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Voor de ogen van zo’n veertig genodigden en gasten vond afgelopen donderdag in de bibliotheek de opening van het Historisch Informatie Punt (HIP)
plaats. Adjunct-directeur Gosse van der Plaats van de Bibliotheken Noordoost Fryslân is content met deze plek in de bibliotheek. Wethouder Marten van der
Veen weet te noemen dat er nu een centrale plek is waar de geschiedenis van 675 jaar Achtkarspelen is te vinden. U kunt er onder andere historische films
bekijken (tijdens openingsuren), of de collectie ansichtkaarten van Anne van Lune bezien. De Feanster is gescand en digitaal op te vragen. Het HIP is digitaal
24 uur per dag open en kan u op weg helpen met bijvoorbeeld de zoektocht naar uw voorouders, www.hipnof.nl.

Va n d e re d a c t i e Ontwikkelingsvisie en welstandskader Buitenpost centrum
Oktober

De Binnenste Buiten van september
jongstleden was het laatste nummer dat door drukkerij Banda tot
een leesbare krant werd gemaakt.
De ingezette reorganisatie bij dit
bekende bedrijf ging door en nu is
óók het drukken van kranten stopgezet. Ons als redactie werd aangeraden over te stappen naar drukkerij van der Meer in Oosterwolde. Die
laat de krant echter drukken in Emmeloord. Hoewel Van der Meer een
goed toegerust bedrijf is, kwamen
er voor ons toch wel enkele veranderingen om de hoek kijken. Wijzigingen waar wij het nodige over
wilden weten in het belang van ons
aller dorpsjournaal.
Aangezien Kollum aan Buitenpost
grenst, was het aanleveren van de
gegevens en het ophalen van de
kranten een koud kunstje. Met Emmeloord op ruim een uur rijden
van Buitenpost, leek het een en het
ander toch wat moeilijker te worden. Nader overleg deed blijken dat
de krant gedrukt en wel op de dag
van verschijning tijdig kan worden
opgehaald bij Banda in Heerenveen.
Drukkerij van der Meer verzekerde
ons dat de condities als die met
Banda dezelfde zouden blijven. Enkele medewerkers van Banda, die de
gebruikelijke gang van zaken rond
De Binnenste Buiten Post kennen,
gaan mee over naar Emmeloord.
Daarmee leek de zaak al iets gemakkelijker te worden. Onze dorpskrant
blijft op de laatste maandag van de
maand verschijnen en zoals het nu
lijkt kan de huis-aan-huis-bezorging
óók op die dag beginnen. Wij hopen
als u dit leest, dat u niets van veranderingen gemerkt hebt. Als het nodig is, komen wij daarop terug.
Wij wensen u, hoe dan ook, hetzelfde
leesplezier toe.

Op de agenda voor de gemeenteraadsvergadering van 13 oktober jongstleden was
onder punt 16 het onderwerp: Ontwikkelingsvisie en Welstandskader Buitenpost
centrum en het voorontwerp bestemmingsplan Buitenpost centrum opgenomen. De
status was ‘informerend’ en dat betekende
dat er niet direct een besluit zou vallen.
Toch trok het de aandacht met de gedachte
dat de schep nu toch binnen afzienbare de
grond in zou gaan voor het creëren van een
modern en dus aantrekkelijk winkelgebied
in het centrum van Buitenpost met inbegrip van de Voorstraat. Het kwam echter
niet tot het slaan van de bekende spijkers
met koppen, omdat de hamer niet ter hand
werd genomen. De raad was ’s nachts om
één uur nog maar halverwege de agenda en
dit belangwekkende punt werd om ‘wakkere’ redenen voor behandeling doorgeschoven naar 24 november aanstaande.
Kernboodschap
In een poging uw nieuwsgierigheid op peil te
houden, volgen hieronder toch enkele dingen uit
het raadsvoorstel ter zake. De ontwikkelingsvisie
vormt een belangrijk toetsingsinstrument voor
nieuwe ontwikkelingen en initiatieven. Voor de beoordeling van concrete bouwplannen in het centrumgebied is een nieuw welstandskader vereist.
Het voorontwerp bestemmingsplan Buitenpost
centrum is opgesteld in het kader van het Project
Actualisering bestemmingsplannen Achtkarspelen. Het bestemmingsplan heeft betrekking op
het centrumgedeelte van Buitenpost. Het college
van B&W schrijft verder aan de raad, dat een vitaal
dorpscentrum voor Buitenpost van groot belang is
om een aangename sfeer te houden voor winkelen, werken, wonen en recreëren. Nu de oostelijke
rondweg om Buitenpost in gebruik is genomen, is
de functie van de Voorstraat drastisch gewijzigd.
Dit biedt ruimte voor een herinrichting en voor
initiatieven van marktpartijen, waarmee de positie
van Buitenpost als regionaal centrum kan worden
versterkt. Het is daarbij wel van belang dat de gemeente de kaders aangeeft waarbinnen die ontwikkeling zich dient te voltrekken. Impulsen dienen immers zo goed mogelijk tot hun recht te komen en dienstbaar te zijn aan het algemene doel.

In de visie wordt niet tot in detail bepaald wat wel
en niet kan. Deze beperkt zich tot hoofdlijnen. De
ontwikkelingsvisie is vrij lang onderweg geweest.
Het eerste ontwerp hiervan is (informerend) aan
de orde geweest in de raadsvergadering van 2
september 2010, samen met een communicatieplan. In dat plan kreeg de communicatie met de
verenigingen Plaatselijk Belang en BuVo aandacht,
evenals het overleg met marktpartijen, die hadden aangegeven plannen in het centrumgebied te
willen ontwikkelen. Met name het laatstbedoelde
overleg heeft veel tijd in beslag genomen. De
plannen van Woonexpo Kapenga op de hoek van
de Voorstraat-Irenestraat zijn in ruimtelijk opzicht
zodanig concreet dat ze in beginsel een vertaling
konden krijgen in het voorontwerp bestemmingsplan. Bij de door marktpartijen aangekaarte ontwikkeling op en rondom de locatie van de Poiesz
supermarkt aan de noordzijde van de Voorstraat
is het helaas niet zo ver gekomen. Een invulling
op basis van de door de gemeente aangegeven
ruimtelijke uitgangspunten, werd door de betrokken marktpartijen niet haalbaar geacht.
Verkeerskundige aspecten
In de ontwikkelingsvisie worden slechts op
hoofdlijnen uitspraken gedaan over de verkeerskundige aspecten en de feitelijke herinrichting
van met name de Voorstraat. Deze aspecten zullen in onderlinge samenhang beoordeeld moeten
worden. De voorbereiding daarvan is reeds ter
hand genomen en vormt onderwerp van structureel overleg met plaatselijk Belang en BuVo binnen een klankbordgroep onder voorzitterschap
van wethouder Lammers.
Welstandsnota
De huidige welstandsnota is vrij sterk gericht op het
huidige bebouwingsbeeld en dat correspondeert
niet op alle punten met de ontwikkelingen die de
visie mogelijk wil maken. Het nieuwe welstandskader komt overeen met dat voor de centrumgebieden van Harkema en Surhuisterveen. Een en ander
zal ter inzage gelegd worden voor inspraak.
Bestemmingsplan centrum Buitenpost
Het bestemmingsplan geeft een planologische
regeling voor het centrumgedeelte van Buitenpost. Op dit moment gelden er enkele bestem-

mingsplannen voor het centrum die verouderd
zijn. Het bestemmingsplan Buitenpost-centrum
geeft ruimtelijke kaders en sturingsmogelijkheden
om de kwaliteit van het centrum te behouden en,
waar nodig, te versterken. In het plan worden in
het algemeen de bestaande functies vastgelegd.
Het plan verschaft dus geen basis voor (grootschalige) ontwikkelingen, waarover nog geen of
te weinig duidelijkheid bestaat. Planologische medewerking aan laatstbedoelde ontwikkelingen zal
daarom later door middel van afzonderlijke ruimtelijke procedures tot stand moeten komen, waarbij
een locatiegerichte beoordeling kan plaatsvinden.
De Christinastraat en de Voorstraat vanaf de
Bakkershoek tot en met de voormalige rijwielzaak van Evenhuis, de Kerkstraat (deels) en de
Schoolstraat nummers 1, 3 en 5, hebben de bestemming ‘Centrum’ gekregen. Voor dit gebied
wordt gestreefd naar ontwikkeling en vitaliteit.
Dat wil het gemeentebestuur bereiken door in
dit gebied ruimte te geven voor verschillende
centrumfuncties, zoals bestaande en nieuwe detailhandel, kleinschalige bedrijvigheid en dienstverlening. Andere delen van de Kerkstraat, de
Voorstraat en de Stationsstraat (een kort gedeelte vanaf de Bakkershoek) zijn aangemerkt als
aanloopgebied naar het centrum. In dit gebied is
een mix van wonen en werken mogelijk, eventueel geschikt voor (kleinschalige) bedrijvigheid.
Inspraak en overleg
Een informatie-avond over het voorontwerp bestemmingsplan, het ontwerp Welstandskader en
de Ontwikkelingsvisie staat gepland voor 6 december aanstaande, onder voorbehoud instemming van de raad.
Slot
Als u dit gelezen hebt, zal waarschijnlijk de gedachte bij u naar boven komen, dat er nog heel wat water door de Buitenpostervaart moet stromen voor
er sprake is van een aansprekend centrum Buitenpost. Het Friesch Dagblad meldde op 15 oktober
jongstleden dat de Voorstraat in 2014 op de schop
gaat. De tijd zal het leren. Over de plannen, die in
dit artikel genoemd zijn, is nog meer wetenswaardige informatie te geven. De redactie zal bezien
of dat gestalte kan krijgen. Actuele ontwikkelingen
behouden uiteraard de aandacht.
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Zestiende Dorcas Voedselactie
Feestcommissie bouwt basis uit...
extra daad- en slagkracht gezocht!
Ja, jullie lezen het goed! De Feestcommissie Buitenpost barst van de energie om activiteiten te organiseren. De bruisende en spetterende activiteiten
worden naar een steeds hoger niveau getild. Wij als organisatie zoeken de
uitdaging in groter, spectaculairder en professioneler. De manschappen zijn
er, maar hoe hoger het niveau, hoe breder de basis moet zijn en dat is waarom wij op zoek zijn naar jou. Wij zoeken mensen om onze manschappen op
de basis te versterken met een of meer van de volgende eigenschappen:
- Ben jij diegene waar een organisator in hart en nieren in schuilt
- Ben jij diegene die het leuk vindt om een bijdrage te leveren in een team
dat steeds meer de grenzen opzoekt
- Ben jij diegene die daad- en slagkracht niet vreemd voorkomen
- Ben jij diegene die deel wil uitmaken van een jong en dynamisch team
- Ben jij diegene die op zoek is naar spanning, avontuur en spektakel
- Ben jij diegene die “leiderschap” aanspreekt
- Ben jij diegene met het motto “niets is te gek”
- Ben jij diegene die vergaderen in een ontspannen en informele sfeer
gezellig vindt
- Ben jij diegene die graag de puntjes op i zet
- Ben jij diegene die 1x per maand en vanaf mei tot augustus 2x per maand
een gezellige vergadering wil bijwonen
- Ben jij diegene die het dorp wil verrassen met wat nieuws
Dan ben jij diegene die wij zoeken! Aarzel niet en stuur vandaag nog een
mailtje met je gegevens naar: m.kampen@feestweekbuitenpost.nl en dan
nemen wij contact met je op.

Hij komt, hij komt…
Op zaterdag 19 november komt de Sint met een stel enthousiaste pieten
naar Buitenpost. De Sint zal om 14.00 uur aankomen met de trein waar hij
welkom wordt geheten door de burgemeester en natuurlijk alle kinderen.
Daarna zal hij een rondrit door het dorp maken en dan zal het feest vervolgd worden op plein Nijenstein. De feestcommissie is alweer druk bezig
om de voorbereidingen te treffen voor een mooie en geslaagde intocht
om de Sint mee te verwelkomen in Buitenpost, aan ons zal het dus niet
liggen of zou er toch weer iets tussen komen… o jé, o jé... In week 46
zullen jullie allemaal op school weer een mooie kleurplaat krijgen die je
dan zo mooi mogelijk moet maken en kunt inleveren bij Bakkerij Gouma
in de brievenbus voor sinterklaas. De Sint zal dan de mooiste tekeningen
belonen met een prijs. Kinderen die niet naar school gaan in Buitenpost
kunnen de tekening vanaf 15 november ophalen bij Bakkerij Gouma. Aansluitend aan het feest op plein Nijenstein zal er in It Koartling voor de groepen 1&2 en 3&4 weer een gezellige bijeenkomst worden georganiseerd
met de Sint en zijn pieten. Kom met z’n allen om de Sint te begroeten en
hem welkom te heten in Buitenpost!

Feestavond februari 2012
De feestavond van februari 2012 staat gepland, en wel op 18 februari 2012.
Dus houd je agenda vrij om wederom dit spetterende feest niet te missen.
De voorbereidingen zijn in volle gang en het belooft weer wat moois te
worden. Verdere details horen jullie natuurlijk zo spoedig mogelijk.

Feestweek 2012
Natuurlijk zitten we niet stil en zijn we alweer volop bezig met de voorbereidingen voor de komende feestweek. We kunnen wel zeggen dat
dit een van de meest sublieme feestweken wordt die ooit door ons zijn
georganiseerd, spektakel en spanning ten top, niets is te gek, the sky is
the limit !! Er zijn nu al een boel dingen geregeld en op touw gezet maar
we willen niet vooruit lopen op de feiten. En dus gaan we ook nog niets
verklappen, behalve… dat wij de Buitenposters nu eens de kans willen
geven om het mooie Buitenpost eens vanuit de lucht te bekijken… en
verder vertellen we nu nog niets.

Winterfair 2011
Op vrijdag 16 december wordt er weer een Winterfair georganiseerd.
Deze fair wordt gehouden in het centrum van Buitenpost en is van 16.00
tot 21.00 uur. De ervaring heeft geleerd dat het het meest gezellig is, als er
zoveel mogelijk kraampjes zijn, als er voor de inwendige mens wordt gezorgd, als er leuke dingen te koop zijn en als de sfeer wordt opgeluisterd
door bijvoorbeeld een levende kerststal en muziek. De kerstactiviteitencommissie doet ook dit jaar weer haar uiterste best om deze ingrediënten toe te voegen. Zo zijn de winkeliers aangezocht weer mee te doen,
bemenst Raderwerk de levende kerststal en is er gezorgd voor muziek
en voor de mogelijkheid iets lekkers te eten en te drinken. Er kunnen nog
wel wat kraampjes bij met handgemaakte spulletjes of mensen die willen werven voor een goed doel . Men kan zich hiervoor opgeven bij Lidy
Plantenga (0511-543189) of Greetje Haagen (0511-542351). Dit kan tot
een week van tevoren.

Spits gezegde

Houden van je woonplaats is
houden van de mensen die er wonen.

Dit jaar wordt in de week van 30 oktober tot en met
6 november voor de zestiende keer de Dorcas Voedselactie gehouden. Op meer dan duizend locaties in
Nederland wordt voedsel ingezameld voor de allerarmsten in Oost-Europa. Bij deze actie zijn meer dan 400
kerken, 600 supermarkten en ruim 6.000 vrijwilligers
betrokken. In Oost-Europa leven nog steeds veel mensen onder de armoedegrens. Vooral ouderen zijn zwaar
getroffen door de economische situatie waarin hun
land verkeert. Pensioenen bedragen veelal niet meer
dan 60 euro per maand. Dit geld gaat op aan vaste lasten als huur, elektriciteit en verwarming. Voor overige
zaken als voedsel en kleding blijven dan onvoldoende
middelen over. Daarnaast heerst in Oost-Europa een
hoge werkloosheid. Een sociaal vangnet zoals we dat
in Nederland hebben, kennen ze niet. Geen werk betekent vaak geen inkomen. Ook hebben veel mensen in
Oost-Europa te lijden onder de enorme prijsstijgingen
die worden veroorzaakt door de voedselcrisis. In 2010
werden tijdens de voedselactie 53.000 voedselpakketten ingezameld. Dit jaar streven we ernaar om 55.000
voedselpakketten in te zamelen. Het is de bedoeling
dat de eerste 20.000 voedselpakketten voor Kerst op
de plaats van bestemming terechtkomen. Een voedselpakket is in nauw overleg met de veldkantoren en
de douane van de verschillende landen samengesteld
en bestaat uit houdbare producten:

3 zakjes droge soep; 1 pak Liga (geen Milkbreak); 1
pak theebiscuit; 1 blikken ﬂes limonadesiroop; 2 plastic ﬂessen zonnebloemolie à 1 liter; 1 blik groenten a
800 gram; 1 blik vruchten a 800 gram; 2 kg gebroken
rijst; 1 pakje cacao (bv. Fairtrade, Droste of Van Houten); 2 pakken suiker a 1 kg; 2 doosjes (vruchten)thee;
3 pakken macaroni a 500 gram; 1 pot jam; 1 pakje
(lange) kaarsen (2 à 3 stuks); 2 tandenborstels, 2 tubes
tandpasta, 1 ﬂes shampoo en 1 blok handzeep (geen
ﬂacon, niet vloeibaar).
Wilt u deze mensen ook helpen dan kunt u de bovengenoemde producten brengen bij een van de onderstaande personen:
P. Rus, de Spil 9, tel. 541144;
W. Leguijt, de Lange Schoor 33, tel. 543363;
F. de Hoop, Parcours 8, tel. 541245;
W. Oosterman, Julianalaan 9, tel. 543469;
en T. Coehoorn, Kruirad 41, tel. 543001.
Kunt u de producten niet brengen, dan kunt u een van
deze mensen bellen, dan worden de producten bij u
opgehaald. Helpt u mee?
Christengemeente, Gereformeerde kerk (vrijgemaakt)
en PKN gemeente Buitenpost

16.000 mensen met MS zoeken 16.000 collectanten
Eén op de duizend mensen in Nederland krijgt de diagnose Multiple Sclerose, een niet te genezen ziekte
van het centrale zenuwstelsel. De diagnose wordt
vaak gesteld bij mensen tussen de 20 en 40 jaar, in
een tijd dat je op het punt staat een studie te volgen
of aan gezinsuitbreiding denkt. Opeens is de toekomst
niet meer zeker. Wat kun je wel blijven doen en wat
niet meer? Niemand weet hoe MS zich ontwikkelt.
Het streven is om voor elke MS-patiënt, een collectant
op straat te zien tijdens de MS collecteweek. 16.000
mensen met Multiple Sclerose verdienen net zoveel
collectanten. De zoektocht naar 6.100 extra collectanten start nu! Doe mee! De collecteweek is van 21 t/m
26 november.
Het Nationaal MS Fonds zet zich in voor mensen met
MS.Naast voorlichting en patiëntenondersteuning verricht zij onderzoek naar de ziekte en de problemen die
mensen met MS ervaren. Het Fonds kan haar werk
alleen doen dankzij giften. De huis aan huis collecte in

november is de belangrijkste inkomstenbron. U kunt
het Nationaal MS Fonds ook steunen door een gift
over te maken naar giro 5057 te Maassluis.
Voor informatie kijk op: www.nationaalmsfonds.nl of
bel met 010-5919839.

Stamppotbuffet Lauwerscollege op 7 december 2011
Net als in 2009 en 2010, wordt er ook dit jaar een
stamppotbuffet georganiseerd. Hiermee komen we
tegemoet aan de wens van veel inwoners van Buitenpost. De directie van het Lauwerscollege heeft de
ontmoetingsruimte van de school inmiddels weer beschikbaar gesteld. Dit jaar wordt geld ingezameld voor
Pikulan en dan in het bijzonder voor het project Batu,
Oost Java. Dit project bestaat hoofdzakelijk uit ﬁnanciële adoptie van kinderen. In Nederland worden hiervoor adoptieouders gezocht. Met hun steun kunnen
de kinderen naar school. In samenwerking met de Wilde Ganzen wordt op dit moment een bovenverdieping
op de school gebouwd. Met het stamppotbuffet willen

wij deze activiteit ondersteunen. Op deze wijze helpen
we kinderen in Batu aan betere leefomstandigheden
en na hun studie, zicht op een baan. Meer info is ook
te vinden via www.pikulan.nl, project Lembaga Pendidikan Titian Bangun Diri (TBD) in Batu en Malang.
Eet u/jij mee? Van harte welkom! De maaltijd start om
18.00 uur. Vanaf 17.30 is de zaal open. De deelnameprijs is € 7,50 p.p. Kinderen van 2 tot 12 jaar betalen €
2,50 per persoon. Opgave kan bij Marieke Bijlstra, tel.
544848 of via stamppotbuffet@hotmail.com. Gasten
die vervoer nodig hebben, kunnen dit ook doorgeven
aan Marieke Bijlstra.

Enitor bv neemt afscheid van Dirk van der Lei
Dirk van der Lei vertegenwoordigde op 28 en 29 september Enitor
bv nog op de jaarlijkse kunststofmanifestatie in het Koningshof te
Veldhoven. Met ruim 3600 bezoekers doet de kunststoffenbeurs
zijn naam eer aan als het grootste
kunststoffen evenement in de
Benelux. Nu na 34 jaar te hebben
gewerkt, maakt hij als verkoopadviseur buitendienst bij Enitor bv per 1
oktober 2011 gebruik van zijn wel-

verdiende vroegpensioen. Hij heeft
een leeftijd bereikt waarop hij het
stokje overdraagt aan de volgende
generatie. Met een informeel samenzijn in Restaurant & Partycentrum Lauwersland in Oudwoude,
werd onder het genot van een
hapje en een drankje teruggeblikt
op zijn loopbaan bij Enitor bv. Directeur Han Schootstra bedankte hem
voor zijn inzet en wenste Dirk alle
goeds toe voor de toekomst.

Opbrengst nationale
collecte nierstichting

Opbrengst nationale
collecte kankerbestrijding

In Buitenpost is tijdens de Nationale Collecteweek
ruim € 3.600,- ingezameld. Inwoners van Buitenpost
die de collectanten van de Nierstichting hebben gemist, kunnen hun bijdrage overmaken op ING 88.000
t.n.v. Nierstichting Nederland te Bussum of sms NIER
naar 4333 (één SMS is een eenmalige gift van 3 euro).
Voor meer informatie kunt u de website van de Nierstichting raadplegen: www.nierstichting.nl.

De collecte voor KWF Kankerbestrijding in Buitenpost
heeft € 5.358,58 opgebracht. Wie de collectant heeft
gemist, kan alsnog een gift overmaken op giro 26000
ten name van KWF Kankerbestrijding in Amsterdam.
Met het geld dat de collectanten hebben opgehaald blijft
KWF zich inzetten voor minder kanker en een betere
kwaliteit van leven. De KWF-afdeling Buitenpost dankt
iedereen voor zijn of haar bijdrage aan deze collecte.

Al gelezen?

™

> Houtindustrie Van de Witte bv in Buitenpost
is dinsdag 11 oktober 2011 failliet verklaard. Het
bedrijf bestond 90 jaar en had nog 20 werknemers op de loonlijst staan. Twee jaar geleden
stonden er nog ongeveer 35 mensen op de
loonlijst. Het bedrijf vroeg zelf het faillissement
aan en wijt de ondergang aan de stagnerende
vraag in de seriematige woningbouw. De directie laat weten dat in de komende vier tot zes
weken een doorstartscenario wordt ontwikkeld.
> Achtkarspelen gaat de Voorstraat in het winkelgebied van Buitenpost aanpakken. Het doorgaande verkeer over deze weg vormt al jaren
een probleem. Met de komst van de oostelijke
rondweg om Buitenpost wordt het centrum al
deels ontlast. Door de Voorstraat anders in te
richten wil de gemeente het doorgaande verkeer nog verder uit de dorpskern weren. In 2014
wordt een begin gemaakt met het werk.
> Een negentienjarige inwoner van Kollumerpomp is aangehouden voor het gooien met ﬁetsen op het Stationsplein in Buitenpost. Agenten
zagen drie ﬁetsen op het spoor liggen. Ook op
het perron was de man te keer gegaan. In de
ﬁetsenstalling bleek de ravage nog groter. Daar
bleek een twintigtal ﬁetsen te zijn omgegooid en
kapot. Enkele geparkeerde auto’s liepen eveneens schade op door het gooi- en smijtwerk. Na
een zoektocht in de omgeving van het station
kon de man worden gearresteerd.
> Na een succesvolle samenwerking van anderhalf jaar heeft dirigent Ido-Gerard Kempenaar
uit Buitenpost te kennen gegeven dat hij zijn
werkzaamheden bij de Provinciale Brassband
Groningen stopt. “Het ligt niet aan de mensen,
het niveau of de organisatie, de PBG is een van
de best georganiseerde brassbands” aldus IdoGerard. De reden van zijn vertrek is dat hij zich
toch niet op zijn plaats voelt bij de PBG. Niet
alle puzzelstukjes vallen op zijn plek, terwijl een
optimale samenwerking tussen band en dirigent
een belangrijke succesfactor is binnen de visie
van de PBG.
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PBB Van de bestuurstafel...
Tryaterfoarstelling De Presidintes
Yn de wenkeuken fan
in trochsnee hûs, yn in
trochsnee doarp, sitte
trije trochsnee froulju by
mekoar. Se prate oer it libben, oer harren noeden en
soargen en oer eangst en
lilkens. It gelok wurdt harren net sa mar gund. Erna
libbet fan de AOW en hat
soargen oer har soan en it
Spylsters Aly Bruinsma, Tamara Schoppert en Alyt
Damstra.
neiteam dat mar net komme wol, Greta hat lykwols
in pensjoentsje, mar kin it net goed ﬁne sûnt har dochter út har libben
fuortrûn is. En Marytsje... ach, sy is tefreden mei har wurk as toiletjuffer.
As it húske ferstoppe is, dan libbet se op en pakt se de boel mei beide
hannen oan.
De Presidintes is in keukentafelkomeedzje oer it libben sels. It is in ferhaal
oer teloarstelling, ûnmacht en lilkens. Mar ek oer langstme en freonskip.
En benammen oer de enoarme krêft fan de fantasy. In moderne klassiker,
dy’t al 20 jier yn hiel Europa spile wurdt.
Tekst Werner Schwab, oersetting Bouke Oldenhof, regy Jos van Kan,
spylsters Aly Bruinsma, Tamara Schoppert en Alyt Damstra.
Tiisdeitejûn 1 novimber 2011.
Oanfang: 20.00 oere
Lokaasje: Sealesintrum The Point.
Tagongsprizen: €15,50 normaal, €14,00 Freonen en 65+, €11,00 CKV/CJP.
Foarferkeap: Hedera Blommen.
Agenda:
Zondagmiddagkerstconcert Popkoor Akkoord uit Surhuizum.
Zondagmiddag 18 december 2011
Aanvang 15.30 uur
Locatie: Mariakerk, Oude Havenstraat, Buitenpost
Voorverkoop Hedera Bloemen € 7,50, aan de kerk € 8,50

Fryske Krite Bûtenpost spilet
In saaklike affêre
In komeedzje yn twa bedriuwen fan Alan Ayckbourn, How the other half
loves, yn in Fryske bewurking fan Baukje Stavinga. Bob hat in slûperke
makke mei Fiona, de frou fan syn baas. As harren echtgenoaten nitelige
fragen stelle, betinke se gau in aliby. Bob wie by William en Fiona by Mary.
Oant saﬁer neat oan ‘e hân. Mar dan komme William en Mary ynienen
hiel gesellich op besite. En dan is it: rêde wat der noch te rêden falt... In
saaklike affêre is in ûnwjersteanbere geastige relaasjekomeedzje, wêryn’t
de perikelen fan trije echtpearen op in orizjinele manier mongen wurde.
Ayckbourn lit him yn dit stik fan syn meast humoristyske kant sjen en dat
moat wol in net te missen foarstelling wurde.
De rolferdieling:
Frank Foster
Fiona Foster
Bob Philips
Teresa Philips
William Featherstone
Mary Featherstone

Andre de Zee
Anneke Nieuwenhuis
Arnold Jan Ruisch
Amerens de Vries
Dictus Benedictus
Iris Kloosterman

Rezjy
Ynstekster

Rita Wijnsma
Gerda Ruisch

Datum: sneon 19 novimber en op sneon 26 novimber
Plak: The Point, Foarstrjitte 54, Bûtenpost
Begjintiid: 20.00 oere, seal iepen fan 19.00 oere ôf
Dûnsmuzyk: Très Chic
Foarferkeap: Foar leden fan sneon 5 novimber ôf en foar net-leden fan
sneon 12 novimber ôf by Blommesaak Hedera yn Bûtenpost
Tagongspriis: Foar leden € 3,50, foar net-leden € 9,00

Alleengaanden-middag
Op zaterdag 5 november ’s middags om 15.30 uur (half vier) wordt in De
Schakel aan de Voorstraat de jaarlijkse alleengaanden-middag gehouden.
Het belooft weer een gezellige middag te worden, die wordt afgesloten
met een gezamenlijke broodmaaltijd. Dit jaar zal Pepermunten voor ons
optreden, een cabaretprogramma rond kerk en samenleving. Het programma wordt gepresenteerd door Johan Smedema. Hij schrijft zelf de
teksten. Dhr. Smedema is een 70-plusser en kerkelijk actief in de Protestantse Gemeente Hilversum. Het programma is vrolijk, mild, pittig, niet
kwetsend, maar soms wordt ook heel serieus aangekeken tegen zaken
die kerk en samenleving raken. De muzikale begeleiding is in handen van
de pianist Peter Hartman. Hij is 50-plusser en eveneens kerkelijk actief in
bovengenoemde gemeente. We hopen op een hele gezellige middag. Natuurlijk is er ook alle ruimte om met elkaar in gesprek te gaan. Tussen half
drie en drie uur wordt u ontvangen met kofﬁe of thee. Niet alleen leden
van de kerk, maar ook andere 55-plussers zijn van harte welkom.
U kunt zich tot 2 november opgeven bij T. Coehoorn-v.d.Wal, tel. 543001,
diaconie PKN gemeente Buitenpost.

Oktober 2011
Zoals beloofd in de vorige editie zouden we u op de hoogte houden van de
uitkomst van het overleg wat er plaats zou vinden met onze ad interim burgemeester. We hebben het zeer op prijs gesteld dat naast de burgemeester
ook de wethouder Lammers en college secretaresse mevr. Boers aanwezig
waren. In een twee-uren durend gesprek dat inmiddels plaatsgevonden
heeft en door ons als bestuur zeer positief ervaren is willen we een tweetal
zaken nader belichten die ons als bewoners na aan het hart moeten liggen. Als eerste is dit de ontwikkeling van meer bedrijvigheid in ons dorp.
Denk hierbij niet alleen aan de ondernemers in het centrum maar ook
aan het industrieterrein de Swadde. Ook deze ondernemers maken deel uit
van onze middenstand. Willen wij ons dorp verder op de kaart zetten dan
is een gezamenlijke inspanning van alle betrokkenen vereist. Hier zal door
ons en verschillende andere partijen spoedig gehoor aangegeven moeten
worden. We zullen uit moeten gaan van kansen en onze eigen kracht/sterke
punten in plaats van bedreigingen en zwakke punten. Een ander punt was
het zwembad, in de media hebben verschillende stukken gestaan welke tot
op zekere hoogte de toekomstige situatie schetsen. Er wordt druk overleg
gevoerd tussen verschillende geïnteresseerden en uiteraard gaat men voor
een zwembad met een 25 meter bad wat goed te exploiteren valt. Dit laatste geldt niet alleen voor het zwembad maar voor alle ondernemingen in
Nederland nu we in ‘zwaar financieel weer’ zitten. Dit neemt natuurlijk niet
weg dat er voor positieve ontwikkelingen altijd ruimte moet zijn. Uitgaan
van kansen en eigen kunnen is hierbij van cruciaal belang.
Ook is er weer vergaderd door de centrumcommissie. In deze kring zullen
er binnen afzien bare tijd spijkers met koppen worden geslagen. Een van de
zaken die als eerste zal worden aangepakt is de Voorstraat. Dit vanwege het
feit dat hier de verkeersdrukte sterk is afgenomen en dat nu de inrichting
om een andere aanpak vraagt. Er zal een verkeersplan gemaakt worden om
zo een beeld te krijgen hoe de Voorstraat het beste kan worden aangepakt.
Over de verkeerssituatie in ons dorp ontvangen we nog steeds reacties en
deze zullen stuk voor stuk op papier gezet worden en doorgegeven worden
aan de gemeente zoals afgesproken. Uiteraard zullen we moeten kijken
waar prioriteit aangegeven zal moeten worden. We houden u op de hoogte
via deze krant.
Namens het Bestuur van Plaatselijk Belang Buitenpost,
Fokko Terpstra, waarnemend voorzitter,
e-mail: f.terpstra@upcmail.nl, tel. 543690

Programma Rode Kruis 2011-2012
17 november: aanvang 09.15 uur
Mevr. J. Schaafstal vertelt hoe de stichting Stuva twee
weeshuizen en een ziekenhuis in Tanzania helpt.
15 december: aanvang 09.15 uur
Mevr. Hilly Harms vertelt een toepasselijk verhaal in twee
delen.
19 januari:
aanvang 09.15 uur
De ons welbekende heer J. Hooghiemstra uit Oentsjerk
doet verslag van zijn reis naar Nepal.
23 februari: aanvang 14.00 tot 16.30 uur
Feestmiddag in de Lantearne, Surhuisterveen.
Optreden van het duo Mark & Tjark, zingen bij de afwas.
Intree € 6,- inclusief 6 loten.
26 april:
aanvang 17.00 uur
Lentebroodmaaltijd in de Lantearne te Surhuisterveen.
24 mei:
aanvang 09.15 uur
Bingomorgen.
Informatie te verkrijgen bij mevr. Bruintjes 0511-544524.
Hebt u interesse voor een bestuursfunctie bij het Rode Kruis, afdeling
Smallingerland en Achtkarspelen, bel mevr. M. Graafsma 0512-516563/
06-23129588.

Uniek concert Concordia en Vocaal
Ensemble
Omdat het sneller december is dan u denkt, willen wij u alvast attenderen
op het unieke kerstconcert, dat de Christelijke Brassband Concordia en
Vocaal Ensemble Buitenpost samen zullen geven. Uniek, omdat het voor
het eerst is dat deze twee Buitenposter muziekgroepen samen optreden!
De dirigenten, Richard Visser en Ardiaan Dercksen, hebben een gevarieerd
programma samengesteld. Brassband en koor zijn apart te beluisteren,
maar natuurlijk zullen koor en brassband ook samen musiceren! Noteert u
alvast de datum: Zaterdag 17 december om 20.00 uur in de Mariakerk.
Kaarten à € 5,- (inclusief consumptie) zijn te bestellen via:
kaarten@brassbandconcordia.nl of bij Sikke Visser, tel. 06-22904931, of ’s
avonds aan de zaal. N.B.: Dit concert wordt ook uitgevoerd in Oudwoude,
op zondag 11 december om 16.00 uur in de Hervormde Kerk.

Rommel- en boekenmarkt en bazaar
Op vrijdag 18 november is er in de Doopsgezinde Kerk in Buitenpost weer
de jaarlijkse rommel- en boekenmarkt en bazaar. Op zoek naar leuke decembercadeautjes dan is dit uw kans! Te koop onder andere eigen gebreide sokken, jam, woondecoraties, bloemstukjes en andere cadeaus.
Tussendoor een kopje kofﬁe of thee met cake en als u een gokje wilt
wagen, de raadspellen en het rad van avontuur staan garant voor mooie
prijzen. Ook voor de kinderen is er van alles te doen. Van 20.00 tot 21.00
uur kunt u bij de rommelmarkt een grote boodschappentas vullen voor
€ 2.50. Vrijdag 18 november 14.00-17.30 en 19.00-21.00 uur. Doopsgezinde kerk, Julianalaan 12a, Buitenpost.

Openingstijden
dinsdag en woensdag : 13.00-17.30 uur
donderdag en vrijdag : 10.00-17.30 uur
zaterdag: 10.00-17.00 uur

ZOO Outdoor laarzen
- waterdicht
- leren binnenvoering
- uitneembare zool

De nieuwe collectie
is weer binnen!

Ten Cate
&
Slogg i
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In Nederland horen koeien in de wei...
door Nelleke Kemps-Stam

Klaas Joustra breidt door inbreiding zijn bedrijf uit

Aan het Oost 4 ligt het boerenbedrijf van D.H. en K.D. Joustra. Wie
vanuit het dorp het erf oprijdt, ziet nauwelijks waar vader Douwe
en zoon Klaas zich precies mee bezig houden. Wanneer je naar achteren loopt, ontdek je een stal vol koeien met een apart gedeelte
voor kalfjes. Op het moment dat ik een afspraak kwam maken met
Klaas, verliet juist een groep Japanners het bedrijf. Terwijl ik verbaasd toekeek, begroette een van hen me met een buiging. De eerste vraag van het interview diende zich vanzelf aan.
Op 1 april 2011 waren er nog ruim
70 duizend landbouwbedrijven in
Nederland. Dat is 3 procent minder
dan vorig jaar. Dit betekent een teruggang van bijna 6 bedrijven per
dag. Ten opzichte van het jaar 2000
is het aantal bedrijven gedaald met
28 procent. De oppervlakte cultuurgrond is 1,85 miljoen hectare, een
daling van 1 procent ten opzichte
van een jaar eerder. Sinds het jaar
2000 is het areaal cultuurgrond met
6 procent afgenomen. Daarmee
komt het aandeel cultuurgrond op
55 procent van de totale Nederlandse grondoppervlakte. Dit blijkt
uit de voorlopige uitkomsten van
de Landbouwtelling 2011 (bron:
CBS).
Van vader op zoon
“Wat deden die Japanners op je
erf?”, vraag ik Klaas wanneer het
gesprek plaatsvindt. Klaas moet
lachen. “Dat komt omdat wij met
een robot melken en een automatisch voersysteem hebben”, legt
hij vervolgens uit. “Dat is nog vrij
bijzonder. Daarom komt de robotle-

moment met Sietske het dorp voor
de boerderij. De boerenzoon had
Yvonne Jaspers met het programma ‘Boer zoekt vrouw’ niet nodig
om aan de vrouw te komen.
Afschafﬁng quotum
Een melkveebedrijf heeft gemiddeld 70 dieren. “Wij hebben op dit
moment 90 melkkoeien. Er moeten twee gezinnen van bestaan.
Wij willen nog wel groeien tot
140.” Ik wijs Klaas erop dat staatssecretaris Bleeker een website
heeft geopend om een discussie
over de intensieve landbouw op
gang te brengen. Het gaat dan met
name om de afschafﬁng van megastallen. “Dat vind ik een foute
zaak”, meent Klaas. “Wat megastallen zijn, is al een discussiepunt.
Een megastal hoeft in principe
niet slecht te zijn. Denk maar aan
een bedrijf waar meerdere broers
een bedrijf leiden. Die willen wel
graag wat meer melken. Vaak zijn
die stallen heel goed qua klimaat
en dierenwelzijn. Ik ben niet tegen
megastallen. En als ze ook nog

De oorkonde. (foto: Nelleke Kemps-Stam)

Het boerenbedrijf aan Het Oost 4. (eigen foto)

verancier hier wel eens langs met
buitenlandse en binnenlandse mensen om te kijken hoe het hier gaat.
Wij hebben de stal gerenoveerd en
gemoderniseerd. Het waren trouwens geen Japanners, maar Koreanen.” In de bedrijvengids staan
D.H. Joustra en K.D. Joustra vermeld met de toevoeging ‘Fokken
en houden van melk-en rundvee’.
Dat klinkt alsof ze speciale boeren
zijn. “We zijn gewoon een melkveebedrijf”, zegt Klaas nuchter. “In
1910 is dit bedrijf hier gebouwd.
Daarvoor zat mijn oeroerpake aan
de overkant van de weg. Ik ben de
vijfde generatie die hier boert in
Buitenpost”. Douwe –die net in de
keuken kofﬁe zit te drinken- weet
nog te vertellen dat de Joustra’s in
1888 vanuit Dronrijp naar Buitenpost kwamen om een boerderij te
pachten. Het bedrijf aan het Oost 4
is eigen bezit. Vader en zoon hebben gekozen voor een maatschap.
“Het voordeel daarvan is dat het
straks wat makkelijker gaat bij de
bedrijfsovername”, zegt Klaas. “Ik
werk me er langzamerhand steeds
meer in.” “Ik ga wel door tot m’n
65ste hoor”, vult Douwe aan. Sinds
twee jaar woont hij met zijn vrouw
in het dorp. Klaas verruilde op dat

mooi inpassen in het landschap,
moeten de mensen zelf weten of
ze dat willen of niet.” Douwe begon in 1975 met 40 koeien, Klaas
heeft nu al meer dan het dubbele.
“En met het jongvee erbij hebben
we ongeveer honderd stuks”, corrigeert Douwe. “De vaarskalveren
houden we allemaal, de stiertjes
gaan weg”, zegt Klaas. Zo houdt
hij het bedrijf in stand. “Met de
koekalveren fokken we voor onszelf en over twee jaar kunnen we
ze melken. We willen meegroeien
met onze eigen veestapel en we
kopen geen koeien aan.” Voor de
duidelijkheid: een koe kost ongeveer 1200 euro. “Het melkquotum
houdt een snelle uitbreiding ook
tegen. In 2015 gaat het quotum
eraf”, zegt Klaas. “Wat ervoor in
de plaats komt, weet ik niet. Maar
vanaf die tijd kunnen we weer
vrij melken en kun je makkelijker
groeien. Misschien komen er dan
nieuwe regels, zoals een beperkt
aantal dieren op een hectare. Het
voordeel van een quotum is dat
er een evenwicht is tussen vraag
en aanbod. Zolang er honger is op
de wereld, is het wel een beetje
vreemd om melk weg te moeten
gooien. Nederland is een export-

Klaas Joustra aan het werk in de stal. (eigen foto)

land. De vraag om melk stijgt bij
de groei van de wereldbevolking,
maar ook ten tijde van schaarste.
En wij hebben overal teveel van.”
Dat geldt niet voor de landbouwers in ons land. Er zijn per dag
nog steeds zes à zeven boeren
die ermee ophouden. Opvallend
is ook dat nog maar 57% van de
koeien in de wei staat. Een poging
van Campina om de koeien weer
naar buiten te krijgen, stuit op veel
weerstand. “Volgend jaar krijgen
de boeren een halve cent meer per
liter als de dieren een aantal uren
buiten staan”, verduidelijkt Klaas.
‘Maar er zijn boeren die de mogelijkheid niet hebben om te weiden.
Men is vrij om wel of niet mee te
doen. Op zich vind ik het geen gek
idee. Het imago van het boerenbedrijf in Nederland is dat er koeien
in de wei staan. En dat moeten we
zo houden. Er zitten natuurlijk ook
nadelen aan. Binnen houden betekent een makkelijker bedrijfsvoering en je hoeft geen rekening te
houden met het weer. Bovendien
vertrapt een koe een derde deel
van het gras, wat anders gedroogd
en opgegeten wordt.”
Het bedrijf aan het Oost telt 65
hectare, net iets boven het gemiddelde. Door de nieuwe rondweg
raakte het bedrijf grond kwijt. “Niet
veel”, zegt Klaas. “We hebben wat
geruild en er is wat verschoven.
We missen wat weidegrond vlak-

bij huis. Het was niet gemakkelijk,
maar het resultaat is oké. En gelukkig zonder rechtszaak.”
Topsporters
Dierenwelzijn gaat ook dit bedrijf
niet voorbij. “Als je ziet, hoe goed
de koeien het hier hebben, doen
wij niet veel wat dieronvriendelijk
is, denk ik. Mensen menen wel
eens dat biologisch boeren zoveel
beter is, maar ik denk dat een koe
het bij ons beter heeft. Zo’n biologische koe heeft misschien de hele
zomer buiten gelopen. Terwijl een
koe een hekel aan water heeft.
Bij ons krijgen ze goede kwaliteit
voer, dus ik denk niet dat biologisch per deﬁnitie veel beter is.”
Met de komst van de Partij voor de
dieren raken verhoudingen soms
wel wat scheef. Een vis mag niet
meer in een ronde kom en aan een
dier mag niets mankeren. “Ik had
eens een schaap met een gebroken poot. Die kwam in het gips,
maar de dierenarts zei dat hij zolang maar niet in de wei moest.
De mensen willen zoiets niet zien.
Maar we houden een mens met
een gebroken been toch ook niet
binnen?”, reageert Klaas.
Een koe wordt gemiddeld een jaar
of vijf, zes. “Het zijn topsporters.
We doen er alles aan om ze zo lang
mogelijk te houden. Ik heb er zelf
ook moeite mee als een goede koe
naar de slacht moet. Alle koeien
hebben op papier wel een naam,

maar wij werken met nummers.
Een koe herken je aan het uiterlijk,
maar ook aan het karakter. Je hebt
je favoriete koeien, want je werkt
er zeven dagen in de week mee.
Laatst hadden we een 100.000 liter koe. Ze is al vijftien jaar en heeft
al veel meegemaakt.” Klaas doelt
op de aanschaf van de melkrobot
en het voersysteem. Door deze
‘inbreiding’ kunnen we in de bestaande stal meer koeien melken.
Verhuizen is daardoor ook niet direct nodig. Door het bouwen van
een jongveestal zitten alle dieren
nu onder één dak.”
Klaas gaat 100% voor zijn baan.
Sietske vindt het werk heel mooi,
maar houdt haar werk van tandartsassistente nog wel even aan. “Het
is geen gewone baan”, typeert
Klaas het boerenwerk. “Maar mijn
motto is: ik wil daarnaast wel tijd
hebben voor hobby’s. Er is zeker
meer dan de boerderij.” De ﬁerljeppers in Buitenpost en de vrijwillige brandweer maken dan ook
dankbaar gebruik van de sterke
boerenzoon.

(advertentie)

Nacht

door Janne Oosterwoud

Tegearre rûnen wy troch de heldere winternacht, ús heit en ik. Ik
hie him stiif by de hân, oerweldige
troch it stille tsjuster en de skitterjende stjerren. Se hienen allegear in
namme fertelde heit, en hy wiisde
my de Grutte Bear, de Poalstjer en
de Lytse Bear. It is noait wer oergien, myn fasinaasje foar de nacht.
Foardat ik op bêd gean triuw ik faak
it grutte dakrút even iepen en sjoch
nei de loft, de moanne, de stjerren
en planeten.
Mar de nacht is siik. Siik fan te folle

ljocht en lawaai. Ha gjin noed, de
natuer- en miljeufederaasjes hawwe de pasjint al yn ‘e behanneling.
Op 29 oktober yn ‘De nacht van
de nacht’ stjoere se kloften minsken de natuer yn. Dy gean dêr it
donker te liif mei bûslampen. Se
skine de pasjint rjocht yn ‘e eagen
en jeie alle fjildmûzen en ûlen yn
‘e stress. Dy nacht sil ik om 00.00
oere op it brechje stean by de ﬁver.
Dan stjoer ik in groet nei ús heit, en
in knypeach nei de Grutte Bear. Ik
hoopje op in momint stilte, al is it
mar twa minuten.

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

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

De Binnenste Buiten Post

Tuin ( b e ) leven

Mensen uit de steentijd
Nu het ijstijdenmuseum uitbreidingsplannen koestert,
is het wellicht interessant eens te lezen wat journalist
S.J. van der Molen en kenner van de geschiedenis in
1962 over de steentijd in de omgeving van Buitenpost
schreef:
“Op een bouwakker bij Buitenpost liep eens een man,
die nogal geconcentreerd naar de grond keek en zo nu
en dan wat oppakte. Soms stak hij dat in zijn broekzak,
maar gooide ook wel eens wat weg. Het was herfst en
niet zulk heel mooi weer. Een boer, die daar langsliep,
bleef even staan en vroeg zich af waar die man mee
bezig was. Kinderen op de ﬁets zeiden tegen elkaar:
Zou dat iemand zijn, die iets weggepikt heeft? Of zou
er een schat in de grond zitten? De kinderen durfden
niet te vragen, maar als ze dat wel gedaan zouden hebben, zou hij hen vast iets hebben willen laten zien dat
nieuw voor hen was. Want die man was een stenenzoeker, zoals dat wel genoemd werd. Hij zocht op dat
hoog gelegen perceel naar stukjes vuursteen. Geen
gewone steentjes dus, die je haast overal wel zag liggen. Neen, het ging hem om steentjes, die door vroegere bewoners gebruikt waren. Wat voor soort mensen? Ja, dat was eigenlijk niet bekend, maar in ieder
geval mensen, die hier zo’n 7000-8000 jaar geleden
gewoond hebben. Toen zag de wereld er heel anders
uit dan tegenwoordig. De ijstijd was voorbij. Een kale
vlakte had plaatsgemaakt voor bossen van berken en
dennenbomen. Een tijd later was het hier warm genoeg voor eikenbomen, iepen en lindebomen. Het rendier was al teruggegaan naar de poolcirkel, omdat er in
deze omgeving niet goed meer te leven viel. Er kwamen andere dieren voor in de plaats. En op die beesten
joegen de toenmalige mensen met pijl en boog. De
pijlen waren van hout, maar de punten werden gemaakt van steen. Men wist niet van het bestaan van
ijzer en brons en daarom werd er vuursteen gebruikt
en die kon je in de grond vinden. Die steen werd in
stukken gebikt en geslepen. Zo ontstonden er scherpe
punten, mesjes en krabbers. Deze gebruiksvoorwerpen werden soms zo mooi bewerkt, dat ze er sierlijk
uitzagen. En daar zocht die man op de bouwakker naar
en die werden het meest gevonden op hooggelegen
gronden. Het bijbehorende hout was natuurlijk allang
vergaan, maar de stenen onderdelen natuurlijk niet. Dit
soort zaken kwam bij het ploegen van het land vaak
naar boven. Dat was een gevolg van de steentijd. Er
is een oude, middelste en een nieuwe steentijd. De
gebruiksvoorwerpen die bij Buitenpost en omstreken
gevonden werden, komen uit de middensteentijd (het
mesolithicum). Lithos is Grieks en betekent steen. Wij
mogen bewondering hebben voor die mensen, die
lang geleden alles met gebrekkige middelen moesten
doen en dus geen machines e.d. hadden zoals wij die
kennen. Het zou ons niet meevallen om van die mooie,
scherpe werktuigjes van steen te maken. Vooral bij
Harkema, Kootstertille en richting Jistrum zijn vondsten
uit deze steentijdcultuur gedaan. Uit de nieuwe steen-

Brimzen
praat

Troonrede 2011
Hoe goed of slecht gaat het met
de economie nu er in meer of
mindere mate sprake is van een
kredietcrisis?
De bananenhandelaar is de pisang en de tabakshandelaar is
de sigaar.
De bakker verdient geen droog
brood meer en de herenmode is
de das omgedaan.
De lampenwinkels zien de toekomst duister in en de scheepvaart is de wind uit de zeilen
genomen.
Menig slager heeft het bijltje
erbij neergelegd, terwijl kousenfabrikanten er geen gat meer in
zien.
Horlogemakers zouden de tijd
terug willen zetten en de confectie-industrie moet er een mouw
aan passen.
De tuinders heeft men knollen
voor citroenen verkocht en de
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tijd is niet zoveel gevonden. Jaren geleden is er op De
Trije Roeden bij Boelenslaan nog eens een schitterend
mooi en groot model vuurstenen mes opgeduikeld.
Dat was uit het Neolithicum. Die tijd begon 2000 jaar
vóór Christus.In die eeuwen waren er al geen zwervende jagers meer, maar hadden de mensen al koeien en
bouwland. Zo’n 300 à 400 jaar vóór Christus gingen de
eerste Friezen op het kleigebied wonen. Die kwamen
niet uit de Woudstreek. Terwijl er in Westergo en in
de Dongeradelen nogal wat terpen (opgeworpen) zijn,
vind je die niet bij Buitenpost en naaste omgeving.Er is
wel eens verondersteld dat Gerkesklooster op een terp
stond, maar die hoogte aldaar lijkt meer een zandkop
geweest te zijn. Oók het kerkje van Lutjepost stond op
een hoogte van zand. Toen die afgegraven werd, kwamen er geen werktuigen van terpenvolk te voorschijn.
De diggels die daar gevonden werden, duidden op een
tijd, die op z’n hoogst 1000 jaar achter ons ligt. Er kwamen gedeelten van zogenaamde kogelpotten en ander
aardewerk uit de grond. Toen was de terpentijd al zo’n
beetje voorbij. De mensen leerden de kunst om dijken
te maken. Men hoefde toen niet meer op hoogten te
wonen om droge voeten te houden tegen een wilde
zee. De Oude Dijk van Buitenpost naar De Kooten
wordt wel als een zeedijk aangemerkt, evenals ‘De Diken’ bij Dykhuzen. Het lijkt erop dat de natuur hier eerst
hoge stukken grond opgeslokt heeft. Daarna kwamen
er mensen, die dijken aanlegden. Dat was na het jaar
1000. De Lauwerszee, die in die tijd tot diep in Achtkarspelen liep, is toen meer en meer teruggedrongen.
Toch was het wonen op de klei van Achtkarspelen niet
altijd even veilig. Rond het jaar 1500 moesten de dorpen Buitenpost, Twijzel en De Kooten nog zorgen voor
het onderhoud van gedeelten zeedijk. De dijken begonnen bij Gerkesklooster en liepen tot Dantumadeel.”

oktober 2011
Een goed eikeljaar!
2011 lijkt een goed eikeljaar te zijn. De Jeltingalaan in ons dorp ligt weer vol
met de zaden/eikels die onmiskenbaar de herfst aangeven. Een goed eikeljaar betekent een slecht jaar voor de eikenbomen. De vroege voorjaarsmaanden waren extreem droge maanden. Hier hebben de eikenbomen
flink van te lijden gehad en wanneer bomen flink lijden zetten ze zoveel
mogelijk energie in het produceren van nakomelingen. Dus maken ze veel
meer vruchten (waar de zaden in zitten) dan normaal, om zoveel mogelijk
nakomelingen te krijgen.
Niet alleen de eikenbomen laten hun eikels massaal vallen, ook kastanjebomen, gewone walnoten en beuken geven hun vruchten massaal af. Bij veel
kastanjes is dit echter op het moment wat minder, door de aantastingen
van de kastanjemineermot, wat in veel kastanjes problemen geeft. Kastanjes, eikels en noten vragen erom om opgeraapt te worden. Vol verwondering
kan ik een paardekastanje oppoetsen tot een mooi glimmend sieraad dat
prachtig staat in een schaal op tafel. Maar ook eikels verzamel ik en bewaar
altijd een aantal in een oude kast.
Ooit hoorde ik een verhaal dat aangaf dat houtwormen liever in eikels kruipen dan in het hout van mijn kast. In het voorjaar haal ik de eikels uit de
kast en heb zo dus geen houtwormen meer. Zo zit een gewone herfstdag
weer vol met verhalen. Verhalen die we het komende seizoen van De Kruidhof in 2012 willen gaan optekenen. We vragen lezers van de Binnenste Buiten
Post verhalen te schrijven over de meest gewone Tuin-verhalen.
Een goed eikeljaar wil echter niet zeggen, dat we kunnen rekenen op een
strenge winter wat bij menigeen wordt gedacht. Geniet nog maar even van
de altijd schitterende herfsttaferelen.
Jan Willem Zwart

De Kruidhof sluit jaar vol Passie af

Dankbetuiging
Uw warme belangstelling en de vele blijken van
medeleven die wij mochten ontvangen na het verlies
van onze dochter en zus Froukje Betske Egberdina
hebben ons diep getroffen.
Wij willen u bedanken voor de overweldigende
hoeveelheid belangstelling, de mooie woorden,
de ﬁjne herinneringen, de prachtige bloemen
en de hartverwarmende kaarten.
Het heeft ons goed gedaan te zien, te horen en
te voelen hoe u met ons heeft meegeleefd.
Het gemis en de leegte is nog moeilijk te
aanvaarden, maar uw betrokkenheid verzacht het
verdriet en vergroot de moed, hetzij met een lach
en een traan, om verder te gaan.
Femme, Alie, Bettie en Lolkje Boorsma

binnenschippers zijn aan lager
wal geraakt.
Chauffeurs zijn de macht over
het stuur kwijtgeraakt, omdat
de wegen aan belasting bezweken zijn.
Wielrenners weten niet meer
rond te komen en badmeesters
kunnen het hoofd niet meer boven water houden.
Bierbrouwers moeten uit een
ander vaatje tappen en voor bioscopen valt het doek.
Kwekers zitten op zwart zaad,
schoorsteenvegers vallen als
mussen van het dak en stratenmakers kunnen het dak op.
De mijnbouw graaft zijn eigen
graf en bij de hoogovens gaat de
pijp uit.
De NS is het spoor bijster en is
met de plaszak uitgerangeerd.
De KLM gaat in lucht op, terwijl
metselaars in de put zitten.
Bij het ministerie van Defensie
zit er geen schot meer in.
De politie moet weer reorganiseren en heeft geen pet meer die
haar past.
Gevangenisbewaking krimpt en
de gevangenen zingen daarom
uit volle borst: “Ik zie een poort
wijd open staan…”
Caféhouders zijn het zat, omdat
de waard zijn gasten niet meer
vertrouwt.
Kappers zitten met de handen

in het haar en cabaretiers is het
lachen vergaan.
Boeren zijn uit het veld geslagen
en helderzienden zien het niet
meer zitten.
De smid moet zijn geheim prijsgeven en acteurs moeten hun rol
wel drie keer omkeren.
Keepers lopen doelloos rond en
profvoetballers weten niet meer
waar ze op moeten schieten.
Scheidsrechters kunnen daarom
hun fluit wel aan de wilgen hangen.
De drukker leeft in droeve druk,
want het drukken wordt niet
drukker.
Etaleurs gooien hun eigen glazen
in en managers mogen de scherven oprapen.
Poeliers kunnen met de kippen
op stok en importeurs voeren
niets meer uit.
Verzendhuizen kunnen wel inpakken en verhuizers stoppen
met uitpakken.
Kortom: economen zijn waarzeggers, die het ook niet weten.
Is er nu sprake van struisvogelof kruidenierspolitiek?
Uw algemene beschouwingen
worden met belangstelling tegemoetgezien, zodat ze tijdig
gelekt kunnen worden. In alle opzichten het beste toegewenst…!

Bezoekers op de markt in De Kruidhof tijdens de Oogstdag. (foto: Manette Ingenegeren)

Zaterdag 8 oktober was alweer de laatste dag van het seizoen van De Kruidhof. Het seizoen stond volledig in het teken van Passie. Vol Passie werd het
seizoen dan ook afgesloten met de Oogstdag. Ruim 1.000 bezoekers bezochten de gezellige markt op het terrein en in de kassen waren workshops
ingericht op het gebied van pompoen snijden en herfstbloemschikken.
De Kruidhof kijkt terug op een goed museumseizoen. Hoewel er gemakkelijk gedacht kan worden dat een openluchtmuseum als De Kruidhof met
de zomer van 2011 minder bezoekers zou trekken is het tegendeel waar.
Ten opzichte van 2010 is er zelfs een stijging te zien naar ruim 17.000 bezoekers. Het is vooral het totaalconcept dat onze bezoekers terug doet komen, aldus Jan Willem Zwart, directeur van De Kruidhof. De thematuinen,
de educatieve speeltuin, het zeer uitgebreide IJstijdenmuseum, het terras
en de vele evenementen maken het tot een zeer Dwaande geheel.

Op de Oogstdag, tijdens de week van de smaak, zijn ouders en kinderen bezig met
pompoensnijden in De Kruidhof. (foto: Manette Ingenegeren)

Zwart kijkt tevreden op het jaar terug. Een jaar waarin De Kruidhof ook
als museum herijkt is als erkend museum. De Nederlandse Museum Vereniging heeft de nationale erkenning in het leven geroepen om goede
kwaliteit te waarborgen. Zo is een goed collectiebeheer van belang en
de juiste bedrijfsvoering. Het meest belangrijk is dat een bezoeker zich
er gast voelt. De ‘passie’ die wij hebben laten zien het afgelopen jaar willen we meenemen naar het nieuwe seizoen waar ‘verhalen’ het centrale
thema zullen zijn. Verhalen over planten, mensen en meer.

20 kilo aardappelen

borgers, ir e n e o f b i l d s t a r € 10,00
en gratis thuis bezorgd!

20 heerlijke mandarijnen

€ 3,99

Nu ook voor al uw catering!

+ 1 pakje voetbalplaatjes

fruitmanden vanaf

€ 3,99

Dat zie je bij de échte groenteman!

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

Kalenders en agenda’s 2012
Kom langs voor ons ruime assortiment

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

Hoveniersbedrijf

P. Douma

voor vakkundig snoeiwerk en tuinonderhoud

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

West 33, Buitenpost, tel. 0511-543870, www.eikenvaten.nl

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

Als het van hout moet zijn!

Openingstijden

De Binnenste Buiten Post

S p o r tko p p en door Bote de Haan
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Roelyn Bruinsma, tennisster en bibliothecaresse

Roelyn is een geboren en getogen Buitenposter. Ze
groeide op aan de Scheltingastraat. De meeste mensen
kennen haar nu als bibliothecaresse in onze iepenbiere
bibleteek. Ze houdt van sport in het algemeen en van
tennis in het bijzonder. Jarenlang speelde ze competitie voor diverse tennisclubs, ook voor die in Buitenpost. Nu ze in Jistrum woont is ze overgegaan naar
Marslach, de club van Eastermar. In de bibliotheek van
Buitenpost had onze correspondent een gesprek met
haar over haar favoriete sport.
“Toen ik een klein meisje was meldden mijn ouders mij aan
bij korfbalvereniging De Flamingo’s, hier in Buitenpost. Ik
vond het prachtig en speelde een paar jaar met veel plezier,
totdat op een gegeven moment de jongens voor het voetbal
kozen. Ik bleef achter in een team met alleen maar meisjes
en toen was voor mij de aardigheid er snel van af”, vertelt
Roelyn. “Op een gegeven moment ﬁetste ik over het Freulepad en zag dat er mensen aan het tennissen waren op de
baan van Parkhiem. Dat leek me een leuke sport. Ik mocht
van mijn ouders tennislessen nemen en zo begon het.” Een
buurvrouw, Jitske Dijkstra, nam Roelyn onder haar hoede en
zo belandde zij in een vaste groep tennissters. Ze begon met
tennissen toen ze twaalf jaar oud was, maar al snel bleek dat
ze talent had en een jaar later werd Roelyn in haar leeftijdsgroep Fries kampioen. In totaal werd ze vier maal kampioen
van Fryslân in verschillende leeftijdscategorieën.
Behalve korfballen en tennissen deed ze ook aan turnen, volleybal en voetbal. “Ik speelde bij de dames van Buitenpost.
Omdat ik nogal snel was, speelde ik in de voorhoede. Helaas
kreeg ik vaak een ﬂinke trap van een tegenstander, die ik bijna
té snel af was. Voetbal is een echte contactsport en dat was
ik niet gewend. Ook was ik bang dat ik door blessures niet

de tweede keer gestopt. Hopelijk
niet deﬁnitief. Die Russische tennissers of de Williams zussen daar
heb ik niks mee. Alles is gebaseerd
op kracht; de techniek is ondergeschikt. Bij de mannen kijk ik ook liever naar Federer met dat prachtige
tennis dan naar een krachtpatser
als Nadal.”

Roelyn Bruinsma achter de balie in de bibliotheek. (eigen foto)

zou kunnen tennissen”, vertelt Roelyn. “Na één jaar hield ik
het voetballen voor gezien”. Want tennissen is veruit haar favoriete sport. Ze speelde gedurende haar jeugdjaren bij Buitenpost. Op twintigjarige leeftijd verhuisde ze naar Heerenveen en ze ging toen spelen voor een club in Gorredijk. Later
woonde ze in Boelenslaan en de Westereen. In die tijd kwam
ze ook weer terug bij Buitenpost. Een tijdlang speelde ze
competitie voor Buitenpost en recreatief in Eastermar. Wie
van de toptennissers zijn haar voorbeelden? “Justine Henin
vind ik een prachtige speler om naar te kijken. Alles is bij haar
op techniek en snelheid gebaseerd. Helaas is ze onlangs voor

Onze Biljartclub 55+ is opgericht in 1988. Zoals de
naam al aangeeft kunnen senioren lid worden als ze
de leeftijd van 55 jaar hebben bereikt en inwoner zijn
van de gemeente Achtkarspelen.

Speelseizoen en gang van zaken
Het speelzeizoen duurt van september tot en met
april. De leden zijn ingedeeld in vijf groepen van ca. 15
leden. Elke groep speelt competitie op een morgen èn
op een middag per week (bij voorbeeld op woensdagmorgen en vrijdagmiddag). De groepen zijn samengesteld op basis van speelsterkte (moyenne), zodat elke
groep ongeveer gelijkwaardig is qua sterkte. Dat is voor
iedereen het plezierigst. Aan het begin van het nieuwe
seizoen worden de groepen opnieuw ingedeeld qua
moyenne. Op die manier kan het zijn dat men promoveert/degradeert naar een andere groep. Er wordt gespeeld in de spelsoorten libre en bandstoten.
Daarnaast vindt er in november en in maart een onderling toernooi plaats, waarbij de twee hoogst geëindigde spelers van elke groep de ﬁnaleronde spelen,
dus met tien deelnemers. Er wordt dan gespeeld om
(vlees)prijzen. De winnaars van de ﬁnale in november
en maart spelen vervolgens nog een wedstrijd tegen
elkaar om het Toernooikampioenschap Prijsbiljarten.
Ook wordt er een aantal avonden tegen andere clubs
uit de omgeving gespeeld.
Nieuwe leden van harte welkom
Er is momenteel weer plaats voor enkele nieuwe leden. U hoeft niet goed te kunnen biljarten om mee
te doen. Ook minder geoefende spelers (man/vrouw)
kunnen zich aanmelden. Zelfs zij, die nog nooit hebben
gebiljart. Die beginnen gewoon in de laagste groep.
Sommige leden van onze vereniging hebben vroeger
wel eens gebiljart, bij voorbeeld in hun militaire diensttijd. Ook dames zijn van harte welkom! We willen ook
een damesgroep 55+ oprichten, die dan op avond
speelt en eventueel eerst enige biljartlessen van ervaren biljarters krijgt. Gezelligheid in een gemoedelijke
sfeer staat voorop! Kofﬁe en thee zijn verkrijgbaar. De

Nadat haar ouders waren overleden had Roelyn geen banden
meer met Buitenpost. Drie jaren geleden werd ze aangesteld
tot bibliothecaresse in Buitenpost en Surhuisterveen. Ze
vindt het prachtig om weer werkzaam te zijn in het dorp waar
het voor haar allemaal begon en opnieuw kennis te maken
met Buitenposters die ze nog van vroeger kent.

Vogelshow volièrevereniging De
Edelzangers

Wat vereni g t o ns... Biljartclub 55+

Wie zijn wij?
We zijn een bloeiende vereniging met ca. 75 leden,
afkomstig uit de diverse dorpen in Achtkarspelen. We
hebben een eigen biljartzaal, die we huren van De
Friese Wouden (Welzijn Ouderen Achtkarspelen) aan
het adres Herbranda 1, 9285 NR in Buitenpost. De biljartzaal biedt plaats aan drie biljarts en is vijf dagen per
week beschikbaar. Het doel van onze vereniging is in
de eerste plaats gericht op bevordering van de onderlinge contacten van leeftijdsgenoten in een gezellige
sfeer en minder gericht op prestatie.

Toen Roelyn met tennissen begon
had deze nog de reputatie een elitesport te zijn. Anno 2011 is het
een gewone volkssport geworden;
dit tot tevredenheid van Roelyn. Zo
kende ze een aantal jaren geleden
een stratenmaker, die ook van tennis hield en ’s weekends graag een
balletje sloeg. Toen zijn collega’s
het hoorden, waren de plagerijen
niet van de lucht, maar zegt ze,
“Dat was ook alweer vijftien jaren
geleden en zou nu waarschijnlijk
niet meer gebeuren. Hopelijk tennissen zijn collega’s nu ook.
Tennis is nu net zo’n volkssport als voetbal. Iedereen, ongeacht zijn of haar beroep of afkomst, voelt zich nu welkom op
de tennisbaan.”

Enkele leden spelen een balletje. (eigen foto)

contributie is momenteel € 70,-- per seizoen, eventueel in termijnen te betalen.
Mocht u na het lezen van dit artikel zin hebben
gekregen om mee te doen, dan kunt u vrijblijvend
contact opnemen met onze secretaris A. Brantsma,
tel. 543376. Deze zal u dan uitnodigen op de club, waar
u dan uitleg krijgt over de gang van zaken. In overleg
met onze wedstrijdleider Henk van Veenendaal wordt
dan bepaald in welke groep u het best past, eventueel
na het spelen van enkele oefenpartijen. Ook is het
mogelijk om informatie te vinden op onze website:
www.biljartclubbuitenposteo.nl.

Dit is geen zangkoor, maar de volièrevereniging met leden uit Buitenpost
en omliggende dorpen. Ieder jaar organiseert de vereniging een ledenshow in november. Dit jaar wordt de show gehouden op vrijdag 4 november en zaterdag 5 november in ‘It Koartling’. Vooral de jaarlijkse tentoonstelling is een must, want de vogels worden eerst gekeurd op kleur,
conditie, grootte en andere criteria, om dan tentoongesteld te worden aan
het publiek. Voor de leden altijd weer een spannende aangelegenheid:
hoe hebben de vogels het er afgebracht? Er zijn ettelijke soorten vogels
waarmee gekweekt wordt. Onze vereniging is aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers, die ook het mooie maandblad ‘Onze
Vogels’ uitgeeft. Hier staan veel wetenswaardigheden in over het houden
en kweken van vogels. Sommige leden van onze vereniging doen ook nog
mee aan de Regioshow en aan de Districtskampioenschappen Friesland
en nog aan de Grote Bondsshow in Apeldoorn met zo’n 15.000 vogels die
daar tentoongesteld zijn. Wij zijn een kleine, leuke vereniging, waar nog
zeker nog ruimte voor nieuwe leden is. Zijn er vogelliefhebbers die wel vogels hebben en nog geen lid zijn van een vereniging, dan kunt u zich altijd
aanmelden bij onderstaand adres en ook met vragen over het hoe en wat
van de vogelsport. Wat is het toch mooi dat je vogels ringt met je eigen
kweeknummer. De openingstijden van de show zijn: vrijdag 4 november
van 19.00-22.00 uur en zaterdag 5 november van 10.00-15.30 uur. Hopelijk hebben we hiermee wat uitleg gegeven over onze mooie vogelsport
en hopen u ooit te ontmoeten bij onze vereniging. H. Dijkstra, secretaris
Edelzangers, Gruttostraat 2 Kollum, tel. 0511-452520.

D e foto

Jaarvergadering IJsclub
Buitenpost
Op dinsdag 22 november houdt de IJsclub haar jaarvergadering. De aanvang is om 20.00 uur bij China Garden. Alle leden zijn van harte welkom op deze avond
waarbij verschillende onderwerpen zullen worden besproken. Mocht u als lid een onderwerp aan de agenda
willen toevoegen dan kan dit natuurlijk altijd. Dus houd
deze avond vast vrij in uw agenda en kom gezellig met
het bestuur vergaderen over de afgelopen en de komende winter. Ook u als nieuwe inwoner van Buitenpost bent van harte welkom om lid te worden van onze
vereniging. Dit kan op deze avond maar natuurlijk ook
als de ijsbaan is geopend. Dit was de afgelopen winter
al op 1 december en ook de voorspelling voor dit jaar
lijkt goed te zijn, maar het is en blijft altijd afwachten.
De natuur gaat zijn eigen gang en laat zich niet plannen. Namens alle bestuursleden tot ziens op de jaarvergadering van IJsclub Buitenpost e.o.
Het bestuur

Veel mensen hebben een kijkje genomen in de Soeka (Hebreeuws voor loofhut). Christenen uit Buitenpost wilden iets van de Joodse cultuur zichtbaar maken en vierden daarom
het Loofhuttenfeest. Dat begon op zondag 9 oktober met een dienst ter voorbereiding
in het AOC. Op woensdag 12 oktober bouwden de kinderen een échte soeka aan de
Marconistraat en gingen de ouderen naar de synagoge in Groningen. Vanaf donderdag
13 oktober stond er drie dagen lang een loofhut op het plein van Nijenstein. Er was een
expositie, muziek, kofﬁe en Joodse lekkernijen. En natuurlijk tijd voor een gesprek over
de oorsprong en bedoeling van dit feest. Op zondag 16 oktober werd de week afgesloten
met een spetterende kinderdienst met als thema ‘Feest in de tent’. Een bijzondere week
om op terug te kijken. (foto: Juul Beerda)

Baby- Kinderkleding & Accessoires
Nieuw en gebruikt
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Enerverende start van kinderwerk
Kinderwerk
Kaarsenpotjes schilderen
9 november van 13.30 - 15.00 uur
leeftijd: 6 t/m 12 jaar
kosten: € 1,00
opgave is verplicht en kan t/m 4 november
max. 20 kinderen

Poppendokter
23 november van 14.00 - 16.00 uur
leeftijd: 4 t/m 12 jaar
kosten: gratis
(open inloop = je hoeft je niet op te geven)
De poppendokter maakt jou/uw beren en
poppen! Ook heiten, memmen, pake’s en
beppe’s zijn welkom.

Kinderen kunnen zich opgeven via email: itkoartling@gmail.com.
Bij opgave graag ook het telefoonnummer doorgeven, zodat we je kunnen bellen als er iets
veranderd.

Wat is Stichting Job?
Een beetje geschiedenis
Begonnen in een kamertje van letterlijk twee bij één
meter, een telefoon en een krantenadvertentie is (al in
1989) de particuliere hulpverleningsmarkt betreden. De
werkzaamheden zijn eerst uitgevoerd onder de naam
HannaH’s Kruispost en later als Stichting Job. Het werk
nam in de loop der jaren een grote, zelfs internationale
vlucht en op haar ‘hoogtepunt’ telde Stichting Job,
naast een professioneel bestuur, tegelijkertijd dertien
vrijwillig medewerkenden -zowel mannen als vrouwenal of niet fulltime en drie parttime krachten in loondienst. Vrijwel alle medewerkers en oud-medewerkers
hebben hun sporen in de gezondheidszorg verdiend.
Met de handen in de vliegenmaden
Het werk van Stichting Job behelsde een praktijk waar
dagelijks spreekuur werd gehouden, 24-uurs telefoondienst (zes telefoonlijnen), waaronder een telefoondienst voor doven, een opvangcentrum met drie bedden, een Natuurvoedingswinkeltje, een internetkrant,
een apotheek voor natuurlijke gezondheidsmiddelen
met postorderfaciliteit, een klein arbeidstherapeutisch
centrum, een uitgeverij in eigenbeheer, een voedselbank en een biologische ‘Tafeltje Dekje’ keuken met
een compleet logistiek apparaat. Tevens effectieve
hulp in het buitenland van gelieerd personeel, waaronder kinderhulp in Burkina Faso en Ethiopië (een
nog lopend project), Israël (een nog lopend project),
andere medische projecten in de USA (met ofﬁciële
goedkeuring van de FDA), Groot Brittannië, Duitsland,
Zwitserland, België, Georgië, Vietnam, China, Thailand, Roemenië en Azerbeidzjan Verder hulp aan een
ziekenhuisje in Zuidwest India, noodhulp op locatie in
de Himalaya na de aardbeving in Pakistan en maandenlang effectieve hulp in het hospitaal van Moeder
Teresa in Calcutta. Hier werd rechtstreeks ter plaatse
‘met de voeten in het bloed en de handen in de maden’ door een medewerker intensief medische hulp
gegeven, dagelijks gecoördineerd vanuit Stichting Job
te Buitenpost met behulp van de nieuwe media. Niet
zo maar een organisatie dus. Wel een die in stilte en
bescheiden haar werkzaamheden doet, kleine bijdrages in het leven van mensen.

Vier waarheden,
één conclusie...
1. Als lopen gezond was, zou de postbode onsterﬂijk
zijn!
2. Een walvis zwemt de hele dag, eet alleen maar vis,
drinkt water en is toch dik!
3. Een konijn rent, springt, is vegetarisch en leeft maar
8 tot 10 jaar!
4. Een schildpad rent niet, springt niet, heeft nooit haast,
komt altijd als laatste aan en leeft ruim 120 jaar!
Conclusie: Doe maar gewoon, dus niet té, dan leef je
aardig gezond!

Goede doelen
De inkomsten werden en worden gegenereerd uit het
betalen van een bijdrage door de cliënten, de verkoop
uit het winkeltje, giften, legaten, privé investeringen
en dergelijke. Zo kon en kan de schoorsteen roken.
Het werk van Stichting Job was en is niet winstnemend en is selfsupporting, evident geen commerciële,
maar juist een charitatieve-, en daarmee zeer beslist,
non gouvernementele oganisatie (NGO).
Anno 2011
In deze dagen moeten we stellen dat we het zowel
persoonlijk, als binnen de organisatie zwaar te verduren hebben gehad. Bedreigingen, zelfs met de dood,
en ander zwaar ongerief hebben er rechtstreeks toe
bijgedragen dat onlangs De Swarte Bes ons natuurvoedingswinkeltje aan de Stationsweg 1a, de deuren
heeft moeten sluiten. We hebben daar veel verdriet
van en ook onze vaste clientèle is ernstig ontdaan. De
medewerkers van De Swarte Bes moeten eerst een
periode van rust krijgen om hun eigen levens weer
een beetje op orde te krijgen. Daarna zullen we weer
zien. Het pand waarin De Swarte Bes gehuivest was,
is ons bezit, dus we houden de mogelijkheid om een
nieuwe bestemming te creëren. Overigens zullen wij
ondanks de fysieke sluiting van De Swarte Bes, nog
steeds voorzien in biologische catering.
Verder hebben wij onze handen vol aan het steunen
van mensen via een andere afdeling van Stichting Job,
Job’s Hulppost. Via de telefoon en andere media, maar
ook in persoonlijke gesprekken helpen wij mensen uit
het hele land en daarbuiten graag in het vinden van
een weg in de veelheid van instanties en bij het vinden
van voorzieningen en hulpmiddelen. Ook mensen die
in persoonlijke nood verkeren kunnen bij ons terecht.
In eerlijkheid zullen we niet nalaten mensen, hoe dan
ook, te helpen hun weg naar ‘het spoor van beterschap’ te vinden.

Het kinderwerk van It Koartling is het seizoen goed begonnen! Het begon
met een disco voor de kinderen van groep 4 t/m 6. Deze werd zeer goed
bezocht: ruim 40 kinderen. DJ Ricardo had de sfeer er goed in. Met enkele
dansen konden de kinderen zelfs een prijsje winnen. De kinderen hebben
dan ook heerlijk gedanst. Op woensdag 12 oktober mochten de kinderen
armbandjes maken. Ook dit werd goed bezocht! Op 18 oktober kwam
de theaterkaravaan ons bezoeken. Theater Ithaka gaf de voorstelling ‘De
Heldenmoed van een spekkiesmeester’. Hier kwamen in totaal 16 kinderen en volwassenen op af. Al met al betekent dit dat het kinderwerk een
enerverende start heeft gemaakt! Laten we hopen dat dit zo doorzet.
Zie de foto’s voor een impressie van de activiteiten.
Ook het komende programma wordt erg leuk. In november komt er een
poppendokter langs. Deze gaat jouw/uw beren en poppen maken. Dus als
jij/u een zieke of kapotte beer of pop heeft: kom langs. Naast kinderen zijn
ook memmen, heiten, pake’s en beppe’s welkom! Het is een open inloop.
Zie voor het volledige programma van het kinderwerk elders op de pagina
van It Koartling. Of kijk eens op onze website: www.itkoartling.nl.

Fotograferen in het
Veenkloosterbos groot succes!

Mooie paddestoelen tijdens cursus gefotografeerd. (eigen foto)

Mocht u meer willen weten over ons werk, raadpleeg
dan de website: www.stichting-job.nl. U kunt met al
uw vragen bellen naar Job’s Hulppost.

Het bos in herfstkleuren. De deelnemers van de workshop fotograferen
in het bos hebben zich zaterdag 15 oktober gestort op paddenstoelen en

Sprekwurd fan ‘e moanne
Mûle
De gewoane wurden hawwe meast in skat oan siswizen, sa ek it wurdsje mûle. Prachtich hoe skerp as de
folksmûle de dingen by de namme neame kin.
In swiete mûle is in djippe kûle.
Een vleiende tong is een diepe put.
Pas op foar dy frou, in ingel yn ‘e mûle en de duvel yn
’t hert.
Pas op voor die vrouw, ze is schijnhelig en vals.
Cursisten aan het werk in het Veenkloosterbos. (eigen foto)

(advertentie)

Amnesty International
komt op voor
mensenrechten
over de hele wereld.

Dy freondin fan dy hat gjin spinreach foar de mûle.
Die vriendin van jou heeft nog al wat praats.
Der waait dy dêr neat yn ‘e mûle.
Je krijgt daar niets te eten.

herfstbladeren. De workshop werd georganiseerd door Byldfabryk die al jaren lang cursussen fotograﬁe geeft in It Koartling te Buitenpost. Niet alleen
het mooie weer en de aanwezige paddenstoelen maar ook het enthousiasme van de deelnemers maakte de workshop tot een groot succes. Kijk
voor meer informatie en workshops op: byldfabryk.blogspot.com.

Hy fuotballet allinnich mar mei de mûle.
Hij staat alleen maar langs de lijn te schreeuwen.
Hjir feroaring? Dan moat hy earst de mûle fol modder ha.
Hier verandering? Dan moet hij earst dood en begraven zijn.

Kijk voor meer activiteiten en informatie
op de website: www.itkoartling.nl

Be d r ij v i g hei d door Piet Pettinga
Pyramide naar Nijenstein
De tekst suggereert misschien dat er een driehoekige puntige grafkelder voor Nijenstein
wordt geplaatst. Niets is echter minder waar.
Per 1 december vestigt Pizzeria Grillroom Pyramide zich in dit monumentale pand aan de
Voorstraat 30 te Buitenpost. De verhuizing van
Kerkstraat 32 vindt plaats vanaf 26 november
(25 november de laatste openingsdag!) en
vanaf donderdag 1 december bent u van harte
welkom op het nieuwe adres.
Na 16 jaar is het bedrijf De Pyramide uit z’n jasje
gegroeid, het is de hoogste tijd voor een uitbreiding
en nu de mogelijkheid zich voordoet om zich in dit fraaie pand te vestigen, heeft Mohammed
met zijn medewerkers deze kans met beide handen aangegrepen. De service en de vriendelijkheid blijven hetzelfde, u als klant heeft echter veel meer ruimte en een grotere keuze.
De menukaart wordt fors uitgebreid met grillspecialiteiten en Italiaanse gerechten en afhalen
blijft mogelijk. Het restaurant biedt plaats aan plusminus 70 personen en de mogelijkheid
bestaat om een zaaltje te reserveren waar men met maximaal 20 personen kan genieten van
de overheerlijke gerechten. Tijdens de kerstdagen is er een speciale menukaart en ook op
oudjaars- en nieuwjaarsdag is de zaak geopend.
De nieuwe openingstijden worden (7 dagen per week!):
Maandag t/m donderdag: 14.00-22.00 uur
Vrijdag en zaterdag:
13.00-23.00 uur
Zondag:
12.00-21.00 uur
Het telefoonnummer blijft ongewijzigd: 0511-544779
Let op de advertentie in de novembereditie van ons blad, waarin een aanbieding komt te
staan waar u uw vingers bij aﬂikt.

Profil de fietsspecialist Wiersma
De wintermaanden komen er weer aan en
daarom de tijd om uw ﬁets een winterbeurt
te geven (zie advertentie elders in deze
krant). Dit is misschien ook de tijd om
schaatsen aan te schaffen, we hebben een
voorraad klaar liggen en ook voor slijpen,
kunt u ook bij ons terecht. Ook zijn we hét
adres voor nieuwe en gebruikte ﬁetsen,
kom gerust eens de winkel binnen, we
hebben van alles op voorraad, elektrische
ﬁetsen al vanaf € 1299,-.
- Reparatie van ﬁetsen, motoren, brommers en gemotoriseerde grasmaaiers, tevens
specialist voor raceﬁetsen en ATB.
- Onderdelen, indien niet op voorraad, zijn binnen 24 uur geleverd en reparaties
worden meestal op dezelfde dag uitgevoerd.
- Voor regenkleding en ﬁetstenues bent u bij ons ook aan het juiste adres.
Openingstijden:
Maandag gesloten
Dinsdag t/m vrijdag: 8.30-12.00 uur en 13.00 – 18.00 uur
Zaterdag: 8.30-12.00 en -13.00-17.00 uur
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Ate G ri j p stra
DorpsDenker -6“Hooggeachte en nobelbreinige DorpsDenker, uw laatste bijdrage heeft mijn
leven in rationeel opzicht volledig overhoop gehaald en mijn ogen geopend
voor intellectuele horizonten die ik
nooit eerder had kunnen vermoeden.”
Of: “Zwaarverachte DorpsMalloot, wij
worden hier met z’n allen compleet
krankjorum van die zogenaamd diepzinnige prietpraatjes van jou.” Op dergelijke
reacties had ik gehoopt na het vermetele besluit om mijzelf halsoverkop in de
vaart der volkeren te werpen en me niet
langer af te laten schrikken door al die
gepokte en gemazelde, akelig arrogante
en alleszins afschrikwekkende wegpiraten op de digitale racebaan. Ik opende
een Facebook-account. Onder de naam
‘DorpsDenker Buitenpost’. In de eerste
plaats voor u natuurlijk, trouwe lezer.
Want ik kon het mij, met al mijn diepzinnigheid, zo indenken dat u het op prijs
zou stellen om ergens een archief aan te
treffen waar u nog eens in alle rust mijn
gewaardeerde ﬁlosoﬁsche schrijfsels
zou kunnen herlezen en overpeinzen.
Iets minder charmant geformuleerd: u
zou de boel daar nog eens ﬂink virtueel
kunnen herkauwen. Daarnaast zou een
interactief DorpsDenkerPlatform een
prachtgelegenheid bieden om samen
met mij van gedachten te wisselen over
allerhande wijsgerige zaken. Ook voor
ongezouten kritiek van het hierboven geciteerde soort zou ik mij edelmoedig en
ruimhartig hebben opengesteld. Vrijheid
van meningsuiting is mij immers geenszins vreemd, dus hoe zou ik u kunnen
beletten uw zegje -hoe nietszeggend
ook- te doen? Maar goed. Er ging dus
iets mis. Dat voelde u al op uw Scherjontjes aankomen. Wat was namelijk
het geval. Wel… ik…uh… (vergeef me;
dit valt mij enigszins zwaar). Ahum…
ik…uh… kreeg maar geen vriendjes.
Nu wilde mijn voor-de-zoveelste-keerzwaarverwonde ego het erop gooien
dat de oorzaak hiervan gelegen was in
het feit dat de verwijzing naar mijn FBpagina, helemaal onderaan mijn maandelijkse column, vanwege opmaaktechnische redenen al een aantal malen was
weggevallen, zodat potentiële digitale
vriendschappelijkheden niet eens een
minimale ontluikingskans werd gegund.
Maar intussen weet ik beter. Ik ben tot
innerlijke verlichting gekomen door te
onderkennen dat mijn virtuele vriendloosheid wel eens een dieperliggende
oorzaak zou kunnen hebben. Zou het
niet zo kunnen zijn dat men de DorpsDenker te weinig praktisch van aard
vindt? Beschouwt men hem wellicht
als een man van alles behalve weinig
woorden, die vooralsnog enkel en alleen breedsprakig zijn gedachten heeft
geëtaleerd, waarbij de relevantie voor
Buitenpost en omstreken op z’n zachtst
gezegd nogal ver te zoeken is? Anders
gezegd: heeft de DorpsDenker niet te
veel ‘gedenkt’ en te weinig ‘gedorpt’?
U heeft groot gelijk gehad, beste lezer,
wanneer u heeft besloten om tot dusverre mijn uitgestoken Facebook-hand
te negeren. Maar ik heb me nu daadwerkelijk voorgenomen mijn leven te
beteren. Voortaan zullen mijn bijdragen
bol staan van onmiddellijke toepasbaarheid op het dagelijkse dorpsbestaan.
U zult kunnen putten uit een bron van
volledig ter zake doende wijsheid. Vindt
het vreeswekkende monster der economische crisis straks zijn weg naar onze
afgelegen contreien? Vrees niet: uw
DorpsDenker weet raad! Vraagt u zich
vertwijfeld af of u misschien niet beter
naar het bruisende Surhuisterveen kunt
verhuizen, dat op onverklaarbare wijze
het hart van het winkelpubliek in Achtkarspelen heeft weten te stelen? Doe
toch eerst een beroep op de door de
wol geverfde inzichten van ondergetekende! U ziet: ik doe reeds mijn best. En
dus… uh… vriendjes worden?
Hoogachtend,
Uw DorpsDenker, drs. A. Grijpstra
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Volksverhalen uit en over Buitenpost -deel 11De engelenwacht
Een van de bekendere volksverhalen in de orthodoxbevindelijke richtingen van de protestantse kerk is het
verhaal van de dominee die beschermd wordt door een
engelenwacht. In onze omgeving wordt het vooral verbonden met dominee Hendrik de Cock van Ulrum (18011882) die in 1834 de Afscheiding bewerkstelligde. Sierd
Alma uit Augustinusga vertelde het zo:

benoorden de grote rivieren. Er zijn echter wel vergelijkbare oudere verhalen. Zo vertelt een Middeleeuwse
legende dat toen Attila de Hun (434-453) in 452 tegen
Rome optrok hij om voor zijn tijdgenoten onbegrijpelijke redenen bij de rivier de Mincio plotseling omkeerde.
Toen zijn mannen hem hierover kapittelden vertelde hij
dat hij rechts naast paus Leo de Grote een ridder met
een getrokken zwaard had gezien, die dreigde hem en
✴ Doomny de Cock fan Ulrum hat de ôfskieding brocht.
zijn volk te vernietigen als hij deze niet zou gehoorDoe gong it dêr tsjin elkoar. Guon hâldden it mei de
zamen. De latere Romeinse overlevering maakte van
doomny en guon wienen syn ﬁjânnen. Doomny de Cock
deze ene ridder rechts van de paus - wel de aartsengel
hie in faam, dy wie ledemaat by him yn tsjerke woarn.
Michaël - twee heiligen aan weerskanten van de paus:
Dy hâldde ’t mei him en stie oan syn kant. Dy faem hie
Petrus en Paulus. Zo heeft ook Raphaël (1483-1520)
ferkearing mei in jonge baas. Mar dy jonge baas koe net
Jurjen van der Kooi. (eigen foto)
omstreeks 1513-1514 de legende in een muurschilmei doomny opsjitte. It wie syn ﬁjân. Doe tocht er: Ik sjit
dering in het Vaticaan afgebeeld. Verder zullen bij het
him dea. Op in jûn wist er dat doomny der op út moast. Doe gong er
ontstaan van deze legende de in protestantse kringen zeer bekende
achter in stienbult lizzen mei ’t gewear laden. Hy wist dat doomny dêr
oud- en nieuw-testamentische bewaarengel-verhalen en het katholieke
lâns moast. Mar doe’t doomny oan dy stienbult ta wie, doe seach dy
persoonsgebonden bewaarengel-geloof meegespeeld hebben. In deze
jonge persoan ynienen twa man ynpleats fan ien. Doe doarst er net
tijd, nu engelen meer en meer losgemaakt lijken te worden van de
sjitte, omt der twa wienen. Hy woarde dêr sa benaud troch, dat hy is
bestaande geloofsrichtingen en een wat vaag new age-achtig geloof is
letter nei doomny de Cock ta gong. Hy fertelde him alles. “Jo hienen
ontstaan aan engelen als bovennatuurlijke wezens, die mensen in nood
selskip krige,” sei er. “Nee,” sei doomny de Cock, “ik hie gjin selskip.”
uit de brand helpen, ontstaan ook nieuwe engelenwachtverhalen, zoals
Doe begoun de feint te gûlen en fortelde al syn sûnden en doe waard
het volgende dat van de welbekende Jomanda stamt: ‘Ik zat laatst in
er noch behâlden.
mijn auto, alleen, op weg naar een volgende bestemming. Opeens zag
ik in de verte iemand staan. Het leek een lifter. Nooit neem ik lifters
Dit is maar een korte versie. Meestal is het verhaal langer, liggen er
mee, maar iets dwong me te stoppen. Een jongeman keek mij glimlameerdere mannen in een hinderlaag, lokken die dominee naar een afchend aan en ik vroeg hem in te stappen. Het voelde vredig. Ik wilde
gelegen plaats, zien zij twee beschermengelen en verteld een van hen
een gesprek beginnen en keek naast me, maar nu bleek er niemand
later op zijn sterfbed de predikant wat zij gezien hebben. Een enkele
meer te zitten. Op hetzelfde moment zag ik dat er voor mij een ongeluk
keer betreft het niet een predikant, maar iemand anders. Zo wist Roel
was gebeurd waar ik voor gespaard was gebleven. Ik stopte en zag
van der Heide van Blauwvallaat het volgende:
boven de chaos het gezicht van de jongen die mij lachend aankeek. Het
was een engel, gestuurd om mij te redden.’
✴ Der wie ien, dy helle altyd rinten op mei de glêzen wein. Doe wie der
ris ien, dy sei: “Dat is gefaarlik, wat jo dogge. ’t Is in iensum paad, dêr’t jo
Dit verhaal van Jomanda, overgenomen uit de Volkskrant (27-5-1998)
lâns moatte. Jo kinne wolris beroofd wurde.” Mar de man sei: “’t Falt wat
mag dan nieuw zijn, het heeft ook weer oudere wortels. Dominee J.
ta.” Mar doe wienen der twa banditen, dy hienen ’t op syn jild fersjûn.
de Groot, hervormd predikant te Buitenpost van 1939-1958, herinnerde
Dy woenen him deameitsje en berove. Sy hienen har ferskûle ûnder de
zich het volgende verhaal uit de laatste oorlog:
útein fan in brêge. Dêr sieten se op him to wachtsjen. “Hjir mat er lâns
komme,” sei de iene tsjin de oare. Doe kaam de wein der oan. Mar it
✴ Yn de oarlochsjierren 40-’45 wie der in joad ûnderdûkt by in dûmny.
eigenaardige wie, de man wie oars altyd allinne, mar no siet er tusken
Doe kaam der in berjocht, de joad moast ta de doar út, want der soe
twa yn. De rôvers seagen dat. Sy tochten: Hoe kin dat? en se bleauwen
razzia hâlden wurde. De dûmny gong mei de joad op ’e fyts de klaai út.
dêr’t se wienen. Se doarsten net in oanfal te weagjen. Letter hat ien fan
Underweis rêstten se even. Doe wienen dêr in man en in frou. De man
’e beide banditen him bekeard. Doe moest er him luchtsje. ’t Geweten
sei tsjin ’e dûmny: “Moatte jo him te plak bringe? Dan de oare kant
kroppe him. Hy gong nei de man ta, dy’t doe yn ’e wein siet en sei tsjin
út, want de Dútsers komme dit út.” Mar it frjemde wie, dat de man
him, sa en sa hienen se it mei him hân. “Wy soenen jo fermoardzje,” sei
en de frou beide samar ynienen fuort wienen, as wienen se troch de
er, “mar God hat jou libben bewarre en Hy hat ús foar in moard bewarre.
grûn sonken. Noch de dûmny noch de joad begriepen der wat fan. Mar
Jo sieten doe tusken twa yn.” Mar de man sei: “Dat hat skyn west. Ik bin
dochs dienen se wat har oanret wie. En dat hie har gelok west, want
dat paad noait mei twa oaren lâns kaam. ’k Wie altyd allinne.”
de poepen kamen yndied dy kant út en no’t se de oare rjochting ynslein
wienen, koenen se dy ûntrinne.
De engelenwacht lijkt een niet zo erg oud verhaal, we kennen het nu
ruim honderd jaar en vooral uit Zeeland en de protestantse gebieden
Jurjen van der Kooi

R e i s ve r s l a g

Niels Kruyt

Studeren zonder grenzen

Skyline van Melbourne. (eigen foto)

Naar aanleiding van mijn stage in
Australië, is mij gevraagd daarover
een stukje voor de Binnenste Buiten Post te schrijven. In het kader
van mijn opleiding geneeskunde
ben ik afgereisd naar Melbourne
om daar mijn wetenschappelijke
stage te volbrengen.
De wens om meer van de wereld
te willen zien, leidde tot het plan
om halverwege mijn opleiding
op wereldreis te gaan. In samenspraak met het thuisfront heb ik
toen besloten om eerst het nuttige
met het aangename te verenigen

en een stageplek te zoeken in het
buitenland. Op voorwaarde dat ik
op eigen initiatief een stageplek
zou organiseren, waren de mogelijkheden vrijwel eindeloos. Mijn
keuze viel op Australië omdat ik
een verre reis wilde maken en
omdat de voertaal er Engels is. Ik
heb voor Melbourne gekozen, omdat daar het tennistoernooi van de
Australian Open zou worden gespeeld tijdens mijn gewenste stageperiode.
Het organiseren van een stageplek
was veel gemakkelijker dan u mis-

schien zou verwachten. Dankzij
het internet (met name Google en
e-mail) ligt de hele wereld tegenwoordig binnen handbereik. Voor
een enthousiaste student die op
eigen initiatief op avontuur gaat,
gaan daarnaast vrijwel alle deuren
open. In een e-mail heb ik alle onderzoekers binnen het kinderziekenhuis mijn wensen voorgelegd.
Daarop kreeg ik meerdere projecten aangeboden en had ik zelfs de
luxe om een project te kiezen. Mijn
keuze viel op een studie naar de
effecten van pure chocolade op de
bloeddruk van kinderen.
Bijna twee weken voordat mijn
project ofﬁcieel zou starten ben ik
naar Melbourne gevlogen. Toen ik
eenmaal geland was, was ik alweer
vergeten dat de vermoeiende reis
om er te komen ongeveer een dag
geduurd had. Vanuit Nederland had
ik al een kamer geboekt in een hostel, daar reisde ik zo snel mogelijk
naartoe. De eerste weken was het
hostel mijn thuisbasis, van waaruit
ik rustig kon wennen aan de nieuwe omgeving. Na een week of drie
vond ik een kamer in een huis met
vijf Australische studenten, een
zeer geschikte leefomgeving om
snel te kunnen inburgeren.
Vooraf leek een half jaar heel lang,
maar ‘time ﬂies when you’re having fun’, dus voor ik het in de ga-

ten had was het voorbij. Toen mijn
stage erop zat, is mijn vriendin me
komen opzoeken en zijn we vanaf
Melbourne gaan reizen. Hoewel
we vele mooie plaatsen hebben
bezocht, blijft Melbourne veruit
mijn favoriet.

Het reizen heeft op mij een verslavend effect gehad. Momenteel
droom ik onrustig en ongeduldig
van het moment dat ik weer genoeg tijd en geld heb om me in
een volgend reisavontuur te storten. Reizen is letterlijk en ﬁguurlijk
kostbaar, maar persoonlijk vond ik
het elke seconde en elke cent dubbel en dwars waard!

Radio TV
Witgoed

Ac t ieweken bij V& B
Da me s -, heren- en k i nder w i nter ja ss en

Nu 2 0 tot 5 0 % kor t i ng !
Kerkstraat 68 tel. 0511 541560
www.alfredvisser.nl

CHRISTINASTRAAT 4 - BUITENPOST
0511 541635

telefoon: 0511-541297

Winter beurt voor uw ﬁets
•

De nieuwste trend uit Scandinavië:
kerstballen breien.
Brei ook een bal op dinsdag 8 november vanaf
19.30 uur in het breicafé.

•
•
•
•
•
•

Afstellen en eventuele reparatie van alle
onderdelen (schoon, ingevet afgeleverd)
Remmen
De nieuwe collectie
Versnelling
ﬁetsen 2012
Verlichting
is weer binnen!
Banden
Excl. onderdelen
Gratis leenﬁets

€ 25,-

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag: 09.00 t/m 17.00 uur
Vrijdag: 9.00 t/m 17.30 uur
Zaterdag: 8.30 t/m 12.00 uur
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Kijk voor actuele aanbiedingen op onze website.
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D e foto’s

Kuipersweg in de jaren ‘50, bij de hoek met Oude Havenstraat/Molenstraat. In het huis rechts woonde familie Hart van der Meer, in het
huis links woonde familie Dirk Boonstra, helemaal links werd bewoond door familie Klaas Stel. (foto: Juul Beerda)

K l i m i n d e p e n ...

Mijn naam is Gerrit Lolkema. Ik
ben 48 jaar en woon sinds 6 jaar in
Buitenpost. In mijn dagelijks leven
ben ik voorganger van de Christengemeente. Ik ben getrouwd
met Sjoeke en samen hebben we
3 kinderen. Ik mag deze keer iets
vertellen over wat mij interesseert.
Als eerste komen natuurlijk mijn
werkzaamheden als voorganger
van de Christengemeente in mijn
gedachten. Ik ervaar dit als een
roeping van God. Ik vind het enorm
belangrijk dat een predikant midden tussen de mensen staat. Sommigen zeggen wel eens tegen me:

Gerrit Lolkema

je bent een ouderwetse dorpsdominee. Een groot deel van mijn tijd
gaat dan ook zitten in het bezoeken
van mensen. Vergaderen, studie
of preekvoorbereiding dwingt me
echter om ook veel tijd achter een
bureau door te brengen, maar daar
gaat mijn voorkeur niet naar uit.
Voordat ik theologie ging studeren
ben ik als verpleegkundige werkzaam geweest in de kinder- &
jeugdpsychiatrie en in de zorg voor
verstandelijk gehandicapten. Mensen hebben altijd mijn interesse
gehad en dat komt ook in de invulling van mijn voorgangerschap naar
voren. Een voorganger is theoloog
en bekleedt een ambt, maar ik zie
het toch vooral als een herderlijke
taak. Naast mensen staan, luisteren, bemoedigen, er voor ze zijn.
En dit beperkt zich niet tot de leden van de christengemeente. Het
is mijn overtuiging dat de kerk haar
plaats in de samenleving behoort in
te nemen en betekenis behoort te
hebben voor de omgeving. Vanaf
de preekstoel geef ik dat ook regelmatig aan. Christenen moeten
in hun gedrag en in hun handelen
laten zien wie Jezus Christus voor
ze is. Een praktisch gevolg hiervan
is dat ik oproep om actief deel te
nemen aan de samenleving. Niet
met de bedoeling om mensen met
jouw waarheid of waarheden te
confronteren, maar veel meer om
te laten zien dat je oprecht in ande-

ren geïnteresseerd bent en contact
met hen wilt.
Dat is een van de redenen dat ik
binnen de korfbalverenging Flamingo’s het initiatief genomen heb
om korfbal te gaan aanbieden voor
mensen met een verstandelijke
beperking. Ongeveer vier jaar geleden is zo het G-korfbal van start
gegaan en ben ik met regelmaat
te vinden op sportpark De Swadde
om training te geven. Inmiddels
zijn er tien spelers en staat er een
prachtig begeleidingsteam. Zo mogen we kwetsbare mensen laten
sporten en dragen we bij aan hun
integratie in de samenleving.
Tot slot nog iets over mijn dagelijkse
werk. De Christengemeente is een
relatief jonge gemeente, die sterk
groeit en binnenkort een eigen
onderkomen krijgt op de Marconistraat. Vanaf 1 november is het 1e
deel van de verbouwing afgerond
en zal daar de deur overdag open
staan. Iedereen is er welkom, of
je nu gelovig bent of niet. Er staan
mensen voor je klaar om naar je te
luisteren. De vaste medewerkers
van de Christengemeente zullen
daar hun werkplek gaan krijgen en
met een groep vrijwilligers van het
pastoraat willen we er zijn voor iedereen uit Buitenpost en omgeving.
Kom gerust eens binnenlopen.
Ik geef de pen door aan Dick Keizer.

D e foto

Op 27 september vertrokken Lammert Oldenburger en Willem van der Wal voor een
12 daagse reis naar Bulgarije. Ze gingen de door de Chr. Stichting Buitenpost-Bulgarije
ondersteunde projekten bezoeken. Dit zijn onder anderen een ziekenhuis voor kankerpatiënten in Vratsa, diverse verpleeg en weeshuizen en een Roma school met kindercrèche
in Berkovitsa. Een dag later vertrok vanaf de loodsen van bouwbedrijf F. Oldenburger een
vrachtwagen met hulpgoederen zoals bedden, matrassen, schoeisel, kleding, speelgoed
en schoonmaakmiddelen naar Berkovitsa. Lammert en Willem zullen de verdeling van de
hulpgoederen over de diverse projecten ter plaatse coördineren. Zo hopen wij in Buitenpost een bijdrage te leveren aan de armoedige omstandigheden in dit deel van Bulgarije.
Op bijgaande foto’s de Bulgaarse vrachtauto met de chauffeur ernaast en een foto van
de Buitenposters die het laden voor hun rekening namen, v.l.n.r.: Willem Bosscha, Anne
van Lune en Jan Geertsma. (foto’s: Bote de Haan)

Bijeenkomsten PCOB
De PCOB is een vereniging die opkomt voor de positie van ouderen, en
behartigt de belangen op het gebied van wonen, gezondheid, ﬁnanciën,
vervoer, welzijn en identiteit. Landelijk heeft de vereniging ruim 108.000
leden die zich inzet voor de senioren. De 368 lokale afdelingen organiseren
regelmatig bijeenkomsten om elkaar te ontmoeten. Ook de afdeling Achtkarspelen te Buitenpost houdt regelmatig een gezellige bijeenkomsten. We
vergaderen in Herbranda steeds om 14.30 uur.
De volgende vergadering staat reeds gepland op 13 december kerstviering met mevr. Jellie Krook.
En in 2012:
14 februari Jaarfeest met maaltijdvoorziening Menaldum.
13 maart krijgen we voorlichting over oogziekten en hulpmiddelen bij
slechtziendheid.
10 april komen de heer en mevr.Lucassen uit Kollumerpomp bij ons om
te vertellen over de orthodoxe kerk van de H. Panteleimon.
25 september komt de heer Jac. Bijlsma uit Broeksterwoude met dia’s
over de natuur op zijn mooist.
6 november komt de heer K. Henstra uit Burgum over het klooster Bartlehiem waarover hij een boek heeft geschreven.
11 december vieren we samen kerst.
Bij een lidmaatschap van de PCOB ontvangt u 10x per jaar het blad Perspectief, er is hulp bij het invullen van belastingformulieren, er zijn regionale ontmoetingsbijeenkomsten, er is ledenvoordeel bij diverse reisorganisaties en zorgverzekeringen waaronder de Friesland. Wanneer u denkt
dit lijkt me best nuttig en gezellig kom gerust eens een middag bezoeken
of bel voor eventuele inlichtingen met de heer T.S. Visser 542204 of met
Hinke van der West 542318.

De volgende Binnenste Buiten Post
wordt verspreid in de week van
28 november.
Deze oude tramremise staat tussen de Kuipersweg en de Vaart. Hij werd oorspronkelijk in 1867 in Leeuwarden gebouwd en
later afgebroken en per schip naar Buitenpost gebracht. Hier werd hij in 1926 weer
herbouwd. (foto: Hielke Boorsma)

De krant niet of te laat ontvangen?
Meld het zo snel mogelijk met uw adres bij Piet Pettinga,
tel. 540014/06 12325671, e-mail: p.pettinga8@chello.nl.

Altijd thuis met De Friese Wouden
De Friese Wouden wil dichtbij mensen staan om in alle fasen van het leven hulp te kunnen bieden
waar dat nodig is. Deze hulp kan bijvoorbeeld bestaan uit huishoudelijke hulp, verpleging en verzorging.
Als het thuis niet meer lukt, dan kunt u ook gebruikmaken van zorg en verblijf in één van onze vier
zorgcentra. Uw wensen en zelfstandigheid vormen de leidraad voor ons werk. Samen met u bepalen
we wat u nodig heeft en wat voor u belangrijk is. Voor elke situatie zoeken we een oplossing en zetten
daarbij graag een stapje extra. Zo voelt u zich altijd thuis met De Friese Wouden.
Wilt u meer weten over wat wij voor u kunnen betekenen? Kijk dan op www.friesewouden.nl
of neem contact op met de klantconsulenten, telefoon 088 512 70 00.

www.friesewouden.nl

Kobutex

P r ijs p uz zel

Bij Kobutex in Buitenpost verkopen Derk-Jan en Agnes Cornelissen een grote
collectie leren jassen, tassen en accessoires als riemen, petten en handschoenen van topkwaliteit tegen een betaalbare prijs.

Hoe werkt de puzzel?

Stoere pilotenjassen en klassieke Lammy coats.
In de stijlvol ingerichte winkel vinden we jassen van merken als Arma, Rock ‘n
Blue, Bugatti, Saki en PME. In maat oplopend van 36 t/m 54 voor de dames en
zelfs tot maat 70 voor de heren. We verkopen jassen in lengte en buikmaten en
speciaal voor de wat vollere dames hebben we de comfortlijn van Saki. Zo hebben we voor iedereen wel een passend mode. Wie een aankoop doet bij Kobutex,
gaat de deur niet uit zonder een goed advies en onderhoudsmiddel. En in eigen
atelier worden alle mogelijke vermaak- en reparatiewerkzaamheden verricht.
Derk-Jan en Agnes openen bewust geen webshop, maar gaan voor persoonlijk
contact. Wij gaan graag met onze klanten op zoek naar de perfecte jas. Leer moet
je voelen, zien en passen. Hier nemen we uitgebreid de tijd voor.

door Cornelis Visser

Onderstaande woorden zijn van links naar rechts, van rechts naar links,
van boven naar beneden, van beneden naar boven en diagonaal in het
diagram verborgen. De letters mogen meer dan éénmaal gebruikt worden.
De overgebleven letters vormen de oplossing van de puzzel.
amandel
amber
azuur
beige
blauw
blond
bruin
cyaan
geel
goud
groen
grijs
koper
magenta
oker
oranje
paars
platina
purper
rood
roze
taupe
violet
wit
zalm
zilver
zwart

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

Oplossing prijspuzzel september.

Spits gezegde

Van de grootste dromen blijft altijd een stukje over,
zelfs wanneer ze al uitgekomen zijn.

De puzzel in het septembernummer heeft 13 correcte inzendingen
opgeleverd! De oplossing luidde: Kastanje zoeken.
De winnaar is: Albert Postma, de Achtkant 14.

De Binnenste Buiten Post
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Hanny Massolt ziet mensen Mienskippers in Italië
graag bewegen

Ergens in de buurt van het Paradyske staat het
huis van Hanny Massolt, vrij op een mooi stukje
grond. Zij en haar partner wonen er sinds 2007,
heerlijk buiten en met genoeg plaats in de tuin
voor een atelier. Hanny schildert en boetseert
graag, alleen en ook met groepen en is dan ook
erg gelukkig met die eigen ruimte.
Hanny: “In het dagelijks leven werk ik 32 uur per
week als coördinator van Raderwerk, het werk- en activeringscentrum van Buitenpost. Daarbuiten, in mijn
vrije tijd, ben ik een fervent schilderes en, sinds 2008,
ook boetseerder. Ik heb altijd al aan aquarelleren en
tekenen gedaan. Dat zit in mijn bloed: mijn vader kon
uitstekend tekenen. Ik gebruik alleen veel meer kleur
dan hij deed. Ik heb bepaalde technieken aangeleerd:
ik heb één jaar de avondopleiding van kunstacademie
Minerva gedaan en verder heel veel cursussen, o.a. bij
wat nu (nog) Parnas is, maar verder ben ik autodidact.
Een paar jaar geleden zag ik op een expositie
geboetseerde beelden van Margreet Wierda uit
Drachten. Ze maakt vrouwenﬁguren, met een knipoog.
Dat ﬁguratieve vond ik zo leuk, dat ik ruim twee jaar les
bij haar ben gaan nemen. Ik ben niet van de potjes en
de kommetjes, ik maak graag mensﬁguren.
Er hangt momenteel werk van mij in galerie De Parken
in Opende, waarbij ik tweedimensionaal en driedimensionaal werk combineer. Bijvoorbeeld een schilderij
met een verdiepte hoek, waarin ik een stuk keramiek
zet. De voorstelling op het doek en dat beeld werken
op de één of andere manier op elkaar in. Een knipoog,
een soort spelen met illusie. Ik word er heel blij van om
zulke dingen te bedenken.
Binnenkort vertrek ik, met een nog onbekend reisgezelschap, naar Gambia. Ik ga daar, onder leiding van
Jan de Grauw (die vroeger Teleac-cursussen gaf), een
paar weken portretschilderen, want dat wil ik graag beter leren. Dorpsbewoners in dat gebied worden ervoor
betaald om portret te zitten. Ik vind die reis vast erg
inspirerend: ik wil al heel lang eens naar Afrika. Maar
tegelijk ook eng en spannend. Toch ga ik ervoor. Het
hoort bij me, om sprongen te nemen. Daarbij gaat ook
wel eens wat verkeerd, maar toch ben ik altijd blij dat ik
het geprobeerd heb.
Jaren geleden al ben ik begonnen om zelf schildercursussen te geven. Eerst moest ik daar altijd een ruimte
voor zoeken, nu kan dat thuis, in het atelier. En sinds
ik een oven heb aangeschaft, geef ik ook les in boetseren.
‘Cursus’ is eigenlijk niet helemaal het goede woord.
Wel voor de mensen die net bij me zijn, die kunnen
een beginnerscursus bij me volgen. Maar de mensen
die al langer hier komen, begeleid ik vooral in hun eigen ontwikkeling. Ik heb boeken en ideeën, ik stimuleer hen en daag hen uit, maar ze zijn zelf leidend in
hun eigen proces. Ik help hen om wat in hen zit naar
boven te halen, om daar contact mee te maken. Ik
begin er mee dat ze voor zichzelf helder krijgen wat
ze eigenlijk mooi vinden. Dat is voor mij een ingang,
een route waarmee ik hen kan motiveren om verder
te komen in het creatieve proces. Het is allemaal heel
persoonlijk: iedereen heeft zijn eigen stijl en thema en
zijn eigen techniek.
In principe hebben we het alleen over vorm, lijn, kleur,
enzovoort en wat je ermee kunt uitdrukken. De bijeenkomsten zijn niet therapeutisch van opzet. Dat doe ik
in mijn werk al. Aan de andere kant zijn er natuurlijk
toch raakvlakken met mijn werk: ik ben ik, dat valt niet
helemaal te scheiden.

Jan Jelle (derde van rechts) met beide juffen en Italiaanse meester en leerlingen. (eigen foto)

Hanny Massolt bij haar atelier. (eigen foto)

De cursisten stimuleren elkaar ook: ze geven elkaar
aanwijzingen en denken mee als iemand vast zit. Er
ontstaan soms hele leuke gesprekken, maar soms ook
heerst er juist een geconcentreerde stilte. Ik vind het
iedere week weer leuk als ze komen. Die vijf, zes mensen doen overdag ook iets anders, net als ik. Hier valt
alles van hen af, het is ‘go with the ﬂow’. Er is even
niks anders meer. Ik vind dat inspirerend, vooral als iemand een stapje verder gaat, een drempel over, omdat
hij iets nieuws durfde te proberen. Het is geweldig om
daar bij te zijn of er zelfs bij te helpen. Ik hou ervan om
mensen in beweging te krijgen, hoe dan ook. Daar ligt
mijn kracht. In een stroom voelen mensen zich beter
dan in stilstaand water. Beweging doet iets met mensen en dat reikt verder dan alleen die schilderavond.
Het is iets van hen zelf, buiten alles om, dat zíj doen,
voor zichzelf. Ik ken niemand die schildert voor een ander. In mijn werk vind ik dat ook één van de mooiste
aspecten, dat ik zie dat mensen veranderen. Dood ga
je uiteindelijk toch wel en dan is het héél stil. Vóór die
tijd dan maar liever beweging.
Ik kan erg geïnspireerd raken door wat ik bij andere
mensen zie gebeuren. Dat heb ik ook in musea, dan
wil ik heel graag zelf gaan schilderen. De kick die het
geeft om in zo’n schilderij te zitten.. Ik krijg het gevoel
dat alles vloeit, dat ik weg ben. Dat laadt me op. Vroeger was ik meer resultaatgericht: het ‘moest af’. Nu
geef ik veel meer om het proces, dat mag best lang
duren. Het is eigenlijk net zo belangrijk als het eindresultaat.”
Hanny wijst ter illustratie naar een groot schilderij aan
de muur, prachtig van kleur. Ze begon met drie zonnen
te schilderen (waarom weet ze niet goed), liep na een
tijd vast en draaide toen het doek een slag. Ze maakt
van één van de zonnen een vrouwenﬁguur, er kwam
een zee en uiteindelijk werd het een heel ander schilderij. Hanny: “Ik vind het nu zo verschrikkelijk leuk dat
er eerst drie zonnen waren!
Over vijf jaar ben ik 65. Mijn dagelijkse werk is dan ten
einde, maar met de cursussen hoop ik nog lang door te
gaan. Dus nieuwe cursisten zijn, ook nu al, welkom.”

Ik (Janjelle) Esmee en juf Janet en juf Marjan zijn naar Italië geweest omdat onze school mee doet aan een landenproject. Maar wij konden niet
zo maar mee, alle kinderen van groep acht die mee wilden, mochten een
sollicitatiebrief schrijven. Toen hebben alle leerkrachten de beste brieven
er uit gezocht en daar kwamen de brieven van Esmee en ik zelf als beste
uit de bus. Wij moesten op donderdag negentwintig oktober vertrekken.
Ik moest om half vijf opstaan en we zijn half zes vetrokken uit Buitenpost. We moesten eerst naar Amsterdam Schiphol rijden. Om half tien
zijn we vanuit Schiphol naar Turijn gevlogen. Daar zijn we overgestapt in
het vliegtuig naar Bari in zuid Italië. We zijn toen met de auto vanuit Bari
naar Martina Franka gereden. Daar hebben wij het gastgezin ontmoet.
Op vrijdag werd er om ons te verwelkomen door de school een ballet
en gymvoorstelling gegeven. Daarna gingen wij naar de grootouders van
het gastgezin. Zij woonden buiten de stad en hebben een grote tuin met
een wijngaard. Daar hebben wij druiven geplukt en daarna hebben wij ze
geperst met een ouderwetse machine. Het druivensap wat hier uit kwam
was heel lekker. De volgende dag, op zaterdag dus, gingen wij een hele
dag naar school om mee te doen met de les. Na het eten zijn we gaan
zwemmen in de zee. Het water was erg lekker, maar de Italianen vonden het water koud. Buiten was het 28 graden. Op zondag hebben we
een stadswandeling gemaakt in het stadje Mattera. Op maandag zijn we
weer naar school geweest. De juffen hebben daar geleerd hoe je kinderen
muziekles kunt geven. ’s Avonds zijn we naar een concert in de school
geweest. Daarna hadden wij een buffet en toen hebben we zelf ook pasta gemaakt. Op dinsdag zijn wij naar een stadje vlakbij de zee geweest.
Het water in de zee was heel helder. We hebben ook daar gezwommen.
’s Avonds hebben wij pasta, mosselen, inktvis, octopus en garnalen gegeten. Op donderdag moesten we alweer naar huis. Weer met de auto
naar Bari. Vanuit Bari naar Milaan en daar overgestapt in het vliegtuig naar
Schiphol. Toen was ik heel moe want Italianen eten ’s avonds heel erg laat
(21.00 uur) en gaan ook veel later naar bed.
Jan Jelle van der Veen

Schutjassen sociëteit ‘De Freonskip’
Vrijdagavond 7 oktober kwamen de leden van de schutjasvereniging voor
de tweede keer dit seizoen bij elkaar. Het werd weer een gezellige avond,
waar veel strijd werd geleverd om de vleesprijzen. Het was Jaap Wiersma
die na vijf spellen de meeste punten vergaarde en met de mooiste vleesprijs naar huis ging. Er waren 16 personen aanwezig. De eerstvolgende
kaartavond is op vrijdag 4 november. Uitslag:
1. Jaap Wiersma
56-31
9. Minke Schievink
48-54
2. Freek Bekkema
54-48
10. Willem Veenstra
49-45
3. Roel Weidenaar 50-37
11. Minze Stiksma
46-46
4. Jan de Ridder
50-45
12. Aale de Haan
46-46
5. Luut Dijkstra
50-45
13. Floyd Tjeerdsma
42-52
6. Peet Mulder
50-48
14. Anne van der Kloet 41-48
7. Gooi Jansen
49-43
15. Geert de Haan
34-51
8. Foppe de Vries
48-47
16. Lieuwe van der Wijk 31-56

D e foto
Het geheim van de ajuin
In 1919, het jaar waarin een zware
vorm van griep 40 miljoen mensen
het leven kostte, bezocht een arts
talrijke boeren om te zien of hij hen
kon helpen met hun strijd tegen
deze ziekte. Veel boeren en hun
familieleden hadden de griep gekregen en velen onder hen waren
eraan ten onder gegaan. De dokter kwam op een boerderij waar
iedereen tot zijn grote verbazing
in perfecte gezondheid verkeerde.
Toen hij de bewoners vroeg wat ze
anders deden dan anderen, zei de
boerin dat ze in elke kamer van het
huis een niet gepelde ajuin (ui) in
een bord had gelegd. De arts geloofde haar niet zomaar. Hij vroeg
of hij één van de ajuinen kon krijgen
die ze had gebruikt. Die wilde hij onder een microscoop onderzoeken.

Ze gaf hem er één mee en de dokter vond in die ajuin het griepvirus.
De ajuin had naar alle waarschijnlijkheid het virus geabsorbeerd (in
zich opgenomen), waardoor het
gezin gezond was gebleven. Deze
arts hoorde hetzelfde verhaal bij
de kapper. Enkele klanten hadden
die gevaarlijke griep gekregen en
ze waren er allemaal geweldig ziek
van geworden. De kapper vertelde
dat hij een aantal borden met daarin
een ajuin in de kapsalon had gezet
en tot zijn grote verwondering werd
niemand van zijn klanten meer
ziek. Tot één cliënt longontsteking
kreeg. Hij sneed de uiteinden van
een ajuin af, prikte er met een vork
in en legde die vlak bij het bed neer.
De volgende morgen bleek de ajuin
zwart geworden te zijn door micro-

ben. De ajuin verkeerde in erbarmelijke staat, maar de patient niet,
want die voelde zich juist stukken
beter. De dokter las kort daarna,
hoe was het mogelijk, een artikel in
de krant, dat in de kamer neergezette ajuinen en look mensen hadden beschermd tegen de zwarte
pest. Zowel ajuin als look hebben
beide krachtige antibacteriële en
antiseptische eigenschappen. De
moraal van dit verhaal, neem enkele ajuinen, leg ze overal in huis
op borden zonder ze te pellen. Leg
er óók één of twee op de werkplek.
Sommigen deden dat niet en die
kregen de griep. De ajuinen zullen
er voor zorgen dat u en uw naasten
niet ziek worden. En als u toch de
griep krijgt, zal hij minder hevig zijn.
Het proberen kost niet veel.

Op het industrie terrein zijn vrijwilligers bezig, om een fabriekshal om te bouwen, tot een
kerkgebouw, voor de Christengemeente Buitenpost. Meer info via 0511-542534. Op de
foto Klaas Mulder en Fokke Weening. (foto: Hielke Boorsma)
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Zwemles in zwembad de Kûpe
Vanaf 4 jaar kan uw kind bij ons op zwemles en krijgt
de leerling volgens de nieuwste eisen les. In zwembad
de Kûpe wordt gewerkt met de zwemdiploma’s van het
Nationaal Platvorm Zwembaden. Deze A, B en C diploma’s zorgen voor optimale zwemveiligheid van uw kind.
De inhoud van de lessen in bestaat uit de volgende uitgangspunten:
Veiligheid, Plezier en Vertrouwen.
Daarnaast is het van het grootste belang dat er gekeken
wordt naar de motorische ontwikkeling van het kind en
vooral wordt er gekeken naar de persoonlijke ontwikkeling. Naar aanleiding hiervan is dan ook het niveau van uw
kind bepalend voor de snelheid waarmee het diploma behaalt wordt. Wij proberen ieder kind te stimuleren binnen
zijn / haar mogelijkheden. Succeservaringen zijn hierbij
van groot belang.
Zwemplezier, water is leuk, je wordt er nat van en kunt er
hele leuke spelletjes in doen. Het zwemonderwijs van tegenwoordig bestaat uit doelgericht spelen, waarbij kinderen al vrij snel watervrij zijn en onbewust beginnen met
het aanleren van een zwemslag. Er wordt zoveel mogelijk geprobeerd aan te sluiten bij de denkwereld en leefwereld van het kind. Vaardigheden
die van belang zijn zoals onder water gaan, ademhaling, drijven, springen, lopen, voortbewegen en zelfs met kleding aan zwemmen.
U kunt bijna alle dagen bij ons komen zwemlessen. De lessen door de week duren 45 minuten en hierbij kunt u kiezen uit 1, 2 of zelfs 3 keer per
week. Op zaterdag duren de lessen 1 uur. Bij het zwem ABC is het gemiddelde kind voor het A diploma tussen de 40 en 50 klokuren bezig. Kijk
voor meer informatie hierover eens op de site www.npz-nrz.nl en natuurlijk op onze eigen site www.dekupe.nl
Ook biedt zwembad De Kûpe speciaal zwemonderwijs voor kinderen vanaf 4 jaar. Deze lessen worden altijd gegeven door vaste zwemonderwijzers
die hiervoor speciaal zijn opgeleid. Of het nu gaat om kinderen met b.v. een geestelijke of lichamelijke handicap, pddnos, adhd of gewoon het extra
aandacht nodig hebben, het kan op de zaterdagmiddag. Naast het feit van de vaste zwemonderwijzer, duren de lessen 20 tot 25 minuten, zijn er
geen storende factoren in de accommodatie en wordt het programma aangepast aan uw kind. Er is altijd een intake gesprek om te kijken in welke
groep uw zoon of dochter het best past.
Geef nu op en haal zo snel mogelijk het diploma. Er geldt op dit moment nog een kortingsactie. Mocht het zwembad sluiten op 1 januari 2013 dan
staat de gemeente garant voor de vergoeding van de leskaart. Voor voorwaarden en meer info tel. 0511 543180.
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Ze g het m a ar... ingezonden brieven
Fred Ralten was inspreker De Kûpe
Geachte raad en andere aanwezigen,
Met enige reserve heb ik kennis genomen van de voorgenomen plannen met betrekking tot de nieuwbouw van het overdekte zwembad De
Kûpe te Buitenpost. Na enige jaren van plannen maken, lijkt er nu schot
in de zaak te zitten. Ik heb echter nog wel reserves. Het is niet zeker of
er wel een wedstrijdbad komt. Aan een pierenbadje heb ik als baantjeszwemmer helemaal niets. Ik hoop dat ik en u als Raad binnenkort meer te
weten komen op dit punt. Het bad mag zijn geld hebben opgebracht, er
wordt echter goed gebruik van gemaakt. Bij mij is de vraag gerezen of het
nieuw te bouwen zwembad op de huidige parkeerplaatsen gebouwd kan
worden, waardoor we geen jaar zonder bad komen te zitten. In de jaren
’70 gebeurde dat ook toen het oude stationsgebouw werd vervangen. En
dan zijn de toekomstige tarieven ook nog een vraagteken. Alstublieft geen
tweede Schatzenburg zoals in Menaldum, waar je € 10,- entree moest
betalen. Gooi de bezoekers niet met het badwater weg. Dank u.

Deze ansichtkaart is van omstreeks 1913 en laat ons een gedeelte zien van de Voorstraat in Buitenpost. De eerste woning werd toen
bewoond door de familie H.U.Bottema, nu vindt u hier de Hubozaak van de familie A. Reitsma. In het tweede pand woonde toen de
familie J.R. Hulshof, nu de familie Jan Kloosterman. Links de villa “Nieuw Herbranda”, het latere notariskantoor, nu bewoond door de
familie Jacqueline Nome makelaardij. Deze villa is gebouwd op het erf waarop vroeger de boerderij stond van Jacob Elzes Sikkema.
Langs de boerderij liep, vòòr de spoorbaan werd aangelegd in 1866, het voetpad naar Kollum (it Kollumer paedsje) Het parmantige
kereltje had toen nog geen last van het (nu) drukke verkeer.

Ber i c hten ui t d e b uur t
Burendag buurtvereniging Molenerf-De Roede
Buurtvereniging Molenerf-De Roede te Buitenpost vierde zaterdag
24 september 2011
burendag. Bij de naastgelegen vijver konden
jong en oud zich de
hele dag vermaken
met allerlei spelletjes
en activiteiten. De aftrap was om 11.00 uur
met gezamenlijk gebak en thee en kofﬁe
voor iedereen. Voor de
jongste kinderen was
er een springkussen,
kon men snoep- en koekhappen, blikgooien, stoepkrijten. Verder waren er kano’s gehuurd waarmee uiteindelijk een heuse regatta werd gehouden. De eerste prijs
ging hierbij naar Richard Posthuma en Alle Hiemstra. De
tweede prijs was voor vader en zoon Paul en Elmar Altena, de derde prijs voor Albert en Rynette Leenstra en
de poedelprijs was voor Joke Wester. Zij ging die dag

K leuren m a ar... door Donny Windsant

namelijk tot tweemaal
toe te water. Tussen
de middag kon een ieder genieten van soep
en broodjes. De dag
werd afgesloten door
het oplaten van ballonnen door de kinderen.
Eén en ander werd
mogelijk gemaakt door
de gewonnen tweede
prijs tijdens de stratenversiering van de afgelopen feestweek, een
subsidie van het Oranjefonds en door de
buurtvereniging zelf. Het bestuur van de buurtvereniging
verdient alle lof en kan terug kijken op een zeer geslaagde dag die heeft bijgedragen tot een stuk onderlinge
kennismaking en verbroedering van de buurtgenoten.
Rynette Leenstra, Molenerf 5, 9285 VL Buitenpost,
543658

Vervolg
Op 29 september jongstleden was de voorgenomen nieuwbouw van “De
Kûpe” een agendapunt bij de gemeenteraad van Achtkarspelen.
Er zijn potentiële uitbaters in beeld, maar die hebben plannen om een kleiner bad te realiseren. Dat zal lastig baantjezwemmen worden, om maar
over de zwem- en waterpoloclub PWC te zwijgen. Tijdens de inspraakronde hierover heb ik voorgesteld om het nieuw te bouwen bad op de huidige parkeerplaatsen neer te zetten. Tijdens een korte schorsing wist één
van de CDA-raadsleden mij te melden dat dit niet kon. Maar wat lees ik in
uw krant van 30 september ? Er zijn op exact dezelfde plaats centra voor
ﬁtness en fysiotherapie gepland! Hoe zit dit? Het grote misverstand? Ook
de tarieven verdienen de nodige aandacht. Geen tweede Schatzenburg.
Zolang er nog onopgeloste vraagstukken liggen, lijkt het mij beter om het
huidige bad gewoon open te houden. Zo voorkom je dat de bezoekers met
badwater en al worden weggegooid. De restwarmte van Enitor gebruiken
is een prima plan.

Bibliotheek geeft boek cadeau
Bibliotheken Noordoost Fryslân doet mee aan de landelijke actie Nederland Leest van 21 oktober t/m 18 november. Nederlanders worden opgeroepen massaal hetzelfde boek te lezen en hierover met elkaar in gesprek
te gaan. Leden van Bibliotheken Noordoost Fryslân krijgen (op vertoon van
hun biebpas en zolang de voorraad strekt) het boek ‘Het leven is vurrukkulluk’ van Remco Campert cadeau. Het boek gaat over twee vrienden die
beiden verliefd zijn op een meisje. Vervolgens belanden ze in wereld van
vrije liefde en marihuana.

Donatie’s IJstijdenmuseum
Het Prins Bernhard Cultuurfonds stelt het IJstijdenmuseum een bedrag
van € 2.500,- in het vooruitzicht voor het realiseren van de uitbreiding en
vernieuwing van het museum. Ook het Fonds Stichting Woudsend 1816
heeft een bijdrage van € 4.500,- toegezegd. Het stichtingsbestuur zegt
bij monde van de voorzitter Jan F. Kloosterman heel blij te zijn met deze
toezeggingen. Daarmee blijkt dat het IJstijdenmuseum zich een plaats
heeft veroverd in de samenleving en dat is voor een goede toekomst van
het museum ontzettend belangrijk volgens hem. Een tijd lang leek het of
het museum de poorten eind 2012 zou moeten sluiten als er geen oplossing voor een gezonde exploitatie kwam, maar door nieuwe steun, van
zowel de provincie Fryslân als het bedrijfsleven en de samenleving, lijkt
het voortbestaan van het museum nu voor lange jaren gewaarborgd.
Ook in de herfstvakantie bleek dat veel mensen de weg naar het IJstijdenmuseum en de Kruidhof vinden. Aan de activiteiten in de herfstvakantie
van beide musea, waarbij veel vrijwilligers de handen uit de mouwen staken, namen ook heel veel kinderen deel. Zoals bekend zal de nieuwbouw
en herinrichting van het IJstijdenmuseum ongeveer € 60.000,- gaan kosten en daarvan is bijna de helft al toegezegd. Op www.ijstijdenmuseum.nl
zijn de subsidiegevers en sponsoren die het project gaan steunen, terug
te vinden.

Kunst en Kitsch in IJstijdenmuseum
Op zaterdag 5 november wordt in het IJstijdenmuseum, Schoolstraat 29c
te Buitenpost voor het zesde jaar op rij een Kunst en Kitsch dag georganiseerd. Belangstellenden kunnen op die dag vanaf 10.00 uur met hun
antiek of spulletjes uit grootmoeders tijd naar het museum komen waar
een team van deskundigen de stukken zal beoordelen en de waarde zal
schatten. Meegenomen mogen worden alle antieke stukken, schilderijen,
horloges, klokken, meubilair, glaswerk, servies of onderdelen daarvan,
gouden, zilveren, koperen, bronzen en andere metalen voorwerpen, houtsnijwerk, munten en artefacten. Het bestuur van het IJstijdenmuseum
heeft een aantal deskundigen gevraagd om de stukken te beoordelen. De
heer Evert Kramer, antiekkenner van het Fries Museum, Jan Zijlstra, Fries
kunsthistoricus, en anderen zijn deze dag aanwezig. Iedere deelnemer
mag ten hoogste drie voorwerpen meenemen naar de commissie. Voorinschrijving is verplicht en kan via 544040 of via info@ijstijdenmuseum.nl.

Bezoek ook onze website:
www.binnenbuitenpost.nl

