd een beginpunt van nieuwe aanwezigheid.
Over de hele lengte, één geheel vormend, aan beide
kanten van de weg en met minder overlast voor de
aanwonenden. Hoewel het de komende jaren leidt tot
een verschraling van de aanblik kan het naar ons gevoel
op den duur een aanwinst blijken. Een langetermijn
investering waarin we ons, wel met enige pijn over
het lot van de vijftigjarige lindes, konden schikken.
Gaat het plan door dan zal in het late najaar de nieuwe
aanplant plaatsvinden.
Het onderwerp verkeersveiligheid heeft ons ook
hoofdbrekens bezorgd. Als eerste stelden we toch
vast dat de huidige situatie ook niet als ‘verkeersveilig’
betiteld kan worden. De breedte en openheid van de
weg nodigt de minder aangepaste weggebruiker uit
tot onverantwoord verkeersgedrag en er zijn in het
verleden ook met regelmaat ongevallen gebeurd.
Welke keuzes dan leiden tot een absolute verbetering
van de situatie is, zoals zo vaak, vooraf moeilijk te
bepalen. Zo is ons vaker gebleken dat zowel het
samenvoegen als het scheiden van het verkeer
tot verkeersonveiligheid kan leiden. En dat het
zware verkeer bij zowel te veel als te weinig ruimte
gevaarlijke situaties kan veroorzaken. Het hangt vaak
ook van het totaalplaatje af, met daarbij de beperkende
opmerking dat de onverschillige weggebruiker het nog
altijd verzieken kan. Het gehele door de gemeente
voorgestelde beeld geeft ons in ieder geval het idee
dat het een reële kans maakt om tot een verbetering
van de verkeersveiligheid te leiden.
De eerste horde voor uitvoering van het plan is de
toestemming van het college van Burgemeester
en Wethouders. Als er hier niet gestruikeld wordt
dan moet er nog aanbesteding plaatsvinden.
Ondertussen hebben sommige belanghebbenden
opnieuw aangegeven nog niet met de rooi van
de bomen akkoord te gaan, dus ook dit is nog niet
volledig afgerond. Uiteraard is voor ons met een
eventuele uitvoering van het plan dit onderwerp niet
af. Na voltooiing zal in de praktijk moeten blijken of
de doelstellingen bereikt zijn en zo niet dan zal dat
voor ons zeker aanleiding zijn om daarover met de
gemeente opnieuw in overleg te gaan.
namens het bestuur PBB, Johan Kootstra, voorzitter

Koninginnedagcommissie
Er is inmiddels een Koninginnedag commissie in het leven geroepen die in
samenwerking met de feestweek commissie voor een geslaagde Koninginnedag zullen zorgen. Het organiseren van de versierde wagen optocht
gaat door. Wij vragen jullie dan ook om je met je familie, vrienden, buren
en/of straat op te geven voor deze optocht, om er met z’n allen iets moois
van te maken. Je kunt je opgeven door een mail te sturen naar g.lune@
feestweekbuitenpost.nl Aan het programma van de koninginnedag wordt
nu heel hard gewerkt en wij zullen u via de Binnenste Buitenpost op de
hoogte houden.
Feestweek begint met Poppodium!
Dit jaar hebben we een andere opzet voor de Feestweek bedacht. We beginnen nu op de donderdagavond met een nieuw onderdeel: Het Buitenposter Poppodium. Het podium wil alle beginnende artiesten of bands een
kans geven zichzelf te promoten. Alle muziekstijlen en acts zijn welkom.
De beginnende talenten zullen worden afgewisseld door professionele
bands van eigen bodem. Wij regelen het podium de muziek apparatuur
en de gezelligheid. Kortom, denk jij of vinden anderen dat het nu eens tijd
wordt om op te treden voor een leuk publiek, dan is dit je kans. Opgeven
kun je je via de mail bij h.devries@feestweekbuitenpost.nl
Bûtenposter Keninginne kandidaten gezocht!
Wij zijn op zoek naar een Bûtenposter Keninginne 2011! De feestcommissie is weer op zoek naar leuke dames vanaf 16 jaar die mee willen doen
aan onze verkiezing. Voor ons geeft het de feestweek net wat meer allure
wanneer we een echte Keninginne in ons midden hebben die bepaalde
onderdelen van het programma mag opfleuren. Ieder jaar staat er een
geweldig prijzenpakket tegenover en ook dit jaar zal het zeker de moeite
waard zijn. Geef je op door een leuk verhaal over jezelf en een mooie foto
te mailen naar Marrit; m.kampen@feestweekbuitenpost.nl Opgave voor
22 april 2011. De verkiezing zal gehouden worden door te stemmen via
onze site: www.feestweekbuitenpost.nl gedurende de hele maand mei.
80’s & 90’s Party op zaterdag 5 februari
Zaterdag 5 februari staat er weer een daverende feestavond gepland: de
80’s & 90’s Party! Velen zullen zich de muziek nog herinneren maar wat
belangrijker is graag weer eens de sfeer van toen proeven. Kom daarom
zaterdag 5 februari naar The Point waar gezorgd wordt voor een waar
spektakel. De Feestavond, die vorig jaar voor het eerst werd gehouden,
was een enorm succes: alle grote hits uit de jaren 80 en 90 kwamen voorbij. Vanwege de grote belangstelling pakken wij dit jaar nog groter uit! DJ
Johan Mud uit Drachtercompagnie, bekend van onder andere Grand Cafe
Rembrandt in Leeuwarden en Grootcafe de Swetser in Drachten en een
grote naam in de 80’s en 90’s partyscene, zal draaien. Daarnaast is er een
spectaculaire lichtshow geboekt! Kortom alle ingrediënten voor een spetterend feest. De enige factor die voor ons verder bepalend zal zijn voor het
succes ben jij/u. Dus, komt allen hier moet je bij zijn. De aanvang is 21.00
uur. De entree is, met dank aan sponsors, slechts 6,50 euro. Lokatie: The
Point aan de Voorstraat.
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Ze g het m a ar...
Opbrengst bomen en kerstgroen
verkoop voor Siloam op Curacao
De kerstbomenverkoop 2010 voor Siloam op Curaçao was dit keer weer
een groot succes! We waren in één week tijd al bijna alle kerstbomen
kwijt en moesten helaas aan een groot aantal mensen ‘nee’ verkopen.
Ook hebben we veel kerstgroen verkocht aan de creatieve mensen onder
ons. Dit met elkaar heeft het prachtige bedrag van € 2419,50 opgebracht.
Het geld staat al op de rekening van Siloam bijgeschreven. Iedereen die
een kerstboom en/of kerstgroen bij ons gekocht hebben willen wij heel
hartelijk bedanken voor jullie bijdrage! Wij hopen ook eind dit jaar weer op
jullie te mogen rekenen!
Rest ons jullie allemaal nog folle lok en seine yn dit nije jier ta te winskjen!
Een hartelijke groet van Piet en Baukje Douma, West 92.

Sportief wandelen in
voorjaar, zomer, herfst en winter!
De wintermaanden zijn een goed excuus om lekker binnen te blijven zitten
en zo weinig mogelijk te bewegen! Maar niet voor de groep wandelaars
van de Sportief Wandelen Club! We zijn een gemêleerd gezelschap van
zowel mannen als vrouwen! De club komt iedere maandagmiddag samen
onder begeleiding van Tracy Wijnsma om lekker sportief bezig te zijn. Het
is heerlijk en gezond om regelmatig een stuk te wandelen. Je één keer in
de week aansluiten bij de wandelclub is een manier om op verantwoorde
manier te bewegen. Het is niet alleen een stok achter de deur, maar ook
reuze gezellig. Door de professionele begeleiding van Tracy leert u op uw
eigen niveau het maximale uit het wandelen te halen.
Bent u 55-plusser, houdt u van wandelen en lijkt het u gezellig om met de
wandelclub mee te gaan? Kom dan gerust, geheel vrijblijvend, een keer
langs om te kijken of dit iets voor u is. Iedere maandagmiddag vanaf 13.15
uur verzamelt de groep zich bij sportpark ‘De Swadde’. In het nieuwe jaar
is de groep vanaf 3 januari weer van start gegaan. Neem voor meer informatie contact op met Udie Jousma: 0512-352797

6e Noordelijke Bodemvonstendag
in het IJstijdenmuseum
Op zaterdag 26 februari wordt er in het IJstijdenmuseum aan de Schoolstraat de Noordelijke bodemvondsten dag gehouden. Het is het vijfde jaar
op rij dat detector amateurs met hun vondsten naar het museum komen.
Een aantal deskundigen op het gebied van munten, sierraden en prehistorische voorwerpen is deze dag aangetrokken om de vondsten te beoordelen en te determineren. Verder zijn een aantal detector zoekers met
een expositie van de door hun gevonden schatten aanwezig. Ook zijn er
demonstraties met metaaldetectors door het detectorbedrijf de Trije Stinzen.
In de afgelopen jaren kwamen er tijdens de metaaldetectordag prachtige
muntschatten voor het voetlicht die waren gevonden in het Friese en
Groninger terpen gebied. Een prachtige bronzen ruiter uit de Romeinse
tijd in zuid Fryslân gevonden verhuisde meteen naar het Fries Museum.
Een uniek stuk aldus conservator Evert Kramer. Het bestuur van het IJstijdenmuseum verwacht ook tijdens de zesde bodemvondsten dag weer
prachtige vondsten op tafel te zien. Iedereen is op 26 februari van tien uur
‘s morgens tot vijf uur ’s middags welkom in het IJstijdenmuseum. Informatie via tel 0511-544040 of via info@ijstijdenmuseum.nl.

Help Pake en Beppe de winter door
In het IJstijdenmuseum aan de Schoolstraat in Buitenpost wordt tijdens
de voorjaarsvakantie de actie ‘Help Pake en Beppe de winter door’ gehouden. Grootouders maar ook ouders kunnen met de (klein) kinderen
van dinsdag 22 tot en met vrijdag 25 februari, iedere dag in het museum
terecht van tien uur ’s morgens tot vijf uur ’s middags. In het museum
staat iedere dag een team vrijwilligers klaar die met kinderen activiteiten
uitvoeren. Zo kunnen kinderen mee doen aan het schilderen van stenen
tot lieveheersbeestjes, het slijpen van stenen tot prehistorische hangers,
het bewerken van fossielen, schminken en kleuren. In het museum worden voor de grootouders en ouders rondleidingen gegeven. Het Tuincafé
van Talant serveert deze dagen een speciaal oerboerenmenu voor kinderen en een pake-en-beppe-hap. Informatie over de activiteitenweek via
0511-544040.

Genealogische en
streekhistorische dag De Schakel
Op zaterdag 12 maart vindt er in zalencentrum De Schakel tel. 0511541886) aan de Voorstraat 15 van 10.00 tot 16.00 uur een genealogische
en streekhistorische dag plaats. Medewerking wordt gegeven door van
Reid van der Leij, Groningen; stamboomonderzoek; Martinus Jongsma,
Surhuisterveen; stamboomonderzoek; Deka Miedema, Buitenpost; grafregisters, Anne van Lune, Buitenpost, oude ansichtkaarten; Jasper Pool,
Surhuizum; dorpsgeschiedenis Surhuizum; Atty van der Heide, Kootstertille, historische boeken; Organisatie: Stichting Oud Achtkarspelen Info:
0512-362391 (M. Jongsma) of 0512-331247 (A. van der Heide-Wijma). De
toegang is gratis.

Kappen bomen Kuipersweg
Dinsdag 11 januari j.l. maakte de gemeente op de
info pagina in De Feanster bekend, dat er een aanvraag
voor een omgevingsvergunning is ingediend voor het
kappen van 41 lindebomen (kruising Oude Havenstraat/
Molenstraat tot aan het Texaco station) en herplant van
85 nieuwe bomen aan de Kuipersweg vanaf de kruising met de Voorstraat tot de kruising met de Hoefslag/Bernhardlaan Buitenpost (aanvrager gemeente
Achtkarspelen).
Als geboren en getogen Buitenposter en 25 jaar woonachtig aan de Kuipersweg, ben ik erg geschrokken van
de plannen. Uit navraag bij de gemeente blijkt dat de
lindebomen ongeveer 50 jaar oud zijn. Op oude foto’s
van de Kuipersweg na 1945 te zien op www.binnenbuitenpost.nl kunt u een indruk krijgen van hoe deze
weg eruit zag met de nog jonge aanplant van de lindebomen. Uit navraag bij de Bomenstichting ( www.
bomenstichting.nl) blijkt dat gemeentebomen van minimaal 50 jaar oud een monumentale status kunnen
krijgen!
Het plan wat nu gepresenteerd wordt, is een kopie
van reeds uitgevoerde groenplannen in andere dorpen
van de gemeente. Als een van de oudste straten in
Buitenpost verdient de Kuipersweg een beter plan.
De lindebomen aan de Kuipersweg zijn beeldbepa-

Ons Paradyske
Hou van het paradyske
Wandel in het paradyske
Jog in het paradyske
Fiets in het paradyske
Rust in het paradyske
Geniet van het paradyske
Bewonder het paradyske
Behoud het paradyske
Afblijven van het paradyske
Bomen in het paradyske
Bloemen in het paradyske
Vlinders in het paradyske
Vogels in het paradyske
Koeien in het paradyske
Schapen in het paradyske
Reeën in het paradyske
Paarden in het paradyske
Geen ranch in het paradyske
Wees een vriend van it paradyske
en teken de petitie tegen de plannen van de gemeenten achtkarspelen en kollumerland, kijk op:
www.paradyskekollum.nl
Machteld de Groot

De PCOB
afd. Buitenpost
...houdt op 8 februari, ’s middags
om 14.30 uur in Herbranda haar
jaarvergadering. Spreker is de heer
Johan Veenstra uit de Stellingwerven. Hij zal op humoristische wijze
wat verhalen vertellen die ons vast
allemaal wel aanspreken. Voor
het komende seizoen hebben we
weer diverse leuke sprekers uitgenodigd.
Gasten zijn van harte welkom. En
een lidmaatschap van de PCOB
heeft veel voordelen, zoals een
flinke korting op de ziekenfondspremie. Voor inlichtingen kunt u
bellen met T.S. Visser, 542204 of
H. van der West, 542318.

lend. De Kuipersweg zou de Kuipersweg niet meer zijn
als er kaalslag zou plaatsvinden. Maar er komen toch
85 nieuwe bomen voor in plaats hoor ik u zeggen. Ja
prachtig, maar wat mij betreft alleen in het stuk Voorstraat tot aan de Oude Havenstraat/Molenstraat. Een
creatief plan bedenken waarin de oude lindebomen
worden geïntegreerd lijkt mij een grote uitdaging voor
de betreffende ambtenaren.
Op dit moment heeft het college van Burgemeester
en Wethouders nog geen beslissing genomen. Mocht
het college besluiten tot kap over te gaan, dan zal de
gemeente de omgevingsvergunning voor het kappen
van 41 lindebomen gaan verlenen.
Bent u ook van mening dat de lindebomen aan de Kuipersweg moeten blijven en dat deze bomen niet gekapt mogen worden, dan verzoek ik u dit kenbaar te
maken bij de gemeente. U kunt dit doen door middel
van het invullen van “het formulier vraag aan burgemeester en wethouders” te vinden op gemeente@
achtkarspelen.nl en/of bij de gemeenteraad raadsgriffie@achtkarspelen.nl
Lutske Wijma, Kuipersweg 70.

Behoud het Paradyske
Het Paradyske, dat eeuwenoude buurtschapje aan de mooie rustige fietsen wandelroute tussen Kollum en Buitenpost, wordt ernstig bedreigd.
De gemeenten Kollumerland en Achtkarspelen samen met projectontwikkelaar Wind Vastgoedontwikkeling B.V. zijn namelijk van plan om in het
Paradyske 50 ranches neer te zetten. Later wordt dat eventueel nog uitgebreid.
Het plan is bedoeld om paardenliefhebbers met geld naar Friesland te lokken en zo de bevolkingskrimp te bestrijden.
Het wordt een ‘paardencommunity’ met grote villa’s, paardenstallen, rijbakken, lichtmasten en opslagruimten. De kleine landweggetjes zullen
door het toegenomen verkeer onveiliger worden en het kleinschalige landelijke karakter van het Paradyske zal er compleet door vernield worden.
Het gebied tussen Kollum en Buitenpost heeft de status van ‘Nationaal
Landschap’ en behoort als kleinschalig elzen-singel-landschap tot de noordelijke uitloper van de Fryske Wâlden.
Wees een vriend van het Paradyske en laat je stem horen als je wilt
voorkomen dat het Paradyske vernield wordt. Bijvoorbeeld door te reageren naar de politieke partij waar je op gestemd hebt en teken de petitie.
Info:www.paradyskekollum.nl
Bewonersgroep Paradyske
Kollum

Kinderdienst Christengemeente
Op zondag 13 februari is het zover! Dan wordt er weer een kinderdienst gehouden in de Christengemeente te Buitenpost. Zoals je ziet gaat het over
Jona. Hij moet op reis, maar gaat stiekem een heel andere kant op. Hoe
het afloopt? En waarom hij wel luistert naar een vis en niet naar God?
Kom maar kijken op zondag 13 februari in het AOC aan de prof. Wassenberghstraat 3. Het begint om 10.00 uur en… vergeet niet je vriendjes,
vriendinnetjes en familie mee te nemen.

Expositie boodschappentassen
In Haersmahiem is momenteel een expositie van boodschappentassen
te zien (begane grond). Het borduurwerk op deze tassen hing in de vorige
eeuw in heel wat huiskamers. Veel huisvrouwen vonden het leuk om zo’n
mooi borduurwerk te maken. Daar werd veel tijd en energie in gestoken
en het was ontspanning. Ik vind het heel jammer dat al deze noeste arbeid
verloren gaat en op rommelmarkten en in kringloopwinkels belandt, waar
er bijna geen belangstelling voor is. Ik verzamel ze dus. Haal ze uit de lijsten en geef ze een nieuwe bestemming. Dit wil ik u laten zien en ik hoop
dat u er herkenning en kijkplezier aan beleeft. Te zien tot ± 1 maart.
Voor eventueel overleg, tel. 0511 – 541987.
Corry Dijkstra-Meiresonne
West 20, 9285 WC Buitenpost

Nieuwe kapper in Haersmahiem
Met ingang van 1 januari 2011 heeft Haersmahiem
een nieuwe kapper, Johanna de Poel uit Gerkesklooster. Na wat kleine veranderingen hier en daar
is het een gezellige kapsalon geworden, ‘Johanna’s
knipkeamer’ genoemd.
De knipkeamer is geopend op dinsdag, woensdag en
vrijdag. Er is tevens een plekje ingericht waar klanten,
mocht dit nodig zijn, even kunnen wachten onder het
genot van een kopje koffie of thee. Johanna zit al ruim
20 jaar in het kappersvak. Ze heeft 10 jaar een eigen
kapperszaak gehad in Gerkesklooster, waar ze twee
jaar geleden mee is gestopt. Toch wilde ze graag weer

een eigen zaak beginnen, maar dan voor een andere
doelgroep, de oudere man/vrouw, dat leek haar een
mooie uitdaging. Aandacht geven, de tijd nemen voor
de klanten, rust uitstralen, dat is voor haar belangrijk
in het werk. Vooral ouderen hebben dat beetje extra
aandacht nodig aldus Johanna.
En het is gelukt, een mooie eigen kapsalon in zorgcentrum Haersmahiem, waar naast de bewoners ook het
personeel terecht kan. Maar Johanna verwelkomt ook
graag de oudere inwoner van Buitenpost in haar ‘knipkeamer’.
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De Krite spilet fleurige ienakters
Al gelezen?
> Openbare basisschool De Mienskip
heeft vorige maand afscheid genomen
van juf Gineke Groen. Het uitzwaaien door
haar leerlingen van de combinatiegroep
7/8 gebeurde op een bijzondere manier.
De scholieren van de hoogste groepen
hebben een nacht in de school geslapen.
Juf Gineke had in haar groep de kinderen gevraagd wat zij leuk zouden vinden
als afscheid. De jongens en meisjes antwoordden massaal: een nacht in school
slapen. Ook juf Janet Dijkstra heeft de
nacht in de school doorgebracht.
> In de nacht van 18 op 19 december werd
de zeven meter hoge boom in de tuin van
Anny de Jong aan de Van Heemstraweg,
nabij It Paradyske, op brute wijze ontdaan
van de kerstverlichting. De boom is een
begrip in de buurt, want de conifeer wordt
ieder jaar als één van eerste in de decembermaand verlicht. Na het herstellen van
de schade zijn de 28 snoeren met de 589
lichtjes gelukkig weer snel in alle glorie te
bewonderen geweest. Er is van de vernieling aangifte bij de politie gedaan.
> Kleindierenvereniging De Aeikoer e.o.
organiseerde van 13 tot en met 15 januari een tentoonstelling. De opening werd
verricht door wethouder Jan Lammers.
De lokatie van de show was in manege
Kamminga te Augustinusga en telde 260
kleindieren. Naast grote hoenders, dwerghoenders, sierduiven, sier- en watervogels
waren er ook konijnen en cavia’s te bewonderen. Dorpsgenoot Ritske Hofstede viel
ook in de prijzen, zijn konijn Pool rood oog
werd tentoonstellingskampioen.
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It is hast wer sa fier, de febrewaris- en maartútfieringen fan it Bûtenposter Kritetoaniel. Dit jier
hiel bysûnder en krekt efkes oars as oars. Net ien
stik, mar twa stikken wurde der oer it fuotljocht
brocht. Net twa kear op sneontejûn, nee ien kear
op sneontejûn en ien kear op sneintemiddei. Ien
kear mei muzyk en ferlotting, ien kear sûnder “dizze drokte” mar nei ôfrin allegearre yn de rige foar
it Italiaansk Buffet. Oars as oars mar grif net minder. Want Kritejûnen binne noflike jûnen, Kritemiddeis wurde noflike
middeis... allegearre wer komme hear.
“In soer Puddinkje” (Just Desserts) fan Pat Cook yn in Fryske oersetting
fan Meintsje Brouwer. Yn dizze klucht giet it om it testamint fan Desmond
Clairborn dy ‘t middels syn advokaat syn famylje en sekretaresse komme
litten hat foar it foarlêzen dêrfan. De famylje is tige ynklauwerich en is min
te sprekken oer de oanwêzichheid fan de sekretaresse. In famyljebân is
der net en dat utert him yn ôfgryslike feninige dialogen. De famylje bestiet
út in rêd pratende neef, in arrogante soan en syn op filmstjer lykjende frou,
in yn astrology ynteressearre nicht en twa susters, de iene o sa pittich, de
oare frijwat senyl. De ferstoarne hat in hiel bysûndere betingst opnommen
yn syn testamint en dat liedt ta de nedige spekulaasjes en aksjes by de
famyljeleden. De ferdieling fan de erfenis blykt op it lêst tige ferrassend
út te pakken en it is boeiend te sjen hoe’t de ferskate erfgenamen dêr op
reagearje. “In wyntsje liket my wol lekker ta” (Between mouth food) fan
Alan Ayckbourn yn in Fryske oersetting fan Romke Toering.
“In wyntsje liket my wol lekker ta” (Between mouth food) fan Alan Ayckbourn yn in Fryske oersetting fan Romke Toering. Dizze ienakter spilet yn
‘e ytseal fan in klasse-hotel. As Marten en Jelly Huizinga binnen komme,
sjogge se dat der al ien tafel beset is, en dat dêr Marten syn baas en de
frou sitte. Dy beide fernimme neat en Marten en Jelly groetsje harren
ek net. Ut de petearen dy ‘t dêrnei oan beide tafels holden wurde, docht
stadichoan bliken dat der net allinne saaklike ‘ferbiningen’ binne tusken de
beide pearen. De manlju lykwols wegerje, tsjin better witten yn, om dat
ûnder eagen te sjen...
Utfieringsdata:
Sneontejûn 26 febrewaris. Oanfang: 20.30 oere, seal iepen: 19.30 oere.
Dûnsmuzyk Très Chic.
Sneintemiddei 6 maart. Oanfang: 15.30 oere, seal iepen: 14.30 oere. Gjin
dûnsmuzyk en ferlotting mar wol in Italiaansk Buffet.
Foarferkeap:
Leden fan 12 febrewaris ôf en net-leden fan 19 febrewaris ôf by Hedera
Blommen. Prizen: Leden m 3,50 (elts lid hat rjocht op twa kaarten) / Netleden m 9,00.
Italiaansk Buffet sneintemiddei: m15,00, foar woansdei 2 maart kaarten
helje.
Mear ynformaasje: Meikoarten fine jo de Kriteflyer wer op de doarmatte,
dêryn alle nijsgjirrichheden oangeande de puddinkjes en wyntsjes.

Die Twa In The Point
Krijn Dijkstra en Jacob Dijkstra zijn in
2004 beide onderdeel van de formatie
‘Infinity’. Als bepaalde optredens geen
doorgang kunnen vinden omdat niet alle bandleden aanwezig kunnen zijn,
gaan Krijn & Jacob samen optreden. Omdat er steeds meer aanvragen
voortkwamen uit deze nieuwe samenstelling besloot het duo verder te
gaan en werd de naam Die Twa aangenomen. Na een korte opstartfase is
‘Die Twa’ in januari 2005 officieel een feit. Het repertoire is veelzijdig en
het duo kan veel stijlen van muziek hanteren. Het succes van het duo is zo
enorm dat de grote podia worden gehaald zoals het Abe Lenstra-stadion,
en het Mega-Piraten-Festijn waarbij ze samen optreden met andere topartiesten uit het Nederlandse popcircuit. En nu dus in zalencentrum The
Point. Hits als “Fûgels”, ”Asto mar by my bist”, ”Famke fan myn dreamen” en “Sinnewaarmte“ zullen ongetwijfeld luidkeels worden meegezongen.

Advertentieacquisitie:
Inlichtingen en melding advertenties
en bezorging: Jelly Nijboer, tel.
543155, mob.: 06 27861498; e-mail:
nijboer42@gmail.com
Druk:
Drukkerij Banda, Kollum, tel. 451341
Zet- of drukfouten voorbehouden
Exemplaren zijn ook af te halen in
The Readshop, It Koartling en
de bibliotheek.
Kopij graag getypt of via e-mail aanleveren, maximaal ongeveer 150 woorden. De redactie kan geen garantie
geven dat kopij wordt geplaatst. Zij
behoudt zich het recht voor ingezonden stukken redactioneel te wijzigen
of niet te plaatsen. Anonieme stukken
worden niet geplaatst.
Kopij voor het volgende nummer
inleveren voor 21 februari 2011.
De volgende editie verschijnt
in week 9 van 2011.

Zondagmiddag 13 februari 2011, aanvang: 16.30 uur / lokatie: The Point
Voorverkoop € 8,00 / aan de zaal € 9,00
Programma:
- Spijkerpakkenband en Fardau van der Woude - zondagmiddag 13 maart
2011, aanvang 15.30 uur / Lokatie: Mariakerk (Ned. Herv.), voorverkoop:
€ 7,50 / aan de kerk € 8,50
- Kredo, Kroechteaterstik fan Gerrit Breteler
Tongersdeitejûn 31 maart 2011, oanfang: 20.00 oere / lokaasje: Kafee The
Point, foarferkeap: € 15,00 / oan de seal: € 16,00. Noch inkele kaarten
beskikber.
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PBB Van de bestuurstafel...
Wat is wijsheid?
Ja, wat is wijsheid? Deze typisch denkende-mens-vraag, plaagt ook ons als bestuur
van Plaatselijk Belang. Als Plaatselijk Belang worden we dikwijls om onze mening gevraagd. En zelfs, we nemen ook ongevraagd de vrijheid om over voor ons belangrijke
zaken onze opvatting te ventileren. Maar het is meestal niet gemakkelijk om wat zinnigs en verantwoords te zeggen. Aan veel van de kwesties die over onze bestuurstafel
gaan zitten meerdere kanten, er zijn verschillende of zelfs tegengestelde belangen en
we moeten ook nog eens uit zien te vinden wat dan het ‘plaatselijk belang’ is.
En de wijsheids-vraag wordt steeds indringender. Ieder ondervindt de snel veranderende maatschappij, de ruimte wordt schaarser en we beseffen steeds meer de
waarde van onze natuur, de financiële en economische belangen worden scherper en
de samenstelling van onze inwoners is onverminderd aan verandering onderhevig
(denk bijvoorbeeld aan de gevolgen van ‘de vergrijzing’). We hebben voor onszelf, als
bestuur, vastgelegd dat we ons bezig houden met verkeersveiligheid, leefbaarheid en
een goede ontwikkeling van het dorp. Onze rol daarin is die van vertegenwoordiger
van het dorpsbelang, waakhond en aanmoediger. Maar ook met deze plaatsbepaling
kunnen we ons, als we dat zouden willen of niet, overal betrokken bij raken.
Een greep uit ‘moeilijke’ kwesties van de afgelopen jaren zijn bijvoorbeeld de herinrichting van de Kerkstraat, het Mejontsmaveld, de speelplaatsen en de aanleg van de
rondweg-zuidoost. Enkele ‘hete’ actuele zaken zijn de herinrichting van het centrum
van ons dorp, de herinrichting van de Kuipersweg en het Ranch Fryslân-project in
It Paradyske. We proberen daarin oog te houden voor het belang van de individuele
bewoner maar willen tegelijkertijd met het andere oog kijken naar het grotere geheel
en de toekomst. Het leidt wel eens tot acrobatiek en spagaten in ons handelen, waar
we zelf misschien ook veel liever simpel of duidelijk stelling zouden willen nemen. En
om het nog wat moeilijker te maken, beseffen we ook dat we niet kunnen (blijven)
volstaan met een simpel ‘nee’ tegen elke verandering, te blijven verwachten dat alles
blijft zoals het is, het vanzelfsprekend te vinden dat het alleen maar ‘beter’ mag worden èn dat een ‘ander’ maar de lasten moet dragen of de oplossingen vinden.
Het resulteert bijvoorbeeld in een artikel als op de voorkant van dit blad. We hopen op
een eerlijke en verantwoorde manier onze bijdrage aan de herinrichting van de Kuipersweg te hebben geleverd, maar weten dat niet iedereen daarmee tevreden zal zijn.
Het leidt ons bijvoorbeeld tot de vraag aan de gemeente Achtkarspelen en de Bewonersgroep Paradyske ons verder voor te lichten over de kwestie Ranch Fryslân. Want
we zien de gevaren, we horen de bezwaren, weten van de beweegredenen van de gemeentes en realiseren ons ook onze eigen beperkte kennis en inzichten. Zo hebben we
nu ook, in overleg met de gemeente en de Paardensportcommissie, erin toegestemd
om eerst als proef, een trapveldje op het Mejontsmaveld in te richten. Het mag met
onze Werkgroep Mejontsmaveld er soms op lijken dat het ‘heilige’ grond voor ons is
en aan onze interesse hoeft niet te worden getwijfeld. Maar goede redenen om wel op
die plek iets te doen zijn er ook, en we hopen dat het gevonden compromis uiteindelijk
ons een oplossing brengt.
Misschien kunt u ons helpen om wat ‘wijzer’ te worden. Alleen als we zijn voorzien
van goede argumenten en voeling hebben met er in ons dorp leeft, kunnen we als
Plaatselijk Belang Buitenpost een goede bijdrage leveren aan de zaken waar we ons
betrokken bij voelen. Dit blad is bijvoorbeeld een middel, maar u kunt ook gerust direct contact opnemen met ons. Op voorwaarde dat er op een eerlijke en fatsoenlijke
manier met ons gepraat wordt, proberen wij op een eerlijke en fatsoenlijke manier er
iets mee te doen. Ieder gesprek en iedere inbreng zal ons zeker helpen. Maar ‘de wijsheid in pacht’ hebben we dus beslist niet.
namens het bestuur van PBB, Johan Kootstra, voorzitter
e-mail: j. kootstra94@upcmail.nl

Nieuw Buurtzorg-team in ons dorp
Vanaf 1 januari 2011 is er een nieuw Buurtzorg team in Kollum -Buitenpost
e.o. van start gegaan. Het team bestaat uit vier (wijk)verpleegkundigen
en ziekenverzorgende namelijk Greet Willems, Jolanda de Vries , Joukje
Broersma en Gepke Huizinga. Wij zijn vol enthousiasme van start gegaan
in dit gebied onder het motto: Buurtzorg Ek foar jo!Samen vormen we
een klein volledig zelfsturend team waarbij iedere cliënt een persoonlijke
begeleider toegewezen krijgt, hierdoor bouw je een goed contact op met
de cliënt en zijn familie. Als thuiszorgteam gaan wij de verpleging, coördinatie en planning zelf doen. Door deze manier van werken houdt je de
lijnen kort en blijf je steeds op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
Voor de klant, de huisarts en andere zorginstellingen is dit heel prettig.
Het is en blijft een klein team, dus
komen er weinig verschillende
mensen over de vloer.
De totale zorg wordt door één
persoon uitgevoerd bijvoorbeeld:
hulp bij aantrekken van de steunkousen, lichamelijke verzorging
en wondverzorging etc. Voor
meer informatie kunt u bellen met
één van onze teamleden. Ons telefoonnummer is 06-53343967.
Thuiszorg wordt betaald uit de
AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) of PGB. Je kunt
thuiszorg aanvragen bij het CIZ
(Centrum Indicatiestelling Zorg).
Dit gebeurt via huisarts, ziekenhuis of door de verpleegkundige.
Wie voorkeur heeft voor Buurtzorg kan dit aangeven.
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Op het verkeerde moment op de verkeerde plaats
door Nelleke Kemps-Stam

Familie Grijpstra kijkt terug naar fatale jaarwisseling

De viering van Oud en Nieuw ligt al weer achter ons. Het zijn feestdagen die uitbundig gevierd worden. We nodigen familie of vrienden
uit om het oude jaar uit te zitten en het nieuwe jaar met vuurwerk
te begroeten. Sommige mensen kunnen nooit meer de jaarwisseling vieren. Omdat er niets te vieren valt. Voor het gezin van Jaap
en Baukje Grijpstra staat 1 januari 1980 in hun geheugen gegrift als
een zwarte dag. Hun zoon en broer Harry werd in de vroege ochtend
doodgestoken door een man die onder invloed verkeerde. Na 31 jaar
praten zijn moeder Baukje en zijn zussen Klarie, Foekje en Ypie erover alsof het gisteren gebeurd is.

heeft tien jaren geduurd voordat
Baukje er weer langs kon lopen.
“Was er geen drank in het spel geweest, dan was dit nooit gebeurd”,
denkt Klarie. “De mens is zelf verantwoordelijk voor zijn daden. Je
moet het nooit zover laten komen
dat je niet meer weet wat je doet.
Je geweten wordt uitgeschakeld
als je drinkt.” ‘Drank maakt meer
kapot dan je lief is’, heeft ook voor
Ypie sinds 1980 een persoonlijke
betekenis gekregen.

Het begrip ‘zinloos geweld’ werd in zijn huidige betekenis in 1997 geïntroduceerd door Cees Bangma, districtschef van het politiekorps MiddenFriesland. Bangma schreef een ingezonden brief in de Leeuwarder Courant naar aanleiding van de dood van Meindert Tjoelker op 13 september
1997 in het uitgaanscentrum van Leeuwarden. Hij deed daarin een oproep
om op de daarna volgende vrijdag om elf uur ‘s avonds een minuut stilte in
acht te nemen ‘om iedereen duidelijk te maken dat de Friese samenleving
niet gedachteloos het oprukkende zinloze geweld aanvaardt’. De reacties
op het initiatief waren massaal en voor het eind van de week was het begrip ‘zinloos geweld’ gemeengoed geworden. (bron: Wikipedia)
Doodgestoken
Net als veel jongeren, ging de 19jarige Harry in 1980 na de jaarwisseling het dorp in. “Om 20 over 2
werd er aan de deur gebeld. We lagen net in bed”, zegt Baukje. “Dokter Venema stond op de stoep: we
moesten naar het politiebureau komen. Ik vroeg wat er was. Harry en
Foekje waren nog niet thuis. We
hadden meteen het gevoel dat er
iets bijzonders moest zijn. Toen we
op het bureau kwamen, werd ons
verteld dat Harry doodgestoken
was in de Bouwwijk (Herbrandastraat).” “Harry liep nog met twee
meisjes mee die bekenden hadden
in de Herbrandastraat”, vervolgt
Klarie. “Die wilden ze Gelukkig
Nieuwjaar wensen. Daar aangekomen werd er net een man uitgelaten, die de broer van de buurman
bleek te zijn. Harry kende die mensen amper. Ze hebben daar gezellig
gezeten, er was niets aan de hand.
Even later kwam de buurman binnen. Hij was aangeschoten en
zocht ruzie omdat zijn broer buiten
gevallen was. Hij meende dat zijn
buurman dat gedaan had en zette
hem een mes op de keel. Toen iedereen ontkende dat de gastheer
er iets mee te maken had, draaide
de man zich om en stak Harry in
het hart. Harry riep nog om hulp,
maar toen de arts arriveerde, was
hij al overleden.” Met dit verschrikkelijke bericht keerden Jaap en
Baukje terug naar huis. Ze mochten Harry nog niet zien. Hij was
naar Haersmahiem gebracht en
moest eerst naar Leeuwarden toe
om sectie te laten verrichten.
Die jaarwisseling is het hele gezin
thuis, ook de getrouwde kinderen.
“We sliepen op de grond in de kamer”, herinnert Klarie zich. “Toen
onze ouders weg waren, hebben
wij meteen alles opgeruimd en ons
aangekleed. We hadden wel in de
gaten dat er echt iets aan de hand
was. Al gauw kwamen beide dominees en dokter Venema. Mijn
vader ging Foekje bij haar vrienden
ophalen”. Foekje had die avond al
een slecht voorgevoel. “Toen ik pa
zag staan, wist ik dat er iets heel
ergs gebeurd was. Hij zag er zó
akelig uit en zei alleen maar: ‘Harry’. Ik heb alles bij elkaar gegild”,
zegt Foekje. “’s Morgens kon je
niet begrijpen dat alles gewoon
doorging”, weet Ypie nog. Jaap
wachtte die morgen een zware
taak: hij vertrok met een predikant
en een rechercheur naar Leeuwarden om Harry te identificeren.
Verwerking
Slachtofferhulp was er in die tijd nog
niet. Het gezin Grijpstra moest het
verlies van Harry grotendeels zelf
verwerken. “Als er nu wat ergs ge-

beurt, denk ik: jullie krijgen slachtofferhulp”, zegt Ypie bijna jaloers. “De
politie kwam wel af en toe langs
om dingen uit te leggen”, verzacht
Foekje. “Dominee De Mooi kwam
ook eerst elke week en daarna met
Oud en Nieuw”, weet Klarie nog.
“En de reclassering kwam langs”,
vult Baukje aan. “Die man kwam
kijken uit wat voor gezin Harry
kwam. “De reclassering heeft toen
wel hulp toegezegd aan ons, maar
we hebben nooit meer iets gezien
of gehoord.” Hoewel deze instantie
eigenlijk alleen met de dader van
doen had, liet ze de familie met
een kater achter. “We hadden elkaar”, zegt Baukje. “We hadden
wel een hele hechte band met elkaar.” Harry had een speciale plek
in het gezin als enige jongen tussen vier meisjes. “Toen we bij het
politiebureau wegreden, zeiden we
tegen elkaar: we hebben er meer.”
“Ik weet nog dat papa als eerste
zei: Harry is dood, maar we zwijgen
hem niet dood”, zegt Ypie. “En dat
hebben we ook nooit gedaan.”
Een andere teleurstelling die de nabestaanden te verwerken kregen,
was de reactie van de dader en
de straf die opgelegd werd. “We
kregen een brief van hem waarin
hij vertelde dat hij tot geloof was
gekomen en of wij hem wilden
vergeven. En dat in een tijdsbestek
van drie weken na de moord. Zes
weken daarna kwamen we hem al
weer tegen in het dorp. Wij vroegen aan de politie: moet dat nu
zo? De dader kreeg alle aandacht
en ruimte, maar naar ons werd
niet omgekeken. Het is heus niet
makkelijk om de moordenaar van je
broer tegen te komen als je bij de
groenteboer staat”, windt Foekje
zich op. Zolang de rechtszaak liep,
mocht hij in het dorp blijven, daarna
besliste de rechter dat hij moest
verhuizen.
Uiteindelijk krijgt de dader drie
maand gevangenisstraf. De eis
was vijf jaar. “Ze hebben zelfs nog
geprobeerd voor vrijspraak te gaan.
Hij zou niet toerekeningsvatbaar zijn
omdat hij drank had gebruikt. Dat is
tegenwoordig wel veranderd”, zegt
Klarie. Jaap volgde de rechtszaken.
Dankzij een buurman die griffier
was bij de rechtbank, wist hij wanneer deze plaatsvonden. Na 25 jaar
heeft het gezin bij de rechtbank de
stukken opgevraagd. Daarna hebben ze een boek gemaakt van de
krantenberichten, de rechtbankverslagen en de advertenties. Elk gezinslid is in het bezit van zo’n boek
om de herinnering te bewaren.
Tegenwoordig mogen ook nabestaanden en slachtoffers het
woord voeren in een rechtszaak.
“Wij waren in die tijd niet mondig
genoeg”, reageert Klarie. “Nu wel.

Het gezin is nu 31 jaar verder. Na
een jarenlange strijd konden Jaap
en Baukje de dader vergeven. “De
tijd leert om met wonden om te
gaan”, is Foekjes ervaring. De
angst voor messen blijft, volgens
Klarie. “Als ik een mes zie liggen,
ben ik altijd bang dat iemand er opeens iets onverwachts en onberekenbaars mee doet.”
N.B. Jaap Grijpstra overleed op
17 oktober 2009. Het vierde zusje
Marja kon niet aanwezig zijn bij het
interview.
Het is wel goed om naar buiten te
brengen wat je van binnen voelt.
Niemand hielp ons daarbij.” “Toen
we hoorden dat de uitspraak drie
maanden was, is papa op sokken
al schreeuwend naar het politiebureau gegaan: is mijn zoon niet
meer waard?”
Zinloos
Het hele dorp was verslagen door
de moord. “In het begin liep iedereen met een boog om je heen”,
herinnert Baukje zich. “Maar er
is wel veel voor ons gebeden.”
“Nu heb je stille tochten”, zegt
Klarie, “maar vroeger was er niks
te doen.” In 1997 wordt Meindert
Tjoelker in Leeuwarden vermoord.
Omdat men het niet eens is met
de zwaarte van de straffen, vindt
er een stille tocht plaats. De familie Grijpstra loopt ook mee. “Bij
de dood van Meindert Tjoelker is
er veel bij ons naar boven gekomen”, zegt Foekje. “Toen pas zijn
we wakker geworden”. In een
café praat de gezinsleden lang na.
Dan worden ze onverwacht door
een verslaggever van GPTV aangesproken. “Dat was op het juiste
moment, na ons gesprek”, zegt
Ypie. “Daarna hebben we besloten
de verslagen te gaan lezen bij de

Earm en ryk

rechtbank. “Het was heel goed om
de reacties te lezen van iedereen
die erbij was geweest en te lezen
wat er precies gebeurd was.”
Aan de dood van Tjoelker hebben
we ook het begrip ‘zinloos geweld’
overgehouden. “Elk geweld is zinloos”, reageert Ypie. “Ik vind het
eigenlijk nog zinlozer dan zinloos
geweld”, vult Klarie aan. “Want
Harry had er helemaal niets mee
te maken. Hij kende die man helemaal niet. Die vent wordt helemaal
gek en steekt hem”. “Hij was op
het verkeerde moment op de verkeerde plaats”, concludeert Ypie.
Klarie zou het liefst alsnog een
tegel met een lieveheersbeestje
in de stoep willen leggen in de

Lever (ook uw!) kopij
in voor 21 februari

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

Herbrandastraat. “Zodat de mensen het niet vergeten”. De laatste
stappen van Harry liggen daar. Het

door Janne Oosterwoud

In tema fan alle tiden en plakken. Earmoede docht in grutte
oanslach op it libben fan minsken. ‘As de earmoede de doar yn
komt, fljocht de leafde it finster út.’
In lyk man is in ryk man
Wie geen schulden heeft is rijk
Hy rekkent him ryk en telt him earm
Hij meent grote winst te maken, maar bij telling valt het tegen
Hy is sa ryk as de keizer neaken op ‘e dyk
Die rijkdom van hem valt erg tegen
Earmoede siket list
Bij armoede komt de moraal van het mijn en dijn in de knel
Se kin fan kleare earmoed net skite
Het ontbreekt haar aan de meest elementaire zaken
Ryk wurde is gjin keunst, mar earlik duorret it langst
Niet alle rijkdom is eerlijk verkregen

(advertentie)
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Tuin(be)leven

Onbekend maakt onbemind? (Slot)

Januari 2011 - Ervaar je zintuigen -“Passie”

Activiteiten voor ouderen in Herbranda

Nog even een twitterberichtje sturen. “Medewerkers bij De Kruidhof werken vol passie
aan het nieuwe jaarthema van www.dekruidhof.nl”. Het lijkt onderhand wel geheimtaal. Voor de ingewijden in het 2.0 tijdperk is bekend dat met dit soort kleine twitterberichtjes veel bewerkstelligd kan worden. De Kruidhof doet hier volop aan mee. Los
van het feit dat de gehele museale collectie van de botanische tuin gedigitaliseerd is
en binnenkort via de site openbaar te raadplegen is, is De Kruidhof ook actief in het
circuit van de sociale media. Twitter, Hyves, Facebook en LinkedIn. Allemaal digitale
netwerken die mensen met elkaar in contact brengen en op een relatief snelle wijze
berichten over kunnen brengen. In 2010 experimenteerde De Kruidhof hier al mee en
boekte verbluffende resultaten. Zo was het site bezoek meer dan 4 x zoveel als de jaren ervoor. Ook het gebruik van digitale middelen in de thematuinen zelf neemt een
spurt. Op verschillende plaatsen in de tuin staan borden met daaraan vast een QR
code. QR staat voor Quick Response, ofwel snelle reactie. Bezoekers met een mobiele
telefoon kunnen hiervan een foto maken en komen hierdoor op een snelle wijze bij de
juiste informatie op het wereldwijde web.

In de krant van december hebt u het eerste deel
over een paar activiteiten, welke plaatsvinden in
Herbranda, kunnen lezen. Zoals beloofd, volgen nu
het volksdansen en het koersbal.

niet meer, maar zo nu en dan de boel eens opvrolijken
in bijvoorbeeld een verzorgingshuis, doen ze van harte.
We willen de dames bedanken voor de gastvrijheid en
wensen ze nog vele genoeglijke dansochtenden toe.

Op een woensdagmorgen begeeft één van de redactieleden, vergezeld van een fotograaf, zich opnieuw
naar Herbranda, om met eigen ogen te aanschouwen
wat voor activiteiten er nu weer voor ouderen zijn. We
gaan af op de klanken van muziek en een stem die
roept: “Samen rond, rug aan rug, wisselpas en kiekeboe”. Als we de deur van de grote zaal voorzichtig
opendoen, zien we ruim dertig verschrikte dames naar
ons kijken.
Zij kijken verbaasd, maar wat dacht u van ons? Deze
‘overval’ had niemand verwacht, maar nadat we hebben gemeld dat de Binnenste Buiten, onverwachts en
onaangekondigd een kijkje komt nemen, is de stemming direct weer optimaal en krijgen we stoelen aangeboden om het volksdansen te aanschouwen. We
zijn inderdaad bij de volksdanseressen beland (helaas
is er geen man te bekennen), een grote gezellige groep
die elke woensdagmorgen de beentjes van de vloer
gooit en vele spieren gebruikt, maar ook de lachspieren worden niet vergeten! Je moet er geweest zijn om
te zien hoe leuk het is, dus dames en heren, komt u
ook eens?

Na een korte lunch begeven we ons weer op weg naar
Herbranda, volgens onze gegevens is er vanmiddag
koersballen, maar wat is koersballen? Op een groene
mat wordt een wit balletje gelegd en met een soort
ovale bal met tegengewicht moet met effect jouw bal
zo dicht mogelijk in de buurt terecht komen van dit
witte balletje, het is geen zwaar werk, maar je moet er

Op de klanken van Johan Strauss , beginnen de dames
aan een mooie wals en om het gebrek aan mannen op
te vangen, hebben sommige vrouwen een rood strikje
op, om te laten zien dat ze deze morgen als heer fungeren, je moet er maar opkomen. Mevrouw Brandsma, al
ruim dertig jaar de leidster, gooit nu alle remmen los en
laat Anneke Douma met ‘De Bonkefeart’ opdraven en
het lijkt of de dames echt op het ijs staan , het is een
lust voor het oog en ze volgen de aanwijzingen stipt
op: en los en buig en hak en stop.
En dan is er... koffie, een zeer belangrijk onderdeel van
de morgen, één van de dames vertelt dat het koffiedrinken soms langer duurt dan het dansen en ze hebben nadien geen afwas, want ieder neemt haar eigen
kopje of beker mee en om de beurt wordt er iets lekkers bij de koffie geserveerd, dit gaat op alfabetische
volgorde en ook wij worden niet vergeten, voor ons
ook een kerstkrans. Een mevrouw laat nog weten dat
het dansen ook een goede geheugentraining is (we
worden wat vergeetachtig) en dat kunnen we beamen,
je leert vele dansen en moet wel onthouden wat bij
wat hoort, dus al met al een zeer nuttige en plezierige
bezigheid voor een grote groep gezellige enthousiastelingen, het plezier straalt er vanaf. Optreden doen ze

een beetje kijk op hebben en door veel te oefenen kun
je er ontzettend veel plezier aan beleven, je kunt het
zelfs zittend op een stoel of op je rollator beoefenen.
De stemming in de zaal is ook hier opperbest en door
de vele kwinkslagen ontstaat er een gezellige sfeer,
maar... het ledental is dramatisch teruggelopen en dat
baart de nu nog 12(!) aanwezige leden grote zorgen en
daar kunt u als lezer iets aan doen, u mag vrijblijvend
een keertje meedoen, u mag inlichtingen inwinnen bij
mw. Kraak, tel 543601 en we hopen dat er een paar
leden bijkomen, zodat de club niet zal worden opgeheven.
De medaillekast laat zien, dat er in het verleden vele
prijzen zijn gewonnen, de hoogste prijs was een 8e
plaats op het Nederlands Kampioenschap in Heerlen,
toen waren er nog 27 leden, de laatste jaren worden
er alleen nog onderlinge wedstrijden gehouden en het
is ook niet de bedoeling om stad en lande af te reizen, maar lekker bezig zijn in het eigen honk op de
woensdagmiddag van september tot en met mei. Je
kunt dit tot op hoge leeftijd blijven doen, dit bewijst
een negentigjarige (!) en om de kosten hoeft u het ook
niet te laten, hoe hoger het aantal leden, hoe lager de
contributie. Ook hier is de koffiepauze een zeer gezellige onderbreking en een traktatie was ook aanwezig,
de heer Roossien (vrijwilliger bij meerdere activiteiten)
zorgt voor een lekker bakkie.
We hopen dat uw nieuwsgierigheid is gewekt en dat
een aantal dorpsgenoten of daarbuiten eens gaan
meedoen, zodat het koersbal in Buitenpost blijft bestaan. Dit waren twee artikelen over bezigheden in
Herbranda en alles zal niet zijn belicht, maar wilt u iets
meedelen over uw club of vereniging, schroom niet,
maar laat het ons weten. Onze kopij-bus en e-mailbox
wachten geduldig op u.

Kerstconcert door het Vocaal Ensemble
Zaterdag 18 december zong het Vocaal Ensemble in de
Mariakerk van Buitenpost christmascarols. Het was een
bijzonder concert. Het koor maakte namelijk een doorstart – de nieuwe dirigent, afgestudeerd aan het conservatorium in Groningen – had voor het eerst de leiding.
Duidelijk en vooral rustig wist hij het koor zelfvertrouwen
te geven. Wat zorgvuldig ingestudeerd was, kwam zuiver
en naarmate het concert vorderde, steeds zekerder naar
voren. Opvallend was vooral de concentratie waarmee
gezongen werd, de duidelijke articulatie en het verschil
tussen zacht en luid; het koor kan heel zacht zingen, iets
wat moeilijk is. De dirigent wist de volle aandacht naar
zich toe te trekken van het koor, dat zijn aanwijzingen
nauwkeurig opvolgde en vasthield aan de muzikale lijn.
Zo kwam de bedoeling van de dirigent tot zijn recht.
Er was gekozen voor een eenvoudig programma, dat
bestond uit eeuwenoude, prachtige kerstliederen in allerlei bewerkingen. Juist door het overbekende daarvan,
de herhaling dus eigenlijk, ontstond er een sfeer van
vertrouwdheid, kerst is herhaling, geboorte. De concentratie sloeg over op het publiek, dat op de aangegeven
plaatsen meezong, eerst aarzelend, daarna volop. Een

grote bijdrage werd geleverd door Christiaan de Vries,
organist uit Amsterdam. Ook hij had gekozen voor
eenvoud en helderheid. De drie intermezzo’s die hij
op het kistorgeltje speelde, ontroerden door lichtvoetigheid en speelsheid. In zijn improvisatie op ‘Es
ist ein Ros entsprungen’ op het grote orgel klonken
ook de zwaardere registers door. Irene Gatsonides en
Jella Kingma traden voor het voetlicht met een solo,
helder en gedurfd, ook de dirigent zelf soleerde.
Dit concert mag wat mij betreft een intense ervaring
genoemd worden – aandachtig concentreerde ieder
zich op wat lang geleden plaatsvond in Bethlehem.
Naarmate het concert vorderde werd de aandacht
groter en dieper en werd er meer van binnenuit gezongen. Het laatste couplet van het slotlied ‘Komt allen tezamen’ werd spontaan staande meegezongen
– misschien mogen we dit zien als een succes voor
het koor en ook als een aanmoediging om verder te
gaan op de ingeslagen weg. Ter bevestiging zong het
een vrolijke toegift.
Jannie Jensma

Heeft dit dan nog iets met tuinen te maken? Echte tuinliefhebbers weten De Kruidhof
te vinden ook zonder al deze nieuwe media. De ouderwetse sociale netwerkmethode
van het doorvertellen werkt hierbij nog steeds het allerbeste. Hoort zegt het voort.
Toch is er ook een nieuwe categorie bezoeker die juist de impuls via de nieuwe media nodig heeft om zo de tuin te bezoeken. Berichtjes via twitter maken deze mensen
nieuwsgierig en verleiden hen tot een bezoek. Door het re-tweeten of beter gezegd het
doorvertellen op Internet is er opeens een enorm bereik en kennen vele internetgebruikers in Nederland, maar ook in de rest van der wereld plotseling De Kruidhof als
Europa’s grootste kruidentuin.
Dit heeft dus vele voordelen in de naamsbekendheid. Echter, dit brengt ook een nieuwe
belasting met zich mee. Uit de meest vreemde hoeken van de wereld krijgt de botanische tuin vragen over de kweek, gebruik of legende van kruiden. Vragen waar medewerkers en staf nooit eerder over na hoefden te denken of een antwoord op hoefden
te geven. Januari is dus bij uitstek een maand om juist met deze PR-achtige tuinbelevingen aan de slag te gaan. En af en toe een tweet over vogels in de tuin, de bloeiende
Virburnum bodnatense ‘Dawn’ of de eerste sneeuwklokjes te versturen. Allemaal middelen om straks vanaf april weer een nieuw themajaar in te gaan dat in 2011 geheel
in het teken staat van “Passie”! Wat mij betreft kunnen we dan nog zoveel twitteren,
Hyven, Facebooken of wat voor digitaal middel dan ook, de ervaring van de tuin, het
ervaren van je zintuigen, kan maar op één manier. Dat is zelf rondlopen in de tuin.
Jan-Willem Zwart

Valentijnsactie in De Kruidhof
In 2011 staat ‘Passie’ in de meest brede zin centraal bij Europa’s grootste botanische
kruidentuin De Kruidhof te Buitenpost. Passie voor planten, rozen, kruiden, keukenkruiden, bomen, tuinieren, mensen, zwerfstenen, enzovoort. Veel mensen zijn zo gepassioneerd in hun hobby/interesse dat De Kruidhof in 2011 enkele van deze passies in
beeld probeert te brengen.
Eigenlijk start het seizoen van De Kruidhof en het IJstijdenmuseum pas op 1 april en
zullen de thematuinen en het IJstijdenmuseum in het Museumweekend dan zelfs
gratis toegankelijk zijn, maar omdat ‘Passie’ zo gerelateerd is aan liefde zal een eerste
aanzet voor het nieuwe seizoen op de liefdesdag bij uitstek, Valentijnsdag, worden gegeven. Gebroken hartjes, passiebloemen, en rozen zijn planten die bij Valentijnsdag
horen. Veel mensen weten niet dat er veel meer planten en kruiden zijn die met de
liefde te maken hebben. Wilt u de Passie van De Kruidhof ontdekken? Kom dan op Valentijnsdag tussen 10 en 11 uur langs bij de receptie van De Kruidhof: de eerste 7 stelletjes krijgen een gratis jaarkaart om vol passie het jaar in te gaan.

Tako mst fisy

door Janne Oosterwoud

Ynkoarten brekt der in wiere gloarjetiid oan foar de regio. Gjin krimp,
mar in grutte opstekker! Wol fyftich miljonêrs komme dizze kant út en
sette har nei wenjen op supergrutte perselen. Fansels, dy lju moatte
romte ha foar de hynders. Hearlik, hynstefigen yn it Paradyske, dat
haw ik dêr no altyd noch mist.
Dy miljonêrs parkearje har Landrovers en Mercedessen dan yn it
sintrum fan it doarp foar de boadskippen. Fryske wurdboeken, droege
woarst, blomkoal, nije fytsen, neam mar op. De omset fan ús winkels
wurdt sa heech dat de prizen nei ûnderen kinne. Dêr profitearje wy
dan allegear wer fan. Prachtich, dochs? Sa simpel, mar kom der mar
ris op!
Sokke smoarrike minsken hawwe jild en tiid te folle, dy bouwe dan
It Koartling om ta in moai multifunksjoneel sintrum. De eksploitaasje
regelje se sûnder ien sint kultuersubsydzje. Ta heil fan de mienskip
en de jildpôt fan de gemeente. Al wer in probleem minder. En seur
no net oer it ferlies fan dy pear sigerige elzeboskjes en snipperkes
greide. Tink leaver oan de hearlike smoutte fan al dy eksklusive
filla’s!
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Ze g het m a ar...
Niet zeuren maar helpen in Bolivia
Nederlanders kunnen soms zo zeuren. Dat is een van mijn opvallendste
ontdekkingen sinds ik in november thuis ben gekomen, na een jaar in
Bolivia te zijn geweest. Bolivia is het armste land van Zuid-Amerika, waar
een groot deel nog steeds onder de armoedegrens leeft. Hier heb ik in
Caranavi, een dorp midden in de bergen geholpen in Casa de Esperanza
(CDE) (www.casadeesperanza.nl). Dit is een tehuis voor wees- en achtergelaten kinderen. De meeste zijn achtergelaten door hun ouders of uit
huis geplaatst, omdat de ouders er niet voor konden of wilden zorgen.
Sommigen zijn zelfs zo op de stoep gelegd en achtergelaten. In CDE worden 80 kinderen opgevangen in de leeftijd van 1-20 jaar. Ik heb gewerkt
met de allerkleinsten die ’s ochtends bij mij kwamen in een soort crèche,
waar zij samen gingen spelen. We gingen ook altijd aan tafel, we baden,
lazen een verhaal uit de bijbel en dan konden ze een kleurplaat maken. Op
die manier leerden ze dit alvast voordat ze naar school zouden gaan. Ik
heb ze gedurende het jaar zien groeien in hun vaardigheden en de manier
van samen spelen. Daarnaast waren er 7 kinderen met een verstandelijke
beperking. Zij kwamen op school niet mee en hiervoor kwamen ze dan bij
mij voor extra hulp en huiswerkbegeleiding. Het is moeilijk te zeggen wat
de vooruitgang is geweest, omdat dat bij deze doelgroep altijd met kleine
stapjes gaat. Wel werd er in ieder geval iets gedaan. Binnen het project
werden alle kinderen wel geholpen bij hun huiswerk, maar deze groep had
zoveel extra ondersteuning nodig, dat dit niet geboden kan worden.
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IJsclub Buitenpost e.o. organiseerde spekriderij
Voor het eerst sinds 15 jaar werd door de plaatselijke
ijsclub een spekriderij georganiseerd. Sommige Buitenposters zullen zich afvragen wat een speksniderij is.
Daarvoor moeten we terug naar vroeger, toen de meeste mensen werkzaam waren in de agrarische sector.
De boeren waren rijk en de arbeiders arm. ’s Winters
was er niet veel te doen De boerenarbeiders aten dan
vaak hun aardappelen zonder spek of vlees, want ze
ontvingen minder loon. Deels voor vertier, deels voor
de spek werden daarom kortebaan-schaatswedstrijden
van ongeveer 60 meter georganiseerd. Was iemand te
arm om schaatsen te kunnen kopen, dan mocht hij op
sokken meeschaatsen. Iemand die ijzers onder had gebonden was natuurlijk sneller en ging meestal met de
spek naar huis.

Dat was vroeger. Tegenwoordig hebben de meeste
mensen geen gebrek meer aan spek of vlees. Toch is
de naam blijven bestaan en op 28 december was het
zover. Op de ijsbaan bij de molen stonden dertig deelnemers klaar, verdeeld op leeftijd in drie categorieën.
De ijsclub was erg gelukkig met Texaco (Veenstra) die
de schaatswedstrijd sponsorde. Het werd een geslaagde middag. Elke deelnemer kreeg een stuk spek mee
zodat niemand met lege handen naar huis ging.
Winnaars: Categorie 12 tot 16 jaar: 1. Aniek Sikma,
2. Herman Buist, 3. Anke Walinga; Categorie 16 tot
21 jaar: 1. Herman Pilat, 2. Jelmer Van der Wijk, 3.
Hinke Fennema; Categorie 21 jaar en ouder: 1. Theo
Postma, 2. Ludger de Jong, 3. Albert Veenstra.

Mooie resultaten Gymnastiekvereniging MAAS

Het feit dat er in dit dorp en eigenlijn in heel Bolivia zo goed als niets wordt
gedaan voor deze doelgroep heeft me erg geraakt. Zo erg dat ik bezig ben
met plannen maken om daar iets aan te doen. Samen met de beste school
van het dorp (waar de kinderen van CDE ook naartoe gaan) en twee Bolivianen die ik daar heb leren kennen zijn we een project aan het opzetten.
Binnen de school willen we een klas speciaal onderwijs beginnen, voor
die kinderen die dit het meeste nodig hebben. Hierbij zal dan meer praktijk
onderwijs geboden worden aan leerlingen die nu niet naar school gaan of
heel erg vast lopen binnen het reguliere onderwijs.
Daarnaast willen we graag een camping beginnen met kleine huisjes, zodat
zowel toeristen als de plaatselijke bevolking kunnen blijven slapen, maar
ook willen we losse activiteiten aanbieden, zoals paardrijden of een waterval beklimmen. Binnen dit bedrijfje willen we dan plekken creëren waar
(jong) volwassenen met een beperking kunnen werken en op die manier
een klein inkomen verwerven en eigenwaarde op kunnen bouwen.
Het project heet ‘Por todo el mundo’, wat spaans is voor ‘Voor / door de
hele wereld’ of vrijer vertaald ‘voor/door iedereen’. Wij vinden dat iedereen
recht heeft op onderwijs en werk, ook kinderen en volwassenen met een
beperking. Wilt u meer weten en/ of ons steunen in het opzetten (en voortzetten) van het project kijk dan op www.portodoelmundo.com.
En mocht u weer eens de behoefte voelen om te zeuren, denk dan eens
aan deze doelgroep in Bolivia en hoe goed wij het hier in Nederland hebben. Natuurlijk mogen we genieten van onze rijkdom, maar als ik iets geleerd heb in Bolivia, is hoe fijn het is om te delen wat je hebt. En dan maakt
dat niet uit of het geld, tijd, energie, een knuffel, een kaartje of gewoon
een knipoog is.
Trinke Miedema (www.portodoelmundo.com)

D e foto

Op zaterdag 15 januari 2011 werden in Sneek de plaatsingswedstrijden gehouden voor de Friese
kampioenschappen turnen. Vanuit
Buitenpost kwamen Elisabeth de
Groot, Femke Steigstra, Ymke Riemersma, Tjitske Veenstra en Inge
Krijgsheld uit voor MAAS op niveau
7. De laatste 4 debuteerden op dit
niveau. De turnsters hadden de afgelopen weken weinig kunnen trainen in verband met een blessure
van de trainster. Ondanks dit hebben ze een prima prestatie neergezet. Elisabeth werd zelfs 4de en
Femke 5de. Een dag om met trots
op terug te kijken. Eindresultaat:
Elisabeth: 4de, Femke: 5de, Ymke:
19de, Tjitske: 24ste, Inge: 34ste.
Op zaterdag 22 januari werd de eerste plaatsingswedstrijd turnen ni-

veau 9 en 10 gehouden in Dokkum.
Van MAAS Buitenpost deden er 5
turnster mee aan deze wedstrijd op
niveau 10.
In de eerste wedstrijd in categorie
pupil 2 mochten Aukelies Ijbema
en Lissane Wielhouwer hun kunnen tonen. Aukelies viel helaas van
de balk wat haar 1 punt koste maar
ze herstelde zich daarna netjes. Ze
scoorde in totaal scoorde 53.300
punten en behaalde hiermee een
gouden medaille.
Lisanne bleef tijdens de oefening
keurig op de balk staan maar helaas vergat ze een zweefstand en
werd hiervoor gestraft en werden
er 2 punten van de E score afgehaald. In het totaal scoorde Lisanne
47.800 en behaalde hiermee een
13de plaats.
In de tweede wedstrijd mochten

Maaike Hoving en Myrthe Keizer
laten zien wat ze konden.
Maaike die uitkwam in de categorie
instap turnde een mooie wedstrijd
maar haalde niet voldoende punten
voor en medaille. Totaal 47.950 en
werd hiermee 9de.
Myrthe turnde een mooie wedstrijd
maar liet een paar puntjes liggen bij
de vloer. Ze vergat een onderdeel
wat direct weer gestraft wordt met
2 punten. Helaas koste dit te veel
en behaalde ze niet genoeg voor
een medaille. Met een totaal van
50.900 werd Myrthe 7de. En als
laatste in wedstrijd 3 mocht Famke
Jongsma haar kunnen tonen. Famke kwam uit in de categorie 8 jaar.
Famke turnde een mooie wedstrijd.
Met een eindtotaal van 53.250
werd ze 1ste en nam dan ook de
gouden medaille in ontvangst.

Dit jaar maar liefst 3 kampioenschappen tijdens CH
Met trots kunnen wij mededelen dat er dit jaar drie
kampioenschappen worden verreden tijdens Concours
Hippique Buitenpost. Twee van de drie kampioenschappen maken wij nu al aan u bekend. Als eerste zullen de
dames met de eenspannen tuigpaarden strijden om
het kampioenslint. Afgelopen jaar werd dit kampioenschap in Groningen gewonnen door mevrouw A. Huckriede en zij zal ongetwijfeld dit jaar de titel verdedigen
in Buitenpost. Wilt u meer over stal Huckriede lezen
dan kunt u kijken op www.huckriedestables.nl.
Trots zijn wij ook op het kampioenschap tweespannen
hackneys. Vorig jaar werd het kampioenschap hackneys
kleine maat in Buitenpost verreden en nu zal de strijd
tussen de tweespannen hackneys plaatsvinden.
De hackney is een Engels paardenras en werd in vroegere tijden door de bevolking gebruikt als rijdier of lastdier. Later werd het dier voor de postkoetsen gebruikt,
omdat de Hackney sterk en snel was en beschikte over
veel uithoudingsvermogen. De hackney is een temperamentvol, levendig en werklustig paard met een edel,
klein hoofd. Dit paard wordt uitsluitend gewaardeerd
om zijn bijzondere actie en bouw en is een typisch
showpaard. Het zal een boeiende strijd worden en de
paarden hebben u aanmoediging nodig, dus zet 3 augustus alvast in uw agenda!

Later dit jaar zal het derde kampioenschap bekend
worden gemaakt. Zoals elk jaar zal de huldiging van
de kampioenen rond 16.00 uur plaats vinden op het
Mejontsmaveld. Voor het laatste nieuws kunt u kijken
op www.chbuitenpost.nl. Ook kunt u via de CH Buitenpost Hyves pagina op de hoogte blijven.
Als u dit prachtige concours wilt ondersteunen in de
vorm van sponsoring, dan kunnen wij in overleg een
sponsorvorm op maat ontwikkelen. Alle sponsors van
het Concours Hippique zijn te vinden op de website.
Voor info kunt u altijd mailen naar secretaris@chbuitenpost.nl. Graag zien wij u 3 augustus!

Opnieuw een gezellige fotoclub in ons dorp?

Op 20 januari mocht deze jonkvrouw 30 jaar worden, Gezien het fan zijn
van oud hollandse stijl een opblaaskoe, omdat echte koeien niet gewaardeerd worden in deze tuin. Schroom niet om deze jonkvrouw een kaartje
te sturen, natuurlijk in stijl van! Jeltje Broersma, Roggeblom 15, 9285 KE.

In de jaren ‘70 en ‘80 was de fotoclub populair en kende Buitenpost
er ook een. Het was nog de tijd van
analoge camera’s, film en donkere
kamer. De interesse in die traditionele manier van werken verdween
en veel van de clubs zijn onderhand
opgeheven. In het laatste decennium zien we met de komst van de
computer en de digitale camera’s
een hernieuwde belangstelling voor
het werken in groepsverband aan
de eigen fotografische vaardighe-

den en het opdoen van inspiratie en
ideeën. Enkele mensen hebben het
bestuur van It Koartling benaderd
met de vraag of er een mogelijkheid is een dergelijke club opnieuw
op te richten in samenwerking met
Stichting Sociaal Cultureel Werk It
Koartling. Over het doel en werkwijze van een club is verder nog niets
vastgelegd, anders dan dat het een
gezellig samen-zijn en -werken aan
fotografieliefhebbers moet bieden.
En de kans is uiteraard groot dat

dit plaats zal vinden in het gebouw
van It Koartling aan de Schoolstraat.
Als eerste proberen wij nu in Buitenpost en wijde regio te zoeken
naar meer belangstellenden. Dus,
lijkt het u leuk om in groepsverband
gezellig en geïnspireerd met fotografie bezig te zijn, niet als cursus
maar een bijeenkomen van gelijkgeïnteresseerden, neem dan contact
op met Johan Kootstra, tel. 0511541322 of mail naar: j.kootstra94@
upcmail.nl
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Joanne Schipper in Haïti, een moeilijk te beschrijven land in een hopeloze situatie
Hopeloos in onze ogen, maar gelukkig
houden de mensen in Haïti nog wel steeds
hoop, omdat ze daar in de loop van de geschiedenis van de ene ellende in de andere terecht zijn gekomen! In een item van
‘nieuwsuur’ was er kortgeleden aandacht
voor de situatie daar en daar kwam onze
jongste dochter Joanne in voor, omdat ze
daar de tv-ploeg van de NOS- nieuwsuur
heeft gegidst. Ze werkt er sinds 12 juni
2010 voor ‘Wereldouders’, een internationale organisatie. We hebben zoveel reacties gekregen en verzoeken om haar te
steunen dat we nu zullen proberen om uit
te leggen hoe ze daar is terecht gekomen
en welk werk ze daar nu doet.
Joanne is tien jaar geleden bijna een jaar als
vrijwilliger gaan werken bij ‘Wereldouders’
in Haïti. Wanneer je eenmaal met zo’n arm
land in aanraking bent gekomen, raak je daar
nooit meer los van. Ze heeft altijd contact
gehouden met de mensen die betrokken zijn
met het werkprogramma in Haïti. ‘Wereldouders’ heeft in Haïti twee weeshuizen en een
kinderziekenhuis en ze zorgen in de weeshuizen voor goed onderwijs.
Na de aardbeving in januari is Joanne benaderd met de vraag of ze misschien kans zag

Insp iratie door Ineke Mooijweer

om een paar jaar naar Haïti te komen omdat
het wezenaantal met honderden kinderen is
toegenomen. Na veel georganiseer met haar
werk en andere zaken heeft ze uiteindelijk
toegestemd en ze is daar nu sinds juni, als
werknemer van ‘Wereldouders’.
‘Wereldouders’ heeft na de aardbeving 10
opvangtenten in Port-au-Prince neergezet en
daar worden nu elke dag 150 kinderen per
tent opgevangen. Die kinderen krijgen onderwijs, één warme maaltijd per dag en een douchebeurt. Ook dat laatste is heel belangrijk
want het is er gemiddeld 30 graden en alles
is stoffig en vies. En er is op dit moment nog
niet voldoende schoon en veilig water. Een
ramp binnen een ramp kun je wel zeggen.
Veel mensen krijgen ook daardoor cholera.
Joanne haar werk bestaat uit het coachen
van de begeleiders van de kinderen, die dagelijks in de tenten komen om er de dag door
te brengen. Dan worden er ook nog eens
1500 kinderen van een warme maaltijd voorzien buiten de tenten om. Dus per dag 3000
kinderen van voedsel voorzien is al een heel
georganiseer, zeker als je weet dat er geen
enkele verharde weg meer intact is en het
voedsel overal vandaan moet komen. Het
meeste komt van de FAO en de FP, beide
zijn organisaties van de VN. Er zijn ook pro-

blemen met de banken. Soms gaat een bank
zomaar een paar dagen dicht, omdat ze geen
cash geld meer hebben, ook al staat er genoeg op de rekening. Van die 1500 kinderen
zijn er ongeveer 100 die na schooltijd niet
door buren of familie kunnen worden opgevangen. Daar is nu een noodweeshuis voor
opgericht. Ook daarvoor moeten verzorgers
en voor de nacht slapers gevonden worden,
even als onderwijsmensen voor de tenten.
Ook is er een babyhuis opgestart waar de
allerkleinsten van 0 tot 4 jaar beschermd en
geholpen worden.
Het is niet zo dat er allemaal gediplomeerde
mensen voor de klas en in de opvanghuizen
zijn, maar men probeert om per tent een gediplomeerde te krijgen zodat de andere werkers ondersteuning kunnen vragen. Er zijn
natuurlijk ook honderden mensen in de zorg
en in het onderwijs tijdens de ramp omgekomen. In het ziekenhuis is men erg blij wanneer er familie of buren meekomen zodat de
verplegenden geen voedsel hoeven te geven,
schone luiers om te doen en/of de kamers
schoon te houden en verhaaltjes voor te lezen. Er zijn nu voldoende ‘madams’ die tegen een kleine vergoeding bereid zijn om de
hele dag te assisteren. Ook hier geldt “nood
breekt wet”. ‘Wereldouders’ heeft direct na

de aardbeving 700.000 euro opgehaald. Nu al
wordt in de decemberkrant van elke bestede
euro verantwoording afgelegd. Veel van het
opgehaalde geld wordt besteed door particuliere organisaties, want er is nog altijd veel
corruptie, de bevolking krijgt alleen hulp van
de charitatieve instellingen. En daar zijn er
tientallen van. De regering is niet bij machte
om hulp te bieden, het land is totaal verloederd door armoe en natuurrampen. Op dit
moment is er de noodtoestand afgekondigd.
Onder de druk van de VN. Hopelijk brengen
de verkiezingen waar ze in Haïti nu middenin
zitten uitkomst. Dat brengt weer veel geweld
met zich mee. Ook Joanne mag niet meer
alleen over straat, want westerse mensen
worden aan de lopende band ontvoerd. Ze
wordt meestal begeleid door VN-soldaten en
anders gaan er enkele haïtiaanse collega’s
mee. Ik kan wel een hele binnenstebuiten vol
schrijven over haar belevenissen daar, maar
misschien is daar een volgende keer gelegenheid voor. Voor belangstellenden: Er is
een prachtig boek verschenen van de journalist Jean Mentens: “Hoe ik Haïti overleefde”.
Het is te koop bij de boekhandel de Readshop. Ook kunt u op www.wereldouders.nl
de uitzending van het programma Nieuwsuur
nog bekijken
Hartelijke groet fam. B.J. Schipper, tel: 41800

Gerben Stavenga over zijn boek “Verheldering van de werkelijkheid”

Het is nu zeven jaar geleden dat Gerben Stavenga zijn
baan bij de Faculteit van Wijsbegeerte aan de R.U.G.
beëindigde om met pensioen te gaan. Daarmee stopte
hij echter bepaald niet met werken. Met een zekere gedrevenheid zette hij zich zeven jaar lang vrijwel iedere
ochtend gewoon aan zijn bureau om te schrijven aan zijn
boek. Je zou het kunnen zien als zijn levenswerk.
Stavenga: “In feite ben ik er heel mijn leven mee bezig geweest, maar de laatste jaren heb ik me er specifiek op kunnen richten. Het was een enorme kluif en de laatste loodjes
wogen zwaar, maar ik heb er altijd met veel interesse en betrokkenheid aan gewerkt. En nu is het klaar; half februari zal
het uitkomen.
De titel is: ‘Verheldering van de werkelijkheid’. Want dat is
wat ik wil bereiken, dat mensen inzien wat de grondstructuren zijn van onze werkelijkheid en in het bijzonder hoe de
maatschappij zich heeft ontwikkeld tot wat ze nu is, dat ze
begrijpen wat er op dit moment aan de hand is.
Die behoefte aan inzicht heb ik zelf natuurlijk ook en heb ik
ook altijd al gehad. Op mijn zeventiende begon ik met de studie natuurkunde. Ik was toen al geïnteresseerd in fundamentele zaken, ook in vragen over de mens en het geloof. Na
mijn kandidaats verruilde ik de natuurkunde voor de filosofie,
waarin ik ben afgestudeerd. Mijn speciale interesse lag en ligt
bij de wetenschapsfilosofie.
Ik heb jarenlang als wetenschapsfilosoof gewerkt aan de
Faculteit van Wijsbegeerte en heb dan ook aan generaties
studenten les gegeven in dit vak, vooral aan natuurkundestudenten en psychologiestudenten. Voor de laatsten was het
een verplicht onderdeel en dat zou het volgens mij eigenlijk
voor alle studenten moeten zijn.”
Wat is wetenschapsfilosofie? Stavenga: “Filosofie in het algemeen vraagt naar fundamentele zaken, zoals: wat is denken,
wat is kennen? Er worden grondstructuren blootgelegd, die
inzicht kunnen geven, ook in het handelen van de mens. Met
dat filosoferen zijn mensen al bezig vanaf de Oude Grieken,
toen de traditionele mythen en sagen niet meer voldeden als
‘uitleg’ van hoe de wereld in elkaar zit.
In mijn vak, wetenschapsfilosofie, denken we specifiek na
over de wetenschap.
Je kunt daarbij globaal twee aandachtspunten aangeven. Het
ene is aandacht voor de wetenschap als proces: aan welke
criteria moet wetenschap voldoen om wetenschap te mogen

heten, wanneer wordt er niét aan voldaan (bijvoorbeeld in
het geval van pseudowetenschappen, zoals de astrologie), in
hoeverre is wetenschap waardevrij, welke ethische aspecten
zitten aan de wetenschapsbeoefening, etc.
Het andere punt (en dat is waar mijn eigenlijke interesse ligt)
is de aandacht voor het product dat de wetenschappen opleveren. Mijn doel is om te verhelderen wat wetenschappen
hebben voortgebracht, om de samenhang en de betekenis
ervan duidelijk te maken. Ik ben ervan overtuigd dat dat belangrijk en ook noodzakelijk is. Immers: nog nooit hebben
mensen zoveel kennis verzameld en ook nog nooit hebben
zoveel mensen zo gemakkelijk toegang gehad tot al die kennis. Tegelijkertijd ontbreekt de samenhang en het inzicht. Er is
een enorme hoeveelheid informatie, maar wat betekent het
allemaal? Mensen leven veelal stuurloos in een gefragmenteerde en steeds complexere werkelijkheid. Politici en wetenschappers geven het verlangde begrip niet; van de filosofie mag wel verwacht worden dat die probeert tot algemeen
inzicht te komen.”
Heel in het kort over zijn boek: daarin analyseert Stavenga
wat de wetenschappen over de materiële wereld, over mens
en maatschappij aan het licht hebben gebracht. Aan de hand
van een overkoepelende ‘relationele systeemtheorie’ kan hij
deze resultaten verhelderen. Centraal hierbij staat het begrip
‘relatie’.
Het boek dat Stavenga heeft geschreven is geen gemakkelijk boek. Het is niet populair geschreven, maar wel voor een
breed publiek bedoeld. De lezers op wie Stavenga zich richt
zijn ontwikkelde leken, wetenschappers en filosofen. Behalve
aan verschillende natuur- en menswetenschappen besteedt
zijn boek aandacht aan de theologie: juist daar heerst veel verwarring, bijvoorbeeld over woorden als ‘God’ en ‘openbaring’.
Wat betekenen die woorden eigenlijk?
Het laatste hoofdstuk heet ‘Antropologische perspectieven’.
Daarin wordt een analyse gegeven van de verschillende manieren waarop de mens in de wereld kan staan. In het bijzonder gaat het over de vraag: wanneer is de mens echt mens?
De conclusie is: de mens is echt mens als hij betrokken is
op andere mensen en op de mensheid als geheel. De vraagstelling en het mensbeeld dat die uiteindelijk oplevert getuigen van een grote betrokkenheid. Stavenga: “Dat is zo. Mijn
Christelijke opvoeding speelt daarin zeker mee als drijfveer.
Dit hele boek geeft mijn betrokkenheid en interesse weer:
het gaat mij om inzicht, met name in de ontwikkeling van
wetenschap en samenleving. In mijn werk aan de universi-

teit uitte die interesse zich doordat ik mijn studenten inzicht
daarin heb willen geven; na mijn pensionering ben ik er ook
nog praktisch mee bezig in het regiocomité Friesland van de
Vrije Universiteit.
Nog eens: als filosoof probeer ik zo systematisch en rationeel
mogelijk de werkelijkheid te begrijpen.
‘Begrijpen’ heeft ook iets van ‘grip’ op iets krijgen. Dat kan
ook betekenen dat je ontdekt waar je géén grip op kunt krijgen. Bijvoorbeeld in een liefdesrelatie: elk mens is een geheim. Je kunt alleen iets van iemand begrijpen als die zich
voor je openstelt. Alleen zo kun je diepe menselijke drijfveren kennen. Maar je kunt dan ook begrijpen waarom iets niét
werkt in je relatie.
Dat probeer ik ook in mijn boek duidelijk te maken: aangeven
waar de grenzen van ons kennen liggen.”
Tenslotte: het boek van Stavenga zal midden februari uitkomen bij Uitgeverij Het Zuiden. De titel luidt: ‘Verheldering van
de werkelijkheid’, met als ondertitel: ‘Inzicht in de ontwikkeling van wetenschap en samenleving middels een relationele
systeemtheorie’.

Dammers obs De Mienskip in finale
Woensdag 19 januari was de finale van het
Fries damkampioenschap voor basisscholen
in Friesland. Drie teams van obs de Mienskip
deden hieraan mee. Elke week oefenen de
dammers onder leiding van Durk Teitsma van
damclub Buitenpost. Teitsma doet dit met
veel verve en dat werpt zijn vruchten af.
In de A klasse van de pupillen, groep 7.8,
speelden Henk en Willem Pol, Lars Vellinga,
Siebrand Fokkema en Amy Mei spannende
partijen. Drie van de vijf partijen werden ge-

wonnen, waarvan twee met 8-0. Hoogtepunt
was de laatste partij tegen It Maaitiidslibben
uit Opeinde en met name het spel van Henk
Pol tegen zijn directe tegenstander. Deze
twee jongens zijn uitstekend aan elkaar gewaagd en dat leverde een prachtig schouwspel op. Uiteindelijk werd deze partij remise,
maar verloor de Mienskip met 3-5. Hiermee
werden ze 2de van Friesland en gaat dit team
door naar de landelijke halve finale op 14 mei.
In de A poule van groep 5.6 damden Niels
Faber, Jarno Hayema, Hielke van der Linde

en Wilyan Hiemstra. Dit team haalde in de
voorronden steeds een 1ste of 2de plaats.
Deze middag verliep het wat moeizamer.
Hielke van der Linde wist echter al zijn partijen te winnen. Dit team eindigde als vijfde
van Friesland. Ook dit team gaat naar de landelijke halve finale.
In de categorie C van groep 5.6. damden
Lara Nome, Dany Couperus, Stefan Schievink, Yussuf Algazzaz en Lieuwe Paauw. Dit
team damde dit jaar voor het eerst dit jaar.

Het team speelt nog wat wisselend qua
prestaties, maar deze middag was met name
Dany Couperus erg op dreef. Zij won al haar
partijen, maar ook de andere spelers/sters
haalden hun punten binnen. Zo werd dit team
1ste, een geweldige prestatie. De categorie
C dingt niet meer mee naar de landelijke titel.
Voor dit team een prachtige afsluiting van het
seizoen.
Hulde voor al deze teams en hulde voor Durk
Teitsma.
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Wat verenig t o ns...
55+ multisport
Op dinsdagavond tegen 8 uur komen er 10-15 enthousiaste 55-plussers
naar de gymzaal aan de Eringalaan. Daar gaan zij onder leiding van Gretha
Praamsma een uurtje fanatiek én gezellig sporten!
Hoe is dit ontstaan?
Een aantal jaren geleden konden 55-plussers meedoen aan een gezondheids/fitheidstest, het zgn. Galmproject. Daarna werden er 12 gratis
sportlessen aangeboden. Deze lessen waren erg afwisselend: volleybal,
badminton, tennissen, zwemmen, nordic-walking, uurtje sportschool, enz.
Van al deze sporten kon men even proeven. De bedoeling hiervan was om
ouderen aan het bewegen te krijgen. Kreeg je na deze lessen interesse
voor een bepaalde sport, dan kon je je bij die sportclub aansluiten. Er waren echter ook nogal wat mensen die de zeer variabele lessen plezierig
vonden. En daardoor zijn er 4 groepen ontstaan, die op verschillende tijden (ochtend, middag of avond) met veel plezier genieten van een uurtje
sporten en na afloop nog even nakletsen met een kopje koffie of thee,
meegebracht door een van de leden.
Zin gekregen om mee te doen? Sluit u aan bij een van de groepen Multisport, inlichtingen zijn te vinden op blz. 162 van de Gemeentegids of bij
Johannes de Hoop, tel. 0511-541245.

Gebarentaal leren
Er wordt van dove mensen verwacht dat ze meedoen in de horende maatschappij. Dat willen ze ook graag. Maar vaak is de communicatie tussen
doven en horenden moeilijk. Dove gesprekspartners zijn aangewezen op
spraakafzien (vroeger “liplezen” genoemd) maar veel klanken kunnen
niet afgelezen worden. Daarom zijn gebaren heel belangrijk. Als horenden gebaren leren, gaat de communicatie veel gemakkelijker. Het Fries
Centrum voor Doven en Slechthorenden organiseert in samenwerking
met Stichting Omgaan met Gebaren ook dit jaar weer een gebarencursus.
Een cursus Nederlandse Gebarentaal 1 (NGT- 1)In deze cursus leert u de
beginselen van de gebarentaal. Hierbij worden de lessen al in gebarentaal
gegeven. Het is een uitdagende en leuke cursus, waarbij u gebaren krijgt
aangeboden plus de grammatica van de Nederlandse Gebarentaal. U kunt
ook vervolgcursussen volgen, zoals Nederlandse Gebarentaal 2 (NGT 2) en
Nederlandse Gebarentaal 3 (NGT 3). De cursussen worden gegeven door
een enthousiaste ervaren docentes, gekwalificeerd door het Nederlands
Gebarencentrum. Mensen die al een gebarencursus hebben gevolgd, kunnen naar de Gebarenavond. Hier kunt u de geleerde gebaren onderhouden
en nieuwe bijleren. Deze wordt eens per maand gehouden.
Voor meer informatie en opgave:
Fries Centrum voor Doven en Slechthorenden, Albertsje Spliethoff, Tjotterstraat 16, 8937 AS Leeuwarden, tel: 058 2120537, fax: 058 2161432,
info@fcds.nl of de Stichting Omgaan met Gebaren, Tineke Tabak-van der
Veer, Franklinstraat 6, 9285 WT, tel: 0511-541109, fax: 0511 542472,
e-mail: wtabakvanderveer@hetnet.nl

Naar Tsjechië door Fred Ralten
Al enige tijd stond een excursie naar het voormalig Oostblok op mijn verlanglijstje. En eind 2010 kon dat eindelijk doorgang vinden. In de vroege
ochtend van 25 oktober vertrok ik met een bus vol medereizigers naar
Praag. Na een aantal tussenstops arriveerden we bij donker in de ‘Gouden Stad’. De eerste avond per openbaar vervoer naar het centrum. Voor
het eerst van mijn leven zat ik in de metro. Maar wat een doolhof! Een
hele toer om weer boven de grond te komen. Bij daglicht kon ik pas een
goed beeld van het stadscentrum krijgen. De stad is net zo groot als de
provincie Utrecht en in 20 gewesten opgesplitst. Voor cultuurliefhebbers is er genoeg te zien. De stad is veel monumentale panden rijk. In
de Tweede Wereldoorlog is er opvallend weinig vernield, zelfs de oude
synagoge bleef gespaard! Het openbaar vervoer is er goed georganiseerd,
er rijden veel trams. Ondanks dat zie je ook veel auto’s die dagelijks voor
opstoppingen zorgen; een grote aanslag op de kwaliteit van de lucht. Een
fietsbeleid ontbreekt geheel. Heel soms zie je fietsers (op de stoep). Er
was voldoende deelname voor een uitstapje naar Terezin, beter bekend
als Theresiënstadt. Van oorsprong is dit een fort uit het einde van de 18e
eeuw. Door de nazi’s werd dit complex omgebouwd tot concentratiekamp
waar uiteindelijk ruim 28.000 mensen werden vermoord. Kort na de oorlog besefte men dat het beter was dit vreselijke oord niet te slopen maar
als gedenkplaats in stand te houden. In de periode 1940-1945 is het Rode
Kruis hier slechts één keer wezen kijken! Blijkbaar geloofde men het allemaal wel. Verschrikkelijk wat hier allemaal is gebeurd. Tijdens de (bus)
reis viel ons weinig zichtbare armoede op. De tijd van het communisme is
voorbij. Destijds luidde president Havèl het einde van die periode in. Met
Duits en Engels kun je hier goed uit de voeten. Heel wat keren ben ik de
trappen op gelopen op zoek naar ansichtkaarten. Uiteindelijk vond ik daar
een winkeltje met ansichtkaarten. Ook in de stad zelf heb ik veel kaarten
gekocht. Na 5 dagen moesten we terug maar konden we allemaal terugzien op een geslaagde korte vakantie. Het was geweldig!
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S p o r tko p p en door Bote de Haan Joas Deinum, clubmanager
bewegingscentrum Switte
Aan de Einsteinstraat staat bewegingscentrum
Switte. Het is het bedrijf Ton van den Berg (als fysiotherapeut ook verbonden aan de praktijk Fysiotherapie Buitenpost) en Dietha Paauw (Algemeen
Directeur), heeft 12 medewerkers en viert op 1
maart aanstaande haar eerste lustrum. Een mooi
moment om eens naar binnen te gaan, dachten
wij als redactie. We spraken met Joas Deinum, de
clubmanager.
Joas is geboren en getogen in Buitenpost en sinds december 2006 werkzaam bij Switte. Tijdens zijn opleiding
aan het CIOS was hij al werkzaam als instructeur bij
één van de grootste fitnesscentra van Heerenveen. Na
het CIOS begon hij aan de opleiding detailhandel richting manager/ondernemer in Leeuwarden, besloot te
stoppen met zijn baan in Heerenveen en ging bij Switte
aan de slag. In eerste instantie als fitnessinstructeur
en later ook als groepslesinstructeur. Het werken bij
Switte voelde vanaf het begin al goed: “Ik had direct
al een duidelijke klik met Ton en Dietha en we hebben
vaak dezelfde gedachten over hoe we de zaken aan willen pakken. Naast optimaal trainingsresultaat vinden
wij het plezier in bewegen ontzettend belangrijk”. Ton
en Dietha kwamen in juni 2007 met de vraag of hij fulltime aan de slag wilde als clubmanager, “Ik was erg blij
dat ze mij voor deze functie vroegen maar was er niet
helemaal zeker van of het op dat moment al de juiste
tijd was om hier op in te gaan, vooral ook omdat ik nog
met een opleiding bezig was”. Na een aantal maanden
nadenken en overleg met zijn verloofde Debora (ondertussen zijn vrouw), werd begin november 2007 alsnog
besloten dat hij als clubmanager aangesteld zou worden, “Ik heb hiervan nog geen moment spijt gehad;
ook niet van het feit dat ik dus gestopt ben met de detailhandelopleiding. Later heb ik trouwens de opleiding
Manager Sport, Fitness en Leisure gedaan die veel beter bij mijn vakgebied past en goed te combineren was
met mijn werk bij Switte”.
Joas vertelt dat de bedrijfsnaam gekozen werd omdat
men graag een Friese naam wilde gebruiken die iets te
maken had met sporten, “Wanneer je lekker aan het
bewegen bent ga je vanzelf zweten. Bovendien geeft
de naam aan dat je er wel iets voor moet doen: Switte
dus. De filosofie van ons bedrijf is dat mensen zich
door te gaan bewegen beter gaan voelen, goed in hun
vel komen te zitten en daardoor een gezondere leefstijl
gaan ontwikkelen. Er wordt gewerkt met een jaarprogramma en periodieke gesprekken met de klant waarin
de doelen worden besproken. Bij de intake wordt namelijk na een medische screening, conditietest, bloeddrukmeting en een gewicht/vetpercentagemeting in
overleg een persoonlijk trainingsprogramma gemaakt”.
Er is er ook een medische noodzaak voor het intakegesprek: “Zo kon iemand de testjes niet goed volbrengen
en adviseerden we hem naar een arts te gaan. Deze
constateerde vervolgens dat er verstoppingen in de
aderen zaten en een paar dagen later werd hij geopereerd en kreeg een aantal omleidingen. Zo zie je maar
waar zo’n test goed voor is”.
Het centrum heeft twee grote, hoge en open trainingszalen. In de voorste vindt de fitness plaats en staan
bijvoorbeeld loopbanden, roeiers, steppers, crosstrainers en fietsen en krachttoestellen. In de tweede zaal
worden verschillende groepslessen gegeven zoals
Zumba, een vorm van Latijns-Amerikaans dansen die
voor iedereen geschikt is. Maar we hebben veel meer
soorten beweging. We horen vaak dat onze lessen het
niet alleen leuk zijn maar dat er ook lekker wordt gewerkt aan het verbeteren van de conditie. Het helpt

D e foto

om op gewicht te blijven of er juist door af te vallen!”
Inmiddels is het eerste lustrum al in zicht. Op 1 maart
2011 bestaat Switte 5 jaar. Joas verklapt dat er een
aantal hele leuke activiteiten gepland staan: “In week 9
zullen wij een aantal hele leuke acties hebben voor zowel onze eigen leden als voor een ieder die (nog) geen
lid bij ons is. Wat we gaan doen is nog een verrassing
dus houd De Binnenste Buiten goed in de gaten de
komende maanden!”
Naast zelf trainen doet Joas in zijn vrije tijd ook aan
hardlopen; het liefst alleen, maar wel samen met zijn
vaste trainingsmaatjes de hartslagmeter en de iPhone.
“Mijn hartslagmeter is voor mij van groot belang omdat ik hier op kan zien of ik wel op de juiste intensiteit
aan het trainen ben. Het is namelijk zo dat wanneer
je hartslag te laag is je weinig tot geen trainingseffect
zult hebben; je hartslag moet daarentegen ook weer
niet te hoog zijn omdat je de training anders niet lang
genoeg kunt volhouden. Het is het verschil tussen
trainen op gevoel óf trainen met een doel. Naast de
hartslagmeter gebruik je ook nog een iPhone als trainingsmaatje?, “Mensen die mij goed kennen zullen
waarschijnlijk zeggen: daar heb je hem weer met z’n
iPhone! Ik ben namelijk groot fan van deze telefoon die
ik naast het bellen ook gebruik als agenda, om email
te verzenden en te ontvangen, leuke spelletjes op te
spelen en dus als trainingsmaatje. Ik heb hiervoor een
programma op de telefoon gezet die aan de hand van
het gps-signaal voor mij bijhoudt hoe hard, hoe lang en
waar ik loop. Wanneer ik dan thuis kom zet ik deze gegevens op mijn laptop en kijk ik op een soort van digitale wegenkaart waar ik langs gelopen ben en op welke
stukken ik te hard of juist te langzaam heb gelopen. Zo
kan ik mijn hardlooptechniek dus blijven verbeteren.”
Deze winter ging de hardloopgroep van Switte naar
Ameland voor een prestatieloop van tien kilometer en
toen moest Joas natuurlijk mee. “Ja, de AmelandAdventureRun! Het was een goed georganiseerde loop.
We zijn met een gezellige groep de hele dag op het
eiland gebleven, ik heb genoten!”

Een vrienden ploeg van z’n 30 man zorgden er voor dat in het altijd rustige Egypte,
het oude jaar met carbid en vuurwerk werd uitgeknald.
(foto: Hielke Boorsma)
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Digitale Fotografiecursus zoekt
nog enkele deelnemers!
In combinatie met heropening jeugdsoos

It Koartling viert alsnog veertigjarig bestaan
Door alle overlevingsperikelen in het vorige jaar
schoot het er een beetje bij in, maar It Koartling had
toen toch een duidelijke reden tot een feestje. In
1970 werd It Koartling opgericht en daarmee waren
er veertig jaar volgemaakt. In deze periode is er veel
gedaan en veranderd maar is haar rol als instelling
met een duidelijke sociale en culturele doelstelling
binnen ons dorp onveranderd gebleven. Voor ons
als bestuur was het ondenkbaar dat It Koartling
wegbezuinigd zou worden. Nu de stofwolken enigzins lijken opgetrokken, halen we het feestelijke
moment in maart daarom nog maar even in.
Er is ook aanleiding voor een tweede feestje. Mo-

menteel wordt er hard gewerkt aan een herinrichting van de jeugdsoos. De financiele ondersteuning
van het Oranjefonds en de inzet van verschillende
vrijwilligers maakt dit mogelijk. Wij hopen dat het
zal resulteren in een gezelliger omgeving waarin
het nog beter toeven is. Wij zullen het binnenkort
zien!
In de volgende De Binnenste Buiten zullen wij uitgebreider uit de doeken doen hoe ons feestje er
precies uit zal zien. Wij zijn al druk bezig met de uitnodigingen, maar ook degeen die er niet een ontvangt en zich niettemin bij It Koartling betrokken
voelt, is van harte welkom.

Muziek Met Baby’s en Peuters
Binnenkort hopen we weer met een nieuwe cursus ‘Muziek op Schoot’ voor baby’s en peuters in It Koartling te kunnen starten. Bij doorgang zal dit alweer de derde cursus worden. De cursus bestaat uit 10 wekelijkse lessen van 45 minuten en is bedoeld voor baby’s en peuters van 1 tot 4 jaar.
Er wordt met instrumentjes zoals bellenbandjes, schudkokers, ritmestokjes, linten en natuurlijk ook trommeltjes geëxperimenteerd. Ook worden er kruip- en loopspelletjes gedaan. Het belangrijkste is echter dat
het plezier in muziek voorop staat.
Als u samen met uw (klein)kind de wereld van muziek spelenderwijs wilt ontdekken dan bent u van harte
welkom. Er zijn nog een paar plaatsen vrij!
Meer weten? Informatie en opgave bij:
email: lutskepilat@hetnet.nl tel. 0512 352143 of bij
Stichting Sociaal Cultureel Werk Buitenpost
Schoolstraat 31, telefoon: 0511 - 54 12 14, e-mail: info@itkoartling.nl

Huur van zaalruimte in It Koartling
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-

Kinderwerk!

activiteiten in februari:
- 4 februari: Disco; 19.00 - 20.30 uur, leeftijd: kinderen in de groepen
4 t/m 6, kosten: gratis! Geen opgave nodig.
- 9 februari: Knutselactiviteit; 13.30 - 15.00 uur, leeftijd: 6 t/m 12 jaar,
kosten: € 1,00 Opgave is verplicht.
- 23 februari: Knutselactiviteit; tijd: 13.30 - 15.00 uur, leeftijd: 6 t/m 12
jaar, kosten: € 1,00 Opgave is verplicht.
Kinderen kunnen zich opgeven via email: kinderwerk@itkoartling.nl. Wat
we precies gaan doen, staat aangegeven op de posters en flyers.

Goede voornemens?! Help ons kinderwerk!

Nog een paar plaatsen vrij

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

Onze inschrijvingslijst voor de cursus Digitale Fotografie voor Beginners komt nog enkele deelnemers tekort om te kunnen beginnen. Daarom nogmaals een oproep voor deze tiendelige cursus die
we graag halverwege februari willen starten op maandagavond van
19.15 tot 21.30 uur. De kosten bedragen 85 euro en de leiding is in
handen van beroepsfotografe Marijke van Ruiten.

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,-

beamer en/of
geluidsinstallatie

e 25,-

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

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

Een nieuw jaar. Sommigen van u zullen goede voornemens
hebben. Zelf doe ik er niet zo aan. Ik hoop gewoon op een
goed jaar.
Maar voor het kinderwerk heb ik wel goede voornemens! En dat
is dat het goed mag blijven draaien. Kinderwerk bloeit namelijk
als nooit tevoren! Per maand wordt er twee keer een knutselmiddag op de woensdagmiddag georganiseerd. En één keer in
de maand is er een workshop voor de kinderen. Daarnaast is er
één keer in de twee maanden een disco. Dit alles wordt telkens
zo goed bezocht dat het vol zit! Kinderen zijn enthousiast en
komen graag naar It Koartling. Het is een fantastische club die
nu zo goed draait vanaf september. Als team willen we dit ook
graag zo doorzetten.
Maar dit kan alleen nog maar met uw hulp! Op het moment van
schrijven kunnen wij de kinderen de activiteiten nog aanbieden. Daar hebben we net genoeg vrijwilligers voor. Vrijwilligers
die een activiteit willen bedenken, voorbereiden en uitvoeren.
Maar eigenlijk zijn we met te weinig. Ik zou u daarom willen
vragen om bij u zelf na te gaan of u ook vrijwilliger wilt worden.
Misschien weet u ook wel een ander. Het is echt niet moeilijk
en het geeft veel voldoening. Daarnaast kost het niet veel tijd.
Het is echt nodig, want zonder uw hulp zullen we misschien de
kinderen in de toekomst moeten teleurstellen. Misschien had u
wel het goede voornemen om (meer) vrijwilligerswerk te gaan
doen. U mag dit voornemen dan gerust bij ons uitvoeren. Kom
anders een keer langs en proef hoe het is om vrijwilliger te zijn.
Tot slot wens ik u nog een goed 2011 toe en hoop dat u, samen
met mij, hart voor het kinderwerk hebt.
Voor meer informatie, vragen en/of opgave voor vrijwilligerswerk,
kunt u contact opnemen met Lies Heringa. Dit kunt u doen door
een email te sturen naar kinderwerk@itkoartling.nl

D e foto

Hierbij een foto van
ons 4-geslacht. Van
achter naar voor: Sjoukje Miedema - de Vries
geboren 08-01-1960,
Yvonne Gerrie Baas
Miedema
geboren
22-10-1987, Gerrie de
vries van Duinen Geboren 25-11- 1935, Amy
Sjoukje Baas geboren
03-12-2010

Buurtvereniging HaiWum (Nyckle Haismastraat en Dr. Wumkesstraat) had haar straten in de donkere
decembermaand feestelijk versierd in het kerstthema. Huis-aan-huis werden alle bewoners van deze
straten opgeroepen om de gevel van het huis of de voortuin feestelijk te versieren met verlichting. Hier
is in grote getale gehoor aan gegeven. Daarnaast hebben enkele leden van de buurtvereniging pijn nog
moeite bespaard om maar liefst 30 kerstklokken en -sterren uit te zagen uit triplex. Nadat deze goud en
zilver waren gespoten werden ze rondgedeeld onder de kinderen in de straat. De kinderen mochten ieder
een klok of een ster naar eigen inzicht versieren. Deze 30 creaties kwamen in de bomen en werden op
de juiste manier uitgelicht. Hierboven ziet u het eindresultaat. (Foto: eigen foto)
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Buitenpost op z’ n Brysoniaans
Ate Grijpstra

Nog niet zo lang geleden las ik in het boek The Lost Continent van
de Amerikaanse humoristische reisboekenschrijver Bill Bryson de
onvergetelijke zin: “I come from Des Moines. Somebody had to.”
Nu had ik mijn artikeltje ook graag willen beginnen met: “Ik kom uit
Buitenpost. Iémand moest daar toch vandaan komen.”
Dat zou leuk zijn geweest.
Maar helaas… ik kom niet uit Buitenpost. En bovendien zou het
suggereren dat Buitenpost ook zoiets als een vergeten uithoek van
een verloren continent is. Een soort Buiten-Post, zeg maar.
Echter, zoals alle Buitenposters weten, niets is minder waar. Buitenpost lééft! Buitenpost bruist! Buitenpost bubbelt! Buitenpost…
Nee, nu begin ik zelf als een toeristische-trekpleister-promotor te
klinken. Want, zoals alle Buitenposters weten, ook dát is niet waar.
Buitenpost is oké. Maar ook niet meer dan dat. Het dorp heeft z’n
charmes. Het heeft z’n treinstation, z’n scholen, z’n sportvelden,
z’n supermarkten, z’n (geheel vernieuwde) Chinees aan de dorpsrand en z’n enorme rommelmarkten op de uitgestrekte Mejontsmavlakten.
Buitenpost heeft zelfs z’n cultuur: de Kruidhof, de Wâldsang, de bibliotheek en maar liefst twee (2!) boekwinkels. Kijk, daar gaat een
boekenhart nou sneller van kloppen!

Maar goed, zoals gezegd: dat is het dan ook wel zo’n beetje. Geen
bruisend uitgaansleven, geen bubbelend tropisch zwemparadijs,
geen bioscoop, theater, casino, outdoor centrum of megadiscotheek-met-diverse-zalen-gedrenkt-in-atmosferen-die-variëren-vanskihut-tot-gothrockachtige-ambiance.
Is dat erg? Nee, want zonder al die stadse fratsen behoudt Buitenpost in ieder geval z’n dorpse uitstraling.
En laat ik nou net een volbloed dorpeling zijn. Geboren in Noordbergum, getogen in Zwaagwesteinde en gestrand in Buitenpost.
Het had erger gekund.
Of om het op z’n Brysoniaans te zeggen: “Clearly I was not about
to have the Saturday night of a lifetime here...
... but things could have been worse.”
En zo is het maar net.
Buitenpost is oké!
Ate Grijpstra is docent Engels, boekenlezer en boekenschrijver.Hij
is geboren in 1973 en woont sinds 2002 met vrouw en kinderen in
het dorp waar hij z’n reeds lang vervlogen jeugd op de middelbare
school doorbracht.

Het goede voorbeeld bij kinderopvang Bernebrêge
In de gemeente Achtkarspelen kunt u luiers gratis gescheiden inleveren. Daarvoor staan bij peuterspeelzalen
en bij de meeste kinderdagverblijven speciale luiercontainers. Deze containers hebben een stevige klep om ervoor
te zorgen dat er zo min mogelijk (geur)overlast optreedt.
De laatste tijd komt het regelmatig voor dat de klep half openstaat
en de container vol lijkt te zijn. Als u dan even goed in de container kijkt, blijkt dat men bij het ingooien de klep voor een klein
stukje opent en dan de zak vooraan erin gooit. Hierdoor is het net
of de container vol is, terwijl er nog voldoende ruimte (achterin)
is. Zakken worden er vervolgens op gelegd of voor de container
gezet wat tot overlast leidt. Bij KDV de Bernebrêge staan zelfs
twee containers zodat u wanneer de ene container vol is uw zakken in de tweede kunt werpen. Rond de jaarwisseling haalt de

gemeente de containers weg ter voorkoming van vandalisme.
Door KDV De Bernebrêge is het verzoek gedaan deze te laten
staan omdat er in voorgaande jaren zakken werden gedumpt op
de parkeerplaats van het kinderdagverblijf. De eigenaren zouden
zelf zorg dragen voor het weghalen van de containers rond de
jaarwisseling. Men heeft hier gehoor aan gegeven maar toch zijn
er ouders die menen dat de containers er dan op nieuwjaarsdag
al weer staan. Zo niet dan dumpen deze ouders gewoon de zakken, sommige zelfs open, op de parkeerplaats van het kinderdagverblijf. Geachte bewoners van Buitenpost; deze ouders dienen als voorbeeld voor hun kinderen. Om te voorkomen dat de
peuterspeelzalen en kinderopvang stoppen met het beschikbaar
stellen van hun ruimte, maar ook om het straatbeeld rondom de
container netjes te houden, is het verzoek aan de inwoners om
respectvol met deze dienst om te gaan.
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Sorry,
Heerlijk weertje vandaag. Ik kan
niet verklaren hoe het kan maar het
gevoel bekruipt mij dat dit soort
weer meestal op zondag voorkomt.
Zonnetje, beetje vorst, windstil en
geen geluiden om je heen. Topweer
om met onze trouwe viervoeter door
het pittoreske Buitenpost te wandelen. Het wilde dier wordt langzaam
maar zeker iets minder wild. Geheel
pijnloos door de wandeling komen
we echter nog niet. Om wat voor
reden dan ook probeert het pas
geschoren dier altijd sneller te lopen
dan diegene die controle heeft over
de lijn. Hij is nu ruim een jaar oud en
ik heb zo mijn twijfels bij zijn intelligentie… na een jaar trekken en
sjorren aan zo’n touw zou het toch
eens door moeten dringen dat het
geen zin heeft sneller te willen dan
diegene die de lijn in handen heeft.
Na twee straten en het park is aan
het rechter schouder te merken dat
hondstra dit nog niet door heeft. Bij
de tennisbaan zien we twee wandelaars aan de horizon verschijnen.
Zoonlief verteld dat hij zich meestal
schaamt in dit soort situaties daar
de viervoeter passerende dorpsgenoten altijd begroet alsof het boezemvrienden uit een ver verleden
zijn. Goed bedoeld waarschijnlijk
maar niet handig als een mannetje
van acht jaar het dier onder controle probeert te houden. We hebben bedacht dat de viervoeter in
de zithouding moet blijven tot de
passanten voorbij zijn. Dit gaat redelijk maar het wordt moeilijker als
er een praatje gemaakt wordt met
de passanten en we er op worden
aangesproken dat het hondje nogal
ondeugend is, zo hadden ze gelezen
in de plaatselijke krant. Even bestaat
de angst dat we de bruin met witte
hond kwijt zullen raken daar hij de
lijn al redelijk heeft doorgebeten,
nog iets wat afgeleerd moet worden. Over de kleur gesproken…
een steeds terugkerende discussie
bij onze jongens… is de hond nou
bruin met wit of wit met bruin? De
oudste kwam met de conclusie dat
hij met lang haar wit met bruin is en
in geschoren toestand bruin met
wit. Ik heb dit nog niet wetenschappelijk kunnen aantonen maar heb
me neergelegd bij deze uitkomst.
Vanmiddag gaan we met vrienden
er op uit en het wilde dier gaat
mee. Dit vergaderpunt maar eens
met hen opnemen. Hopelijk komen
we tot een goed gesprek en tot
een uitslag van dit moeilijke punt.
De betreffende vriend staat alom
bekend dat hij altijd gelijk heeft dus
dat zou een eind moeten maken aan
dit vraagstuk. Hopelijk laat huisdier
hond hun mannetjes een beetje
met rust zodat we tot een goede
conversatie komen. Gelukkig wordt
ik op redelijke termijn weer een jaar
ouder zodat ik een paar nieuwe sloffen op mijn verlanglijstje kan zetten,
mijn sloffen zijn kennelijk erg lekker
en staan geregeld op het dieet van
ons huisdier. Een dieet wat behoorlijk gevarieerd is mag ik wel zeggen,
de brokken worden hem toegediend
maar dit wordt geregeld uitgebreid
met sloffen, schoenen, knuffels,
playmobil en andere heerlijkheden.
Achter mijn rug merk ik weer enige
frustratie daar Boeke kennelijk zijn
behoefte inpandig heeft laten lopen,
nog niet geheel goed geregeld.
Maar, we houden hoop en blijven
trainen, eens zal het een geweldige
hond zijn die los op het erf kan lopen
zonder de fietsers aan te vallen. O
ja… voor diegenen die op deze
manier kennis hebben gemaakt….
sorry…
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Drie Buitenposters schreven een boek
Er verschenen deze winter een drietal boeken van de hand van inwoners
van ons dorp. Als eerste schreef Wieb Akkerman samen met zijn zwager Albert van het Hof een boek over de Broeders van Taizé, die zich in
Bangladesh hebben gevestigd. Een van de broeders van deze groep is
Frank van het Hof, een broer van Jopie Akkerman-van het Hof en dus een
zwager van Wieb. In het novembernummer van De BinnensteBuiten van
het jaar 2008 staat een artikel te lezen van een reis van Wieb en Jopie
Akkerman naar Bangladesh. Wilt u dit nog eens lezen dan kan dit ook via
de website van onze krant. In dit artikel kondigde Wieb aan dat hij niet
weer een reis naar Bangladesh zou ondernemen. De reis van 12 uur in het
vliegtuig is zwaar. Toch hebben de Akkerman´s besloten om in maart van
dit jaar opnieuw af te reizen om hun Broeder Frank te bezoeken. De titel
van het boek luidt “Broeders van Taizé in Bangladesh”. Een pelgrimage
van vertrouwen en vriendschap. Het boek is nu te koop voor 15 euro en is
te verkrijgen bij Boekhandel IJlstra aan de Kerkstraat. Het gehele bedrag
komt ten goede aan de Broeders van Taizé in Bangladesh.
OPROEP!!!: Wieb doet een oproep om borduurgaren wat men over heeft
bij hem in te leveren. In Bangladesh zit men er om te springen! Wieb Akkerman woont aan De Achtkant 22. Hij is ook bereid om wanneer mensen
hem bellen op tel. 544325 het borduurgaren op te halen.
Een totaal andere pelgrimage en veel dichter bij huis ondernam Atze van
Wieren. Hij schreef een dichtbundel: Bedevaart. Zijn tocht voerde langs
op terpen gebouwde kerken in het noorden en westen van Fryslan en
de op wierden torende godshuizen van het Hoogeland in Groningen. Het
werd ook een pelgrimage naar binnen en zijn gedichten getuigen daar
indringend van. Zijn poëzie klinkt muzikaal en robuust, zonder opsmuk,
hoe gevoelig het onderwerp ook is. In de kerkgedichten brengen simpele
details zoals een vlinder, een witte rups, een grafschrift in de dichter het
schrijfproces op gang, waarmee hij verleden, heden en toekomst verbindt
en voor zichzelf een betekenis zoekt of op zijn minst daarop hoopt. De
achtentwintig kerkgedichten omsluiten tweeëndertig verzen, waarvan de

focus zich verbreedt tot niet louter godshuizen, maar waarin het thema als
zoektocht naar zin en verdieping duidelijk blijft klinken. Een dichtbundel om
te koesteren en mee te dragen op eigen bedevaart. Op 26 februari vindt
de presentatie van de poëziebundel Bedevaart plaats in de Mariakerk. De
uitgeverij is IJzer uit Utrecht. Het is de bedoeling dat in een volgende editie
van De BinnensteBuiten hieraan aandacht wordt geschonken. De BinnensteBuitenpost had in het verleden ook al eens een interview met Atze.
Ook dit kan men nalezen op onze website www.binnenbuitenpost.nl Zijn
verhaal stond in het aprilnummer van het jaar 2006.
Flip Fokkens schreef onder het pseudoniem
Philip Johnson (inderdaad zijn vader heette
Jan) een thriller. In tegenstelling tot de beide
andere boeken is dit pure fictie. De titel van
het boek luidt: Dodelijk bruin. Sporen uit het
oude Azteekse rijk leiden naar de onderwereld
van Amsterdam. Er is een moord op een aan
lagere wal geraakte laborant die de recherche
voor grote raadsels stelt. Waarom werd hij vermoord en waar was hij mee bezig? Wie is de
man achter de schermen en verantwoordelijk
voor deze gruwelijke moord? Vragen waarop
rechercheur Roy van Gorckum het antwoord
wil weten. Dat het zoeken naar aanwijzingen
niet altijd gemakkelijk is, ondervindt hij aan den lijve in zijn speurtocht naar
de oplossing. Een thriller met een verrassende ontknoping. Flip noemt zijn
boek fictie met een vleugje nieuwsgierige kennis. Op de vraag waarom
hij een thriller schreef: “Ik las boeken die zo slecht waren geschreven en
ook nog een slechte plot hadden en desondanks een uitgever vonden,
dat ik het gevoel kreeg dat ik het beter kon”. Om dat te bewijzen volgde
“Dodelijk bruin”. De uitgever is Free Musketeers.

Vo lksver h alen uit en over Buitenp ost - 3
Naar de duivelbanner
Een van de mooiste boeken over Buitenpost en
omstreken is ‘De dagen van olim, herinneringen van een geneesheer’, verschenen in 1909
te Amsterdam. Later (in 1974) is het herdrukt
onder de titel ‘Een dorpsdokter uit de Friese
Wouden vertelt’. Het is geschreven door Sytze
Greidanus (1843-1914) die in zijn jonge jaren
(van 1867 tot 1877) huisarts was te Buitenpost
en hier zijn vrouw vond. Later trok hij naar het
Gooi en bracht het daar tot lijfarts van koningin Emma. Hij beschrijft opgewekt en met een
open oog de maatschappelijke en sociale toestanden van zijn tijd en verlevendigt zijn verhaal
met vele anecdotes over zijn doktersavonturen
in het dorp en de omliggende heidedorpen.
Vooral interessant is het hoofdstuk over bijgeloof en volksmiddelen, waarin hij ook de
werkwijzen, middelen en bezweringen van
zijn irreguliere ‘concurrenten’, de wonderdokters en duivelbanners, zoals de toendertijd ‘in
verren omtrek bekenden en zeer beroemden’
duivelbanner Sierd Kuiper, uit de doeken doet.
Ironisch is wel dat Sierd toen hij maagkanker
kreeg zichzelf niet kon helpen en dokterde bij
Greidanus.
Wonderdokters probeerden te genezen met
magische middelen en kruiden, duivelbanners
werden te hulp geroepen als kwade machten
ziekte en ongeluk veroorzaakten. Zij waren
vooral gespecialiseerd in de ontmaskering en
bestrijding van hekserij. Veel mensen hadden
meer vertrouwen in hen dan in de reguliere
geneesheren en bovendien, ze waren een stuk
goedkoper. Er zijn heel wat namen van en verhalen over deze heren – en een enkele dame,
want ook een vrouw kon wonderdokter worden
– overgeleverd. Soms waren het mensen uit de
marge, zoals de beruchte duivelbanner Piter

D e foto
Door de gemeente Achtkarspelen zijn 20
vleermuizenkasten in Egypte geplaatst. Het
is een plek waar veel vleermuizen voorkomen. De kasten zijn gemaakt door leerlingen van OSG Singelland en CSG Lauwerscollege. Het is de hoop dat zich hierin een
vleermuizenkolonie gaat vormen, die dan
als biologische bestrijding tegen ongedierte
zal dienen. (foto en tekst: Hielke Boorsma)

Poes van Sumarreheide, over wie de kinderen
nog zingen:
Piter Poes,
Mei de hannen yn ‘e bûs,
It himd op ‘e teannen,
Dêr komt Piter Poes oanfleanen.
Vaak echter waren het gezeten lieden met duizenden patiënten en veel aanzien, zoals Joost
Wiersma (dokter Joast, 1844-1927) van Jistrum
en Cornelis Wietzes van der Wal (Knjilles Wytzes, 1836-1905) van Sumar, die zoveel aanloop had dat er voor hem een aparte tram van
Veenwouden naar Sumar geregeld werd, de
zogenaamde Knjilles Wytses-tram. In de Kollumer krant van 1-1-1904 lezen we: “Het boertje
van Suameer [dat moet hij wel zijn] heeft het
zóó druk met patienten, die hem bezoeken,
dat iemand uit Drachten, die ’s morgens met
de tram was aangekomen, hem niet eerder
kon spreken dan ’s middag 8 uur”. Men zei dat
het huisje waarin hij woonde hem geschonken
was door Wilhelmina omdat hij de geboorte van
Juliana mogelijk had gemaakt (wat gezien zijn
sterfdatum en Juliana’s geboortedatum niet
kan kloppen).
Waren deze twee vooral wonderdokter, wonderdokter én duivelbanner tegelijkertijd was
de zo mogelijk nog
beroemder
Grutte
Wopke fan Kúkherne
(Wopke
Harmens
de Vries, 1821-1893,
hiernaast op de foto),
die vooral geraadpleegd werd als men
ziekte aan hekserij
toeschreef. Van heinde en verre bezocht
men hem. Ook van-

door Jurjen van der Kooi

uit Buitenpost. In 1968 hoorde Dam Jaarsma
van Michiel Kramer (geboren 1879) uit Jistrum,
schipper en boerenarbeider en zoals zovelen in
de Wouden bij tijd en wijle ook bedelaar, het
volgende verhaal, een klassiek kat-is-heks-verhaal dat van veel duivelbanners wordt verteld.
Alde Jan Bearns van der Veen wenne yn ’e Mieden by de Bûtenpostumer feart. Hy hie in bern,
dat wie net goed. Doe gong er nei Grutte Wopke ta. Dy wenne yn Kûkherne. Wopke joech him
in drank. Hy sei: “Tink der om, dû mast aenst
om in peal hinne. Dan komt der in kat by dy en
dy wol by dy opspringe. Dû mast om ‘t fleske
tinke.”
Sûnder dat Jan der erch yn hie kom er by de
peal. Dêr wie de kat en dy sprong by him op.
De flesse stikken en de drank wei.
Doe gong Jan wèr nei Wopke ta.
Wopke sei: “Bist dêr al wer?”
“Ja”, sei Jan, “de kat sprong tsjin my oan”.
“Dû mast nou better oppasse”, sei Wopke, en
hy joech him wèr in drank. “Astû thús komste,
komt der dalik in âld-wiif by de doar. Dy hat jimme bern bitsjoend.”
It kom krekt sa út.
Doe’t Jan krekt thús wie, kom der in âld-minske
by de doar, dy’t frege hoe’t it mei it bern wie.
Mar sy lieten har der net yn.
Alle iepeningen yn ‘e hûs woarden tichtdien. De
skoarstien en de kaaisgatten, ja alles.
Doe toarnden se de kessens iepen. Dêr sieten
krânsen yn, dy ferbrânden se yn ‘t fjûr. Wylst se
dat dienen sprong deselde kat, dy’t it drankje
stikken makke hie, foar de glêzen om.
Wie meer over duivelbanners wil weten, in
2007 verscheen bij de Friese Pers boekerij het
aardige ‘Duivelbanners en wonderdokters in de
Wouden’ van Klaas Henstra.
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De komst van de bezetter betekende voor de politie een ingrijpende
verandering. Het sterk gedecentraliseerde politie-apparaat werd
door de nazi’s in elkaar geschoven tot één organisatorische eenheid onder leiding van Hans Albin
Rauter, de Höhere S.S. und Polizei
führer in Nederland. Dit betekende voor Buitenpost dat de marechaussee met haar kazerne aan
het West één geheel werd met de
gemeenteveldwacht, waarvan het
commando in Nijenstein zetelde.
Dit leverde geen moeilijkheden
op, hun onderlinge verstandhouding was al goed. Maar voor de
manschappen persoonlijk werd
de situatie steeds moeilijker. Wettelijke bevelen dienden te worden
opgevolgd. Voor de N.S.B.’ers onder hen was dit geen probleem.
Een aantal van hen greep de kans
aan om voor bevordering in aanmerking te komen. Voor de ‘goeden’ werd het maar al te vaak
een aanslag op hun geweten, dat
soms uitmondde in deelname aan
het verzet en/of onderduiken. De
eerste: de opportunist; de tweede:
de deelnemer aan het verzet en de
derde: de onderduiker, kwamen
alle drie ook in Buitenpost voor.

Drie spraakmakende politiemannen (1)

Cornelis van der Poel
Cornelis van der Poel werd op 27 november 1906 geboren te Hilversum.
Zijn studietijd werd geen succes, hij
maakte de H.B.S. niet af. Toen hij
dan ook bij de politie in Den Haag
in dienst trad, kon hij geen officiersrang behalen. Dit stak hem bijzonder.
Met moeite haalde hij het inspecteursdiploma. In 1938 moest de gemeente Achtkarspelen een nieuwe
chef-veldwachter benoemen. Uit
de grote groep sollicitanten werd
Cornelis van der Poel gekozen. Een
ervaren en kundig politieman uit het
verre Den Haag zou het gemeentelijk korps heel wat kunnen bijbrengen
dacht men. En zo dacht Van der Poel
er ook over. Op 1 juni 1938 trad hij
in dienst. Hij kwam te wonen in de
Julianalaan. Zijn mentaliteit botste
nog al eens met de nuchtere Friezen.
Als chef voelde hij zich ver boven zijn
minderen. En dat liet hij blijken ook.
Hij kreeg een keurig nieuw uniform
aangemeten, afgewerkt met zilver,
zodat hij goed opviel. Maar op zijn
beurt moest de nieuwe chef nog
veel leren. Zijn eerste blunder was
een onvolledig proces-verbaal, dat
niet voldeed aan de daarvoor gestelde eisen. De Officier van Justitie stelde de verdachte terstond in vrijheid.
Behalve in de kazerne wilde hij ook

eigen cellen in Nijenstein. Toen de
twee cellen klaar waren, liet hij ze vol
trots aan de manschappen zien. Hun
oordeel was bepaald niet vleiend.
“Veredelde konijnenhokken”, aldus
een marechaussee. Een week later,
op een zondagmorgen, ontsnapte
een gevangene.
In 1941 gaf hij zich op als lid van de
N.S.B., maar binnen een week bedankte hij weer. Zijn slaafs volgen van
de voorschriften en opdrachten van de
bezetter maakten zijn manschappen
wantrouwend. Ze merkten op dat hij
steeds meer in Duitse richting dreef.
Een gevolg van “mijn hoogmoedigheid en een poging het steeds hoger
opklimmen op de maatschappelijke
ladder”, gaf hij na de bevrijding toe,
toen hij voor de rechter stond. Koninginnedag, zondag 31 augustus 1941,
patrouilleerde hij persoonlijk door de
gehele gemeente. In Surhuizum ging
hij tijdens de kerkdienst ds. Buwalda
waarschuwen dat de kerkgangers
geen goudbloemen mochten dragen. Op 26 juni 1942 vond men in
het Oost een rond voorwerp half in
de grond geslagen. Er bleek een grijs
soort poeder in te zitten. Bij het ontsteken van een lucifer in deze poeder
volgde een ontploffing. Hierbij werd
Van der Poel aan zijn gezicht gewond.

Zwerfstenen in onze omgeving

Wat was een ijstijd en welke consequenties had
die voor het noordelijk halfrond waarop wij leven?
Allereerst dit: plantaardig en dierlijk leven was totaal onmogelijk bij een gemiddelde jaartemperatuur
van 5 à 6 graden boven nul. De bovenlaag van de
aardkorst bleef vrijwel constant bevroren. De stand
van de aardas ten opzichte van de zon was in een
ijstijd wat afgewend van dezelfde zon. Elders, in de
oceanen vooral, had de zon dus meer invloed, wat
tot grote verdamping van het zeewater leidde. Deze
damp zou later weer op aarde neerdalen, niet in de
vorm van regen, maar als sneeuw; wegens de koude alhier. Zo heeft zich gedurende duizenden jaren
sneeuw opgehoopt op oude sneeuw die er al lag.
Het pakket werd alsmaar dikker en zwaarder vanuit
de noordelijke ijskap. Hierdoor werd veel gesteente
uit het Scandinavische bergmassief los gewrikt en
in traag tempo zuidwaarts getransporteerd. Plaatselijk kon op den duur de dikte van het sneeuwpakket
oplopen tot 3 à 5 kilometer dikte. Gletsjers voerden
niet alleen grote en kleine rotsdelen maar ook grind,
gruis, zand en klei mee naar lager gelegen gebieden,
zoals onder andere naar Denemarken, Duitsland, Polen, Engeland en ook hiernaartoe.
In de op twee na laatste ijstijd – het Elsterien
(475.000 – 410.000 jaar geleden) – zijn de gletsjers

De risico’s van oorlog werden nog teveel onderschat.
Per 1 februari 1944 maakte Van der
Poel zijn zo fel begeerde promotie.
Hij werd benoemd tot commissaris
van politie in Harlingen. Daar volgde
hij de gehate commissaris S.B. van
Wijnen op, op wie een aanslag was
gepleegd. Gelet op het strategisch
belang van deze havenstad, blijkt dat
Van der Poel geheel in de nazi-ideologie was afgegleden. Hier moest voor
de bezetter een vertrouwd persoon
het commando voeren. Zijn gezin
kwam hier een jaar later wonen. In
die tussentijd ontmoette hij de 34jarige Sjoukje Drost. Tussen beide
gehuwden ontstond een intieme relatie. Sjoukje haar man was tewerkgesteld in Drente. Toen het gezin van
Van der Poel in Harlingen kwam wonen, ging zijn relatie met Sjoukje gewoon verder. In de nacht van 7 op 8
november 1944 verdronk mevrouw
Van der Poel in de Rozengracht. Het
is duidelijk welke geruchten in Harlingen de ronde deden omtrent het
verdrinken van mevrouw Van der
Poel... Nu hadden de geliefden vrij
spel. Naar aanleiding van deze gebeurtenis reisden twee hoge politieofficieren uit Groningen, hoofdcommissaris Philippus Blank en majoor

Sijbolt Oosterhof, de volgende dag
voor onderzoek naar Harlingen. De
Friese N.B.S. kreeg hier lucht van en
gaf Wim van Mourik, Gemeentelijk
Operatieleider van Achtkarspelen,
order om een aanslag te plegen op
Blank, een beruchte nazi. Drie geoefende schutters gingen daarop in hinderlaag bij de Laatste Stuiver, wachtend op de terugkeer van beide officieren. Door de duisternis mislukte
de aanslag. Wel werd Blank zodanig
geraakt dat hij enkele maanden geen
dienst kon doen. Het bezoek van de
beide officieren aan Harlingen had tot
gevolg dat Van der Poel werd overgeplaatst. Sjoukje verhuisde naar Ee.
Na de oorlog werd Van er Poel tot 4
jaar en Sjoukje tot 1 jaar gevangenisstraf veroordeeld.

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

Ik val meteen maar met de deur in huis, samen met
twee koeien van waarheden.
1. ‘s Nachts is het kouder dan overdag;
en 2. ‘s Winters is het kouder dan ‘s zomers.
Aan deze feitelijkheden en ervaringen zal vrijwel niemand twijfelen. In het eerste geval bereiken zonnestralen ons niet of nauwelijks als wij op bed liggen
en het vrij donker is door de wenteling in 24 uur van
onze planeet om haar as. In het tweede geval bepaalt
de licht afwijkende stand van de aardas – die binnen
een jaar weer terugkeert naar zijn eerdere stand –
dat een deel van de aarde in de zomer meer en in
de winter minder zonlicht ontvangt. Het zijn bekende
clycli.Over vele duizenden jaren gerekend slaat de
stand van de aardas ten opzichte van de zon nog een
tikkeltje extra uit. Deze lichte afwijking en het gegeven dat de baan van de aarde om de zon over duizenden jaren verandert van ellipsvormig naar vrijwel
rond hebben echter enorme consequenties voor het
klimaat op ons ondermaanse gehad. Paleontologen
zijn het erover eens dat Pleistoceen (een zeer lange
periode die 10.000 jaar voor Chr. eindigde in het Holoceen, de warme periode waarin wij thans leven) 22
ijstijden heeft gehad en ook evenveel warmere tijdvakken tussen deze ijstijden. Zij schatten de duur van
elke ijstijd (of glaciaal) op gemiddeld 100.000 jaar en
elke warmere periode (of interglaciaal) op gemiddeld
30.000 jaar. De wetenschappers erkennen dat zij van
de eerste 19 ijstijden en warmere stadia daartussen
vrijwel niets weten. Van de laatste drie – de oudste
begon 475.000 jaar geleden – is wel wat meer bekend.
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met ijs, sneeuw en gesteenten in het huidige Nederland terechtgekomen in de lijn Den Helder – Lemmer – Assen – Stadskanaal. Restanten uit deze ijstijd
bevinden zich op grote diepte onder het aardoppervlak, waardoor wij er weinig van weten. Alleen in het
noorden van Nederland kwam enige potklei aan de
oppervlakte. Hier is later aardewerk van gebakken en
monniken hebben er een kleine duizend jaar geleden
de bekende kloostermoppen van gebakken.
Na het Elsterien volgde een periode van 40.000
jaar waarin de temperatuur zelfs zo toenam dat hier
olifanten en neushoorns leefden. Daarop kwam
zo’n 370.000 jaar geleden weer een ijstijd ons gebied bezoeken, het Saalien genoemd. In deze ijstijd
kwam wederom veel gletsjerijs met veel noordelijk
gesteente hiernaartoe geschoven. Circa 180.000
jaar geleden kwam het ijzig complex in het huidige
Nederland aan met een gemiddelde snelheid van
drie kilometer per jaar. Omdat extreme druk warmte
geeft kwam de voet van de diverse gletsjers los en
schoof dan iets naar voren om meteen daarna weer
vast te vriezen wegens de lagere temperatuur aldaar.
Uiteindelijk kwam de ongeveer een kilometer hoge
massa 130.000 jaar geleden tot stilstand in de lijn
Haarlem – Nijmegen toen het lichtelijk warmer werd.
Veel Friese meren sleten in deze tijd wat uit en elders
ontstonden zij – en eindmorenen van de gletsjers die
de terreinverhogingen op onder andere Texel, Wieringen en in Gaasterland opleverden. Ook de Utrechtse
Heuvelrug, de Veluwe, het Gooi, Montferland en de
heuvels rond Nijmegen vormen de eindresultaten
van deze voorlaatste ijstijd. Alle hier later aangetroffen gesteente stamt uit deze periode.
Nu heb ik door de lange aanloop maar heel weinig
over de zwerfstenen zelf verteld en over het gebruik
door de rendierjagers (ca. 11.000 geleden), de bosjagers (ca. 8000 jaar geleden en de Hunnebedbouwers (ca. 5000 jaar geleden) en hoe ze in recentere
tijden door de mens zijn gebruikt, toen die nog niet
beschikte over de mogelijkheid tot het vervaardigen
van bronzen en ijzeren gereedschappen. Veel stenen
(grote en kleine) zijn op allerlei manieren door onze
verre voorvaderen hier gebruikt op vrij intensieve en
vooral ingenieuze wijze. Hierover dan meer in zwerfstenen II.
Ben Datema

Onderwijzend personeel lagere school en ULO begin jaren 50. Onderste
rij: juf Fokkinga, juf Blauw, dhr van der Wey en juf Siebesma. Middelste rij
juf Goinga, dhr Terpstra, dhr Beerda, dhr van Kempen en dhr Dethmers.
Bovenste rij: dhr Hoekstra, dhr Kroeske en dhr Hamer.

Anne’s ansichten

door Anne van Lune

Deze monumentale boerderij Mejontsma State staat in het Oost vanuit het
dorp links van de Rijksstraatweg, vlak voor de spoorwegovergang. Deze
boerderij werd vanaf 1925 bewoond door de families v.d. Goot, Brouwer,
Bijlsma, G.A. Bosma, Botma en sinds kort door Paula de Jong.
Mejontsma State stond vroeger op het zogenaamde Heechhiem waar
Rint v.d. Meulen in 1954 een VW garagebedrijf liet bouwen. Dit werd later
overgenomen door Van de Brug. Mejontsma was van 1673 tot 1677 Grietman (burgemeester) van de Gemeente Achtkarspelen. Het familiewapen
van de Mejontsma’s is afgebeeld op de bijschuur van de boerderij en ook
op de Mejontsma-flat op de hoek van de Halbertsmastraat en de Prof.
Wassenberghstraat.

