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Vrijwilligersdag van De Kruidhof, het IJstijdenmuseum en It Koartling
Een schitterende lentezon overgoot de vrijwilligers-zaterdag 19 maart. De Kruidhof, het IJstijdenmuseum en It Koartling hadden hun krachten gebundeld
om dit bijzondere evenement handen en voeten te geven. Dit slaagde uitmuntend, gezien de grote belangstelling. De vaste medewerkers van De Kruidhof
gaven leiding aan ongeveer 27 vrijwilligers, die zich hadden aangemeld en daar sloten zich nog circa 10 personen spontaan bij aan. Agrarische bedden werden ingericht en ingezaaid. Tevens werden de schelpenpaden bijgewerkt en van een nieuwe schelpenlaag voorzien. Voorts werden wandelroutes uitgezet.
Dit leverde de Kruidhof aardig wat nieuwe vrijwilligers op.

Va n d e re d a c t i e
Lente

Is het voorjaar 2011 eindelijk aangebroken? We hadden het toch eigenlijk wel weer gehad met de vorst en
de sneeuw. Hoewel ook zo’n periode
haar charme kan hebben voor de
jeugd, maar ook voor mensen, die
zich niet meer tot de jonge(re) generatie rekenen. We moeten echter ook
denken aan degenen, die de winter
een donker jaargetijde vinden die in
meer of mindere mate invloed heeft
op hun geestelijke gesteldheid. Het
is voor hen te hopen dat het voorjaarslicht en de voorjaarslucht een
opwekkende invloed hebben. Je ziet
al weer Buitenposters in de tuin bezig, zowel de sier- als de volkstuin.
De voorpaginafoto en het daarbij
behorende artikel laten ook zien
dat de lente zich, in ieder geval qua
datum, weer gemeld heeft. Via een
landelijke vrijwilligersdag bereidt
óók ons aller Kruidhof zich voor op
het nieuwe seizoen. Dat geldt tevens voor de Vereniging Plaatselijk
Belang Buitenpost. Het bestuur is
bezig de jaarlijkse ledenvergadering voor april uit te schrijven en
elders in dit blad roept het ons allen op om op monumentenjacht te
gaan. Verder is onze plaatsgenoot
Ate Grijpstra, leraar Engels aan het
Lauwerscollege, lokatie Grijpskerk,
bereid gevonden geregeld een artikel voor De Binnenste Buiten Post te
schrijven. U hebt al kennis met hem
kunnen maken via de rubriek ‘Klim
in de pen…’ in het januarinummer.
Hij is een bevlogen boekenlezer en
zelfs schrijver van boeken. Hij lijkt
ons een aanwinst voor ons aller
dorpskrant en we zijn benieuwd
naar zijn (verrassende?) pennenvruchten.

NL DOET; ook Buitenpost doet mee
Het Lauwerscollege was vertegenwoordigd door 4 dames-leerlingen, die op deze dag meeliepen
in het kader van een zogenaamde
maatschappelijke stage om mede
hierdoor een bepaalde kijk op de
maatschappij of de samenleving te
krijgen.
Het IJstijdenmuseum mocht zich
verheugen in de aanloop van plusminus 15 vrijwilligers. Die werden
begeleid door de bestuursleden
Jan Kloosterman en Lammert
Postma. Daaruit recruteerden zich
haast als vanzelf een aantal nieuwe
medewerkers.
It Koartling had de afgelopen week
zijn 40-jarig bestaan gevierd. De
bestuursleden, die op deze dag
acte de présence gaven, verkeerden nog in een jubileumstemming
en toonden hun blijdschap over het
voortbestaan van het sociaal-maatschappelijke werk dat vanuit deze
kring wordt verricht. It Koartling
hing namelijk een tijdje aan een
(ﬁnancieel) dunne draad. Hun inspanningen om enkele vrijwilligers
op deze bijzondere dag te werven,
werden gelukkig beloond.
Gezamenlijkheid en enthousiasme
Wat opviel was het enthousiasme
dat àlle deelnemers op deze vrijwilligersdag aan de dag legden en de
warme sfeer van gezamenlijkheid
van de drie-eenheid De Kruidhof,
het IJstijdenmuseum en It Koartling. Dat bleek óók tijdens de
gezamenlijke snertmaaltijd in het
Tuincafé van De Kruidhof, waaraan

meer dan 50 personen deelnamen.
De erwtensoep zette niet alleen de
tongen in beweging om te proeven, maar óók om te praten en
ervaringen uit te wisselen. Al met
al een zeer geslaagde dag, die op
uitstekende wijze was georganiseerd. Dat was geen snert!
NL DOET
Op vrijdag 18 en zaterdag 19 maart
organiseerde het Oranje Fonds,
samen met duizenden organisaties
in het land: NL DOET; de grootste
vrijwilligersactie van Nederland. NL
DOET zette de vrijwillige inzet in de
spotlights en stimuleerde iedereen
om een dag(deel) de handen uit de
mouwen te steken. Ook op tuinen
van De Kruidhof waren vele vrijwilligers die dagen actief.

Vrijwilligers aan de slag met de plantjes op De Kruidhof. (foto: Hielke Boorsma)

Vorig jaar waren 150.000 Nederlanders actief, een recordaantal. Vrijwilligers zijn het kloppend hart van
vele sociale initiatieven. Het Oranje
Fonds laat met NL DOET zien hoe
belangrijk actieve burgers voor de
samenleving zijn. Daarnaast draagt
NL DOET bij aan een goed imago
van het vrijwilligerswerk.
Het Oranje Fonds is het grootste
nationale fonds op sociaal gebied
en laat Nederland van zijn beste
kant zien. Per jaar besteedt het ongeveer 24 miljoen euro aan organisaties en initiatieven die de sociale
samenhang versterken in Nederland en in het Caribische deel van
het koninkrijk. De prins van Oranje
en prinses Maxima zijn beschermpaar van het Fonds.

Na al het harde werk ging de snert er wel in! (foto: Hielke Boorsma)
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Opbrengst Amnesty collecte

It Koartling viert 40 jarig bestaan feestelijk

De collecte van Amnesty International, die van 6 t/m 12 februari 2011 in
Buitenpost werd gehouden, heeft € 1289,28 opgebracht. Amnesty dankt
iedereen van harte voor de geldelijke bijdrage! Amnesty strijdt voor naleving van de mensenrechten in alle landen. Amnesty International is onpartijdig en onafhankelijk en wordt voornamelijk geﬁnancierd door giften
van leden en donateurs. Wilt u volgend jaar ook meehelpen? Dan kunt u
zich aanmelden bij de coördinator Dini Stavenga – van der Waals, tel. 0511
542660 of h.g.stavenga-vdwaals@hetnet.nl.

Op 11 maart was het feest in It Koartling. Gevierd werd
dat de stichting voor sociaal cultureel werk in Buitenpost ruim 40 jaar bestaat. Tevens werd de hernieuwde
jeugdsoos geopend door Anneke van der Kooi, een
van de eerste jongerenwerkers van It Koartling. Zij
werd hierbij geassisteerd door Sytze van der Valle.
De voorzitter memoreerde aan de tijd, voorafgaand
aan deze avond. Het beheer leek door bezuinigingen
van de gemeente voor een groot deel weg te vallen,
maar hij prees zich gelukkig in het feit, dat we met
elkaar tot goede afspraken zijn gekomen.
Wethouder Van der Veen benoemde hoe belangrijk de
functie van met name de dwarsverbinding van It Koartling is. Een steiger zonder verbinding heeft immers
geen stabiliteit. Deze koppeling wordt al jaren gevormd
door de mensen die in dienst zijn, maar ook de vele
vrijwilligers en het enthousiasme van het bestuur om
de steiger, inclusief verbindingen, overeind te houden.

Collecte Feestweekcommissie
Ook dit jaar wordt er in week 16 (18 april t/m 23 april 2011) een collecte
gehouden ten behoeve van de Stichting Feestcommissie Buitenpost.
Het doel van de collecte is dat de Feestcommissie een leuk programma
kan neerzetten en zoveel mogelijk evenementen gratis toegankelijk wil
houden. Voor de Koninginne dag en de Feestweek. De opbrengst van de
collecte gaat dan ook geheel naar deze evenementen. Wij hopen op een
ieder zijn steun!

Feestweek
Oproep aan alle aanstormende talenten, geef je op voor het festival waarmee wij de feestweek gaan inluiden, het Buitenposter Poppodium. Aarzel
niet en geef je op via de mail bij Hans: h.devries@feestweekbuitenpost.nl.

Bûtenposter Keninginne
Wij vinden het erg jammer, maar omdat er niet één kandidaat zich heeft
opgegeven voor de Bûtenposter Keninginne verkiezing, moeten wij helaas
aan jullie meedelen dat dit onderdeel dit jaar niet doorgaat. Wij hebben dus
in de Feestweek geen Bûtenposter Keninginne, erg jammer!

Garageverkoop
Wij willen iedereen bedanken voor opgave voor de garageverkoop. Mooie
en enthousiaste reacties zijn het resultaat, leuk! De garageverkoop wordt
gehouden op zaterdag 16 april 2011 van 10.00 uur tot 16.00 uur. De route
die wordt uitgezet zal via de website van de Feestweekcommissie Buitenpost te bekijken zijn en bij het Texaco tankstation Veenstra zal de route
ook te verkrijgen zijn. Mocht je alsnog willen deelnemen dan kan dat, stuur
een mail naar Marrit: m.kampen@feestweekbuitenpost.nl dan wordt je
adres nog meegenomen in de route.

Voorjaarskermis
De attractie voor jong en oud, de voorjaarskermis wordt gehouden van 13
tot en met 16 april 2011.

Uit d e ou d e d o o s...

post en omgeving, dus ook voor u.
In de maand april is De Oanrin iedere maandag- en
woensdagochtend geopend van 9.30 tot 11.30 uur.
Naast een kop kofﬁe en een praatje, bestaat er ook
de mogelijkheid tot het meedoen aan verschillende
activiteiten. Zo staat is er op 20 april een muzikale
ochtend gepland. U kunt dan genieten van de klanken
van André Rieu en zijn beroemde orkest. Op woensdagochtend 27 april staat De Oanrin in het teken van
het koningshuis. Iedere maandagochtend kunt u bij De
Oanrin rummikub spelen.

Het voorjaar zit weer in de lucht! De dagen worden
langer en de mensen trekken weer naar buiten. Wat is
er dan leuker om elkaar te kunnen ontmoeten op een
plek waar de kofﬁe klaar staat, er altijd iemand is om
mee te praten en er de mogelijkheid bestaat om iets
leuks te doen? Waar dat dan kan? Bij De Oanrin! De
Oanrin in Herbranda is er voor alle senioren uit Buiten-

Kortom: zoekt u een plek om anderen te ontmoeten of
wilt u gewoon zo nu en dan even de deur uit? Dan is De
Oanrin wellicht iets voor u. Komt u gerust een keertje
langs, u bent van harte welkom! Voor meer informatie
kunt u contact opnemen met Sigrid de Klein, coördinator van De Oanrin. Zij is bereikbaar op tel. 542849 of via
e-mail: sigrid.de.klein@friesewouden.nl.
De Oarin: er even tussen uit!

Koorleden gezocht voor
heropening gemeentehuis

Jaarlijkse Algemene
Ledenvergadering PBB

Op 8, 9 en 10 juni vindt de ofﬁciële heropening plaats
van het gemeentehuis in Buitenpost. De gemeente
is voor deze heropening op zoek naar 25 koorleden,
woonachtig in Achtkarspelen, om te zingen in het muziekstuk ‘It hûs foar demokrasy’, geschreven door Gerrit Breteler. Donderdag 31 maart vinden vanaf 17.00 uur
de kooraudities plaats in muziekschool De Wâldsang,
De Ring 1a in Buitenpost. Tijdens de audities is zingen
vanaf papier een pré en voorzingen mag uit het hoofd.
De koorleden zingen op 8, 9 en 10 juni mee in een
zestal voorstellingen (twee voorstellingen per dag).
De koorleden repeteren vanaf 1 april tot aan de voorstellingen elke vrijdagavond van 17.30 tot 19.30 uur in
muziekschool De Wâldsang. Belangstellenden kunnen
zich opgeven via: proper@muziekschooldewaldsang.
nl, o.v.v. ‘projectkoor it hûs foar demokrasy’. Voor inhoudelijke vragen kan contact opgenomen worden
met Clara Rullmann, tel. 06 29 09 80 48. Alle inwoners
van Achtkarspelen kunnen zich binnenkort opgeven
om een van de voorstellingen bij te wonen. Binnenkort
wordt hierover meer bekend gemaakt.

De jaarlijkse algemene ledenvergadering van
Plaatselijk Belang Buitenpost wordt gehouden op
woensdag 13 april om 20.00 uur in het zwembad
de Kûpe.

Herhaalde oproep
Rode Kruis
Het Rode kruis helpt mensen in nood, wereldwijd en
om de hoek. Hebt u interesse in het werk van het Rode
Kruis Achtkarspelen, of wilt u graag eens bezoek ontvangen? Neem dan contact op met mevr. A.Bruintjes,
tel. 544524. Wist u dat het Rode Kruis óók vakantieweken organiseert? Voor meer informatie hierover of
opgave, kunt u contact opnemen met mevr. Miedema,
tel. 543102. Hebt u interesse voor een bestuursfunctie?
Wij zoeken een 2e secretaris ter versterking van ons bestuur. Voor informatie hierover kunt u mailen naar mevr.
A. Vries, e-mail: annekevries@kpnmail.nl.

Deze foto, waarop het voltallige bestuur, is genomen ter gelegenheid van het 25 jarig
jubileum van de voetbal vereninging Buitenpost (1942-1967). Staand v.l.n.r.: J. Klamer,
B. de Haan, A. van der Witte, H. Haytink, D. Tjalma en A.T. Oosterhof, zittend: mevr.
Poelstra en J. Poelstra.

It Koartling zal ook in de komende jaren blijven timmeren aan het voortbestaan.

De Oanrin: ook in het voorjaar!

Koninginnedag
De versierde wagen optocht op Koninginnedag gaat door! Opgave is nog
steeds mogelijk, dus… roep al je kennissen, vrienden, buren, familie,
straat of buurtvereniging op en meld je aan, hoe meer wagens hoe mooier
de optocht wordt. Natuurlijk zijn alle versierde ﬁetsen ook weer van harte
welkom zodat we er een kleurrijke mooie dag van kunnen maken. Er zal
die dag ook een route worden uitgestippeld voor alle deelnemers zodat
het hele dorp een ieder zijn mooie creatie kan bewonderen.
Opgeven voor de optocht kan nog steeds door een mail te sturen naar
Gerrit: g.lune@feestweekbuitenpost.nl.

V.l.n.r.: Anneke v.d. Kooi, Sytze v.d. Valle, Marten v.d. Veen, Jan
Klaas Gatsonides. (eigen foto)

Bezoek ook onze website:
www.binnenbuitenpost.nl

Agenda
• Opening door waarnemend voorzitter Fokko Terpstra.
• Het jaarverslag 2010.
• Verslag van de ledenvergadering op 22 april
2010.
• Financieel overzicht over 2010.
Bovengenoemde verslagen zijn vanaf 6 april af te
halen bij de penningmeester Herman Bergervoet,
Molenstraat 27. Deze zijn ook per email te verkrijgen:
h.j.bergervoet@chello.nl onder vermelding van
“verslagen PBB 2010”.
• Verslag kascommissie en benoeming nieuwe
kascommissie.
• Bestuursverkiezing: Marian Rigter, Schoolstraat
8, wordt voorgesteld als nieuw bestuurslid. Jan
Klaas Gatsonides is aftredend en herkiesbaar.
• Uitreiking van de Sulveren Brims.
• Rondvraag.
• Sluiting huishoudelijk gedeelte.
Pauze
• Presentatie door mevr. Henrica Bergsma, manager van dit zwembad. U wordt meegenomen - ﬁguurlijk dan - in het zwembad en krijgt een indruk
van deze organisatie. Na aﬂoop krijgt u alle gelegenheid uw vragen te stellen!
De eerste twee consumpties zijn voor rekening van
het Plaatselijk Belang Buitenpost. Uw aanwezigheid stellen wij zeer op prijs!
Met vriendelijk groet, het bestuur: waarnemend
voorzitter: Fokko Terpstra, secretaris: Leonie Kramer-Boer; 2e secretaris: Auke Attema; penningmeester: Herman Bergervoet; Jan Klaas Gatsonides: algemeen bestuurslid; Geertje van Dijk: algemeen bestuurslid.

Al gelezen?

™

> Twee vrouwen met een kind zijn maandag
14 maart in Buitenpost op strooptocht geweest.
Volgens de politie werd één slachtoffer, wonend
aan de Halbertsmastraat het huis uitgelokt met
een smoes dat de vrouw haar achterbuurvrouw
zou zijn. Ze wilde advies over haar tuin en vervolgens werd er in haar woning een diefstal
gepleegd. De andere diefstal vond plaats in een
aanleunwoning aan de Eringalaan.
> In een weiland nabij Reaskuorre bij Harkema
is vrijdagmiddag 18 maart het eerste kievitsei
van Achtkarspelen gevonden. Tjeerd de Jong
uit Drogeham vond het eitje rond 16.25 uur. Burgemeester Tjeerd van der Zwan nam het ‘ljipaai’
rond 18.00 uur op het gemeentehuis in Buitenpost in ontvangst. De vinder bleek te beschikken over de juiste papieren en had zich aan alle
procedures gehouden. Hij kreeg als beloning het
vindersloon van 15 euro en een oorkonde.
> De gemeente Achtkarspelen organiseert dit
jaar voor de derde keer in samenwerking met de
ondernemersvereniging ABC de ondernemersprijs van de gemeente. De ondernemer van het
jaar wordt op 13 april bekendgemaakt in de businessclub van Harkemase Boys op het sportpark
De Bosk in Harkema.
> Bij een inbraak bij Tankstation Texaco aan de
Kuipersweg in Buitenpost zijn in de nacht van
woensdag 23 op 24 maart een grote hoeveelheid sloffen sigaretten buit gemaakt. Men wist
het pand binnen te komen door de deur te forceren. De politie heeft een onderzoek ingesteld
naar de inbraak. De eigenaar heeft aangifte
gedaan.
> Zaterdag 26 februari organiseerde de scoutinggroep De Brimzen uit Buitenpost de BadenPowell-wandeltocht. Met 750 deelnemers
waren bijna alle 22 Friese scoutinggroepen
vertegenwoordigd. Deze wandeltocht werd in
1988 voor het eerst gehouden op initiatief van De
Brimzen en wordt sindsdien jaarlijks door een van
de Friese scoutinggroepen georganiseerd. Voor
het 25-jarig jubileum van scouting De Brimzen
keerde de tocht weer terug naar Buitenpost.
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Toanielfoarstelling Kredo útferkocht
Op 21 oktober 2010 koe it kroechteaterstik Kredo, skreaun troch Gerrit
Breteler, net trochgean. De foarstelling yn it kafeegedielte fan The Point
fynt no plak op tongersdeitejûn 31 maart, 20.00 oere, oansteande. Foar
dizze foarstelling binne gjin kaarten mear te krijen, it is folslein útferkocht.
Kaarten dy’t kocht binne foar de foarstelling fan 21 oktober binne fansels
no gewoan jildich.

Tryater spilet Macbeth
Tiisdei 17 maaie en woansdei
18 maaie spilet de foarstelling
Macbeth fan Tryater yn in bysûndere, dûbele opblaastinte op
it parkearterrein fan swimbad
De Kûpe yn Bûtenpost. Kaarten binne te krijen by Hedera
Blommen yn de Tsjerkestjitte.
De oanfang is om 20.00 oere.
Regisseur Ira Judkovskaja set
Macbeth mei de fuotten yn de
ierde. Yn in tinte mei in tsjustere himel wurdt de swarte
sintúchlike wrâld fan Macbeth
kreëarre. Wy sjogge, rûke en
ﬁele it, wy sitte Macbeth letterlik ticht op de hûd. As yn in thriller ûntbleatet Ira Macbeth laach
foar laach. Mei as útkomst in
hoopfolle blik op ‘e takomst.
Ierde en dize, modder en bloed.
Oarlochsheld Macbeth (Arnold Dijkstra) komt fan it slachfjild. Hy is in man
mei in grutte ambysje. Hy wit dat ‘er kwea docht - hy lijt der ûnder - mar is
dreaun troch syn langstme nei macht. Blynwei en leafdefol stipe troch syn
like hurde frou, Lady Macbeth (Nynke Heeg). Tegearre moardzje sy har in
wei nei de top. De oare spilers in Macbeth binne Tamara Schoppert, Eelco
Venema, Romke Gabe Draaijer, Marijn Korver, Rienk Nicolai, de rollen fan it
soantsje wurdt ôfwiksele troch Maas Mühren, Riemer van der Wal, Robin
van den Berg en Remmelt Fopma.
Prizen kaarten Macbeth binne: € 13,50 normaal; € 12,00 Freonen of 65+;
€ 10,00 CKV/CJP
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PBB Van de bestuurstafel...
Maart 2011

Zoals u waarschijnlijk wel weet vergadert het bestuur van het Plaatselijk
Belang elke maand in It Koartling. Ik wil hierbij van de gelegenheid gebruik
maken om It Koartling en alle mensen die zich hiervoor inzetten dan ook
van harte te feliciteren met hun 40 jarig bestaan. Wij als bestuur van PBB
hopen dat er minimaal nog eens 40 jaar bijkomt. Op 1 maart heeft er overleg plaats gehad met B&W over verschillende zaken die ons na aan het hart
liggen. Denk hierbij aan de Kuipersweg, de nieuwe rondweg, de inrichting
van het centrum en het Ranch project. Van een aantal hebben er in de pers
al uitgebreide stukken gestaan. Uiteraard blijven wij alle ontwikkelingen
nauwlettend volgen en bij sommige zaken zullen wij samen met de gemeente en BUVO in commissie samenwerken. Ook hebben wij nog een verzoek
aan u als inwoner van Buitenpost. Het verzoek heeft alles te maken met wat
er gebeurd is in Surhuisterveen met de sloop van de voormalige dokterswoning. Het zou zonde zijn dat er in ons dorp beeldbepalende en historische
panden gesloopt worden omdat er geen lijst is van beschermde panden.
Vandaar het verzoek aan u, als onze extra ogen, om eens rond te kijken en
ons te laten weten welke gebouwen u graag op deze lijst zou willen zien. Zie
meer hierover elders in de Binnenste Buiten Post. Ook komt onze jaarlijkse
ledenvergadering al snel in zicht. U kunt de datum alvast noteren namelijk
13 april en de locatie is het zwembad de Kupe.
Namens het Bestuur van Plaatselijk Belang Buitenpost,
Fokko Terpstra, waarnemend voorzitter,
e-mail: f.terpstra@upcmail.nl, tel. 543690

Concerten Vocaal Ensemble
Dit voorjaar verzorgt het Vocaal Ensemble Buitenpost onder leiding van
dirigent Ardaan Dercksen een tweetal veel belovende voorjaarsconcerten.
Het eerste concert zal plaatsvinden op vrijdagavond 8 april in de Doopsgezinde Kerk van Drachten. Aanvangstijd van het concert in Drachten is
20.00 uur. Het tweede concert is op zaterdagmiddag 9 april in de Kruidhof te Buitenpost. Aanvangstijd van dit concert is 17.00 uur. Op het programma staan voornamelijk a capella werken van onder andere Frank van
Nimwegen, Albert de Klerk en andere componisten. Bijzonder verheugd is
het Vocaal Ensemble Buitenpost dat sopraan Marene Elgershuizen (winnares Labberté-Hoedemaker prijs 2010) haar medewerking wil verlenen aan
deze concerten. Pianist Martijn Jager zal haar op piano begeleiden. Tevens
zal hij enkele werken uit zijn repertoire ten gehore brengen. U wordt van
harte uitgenodigd om deze voorjaarsconcerten bij te wonen. Na aﬂoop van
het concert is er een collecte ter bestrijding van de onkosten.

Tomke siket om ‘e kluts (3+)
Woansdei 18 maaie spilet de
reisfoarstelling Tomke siket om’
e kluts foar pjutten en beukers
yn in tinte yn Bûtenpost, op it
parkearterrein fan swimbad De
Kûpe, om 14.00 en 15.30 oere.
Kaarten foar dizze foarstellingen binne te krijen by Hedera
Blommen yn de Tsjerkestrjitte.
Tomke en syn hûntsje Romke
sille útfanhûzje by Pake en Beppe Bear. Dy wenje op ‘e romte,
op in moaie pleats. Se hâlde
bargen, geiten en wat skiep.
Beppe sels liket hjoed wat fan
‘t hynder. As se de kofje yn ‘e
skuon fan Tomke jit, ynstee fan
yn it kopke, seit Pake dat Beppe de lêste tiid de kluts kwyt
is. Tomke en Beppe sjogge tegearre nei de wrâld om harren
hinne. Om’t Beppe de wurden kwyt is en Tomke se noch net wit, helpe
se mekoar om de goede wurden te ﬁnen foar wat se sjogge. En as it sa
útkomt meitsje se der nije wurden by. Mei help fan poppen, objekten,
muzyk en oar lûd jouwe de spilers de wrâld fan Tomke foarm. It wurdt in
foarstelling om mei elkoar - grut en lyts - nei te sjen, om nei te wizen, oer
te freegjen en te beneamen, om by te sitten en om op te dûnsjen, om
nochris te sjen en om nochris te wizen.

Fryske Krite siket jong talint
Fynst do toanielspyljen leuk? Of bist nijsgjirrich nei hoe it ljocht en lûd by
teater wurket? Of liket it dy leuk om te grimeren? Of hast wat mei it meitsjen of betinken fan in dekor? Koartsein: hast do wat mei teater en bist do
13 jier of âlder? Dan is de Fryske Krite Bûtenpost op syk nei dy! De Krite
wol it oankommend toanielwinterskoft in spesjaal projekt opsette foar
de jongerein. Fan septimber 2011 ôf in heal jier lang, ien jûn yn de wike
dwaande wêze mei toaniel yn de foarm fan ferskate workshops... en wa
wit liedt it wol ta it meitsjen fan in stik. Wolst mear ynformaasje of wolst
dy fuortendaliks opjaan? E-mail dan nei: skriuwer@fryskekritebutenpost.nl.
Oant gau, groetnis, Bianca Wiersma & Theo Smedes

Slagge útﬁeringen Kritetoaniel

Prizen kaarten Tomke binne: € 7,50 normaal; € 5,00 bern oant 14 jier.

Voorjaarsconcert Concordia
Op zaterdag 2 april 2011 staat het voorjaarsconcert van brassband Concordia gepland. Aan dit concert werkt ‘Lijn 12’ (www.lijn12.com) mee. ‘Lijn
12’ is een vocaal ensemble bestaande uit negen vocalisten, die vanaf het
begin van het nieuwe millennium hun stem laten horen. De muzikale leiding van ‘Lijn 12’ is in handen van Sjoek Nutma, afgestudeerd musicus
aan het Stedelijk Conservatorium in Leeuwarden en het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam. Een avond met ‘Lijn 12’ en brassband Concordia brengt u even in andere sferen en neemt u mee naar een wereld vol
melodieën. Het geheel wordt omlijst door prachtig pianospel en subtiele
choreograﬁe maakt het beeld compleet. Ook het programma van Concordia is erg gevarieerd. De jeugdleden spelen een aantal stukken mee. Verder is er een concourswerk en een optreden van twee solisten op cornet
en euphonium en natuurlijk speelt Concordia ook samen met ‘Lijn 12’. Het
belooft een zeer boeiende avond te worden. Het concert wordt gehouden
in de Kruiskerk aan de Voorstraat in Buitenpost.
Aanvang 20.00 uur. De entree is € 5,00. Kaarten kunnen worden besteld
via kaarten@brassbandconcordia.nl of Renny Banga, tel. 06 28556532.

It wie oars as oars, mar perfoarst net minder, de útﬁeringen fan it Kritetoaniel yn febrewaris en maart. Twa ienakters ynstee fan ien grut stik en
net twa sneontejûnen mar in sneontejûn en in sneintemiddei. Twa kear
in moaie seal mei folk dy’t tsjûge wienen fan twa folslein ferskillende ienakters spile troch mar leafst 12 spilers fan de Krite. Alde rotten yn’t fak
en oankommend talint lieten sjen dat it yn it libben eins giet om mar twa
dingen; it jild en de leafde wêr’t noch ivich en altiten lijen en strideraasje
fan komt. Hiel besûnder wie ek it “neigesetsje” op de sneintemiddei, in
tige goed fersoarge Italiaansk Buffet nei ôfrin. Wa’t der wie hat genoaten,
wa’t der net wie, dy hat wat mist.
No’t de útﬁeringen harren gerak hân ha betsjut dat foar it warbere kritefolkje net dat it al ‘fakânsje’ is, yn 2012 bestiet it kritetoaniel fan Bûtenpost mar leafst 90 jier en dêr is men no al mei dwaande. Wolle jo/jimme
dit mei ús meiﬁere op it toaniel, lit fan jim hearre en stjoer in e-mail nei
skriuwer@fryskekritebutenpost.nl.
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Jongeren hebben geen boodschap aan kerkmuren
door Nelleke Kemps-Stam

Bert en Jella Kingma willen kerkjeugd stimuleren:
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.

Met dit spreekwoord wordt bedoeld dat wanneer je jouw overtuiging aan de jeugd overdraagt, ze die later zal overnemen. Dat begint al bij de opvoeding. Christelijke ouders sturen hun kinderen
naar een christelijke school. Ook jongeren worden aangestuurd.
Als catechisant in de kerk bijvoorbeeld of als padvinder op scouting. Bert en Jella Kingma houden zich allebei met kinderen en jongeren bezig. Zij als logopediste en hij als decaan havo/vwo op het
Lauwers College. Daarnaast zetten ze zich in voor de toekomst van
de kerk.
De generatie die geboren is tussen 1985 en 1991 wordt Internetof netwerkgeneratie genoemd,
of ook wel screenagers. Volgens
de Amerikaanse onderzoeker D.
Rushkoff zijn de screenagers te
herkennen aan een aantal opvallende kenmerken. Deze generatie
is opgegroeid met moderne media zoals de pc, het internet en de
mobiele telefoon. Deze jongeren
beschikken veelal over de competentie multi-tasking. De tieners
en twintigers van nu hebben geen
behoefte meer aan overzicht en
structuren, maar werken/leven
graag buiten de gebaande paden.
(bron: Projectgroep Hanzehogeschool Groningen).
Uitstellers
Bert en Jella Kingma wonen sinds
1993 in Buitenpost. Ze kwamen
niet als onbekenden binnen, want
beide Kollummers bezochten het
Lauwers College voordat ze gingen
studeren. “Bert studeerde Personeel & Arbeid in Leeuwarden en ik
Logopedie in Groningen. Toen we

wiskunde en was al snel werkzaam op het Liudger in Drachten
en Burgum. Na drie jaar werd zijn
grote wens om decaan te worden
werkelijkheid. “De eerste school in
Friesland die een volledig decanaat
aanbood, was Bolsward. Daar ben
ik begonnen. Maar ik wilde altijd al
de kant van Buitenpost op. Ik had
ook op het Lauwers College stage
gelopen. Toen er na een half jaar
op het Lauwers College ook een
voltijds decanaat vrij kwam, was
de keuze gauw gemaakt”, zegt hij.
Dat is inmiddels vijf jaar geleden.
Bert heeft speciaal iets met jongeren die in de bovenbouw zitten. “Jongeren van 15 tot 19 kun
je als volwassenen aanspreken”,
is zijn ervaring. “Dat maakt het
voor mij makkelijker om met ze
te praten. Ik herken ook veel van
mezelf toen ik zo oud was: niet
altijd gemotiveerd, waarom zou je
voor een hoger cijfer werken als je
het ook met een zesje kunt doen.
Anderen zijn juist heel gedreven
en gemotiveerd. Die grote ver-

Jella aan het werk met kinderen in haar logopedie praktijk. (foto: Douwe de Vries)

gingen samenwonen, viel de keuze op Buitenpost”, vertelt Jella. “In
het begin was hier geen werk voor
mij en via een uitzendbureau kon
ik in Hengelo aan de slag. Gelukkig
kon ik later in Buitenpost terecht.
Na vijf jaar werken in de logopediepraktijk in Buitenpost kwam er een
baan vrij op De Twine, een school
voor speciaal onderwijs in Dokkum.
De behandeling van die kinderen
vind ik een grote uitdaging. Daar
ben ik nu al weer tien jaar.” Bert
volgde na de Havo een aantal opleidingen. Eerst een jaar op de Pabo
in Leeuwarden en daarna twee jaar
Psychologie aan de universiteit in
Groningen. Uiteindelijk rondde hij
Personeel en Arbeid af, waarna
hij als beroepskeuzeadviseur aan
de slag ging. “Ik ben dus geen decaan die zelf altijd direct de goede
keuzes heeft gemaakt, maar meer
iemand die geleerd heeft van zijn
fouten. Hoewel ik het waarschijnlijk zo weer zou doen.” Na jaren beroepskeuzeadviseur en trainer voor
decanen en mentoren te zijn geweest, kwam de wens om bij het
voortgezet onderwijs te werken.
Hij koos voor de lerarenopleiding

scheidenheid trekt me wel aan.” Ik
confronteer Bert met de deﬁnitie
van de screenagers en vraag hem
of hij iets van de vluchtigheid van
die generatie herkent. Ze veranderen bijvoorbeeld zomaar weer van
studie. “Toen ik nog studeerde,
had ik recht op zes jaar studieﬁnanciering. Tegenwoordig is dat nog
maar vier jaar en moet je wel snel
van richting veranderen, anders
kom je in de knoei met je studiegeld. Doorzetten met iets wat niet
direct goed voelt, kan je dus veel
geld kosten. Dat dilemma is van
deze tijd. Wij konden rustig een
jaar een studie uitproberen”, nuanceert Bert. “Wat wel een verschil
is met vroeger, is dat keuzes veel
later gemaakt worden. Ik zie heel
veel leerlingen die echt niet weten
wat ze willen worden. Jongeren
handelen vanuit het hart, het moet
goed voelen. Terwijl het onderwijs
verwacht dat ze rationeel nadenken. Maar het zit er gewoon niet in.
Vroeger was de wereld ook kleiner.
Nu ga je ergens anders heen als de
school niet goed voelt. Je duikt in
de virtuele wereld van de games of
de social media. En als je niet weet

Bert als decaan in gesprek met een leerling. (eigen foto)

wat je worden wil, ga je eerst iets
anders doen. En zo stellen ze keuzes uit.” “Ze kijken niet naar het
einddoel van een studie”, mengt
Jella zich in het gesprek. “Het eerste jaar van mijn studie vond ik ook
niet interessant.” Bert raakt niet
alle schoolverlaters uit het oog.
Op het Lauwers College wordt gebruik gemaakt van ervaringen van
ex-leerlingen door middel van een
‘terugkomavond’. Anderhalf jaar
na hun examen komt meer dan de
helft van hen naar school om voorlichting te geven aan de eindexamenkandidaten over de keuze die
ze gemaakt hebben. Dat kan over
een studie gaan, maar ook over
een back-pack vakantie of hoe het
is om op kamers te gaan.
High Power
Jella heeft vooral iets met basisschoolkinderen. Ze is al negen jaar
betrokken bij de kindernevendienst
in de PKN. “Ik wilde iets doen in
de kerk. Toen ik werd gebeld om
met de kindernevendienst mee te
doen, dacht ik: dat vind ik leuk, dat
wil ik graag”, zegt Jella enthousiast. “Ik ben inmiddels voorzitter
van de kindernevendienst, maar
we regelen de dingen met elkaar.
Met Rynette Leenstra ben ik bezig
met een koortje kinderen te laten
zingen in de kerk. Je merkt dat ze
opgetogen zijn om hun eigen liederen te zingen. De psalmen zijn heel
mooi, maar ze spreken de kinderen
niet meer aan.”

Het High Power logo.

Bert staat samen met Auke-Willem Kampen (docent AOC) en Roelof Kingma (Kollum) aan de basis
van High Power, samenkomsten
voor jongeren waarbij de bijbel
centraal staat. De bedoeling is om
in september van start te gaan,
maar vanaf 1 mei a.s. wordt alvast
proefgedraaid. “Ik ben jarenlang
betrokken geweest bij de leiding
van de jeugdkerk en geef catechi-

satie. En je merkt aan alle kanten
dat jongeren niet zoveel met de
traditionele kerkdiensten hebben”,
zegt Bert. “Ze voelen zich niet aangeraakt, terwijl ze wel met het geloof bezig zijn. De opzet van High
Power is dat we de jeugd niet uit
de kerk vandaan willen halen, maar
dat we een keer in de maand een

Daar begrijpen ze helemaal niets
van. Wij gaan niet het accent op de
verschillen tussen kerken leggen,
maar kijken naar wat ons samenbindt. Bij wat wij beogen, zitten
ook interactieve dingen zoals een
website met een forum waarop ze
kunnen reageren. Interactief discussiëren over het thema. Luisteren naar een monoloog vinden ze
lastig.”
Het initiatief van de trefavond zou
ook op weerstand kunnen stuiten.
Bijvoorbeeld wanneer een jongere
’s morgens niet mee naar de kerk
gaat, maar wel naar de trefavond.
“Het is niet bedoeld als ontsnappingsmogelijkheid”,
verzekert
Bert. “Wij willen juist dat de jeugd
weer betrokken wordt bij de kerk
en binnen de eigen gemeenschap
enthousiast dingen gaat opzetten of veranderen. Ik denk dat het
ook wel mee zal vallen, omdat
veel ouders het al moeilijk genoeg
vinden om hun kinderen naar een
kerkdienst te bewegen die hen
niet aanspreekt. Ouders zijn vaak
al blij dat hun kinderen naar een
kerkdienst gaan. En wanneer ze

Jella bij het kinderkoortje. (foto: Douwe de Vries)

trefavond hebben en daaromheen
bijbelstudies aanbieden. Deze bijbelstudies zijn speciaal gericht op
jongeren en worden ondersteund
door prikkelende verwerkingsactiviteiten. Die stellen we kosteloos
beschikbaar aan de kerken. Het is
mogelijk dat men binnen de eigen
kerk twee keer per maand aan bijbelstudie doet. Ter afsluiting vindt
een trefavond plaats die over het
thema van de maand gaat. In die
trefavond zit een jeugddienst van
een uur met veel samenzang en
een begeleidingsband. Daarnaast
komt er een dramastuk en een
spreker die op hun niveau praat.
Bij de jeugd hoef je niet al te voorzichtig te zijn, maar het mag best
scherp neergezet worden. Dat vinden ze uitdagend. Aan het eind is
er nog een uur kofﬁebar. Als ze elkaar ontmoeten, ontdekken ze dat
anderen ook naar de kerk gaan.”
Interactief
High Power is interkerkelijk en
begint in Buitenpost. Maar het
moet uitgroeien tot een regionaal
gebeuren. “Jeugd vanuit Kollum,
Twijzelerheide en Surhuisterveen
zijn ook welkom”, legt Bert uit.
“Ze ontmoeten elkaar al vaak op
de scholen. De PKN staat erachter,
de Christengemeente en de Vrijgemaakte kerk ook. Uit die kerken
willen we een adviesraad samenstellen, maar er moet niet teveel
bemoeienis vanuit de kerken komen. Er mogen geen stempels op
gedrukt worden. De jeugd heeft
geen boodschap aan kerkmuren.

daar enthousiast vandaan komen,
is dat grote winst.” “We willen dat
de jeugd van nu over zestig jaar
nog in de kerk zit”, voegt Jella toe.
“Dus zal er iets moeten veranderen. Psalmen van eeuwen geleden
zijn niet meer modern. Er gaat iets
anders voor in de plaats komen.”
“Als je maar niet de boodschap
verandert”, vindt Bert, “alleen de
verpakking.”
Heeft de kerk nog toekomst? vraag
ik tenslotte. “Ja”, is kort en krachtig het antwoord van allebei.

(advertentie)

Openingstijden

Spaar nu voor een gratis
kleurenanalyse bij al uw
aankopen. Kijk op:
www.buitengewoonbuitenpost.nl
www.buitengewoonbuitenpost.
post.nl
www.buitengewoonbuiten
post.
nl
Openingstijden:
Maandag t/m donderdag: 13.00 t/m 17.00 uur
Vrijdag: 9.00 t/m 17.30 uur
Zaterdag: 8.30 t/m 12.00 uur

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

Als het van hout moet zijn!

Nieuw!
CD verkoop
o.a. Frans Douwe Slot,
klassieke piano composities

Soo Cho, pianist, composer
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Tuin ( b e ) leven
maart 2011
Verwen je zintuigen
De Kruidhof gaat 1 april weer open voor publiek. Nog een hele klus voor het
tuinteam om de boel weer op orde te krijgen. Als erkend museum moet De
Kruidhof aan vele eisen voldoen. Een van deze eisen is een goede collectieregistratie. Namen van planten, de Latijnse naam, de Fryske namme en
het hieraanvast gekoppelde beheerplan. Ieder jaar krijgt De Kruidhof meer
informatie over haar collectie en vrijwilligers verzamelen deze informatie,
inclusief foto’s in een databank. Wellicht komt de databank binnenkort nog
eens online en kunnen ook gebruikers van het wereldwijde web gebruikmaken van De Kruidhof collectie. De Kruidhof timmert flink aan de weg zo ook
digitaal. Typ maar eens De Kruidhof in op Google en vele ‘ hits’ zullen verschijnen. Site, mobiele site voor QR-codes, twitter, facebook en zelf een Kruidhof hyves is online. Heel mooi allemaal en de digitale bezoekers van www.
dekruidhof.nl zijn ongekend hoog. Door gebruik te maken van alle nieuwe
media weten vele digitale bezoekers ons te vinden. Hier is De Kruidhof trots
op en het is zeker goed voor de bekendheid. Toch zit er een groot nadeel aan
deze vorm van digitalisering.

Vrouwenvereniging uit1985.
Van links naar rechts bovenste rij, de dames: v/d Witte, v/d Meer, Bolling, ? , Post, ? Bosma, v/d Meer, Rensma, Fokkinga, de Vries.
Tweede rij, de dames: Zuidema, Scheper, v/d Ploeg, Pol, Hofstra, Zevenhoeken , ?, Wijma, Zijlstra.
Onderste rij, de dames: Poelman, v/d Leij, Zijlstra, Kloosterman, ?, de Boer, Valks, Bos, ? (foto: Juul Beerda)

Vrijdag 1 april opening museumseizoen De Kruidhof
en IJstijdenmuseum
Het museumseizoen van De Kruidhof start op 1 april
weer. Samen met het IJstijdenmuseum wordt de opening die geheel in het thema van passie staat verricht.
Het is dan ook passie wat niet alleen bezoekers naar
het IJstijdenmuseum en Europa’s grootste botanische
kruidentuin brengt, maar ook de passie van vrijwilligers
en medewerkers die in 2011 centraal staat. Zo zullen er
passieroutes door de thematuinen gaan, is er informatie over passieplanten en heeft het IJstijdenmuseum
een expositie ingericht over passie voor zwerfstenen.
Het hele jaar door zijn er lezingen en workshops ge-

richt op dit thema. Op vrijdag 1 april zal om 14.30 uur
gedeputeerde Hans Konst samen met landelijk voorzitter van de museumvereniging, de heer Siebe Weide,
spreken over musea en het belang hiervan. Samen
zullen de heren in het bijzijn van medewerkers, vrijwilligers en genodigden, een verrassend gepassioneerde
openingshandeling verrichten. Na de openingshandeling is er gelegenheid om de tuinen en het museum te
bezichtigen. In het kader van het nationale museumweekeinde trakteren de beide musea het aansluitende
museumweekeinde 2 en 3 april op gratis entree.

Speciale zwemdiploma’s in De Kûpe
Onlangs was er weer diplomazwemmen voor het speciaal zwemonderwijs in zwembad De Kûpe. Een echte
bekroning voor de kinderen die zich, vanwege hun beperking, jarenlang hebben ingezet voor dit diploma! In
de beoordelingscommissie zaten: Saskia Hooghiemstra, Klaas van der Ploeg, Marieke Holtrop en Dicky
Douma.
De volgende kinderen zijn geslaagd voor hun diploma:
Jelmer de Jong (diploma A), Mariann Hiemstra en
Talitha Walta (diploma B) en Christiaan Bethlehem
(diploma C). Onlangs haalde ook Johanna Faber haar
diploma voor zwemvaardigheid 1. Allemaal van harte
gefeliciteerd en graag tot ziens in De Kûpe!

(foto: De Kruidhof)

Een oude oneliner van De Kruidhof is: “Verwen je zintuigen”. Ik denk dat dit
voor De Kruidhof misschien wel de meest treffende oneliner ooit is! Door
het daadwerkelijk bezoeken van de tuin ervaar je de tuin op een geheel eigen wijze. Geuren, kleuren, en geluiden versterken de beelden die je in alle
rust tot je kunt nemen, verwennen je zintuigen. Dit verwennen kan eigenlijk
het gehele jaar. Maar vanaf 1 april is er ook daadwerkelijk wat te zien. Helleborissen, stinzeplanten, bloeiende heesters, en vele vaste planten. wie echt
door de tuinen loopt zal de wondere wereld van de eendevoet zien die als
een boor door de grond omhoog komt, of de daslook ruiken in de bostuin.
Volop zintuigenverwennerij.
Jan Willem Zwart

D e foto

De leerlingen tonen trots hun diploma’s. (eigen foto)

De Friese Wouden vervult 300 hartenwensen
De Friese Wouden vervulde al deze wensen in het
kader van de nationale vrijwilligersactie NL DOET en
evenals voorgaande jaren met de enthousiaste inzet
van eigen medewerkers als vrijwilligers. Al vanaf december 2010 zijn de werkgroepen gestart met het inventariseren van de wensen en ook dit jaar is de organisatie er weer in geslaagd om alle dromen en wensen
om te zetten in werkelijkheid op 19 maart.
Deze keer stonden de wensen van cliënten van de
thuiszorg in Achtkarspelen en de bewoners van ’t Suyderhuys in Surhuisterveen, Haersmahiem in Buitenpost en Brugchelencamp in De Westereen centraal.
Een kleine greep uit het programma: een ritje in een
Chevrolet, een bezoek aan de Orchideeënhoeve, een
visje eten bij Lauwersoog, familiebezoekjes door het
hele land, een schoonheidsbehandeling, een cd-opname bijwonen, vliegtuigspotten bij Schiphol, lekker
eten bij de nieuwe Chinees, het samenstellen van een
fotoboek van een overleden jeugdvriend, een voorleesuurtje door Johan Veenstra en het uitgeven van
een gedichtenbundel van zelfgeschreven Oudfriese
gedichten.
Dankzij de enthousiaste inzet van maar liefst honderd
medewerkers als vrijwilligers en de ﬁnanciële bijdrage

Er was redelijk wat belangstelling op de open dag van de stichting oud-Achtkarspelen.
(foto: Hielke Boorsma)

Mevr. v.d. Wal, bewoner van Haersmahiem, in de startblokken
voor een rondvlucht boven Drachten en Buitenpost. (eigen foto)

van tientallen sponsors, konden al die verschillende,
persoonlijke wensen in vervulling gaan. Een aantal prominenten zetten zich die dag ook in. Zo stapte burgemeester van Achtkarspelen Tjeerd van der Zwan op
de duoﬁets met een bewoner en reikte hij de gedichtenbundel uit aan mevrouw Van der Bij. De bewoners,
cliënten en vrijwilligers genoten zichtbaar. Het is een
dag geworden om nooit te vergeten!

Er word druk gewerkt aan de verbreding van de Parallelweg voor de aansluiting met het
viaduct. (foto: Hielke Boorsma)

15 lekkere mandarijnen voor

€ 2,99

Hollandse asperges, spinazie, aardbeien
en bessen
Nieuwe aardappelen

BELASTINGAANGIFTE
voor PARTICULIEREN
en BEDRIJVEN
Wacht er niet te lang mee!
Neem nog vandaag vrijblijvend contact op.

TAAK van Zuiden
Administratie en advies
Wollegras 4

�

9285 LN Buitenpost � T. (0511) 54 46 00
www.taakvanzuiden.nl

�

M. 06-46 626 680

Lentekorting:
Vrijdag 1 april
25% korting op al onze
wenskaarten!

Auto van de week:
VW Golf 3 drs.
Ocean uitvoering 16-16V
Zwart metallic
Km. stand: 137000 km
Optie: airco, cruise-control,
elec. ramen en spiegels,
stuurbekr., enz.
Bouwjaar: 2003
Prijs: € 6950,Zeer nette auto van eerste
eigenaar!

Het breicafé is 13 april vanaf 13.30 uur
geopend om te breien voor Haïti.
Ook batterijservice voor horloges.
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Corrie Oerlemans: zakelijk leider van Museum Belvédère

Sinds twee-en-een-half jaar werkt Corrie Oerlemans
als hoofd zakelijke bedrijfsvoering bij Museum Belvédère in Oranjewoud. Een gedroomde baan op een gedroomde locatie: “Ik heb een managementopleiding en
heb niet echt veel verstand van kunst, maar ik wilde
perse dáár werken vanwege de kunst en de prachtige
plek.”
Museum Belvédère bestaat ruim zes jaar. Het is een bijzonder
museum, zowel wat betreft het gebouw en de locatie als wat
betreft de bedrijfsvoering. Corrie: “We hebben een heel klein
team, met maar enkele mensen op de loonlijst: een directeur/
conservator, Han Steenbruggen, die de kunst aankoopt en beheert; ik doe alles van de zakelijke kant; dan hebben we nog
een parttime kracht voor de pr, een secretaresse en een collectiemeester. Verder zijn er alleen vrijwilligers, in totaal wel
zo’n tachtig. Ik ben verantwoordelijk voor de ﬁnanciën, het
personeel (ook de vrijwilligers), sponsorwerving en de museumwinkel. Dat is veel, ja, maar het kan niet anders. Wat
heel bijzonder is, is dat wij één van de zeer weinige musea in
Nederland zijn die zonder enige overheidssteun draaien. Dat
is geen bewuste keuze, er was geen andere mogelijkheid. Er
is destijds, bij de oprichting van Belvédère, alleen overheidssubsidie verleend voor het gebouw en dan ook nog onder de
voorwaarde dat het museum de exploitatie zelf tien jaar kon
garanderen. Zo niet, dan zou er geen toestemming gegeven
worden voor de oprichting. Maar we bestaan nu al voor het zevende jaar en we weten, ondanks de kredietcrisis, nog steeds
het hoofd boven water te houden. Belvédère staat zelfs goed
bekend en trekt veel bezoekers, uit het hele land.

Museum Belvédère in Oranjewoud. (eigen foto)

De oorzaak voor dat succes ligt mede in het gebouw en de
locatie: in 2006 kreeg het museum de prijs voor ‘het mooiste nieuwe gebouw van Nederland’. De combinatie van zo’n
strak, modern gebouw met een oud landschap is prachtig:
vanaf het balkon heb je zicht op het landgoed van de Oranjes met aan de andere kant van het ‘Grand Canal’ het oude
landhuis uit 1776. De verbinding van de kunst in het museum met het omringende landschap wordt benadrukt door de
vormgeving: in elke collectiezaal is er onderaan de (dichte)

Wat vereni g t o ns...

tie als die van afgelopen winter (van Bram en Geer van Velde),
met 12.500 bezoekers in drie maanden.Zonder onze vrijwilligers zou het zeker niet lukken. Die vrijwilligers vind ik een
zeer bijzondere groep: het zijn enorm toegewijde mensen,
zeer sociaal en maatschappelijk betrokken. Ze houden allemaal van kunst en architectuur, leven daarbij heel bewust.
Heerlijke mensen om om je heen te hebben. Ze nemen het
vrijwilligerswerk net zo serieus als betaald werk en dat moet
ook, want het is een hele verantwoordelijkheid. Ga maar na:
ze hebben sleuteldienst, doen het baliewerk, runnen de winkel en verzorgen het kunsttransport (bruiklenen van en naar
het museum rijden).

Corrie Oerlemans. (eigen foto)

buitenwand een strook doorzichtig gelaten, zodat er een
streep licht naar binnen valt en het gras buiten zichtbaar is.
Je houdt zo sterk het gevoel met buiten. Dat wordt ook echt
zo beleefd door de bezoekers, die in het gastenboek vaak
niet alleen lovende woorden schrijven over de kunst, maar
ook over de vorm van het museum, de eenvoud ervan, die
erg past bij de kunst. Dat is echt geslaagd in het ontwerp. Je
merkt het aan de mensen.
De grote eigen kunstverzameling van Thom Mercuur, de
eerste artistiek directeur, vormde de grondslag van het museum. Rond zijn verzameling van Friese autodidacten en stijlverwanten uit de rest van Nederland en België is de collectie
opgebouwd. Die werd daarna uitgebreid door het aankopen
van modern Nederlands werk, met de nadruk op talent uit
het Noorden. Daarbij hebben we wisselende exposities van
eigentijdse schilders uit de regio; hoe lastig dat, vanwege de
kosten, ook kan zijn. Museum Belvédère vormt daarmee echt
een aanvulling op bestaande musea. Soms heb ik wel eens
het gevoel dat we nauwelijks een museum zijn: we zijn heel
erg gewend om commercieel te denken. De verzekeringskosten voor bruiklenen zijn vreselijk hoog, dus voor elke expositie
moeten we fondsen werven en/of sponsors zoeken. Dat zal
er in de toekomst ook niet makkelijker op worden, want ook
andere musea zullen, vanwege de bezuinigingen, minder of
geen overheidssubsidie meer krijgen en dus in dezelfde vijver gaan vissen. We hebben gelukkig ook eigen inkomsten,
doordat we van elke expositie een catalogus in eigen beheer
uitgeven en die verkopen. En verder zijn er natuurlijk de entreegelden en de museumwinkel. Maar dat is allemaal lang
niet voldoende: er moet veel geld bij. Zelfs bij een topexposi-

Christelijk gemengd koor
Canto Libre

Vraag eens aan de leden van Canto
Libre waarom ze zo graag zingen,
dan hoor je geluiden als; zingen
met een groep mensen is zo ﬁjn
zingen ontspant me, ik kan mijn
zorgen even vergeten zingen raakt
mijn ziel ik kijk er iedere week weer
naar uit.
Wij zijn een koor met 25 leden en
iedere woensdagavond komen
we bij elkaar onder de bezielende
leiding van dirigente Greetje Krist.
Sinds kort zingen we in de Fonteinkerk, een bijzondere zanglokatie
met een mooie akoestiek.
Behalve zingen hebben we al veel
dingen met elkaar mogen beleven.
Natuurlijk zijn de optredens hoogDe leden van Canto Libre. (eigen foto)
tepunten. Soms heb je ergens een
optreden, dat je zo diep raakt, dat je de dagen erna er
met het paasrepertoire.
nog blij van wordt.
Op 1e paasdag treden we op in Berchhiem in Burgum.
Naast het zingen zijn ook de sociale contacten belangEr zijn nog steeds veel leden die vanaf de oprichting bij
rijk. In de pauze is het dan ook een gezellig samen zijn
het koor zingen. Natuurlijk zijn er in de loop van de tijd
onder het genot van een kopje kofﬁe of thee. Canto
mensen bijgekomen, maar ook vertrokken. Als koor
Libre bestaat zo’n 17 jaar en is ontstaan uit een gelekunnen we altijd nieuwe leden gebruiken en daarom
genheidskoor. We zingen een breed scala aan liederen.
lijkt het ons leuk om eens een open repetitie te organiDan kun je denken aan: opwekkings- liederen, Taizeeseren en wel op 6 april.
liederen, Liedboek voor de kerken, maar ook inbreng
Lijkt het u leuk om eens mee te zingen (of misschien
van eigen leden.
alleen mee te luisteren) dan nodigen wij u graag uit
Momenteel zijn we ‘You Raise Me Up’ aan het instuop woensdagavond 6 april in de Fonteinkerk aan de
deren. Een bekend lied, dat Wesley (winnaar van Idols)
Bernhardlaan vanaf 19.30 uur.
heeft gezongen. En natuurlijk zijn we momenteel bezig
Heel graag tot dan!

Ik heb geen opleiding in de kunst, maar ik ben wel een liefhebber van kunst. Het is heel belangrijk voor me dat ik, als
ik met zakelijke dingen bezig ben (want dat kan ik nou eenmaal), toch naar kunst kan kijken. De kunst én de architectuur
én de natuur, die ik nu allemaal om me heen heb, zijn heel
inspirerend voor me. Ik denk dat mijn liefde voor de kunst helemaal komt door het opgroeien in Buitenpost en dan noem
ik met name de lagere school van Roel Klompmaker waar ik
op gezeten heb. Dat is in mijn ogen de mooiste lagere school
die er bestond. Je creativiteit werd in die school enorm gestimuleerd, je werd gewoon ondergedompeld in creativiteit,
het was een creatief nest. We hadden bijvoorbeeld eigen
volkstuintjes, we maakten werkstukken, het niveau van handenarbeid en handwerken was heel hoog, we waren op een
creatieve manier met taal en rekenen bezig. Als die school
nog bestond, zou ik er voor mijn kinderen helemaal uit Luinjeberd voor omrijden. Maar in mijn laatste jaar daar was het
helaas afgelopen, toen meester Klompmaker wegging en
ook het hele onderwijssysteem veranderde. Klompmakers
huis, waar ik vaak kwam om met Marijke en Nynke te spelen,
was ook zo bijzonder: haast een paradijs voor ons, kinderen.
Hij was een grote inspiratiebron voor zijn omgeving en heeft
ook op mij zeker invloed gehad. Toen ik nog op de middelbare school zat, nam ik mijn moeder al mee naar het Stedelijk
Museum omdat ik een bepaalde expositie wilde zien. Dat
moet voor mijn gevoel gevoed zijn door de sfeer op de lagere
school. En na de lagere school was er het Koartling. Het was
een plek waar alle jongeren bij elkaar konden komen: we gingen er uit school heen en daar was je dan met zijn allen. Dat
was fantastisch. Een gezellige plek, met op de achtergrond
een volwassene bij wie je eventueel je problemen kwijt kon;
ik herinner me Durk Miedema. Je kon er jezelf zijn.
In die tijd was iedereen heel uitbundig in zijn uiterlijk, er waren
veel nieuwe stromingen; dat is nu heel anders. Het was een
erg leuke periode om jong te zijn. Ondanks dat dit zo’n klein
dorp is, was Buitenpost een heerlijke plek om te zijn. Dat
kwam deels door die tijd, maar ook door de aanwezigheid
van mensen als Klompmaker en Miedema. Ook mijn ouders
gaven me de ruimte. Door al die positieve en stimulerende
aandacht ben ik gevormd. Ik probeer dat nu op mijn beurt
door te geven en tot stand te brengen, omdat ik dat zelf ook
zo ﬁjn heb gevonden.”

Buitenpost, halfweg tussen Us
Mem en het Peerd van Ome Loeks
De Boekenweek 2011 is pas achter de rug. In zo’n periode word je met de
neus op allerlei uitgaven gedrukt. Als je van boeken houdt, snuif je bij een
dergelijke gelegenheid toch een speciale geur op. Dan kan het gebeuren
dat je niet alleen de dan naar voren geschoven titels ziet en je daar in meer
of mindere mate in verdiept, maar dan kan zich ook het feit voordoen dat
je al sneupende andere verrassende ontdekkingen doet.
Dat was het geval met de boven dit artikeltje weergegeven titel. Bij het
openslaan van dit werk lees je dan: “Dit boek is een uitgave van de Vereniging voor plaatselijk Belang te Buitenpost en is verschenen ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van deze vereniging in 1995.” Het bevat een
aantal historische schetsen uit het bestaan van Buitenpost, hoofdplaats
van de gemeente Achtkarspelen.
Redactie: Ir. S. de Haan, J. Keizer, A. van Lune, Drs. L. Postma, D. Veenstra, D.R. Wildeboer.
Uitgave: juni 1995.
Inhoud: Wapen en vlag, Buitenpost en omgeving tijdens de prehistorie,
States en stinsen, Kerk en kerkhof van Lutjepost, Bierbrouwerijen, Oude
herbergen, het Huis van Bewaring, het Weeshuis, “Ons Nut”, de kerken,
het onderwijs, de Markt, Bevolking, de oorlogsjaren, verkeer en vervoer,
ambacht, industrie en handel.
Bijzonder boeiend, waarbij je de vraag kunt stellen hoeveel mensen deze jubileumuitgave kennen. Dit boek zal in 1995 ongetwijfeld onder de aandacht
gebracht of te wel gepromoot zijn, echter niet via De Binnenste Buiten Post,
omdat die krant toen nog niet bestond. Die zag het levenslicht pas in 1999.
Er zullen vast nogal wat Buitenposters zijn, die dit boek (ook) niet kennen
en er toch wel eens kennis van zouden willen nemen.
Boekhandel IJlstra en The Readshop kunnen het misschien alsnog leveren en anders zal de bibliotheek wel over een exemplaar beschikken.

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

De nieuwe
voorjaarscollectie
is weer binnen!
Nieuw in onze collectie:
Schoenen van de merken Rieker, Zoo
en Naturella
Kijk ook voor de nieuwe collectie op onze website:

w w w. b e d i f f e r e n t k l e d i n g . n l
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Buitenpost

Baby- Kinderkleding & Accessoires
Nieuw en gebruikt

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

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

Grienewei 52 - 9137 SB Oosternijkerk
Tel. (0519) 241888 - www.faber-installaties.nl
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S p o r tko p p en door Bote de Haan

Buitenpost heeft eigen stockcarteam

Stockcarraces kennen wij van de Binnenste Buitenpost vooral als
een typisch Amerikaans verschijnsel uit popsongs waar de jonge
Tommy verongelukt tijdens een race en zijn laatste woorden waren ‘’Tell Laura I love her’’. Amerika, dat is ver weg dachten wij.
Inmiddels worden er al decennia stockcarraces georganiseerd in
ons land, zelfs behoorlijk dicht bij Buitenpost op een circuit ten
noorden van Kollum. Buitenpost heeft zelfs een stockcarteam met
een eigen stichting. Om daar meer van te weten te komen namen
we contact op met Henk Dijkstra, de voorzitter van de Stichting
Stockcarteam Buitenpost. We zochten hem op in zijn verbouwde
boerderij aan de Trekweg.
Het eerste wat opvalt wanneer
je de woning binnentreedt is een
glazen vitrine boordevol bekers
en medailles. ‘’Heb je die allemaal
gewonnen met stockcarraces’’, is
de vraag. ‘’Nee, die heb ik allemaal
gewonnen bij autocrossen in de
Sprintklasse 2000’’, is Henk’s antwoord. De Sprintklasse 2000 blijkt
een andere discipline in de autocrosssport te zijn, waar wij als leken
geen notie van hebben. Henk blijkt
een enthousiast liefhebber te zijn
van alles wat zich met grote snelheid op wielen kan voortbewegen.
Voordat het interview begint, wordt
de stockcar van het team bekeken.
De indrukwekkende bolide staat in
de garage op een smeerbrug. Het
is een imposante eigengebouwde
wagen met een stalen chassis.
In de ijzeren kooi het stoeltje van
de rijder. ‘’Dit jaar hebben we een
nieuwe talentvolle jonge coureur
aangetrokken in de persoon van
Gerke Feitsma uit Kootstertille.
Hij reed hiervoor in de Standaardklasse en won zelfs afgelopen seizoen de laatste race in die klasse in
Kollum. Als stockcarrijder heeft hij
nog geen ervaring, maar wij van de
Stichting Stockcarteam Buitenpost
hebben alle vertrouwen in deze Tilster’’, zegt Henk.
In zijn garage staan ook een prachtig onderhouden klassieke Ford
Mustang uit 1971 en een grote
witte bus, een voormalige FRAMlijnbus. Het achterste deel is omgebouwd tot garage voor vervoer van
de stockcar. In het voorste gedeelte staan bankjes en een grote koelkast. Daar kan het raceteam zitten
en eventueel een paar supporters
ontvangen. De bus wordt één keer
per jaar ook gebruikt om in Frankrijk of Duitsland een Formule 1 race
te bezoeken. ‘’Vorig jaar zijn wij
naar Hockenheim geweest en wij

Binnen
Post

Het lijk van Fogelsanghstate
De Kollumer Courant van 12
maart 1919 berichtte hierover het
volgende: “Een droeve stoet trok
de vorige week de aandacht van
ingezetenen uit Buitenpost. De
huisknecht van mevrouw douairière van Heemstra te Veenklooster vervoerde namelijk per
hondenkar het lijk van een ouden
afgeleden grijsaard, gekleed in
een bruine jas. De kleine .kar, die
zich langzaam voortbewoog en
nog al vrij wat hotste, was niet in
staat het lijk, dat door een beddelaken was bedekt, aan het oog
der voorbijgangers te onttrekken, tenminste het hoofd, dat
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Henk zelf neemt hieraan niet langer
deel. ‘’Dat laat ik graag over aan de
jongere generatie’’, zegt hij.
En dan dat liedje uit 1960 over
Tommy en Laura. Vroeger gebeurden er meer ongelukken. De
wagens hadden toen alleen maar
een grote paal of verticaal een
spoorbies gemonteerd, die als een
soort rolbeugel diende. Dat is nu
danig veranderd. Met alle veiligheidsmaatregelen van de overkoepelende organisatie KNAF is het nu
bijna uitgesloten dat er nog ernstige ongelukken gebeuren. ‘’Het is
natuurlijk nooit helemaal uitgesloten, maar meestal valt het ondanks
zware crashes heel erg mee.’’

denken er over om dit jaar naar de
Nürburgring te gaan’’, aldus Henk.
‘’We reizen daar dan naar toe met
zo ongeveer hetzelfde team waarmee wij ook naar de stockcarraces
gaan, wel als privé personen, dus
buiten de Stichting om.’’
“Nadat ik was gestopt met het rijden in de dure Sprintklasse 2000
ben ik voor de Stockcarklasse gegaan omdat ik dacht goedkoper uit
te zijn”, vertelt Henk. “Eerst leek
dat inderdaad zo, maar ondertussen kost de stockcar ook een vermogen. We hebben regelmatig
schade en worden vaak geconfronteerd met een lekke of versleten
band. Ook hebben de schokbrekers van een stockcar enorm te
lijden tijdens de manches. Nou dan
loopt het al gauw in de papieren.”
Hoewel het extra kosten met zich
meebrengt vindt Henk het een
groot voordeel dat bij stockcarracen bijna alles is toegestaan, dit in
tegenstelling tot de Sprintklasse.
Om schade te voorkomen en de
coureur te beschermen zijn aan
de zijkanten van de stockcar zware
ijzeren balken gelast, evenals een
enorm hekwerk voorop de bolide
om een tegenstander opzij te kunnen drukken. Bovenop de stockcar
een mega spoiler voor zoveel mogelijk grip op de achterwielaandrijving.
Midden negentiger jaren werd door
Henk en een aantal vrienden besloten de Stichting Stockcarteam
Buitenpost in het leven te roepen.
Henk zelf is sindsdien de voorzitter, zijn maat Rob Zevenhuizen de
penningmeester. Twee andere bestuursleden zijn Oeds van der Ploeg
en Auke van der Kuip. De stichting
draagt zorg voor de sponsoren,
want zonder zou er niet geracet
kunnen worden. Op de zijkant van

menigen stoot moest verduren,
stak gedeeltelijk van onder het
doodskleed vandaan. Dit laatste
was dan ook de oorzaak, dat het
getal volgelingen onder het voorbijrijden groeide tot een grote
schare. Op de vraag, wie de dode
was en waar hij heengevoerd zou
worden, antwoordde de geleider van de kar, dat het lijk door
arbeiders in een vijver van het
Bosch te Veenklooster was gevonden en thans door hem naar
het gemeentehuis te Buitenpost
zou worden gebracht. Waarschijnlijk had de oude stumperd
zich moedwillig door verdrinking van het leven beroofd,.Velen,
waaronder per fiets, bleven den
droeven stoet volgen. Ze waren
zeer onder den indruk van dit
tragisch sterfgeval, dat spoedig
als een loopend vuurtje zich door
het geheele dorp verspreidde en
weldra nog meer nieuwsgierigen
op den been lokte. Ter bestemder
plaatse aangekomen hield evenwel het voertuig niet stil voor het
gemeentehuis, maar reed door

Henk Dijkstra achter en Rob Zevenhuizen met sigaret naast hun stockcar. (eigen foto)

de stockcar staat de naam van horecagelegenheid The Point vermeld
en op de spoiler prijkt de naam Minco’s Bouwmaterialen. Ook Kobutex
Lederwaren en Motorkleding en Autoland Van den Brug doen mee en
natuurlijk ook Henk Dijkstra’s eigen
Las- en montagebedrijf behoort tot
de geldschieters. Verder nog een
aantal sponsoren uit de regio. Dan
is er verder de Club van 50. Sympathisanten en supporters kunnen
particulier sponsor worden door
50 euro te betalen en worden dan
één maal per jaar uitgenodigd voor
een feest, waarbij de autosport in
het algemeen en de stockcar in het
bijzonder in het middelpunt van de
belangstelling staat.

Koninginnedag 2011 een race gaan
bekijken in Kollum. ‘’Mooi dicht bij
huis en op een prachtig circuit.’’

De Stichting heeft inmiddels ook
een eigen website, met vele foto’s, wedstrijdverslagen en alles
over het team. Belangstellenden
kunnen deze bekijken op: www.

D e s p o r t foto

Er worden nogal wat stockcarraces
in Nederland georganiseerd. Henk
roemt vooral de banen van Kollum
en Sint Maarten (Noord-Holland).
‘’Prachtige supersnelle banen, vooral
bij droog weer. Dan wordt de baan
keihard en krijg je manches en spektakel te zien.’’ Er wordt meestal in
drie manches gereden om punten
en de best scorenden komen uiteindelijk in de grote ﬁnale terecht. De
stockcar van Buitenpost belandde
vorig jaar bij het Nederlands Kampioenschap, gehouden in Sint Maarten in de ﬁnale, maar viel toen helaas
uit.
Belangstellenden in Buitenpost,
die graag kennis willen maken met
deze tak van autosport, kunnen op

in de richting van de openbare
school. De geleider werd opmerkzaam gemaakt op zijn vergissing, maar antwoordde daar
eerst een boodschap te moeten
verrichten. De stoet hield stil en
meteen werd het doek opgelicht
dat den doode bedekte. En wat
bleek nu? De doode was niemand
anders dan Carl Liebknecht…
de Heremiet uit het Veenkloosterbosch met scheuren en gaten
in zijn hoofd, alsof dit met een
slagzwaard en geweerkolf was
bewerkt en welke op boven omschreven wijze in staatsie niet
naar zijn laatste rustplaats,
maar naar den chirurgijn Wegman gebracht werd, om voor het
aanstaande zomerseizoen heelkundig te worden behandeld.
Dat de omstanders leelijk op hun
lange neus keken en allerlei min
lieflijke verwenschingen bromden aan het adres van ‘Piet’ den
huisknecht, tevens een onvervalschte Nimrodszoon, behoeft
geen nader betoog. Piet had ze
heerlijk in ’t ootje genomen!”

In het kader van NL DOET bezocht Piet Iedema donderdagavond 17 maart de
eredivisiewedstrijd Dames Heerenveen-ADO. Piet mocht zelfs de aftrap verrichten en
slalomde vervolgens over het hele veld met de bal aan de voet. Hij scoorde in het Haagse
doel. Helaas kwam dit doelpunt niet op het scorebord. Heerenveen verloor uiteindelijk
de wedstrijd met 0-2. Piet had de avond van zijn leven. Hij genoot met volle teugen. Op
de tweede foto staat Piet naast Afke de Hoek, de voetbalspeelster die in ons vorige blad
werd geïnterviewd. Een bestuurslid van ADO Den Haag gaf Piet Iedema na aﬂoop van
de wedstrijd een leren bal cadeau, uiteraard voorzien van het Haagse ADO embleem, de
ooievaar!Een heel geslaagde avond. (foto’s: beroepsfotograaf Wierda)

Radio TV
Witgoed
Kerkstraat 68 tel. 0511 541560
www.alfredvisser.nl
Wij doen mee met de actie van Spro in het visblad van mei.

Tegen inlevering van
deze advertentie ontvangt u
20% korting op een zomerjas.
G e l d t n i e t vo o r r e e d s a f g e p r i j s d e j a s s e n !
CHRISTINASTRAAT 4 - BUITENPOST
0511 541635

Voorjaars (winter) beurt voor uw ﬁets
•
•
•
•
•
•
•

Afstellen en eventuele reparatie van alle
onderdelen (schoon, ingevet afgeleverd)
Remmen
De nieuwe collectie
Versnelling
ﬁetsen 2011
Verlichting
is weer binnen!
Banden
Excl. onderdelen
Gratis leenﬁets

€ 27,Modepresentatie
Vrijdag 1 april 14.00 en 19.30 uur
U/jij bent van harte welkom. Graag tot dan!

€ 0,99
www.modiquemode.nl
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K l i m i n d e p e n ...

Hannie en Marije Rienks

Aangenaam: dorpsdenker
Alweer enige jaren geleden bombardeerde de weledelgeleerde taalkundige dr. E. Hoekstra zichzelf tot
stadsﬁlosoof. Nu zegt die naam
u misschien niet zoveel, maar als
internetpublicist en schrijver van
obscure Friese boekjes heeft Eric
Hoekstra de laatste jaren een zekere reputatie verworven. Dit niet
zozeer vanwege zijn poëziebundeltje en zijn schelmenroman, maar
voornamelijk vanwege zijn Fryske
oersettings van het werk van de
Duitse denker Friedrich Nietzsche.
Stadsﬁlosoof… Van Leeuwarden…
Geweldig vond ik dat! Hoekstra
trok zich er blijkbaar niets van aan
dat hij geen universitaire studie Filosoﬁe gedaan had (niet gehinderd
door enige kennis van zaken, zogezegd). En blijkbaar deerde het hem
ook in het geheel niet dat de post
van stadsﬁlosoof in feite al sinds
jaar en dag werd bekleed door drs.
B. Zijlstra, de bekende stukjesschrijver die een levensvragenrubriek
in de Leeuwarder Courant voor
zijn rekening neemt. Dr. Hoekstra
maakte meteen werk van zijn hoge
roeping door op ludieke wijze aandacht te vragen voor de Maand van
de Filosoﬁe en voor de wijsbegeerte in het algemeen. In navolging
van de beroemde Griekse ﬁlosoof
Diogenes ging hij een week lang
in een ton wonen, om te laten zien
dat een mens werkelijk niet zo
heel veel nodig heeft in het leven.
Prachtig, zo’n praktische aanpak.
Geen gortdroge, hersenskrakende
spinsels op papier, maar BOEM
een eikenhouten ton van formaat
BOEM op de Nieuwstad BOEM te
midden van het met verwondering
geslagen winkelpubliek. Stadsﬁlosoof! Super! En tja, u voelt ’m al
aankomen: dat wilde ik ook… Maar
ik stuitte meteen op de nodige bezwaren. Daarbij woog het feit dat
ik geen Filosoﬁe had gestudeerd
niet het zwaarst, want dat was
voor Hoekstra immers ook geen
probleem gebleken (en bovendien:
ik had ooit wel eens een ﬁlosoﬁsch
boek ingekeken, dus daarmee al
een voorsprong op de gemiddelde
Nederlander). Ook mijn weerstand
tegen een weekje ingetond zitten
op de Nieuwstad bleek niet onoverkomelijk. Immers, in Buitenpost hebben wij geen Nieuwstad,
dus jammer, maar helaas. Nee,
mijn probleem lag veeleer in het
feit dat je als stadsﬁlosoof eigenlijk
toch écht wel in een stad moet wonen. En je kunt van Buitenpost veel
zeggen, maar ‘stad’ zou de lading
niet bepaald dekken. Dit bracht mij
echter op het lumineuze idee dat ik
dan wellicht dórpsﬁlosoof kon worden. Hoe word je dat? Wel, om te
beginnen heb ik een abonnement
op het tijdschrift Filosoﬁe genomen. Da’s nooit verkeerd, dacht ik
zo. En verder besloot ik te wachten op een mogelijkheid om mezelf, in navolging van de Verlichte
Hoekstra, of, zo u wilt, van de niet
geheel van ambitie gespeende en
zichzelf tot keizer kronende Napoleon en Lucebert, uit te roepen tot
dorpsﬁlosoof van Buitenpost.
Bij deze. Mijn eerste besluit als
dorpsﬁlosoof is om de eretitel
Dorpsﬁlosoof om te dopen in het
sexier klinkende DorpsDenker. Zo,
genoeg gewerkt en gedacht vandaag. Rest mij alleen u nog te wijzen op het feit dat april de Maand
van de Filosoﬁe 2011 is. Met als
thema Het Echte Leven. U ziet: ik
kwijt mij met verve van mijn met
diepzinnigheid gevulde taken.
Hoogachtend,
Uw DorpsDenker, drs. A. Grijpstra

Marije (links) en Hannie Rienks. (eigen foto)

Wij zijn gevraagd om in de pen te klimmen door
Talitha Messchendorp. Het grappige was dat wij
haar dachten niet te kennen, maar Talitha zei dat
ze ons regelmatig tegen komt wanneer ze haar
zoontje naar school brengt. Toen de Binnenste
Buiten dan ook op de mat viel en we haar foto
zagen viel het kwartje of eigenlijk dus de euro.
Blijkt dat ze maar 1 straat verderop woont en dat
wij net zoals Talitha in het heerlijke buurtje achter de ijsbaan wonen. Wij de ‘Rienksjes’ zijn ‘fan
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Creatief aan de keukentafel

de klei’ in 1995 in Buitenpost komen wonen.
Aangezien Piet een baan bij de Rabobank aan de
Kuipersweg kreeg zijn we hier in Buitenpost op
de Achtkant beland. We hebben 3 meisjes en 1
jongen. Rianne 27 jaar, Marije 23 jaar, Lisette 21
jaar en Arjan 17 jaar. De beide oudste meiden
hebben inmiddels hun eigen vleugels uitgeslagen en zijn de deur uit. Rianne is naar Irnsum
verhuisd met haar vriend en Marije woont met
haar vriend, een rasechte Buitenposter, in de
Gysbert Japikstrjitte hier in Buitenpost. Rianne
was 12 jaar toen we hier kwamen wonen en is
hier op de MAVO, toen nog aan de Eringalaan,
naar school gegaan. De andere meisjes konden
op CBS de Lichtbron naar school, lekker dicht
bij huis. Arjan was 1,5 jaar en kon enkele jaren
later naar de Lichtbron. Later hadden we, en nu
nog steeds, het gemak van het Lauwers college
en de trein naar Groningen en Leeuwarden voor
de studies van de kids. Vanuit een hoekwoning
uit Ferwerd naar Buitenpost in een vrijstaand
huis is een hele luxe. De eerste tijd in Buitenpost hadden we dan ook een heerlijk vakantie
gevoel, en de rustige buurt was voor de kids
natuurlijk heerlijk om te spelen. Toen we hier
ongeveer een half jaar woonden ben ik begonnen met het geven van creatieve workshops, in
de wintermaanden, in de keuken. Een beetje uit
de hand gelopen hobby dus. In de keuken als
‘s avonds het warm eten aan kant was kon ik
4 tot 5 dames creatief bezig houden. Door de
huiselijke sfeer en de kleine groepjes was dit altijd erg gezellig. In 2002 hebben we een ﬂinke
verbouwing gehad. Bij deze verbouwing is de
garage afgebroken en weer opnieuw, maar iets

groter, opgebouwd
met daarop 2 slaapkamers, een uitbouw
aan de kamer en het
was het nog beter
toeven op de Achtkant. Toen ontstond
ook het idee om van
de garage een atelier
te maken en daar de workshops te geven. Meer
ruimte ,een eigenplek, een werktafel op werkhoogte, en geen ‘troep’ meer in de keuken. Marije is net zoals mem de ‘creabea’ in huis en ook
altijd bezig met interieur en restylen van meubels. Samen in augustus naar de beurs om weer
leuke ideeën op te doen en uit te werken. Van
Marije kwam ook het idee om samen iets met
onze creativiteit te doen. Dus zijn we ongeveer
5 weken geleden met onze eigen webwinkel
begonnen. Een winkel met landelijke woon- en
cadeauaccessoires voor binnen en buiten, van
lampen en lijstjes en kussens en nog veel meer.
Kom ook gezellig winkelen in onze webwinkel:
www.inventiefbuitenpost.nl. En natuurlijk doe ik
nog steeds de workshops erbij. De workshop
worden ook op ochtenden georganiseerd zodat
er geen oppas geregeld hoeft te worden. We
wonen in juli al 16 jaar in Buitenpost en het is
nog steeds heerlijk wonen op de Achtkant en
we hebben nog heel vaak dat heerlijke vakantie
gevoel.
We geven de pen door aan Marjo Meyer.

Volksverhalen uit en over Buitenpost -deel 5Weerwolven
Weerwolven kennen we nu
vooral van ﬁlm en televisie,
maar nog geen 50 jaar geleden geloofden hier nog veel
mensen aan het bestaan van
deze wezens, mannen, zoals
men zei, met een andere natuur. Kreeg iemand zeven zonen achterelkaar, sommigen
zeiden zelfs acht of twaalf, dan
werd één van hen, de jongste
meestal, een weerwolf. Zoals van zeven opeenvolgende
dochters één een nachtmerrie
werd.
Weerwolf (in het Fries uitgesproken als wearwolf of wjerwolf)
betekent eigenlijk manwolf; weer
komt van het Oudgermaanse wer
en het Latijnse vir = man. In de
noordelijke Wouden sprak men
ook wel van ‘wolfmerje’ (wolfmerrie), in de zuidelijke wel van
‘borries’. Dat laatste woord is niet
Fries, maar Nedersaksisch; in het
Gronings is een borries een zwarte spookhond met ogen als theeschoteltjes. Weerwolven moesten er, ze konden er niets aan doen, het is
hun andere natuur, op geregelde tijden, één keer per jaar bijvoorbeeld, op
uit om iemand te verscheuren en op te vreten. Ze veranderden dan in een
wolf en konden alleen gestopt worden door hen een liefst rood kledingstuk
of een rode zakdoek toe te werpen. Dan verscheurden ze alleen dat stuk
stof. Ook kon je ze, net als de heksen, met een zilveren kogel doodschieten; een gewone kogel had geen vat op hen.
Ruim veertig jaar geleden vertelde de toen zeventigjarige Buitenpostse
Bontsje Dalman-Douma de volgende volksverhalen over weerwolven:
✴ De bargekoopman Nicolai fan Twizel wie in wearwolf. Hy wie ien fan
sân jonges. Ek ien fan ‘e sân soannen fan Lammert Roek wie in wearwolf.
Hy wie troud. Op in kear hie syn wiif Antsje in prater. Hy kom thús. Hy
sei: “Hast ek wat, Antsje?” Doe smiet Antsje him in bernejurkje ta. De
prater sei: “Wat moat er dêrmei?” “Hy is de sânde,” sei Antsje, “hy is in
wearwolf. Hy kriget dan setten en dan mat er wat ferskuorre, oars falt er
de minsken oan.” Doe’t hy der wer ynkom hingen him de triedden fan it
bernejurkje ta de mûle út.
✴ Der wienen in feint en in faam, dy wienen tegearre út te riden. Underweis lei de feint de swipe del en hy liet it hynder stilstean. De faam sei
tsjin ‘e feint: “Wat silstû?” “Jou my de bûsdoek,” sei er. Doe joech se
him in reade bûsdoek. Dêr gong er mei fuort. Doe’t er in skoftsje fuort
west hie, kom er werom. Doe hied er de reade triedden fan ‘e bûsdoek
tusken de tosken hingjen. “Wat hastû dien?” sei se. Doe hied er bekend

dat er in wearwolf wie. Hy moast
no en dan wat ferskuorre. Dêrom
hied er om ‘e bûsdoek frege, oars
hied er har ferskuorre moatten.
Doe hat dy faam de ferkearing gau
út makke...
Mevrouw Dalman was geboren
te Sweagerbosk / Zwagerbosch.
Vooral in het gebied tussen De
Westereen / Zwaagwesteinde en
Kollum had men toen veel last van
weerwolven. Het volgende verhaal, in 1974 verteld door een man
uit Kollumerzwaag, speelt dan ook
in die streek:
✴ Der wie in man, dy hie in gesin. Dy man wie in wjerwolf. By
‘t tsjuster wie er warber. Doe wie
der in oaren ien dy wie mei syn
maat der op út. Hja rounen tegearre troch de Kûkhernster lânnen
en doe kaam dy wjerwolf har temjitte. De man, dy’t mei syn maat
wie fertocht de man fan dat gesin,
dat dàt de wjerwolf wie, mar hy
wist it net seker. Doe’t dan dy
wjerwolf oan harren ta wie, smiet er him gau syn reade bûsdoek ta en doe
bleau de wjerwolf fan har ôf. Doe sei dy man tsjin syn maat: Litte wy ris
nei dat en dat hûs ta gean - dat wie it hûs dêr’t dy wjerwolf wenne. Hwant
hy woe wite oft de bewenner fan dat hûs de wjerwolf wie. Allinne doarst
hy der net hinne. Dêrom naam er syn kammeraat mei. ‘t Wie tusken Kûkherne en Burgumerheide (Noordbergum). De beide mannen kamen fan de
Westereen. Doe kamen se dêr dan. De frou wie thús, mar gjin man. ‘t Wie
dêr tsjuster yn ‘e hûs. De frou die de lampe net oan. Mar de iene man hie
in bûslantearne by him. Even letter, dêr kaam de man thús. Doe hâldde
de iene Westereender gau syn bûslampe op dy man syn gesicht en doe
seach er dat dy keardel de stikken fan ‘e reade bûsdoek noch tusken ‘e
tosken sitten hie. Sadwaande kaam er to witten hwa’t de wjerwolf wie.
In oudere weerwolfverhalen verandert de weerwolf zich in een wolf, in iets
jongere zoals dit doet hij dat meestal niet meer. Zo ook niet in het volgende:
✴ Der wienen twa mannen oan ‘t meanen. Der rûn in merje mei in fôle
njonken har yn ‘t lân. Doe gong de iene ynienen oer de sleat en snapte de
fôle. Dy makke er dea en iet dêr in grou stik samar rau fan op. Doe sei syn
kammeraat: “Giet dat hjir sa?” “Ja,” sei de oare, “ik ha tiden, dan moat ik
wat ferskuorre om op te iten. It is in gelok dat dy fôle hjir rûn, oars hie ‘k
dy opiten.” Dy man wie in wearwolf.
Nu lijken, maar zeker weten doen we dit niet, in onze omgeving de weerwolven, gelukkig maar, uitgestorven.
Jurjen van der Kooi

Be d r ij v i g hei d door Piet Pettinga

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

Op uw gezondheid, Body in Control center

Niek Dijstra: internationaal transportbedrijf
vertrok uit ons dorp

Sinds vorig jaar heeft Jan Boersma
aan De Vijzel 6 te Buitenpost een
gezondheidscentrum met de toepasselijke naam: Body in Control Center.
Boersma, in het dagelijks leven reintegratietrainer bij een overheidsinstelling, heeft ruim 40 jaar ervaring
als sportmasseur (bij veel sportverenigingen in de buurt bekend), gestudeerd aan het CIOS te Heerenveen,
heeft de akte gymleraar/hersteltrainer op Papendal behaald en wil graag
de medemens van pijnen bevrijden
en tot steun zijn, zodat ieder een normaal leven kan lijden.

Het is al weer bijna een jaar geleden, om precies te zijn 28 mei 2010
dat ook de grote containerkraan van
Niek Dijkstra, op een grote dieplader
Buitenpost verlaten heeft. Een keuze die uit bedrijfseconomische omstandigheden alleen maar voordelen
voor het bedrijf, dat nu gevestigd is
in Heerenveen heeft opgeleverd.

Jan Boersma in zijn behandelkamer. (eigen foto)

In zijn praktijk kunt u terecht voor Shiatsu, Nordic Walking, Dorn, Sportmassage en alle vragen over voeding en begeleiding daarin (eiwitrijk en koolhydraatarm). Hiermee zijn goede resultaten geboekt. Shiatsu is een vorm van manuele therapie waarbij met
vingers en duimen druk op het lichaam wordt uitgeoefend. Dit heeft een gunstig effect op
o.a.: klachten ten gevolge van stress; vermoeidheidsklachten; slaapstoornissen; allergieën,
bijvoorbeeld hooikoorts, eczemen; menstruatieklachten; maag- en darmklachten; hoofdpijn
(spanningshoofdpijn, migraine); rug- nek- en schouderklachten; tennis- en golfelleboog.
De Dorn methode is een zachte wervel- en gewrichtsbehandeling, die gebruikt kan worden
bij klachten, die direct of indirect samenhangen met de wervelkolom.
Voor kinetisch tapen kunt u ook terecht bij Boersma. Bij het kinetisch tapen wordt gebruik
gemaakt van gekleurd elastisch tape. Het fysiologisch bewegen wordt ondersteund, waardoor het lichaamseigen herstelproces wordt geactiveerd. Samenvattend kunnen de effecten
als volgt ingedeeld worden: spierfunctie verbeteren door tonusregulatie; belemmeringen in
bloedcirculatie en lymfeafvoer opheffen; pijndemping; ondersteunen gewrichtsfunctie, door
stimuleren van proprioceptie, correcties van de bewegingsrichting en vergroten van de stabiliteit; neuro-reﬂectoire beïnvloeding. De heer Boersma is van alle markten thuis.
Niet onbelangrijk is bovendien te vermelden , dat de meeste zorgverzekeraars de kosten geheel of gedeeltelijk vergoeden, daar Boersma lid is van NVST en SRBAG.
In de weinige vrije uren kunt u Boersma nog treffen in therapie- en trainingscentrum De
Vesteynde in De Westereen, waar ook van zijn diensten gebruik worden gemaakt.
De redactie wenst hem succes met de zaak. U kunt inlichtingen inwinnen op www.bodyincontrolcenter.nl of telefonisch op nummer: 06 24728937.

P r ijsp uz zel

Heerenveen middelpunt van het
noorden
Het nieuwe pand van Niek Dijkstra in Heerenveen.
Buitenpost ligt vanuit Rotterdam gezien,
(eigen foto)
waar we veel containers vandaan vervoeren, ver weg volgens de westerlingen, vertelt Niek Dijkstra. Gelukkig vinden wij dat niet. Wel kwamen de vrachtauto’s vaak laat
thuis en moesten we ’s ochtends dezelfde containers een stuk terug bij onze klanten rond
Heerenveen brengen, een verlies van twee maal drie kwartier reistijd. Vandaar dat de keuze
op Heerenveen is gevallen. We huren daar nu een grote opslagloods en een terrein waar de
vrachtauto’s en containers gestald worden. De capaciteit is daar een stuk groter en efﬁciënter
ingericht als hier in Buitenpost. Dit terwijl de loodsen hier in Buitenpost op dit moment ook
nog bijna vol staan met opslaggoederen.
Moderne bedrijfsvoering
Op dit moment bestaat de onderneming uit zo’n negentien combinaties waarvan drie LZVcombinaties (Langere Zwaardere Vrachtautocombinaties). Deze combinaties mogen tot zestig ton wegen en 25.25 meter lang zijn. Dit heeft grote voordelen, er mag meer vracht worden
mee genomen wat tijd, geld en zeker het milieu spaart. Het wagenpark van de onderneming
is zeer goed op peil, er wordt met relatief jonge auto’s gereden. In de huidige economische
tijden is dat gezien een eventuele vervanging een voordeel. De vrachtauto’s zijn daarnaast tegenwoordig van alle gemakken voorzien voor de vijfentwintig chauffeurs, maar zeker ook voor
de vijf medewerkers op kantoor. Zij kunnen via de aanwezige boordcomputer direct zien waar
een vrachtauto zich bevind. Dit maakt het voor de planners makkelijker een klant een inschatting te geven wanneer de goederen bij hen afgeleverd worden. Daarnaast is het mogelijk via
de boordcomputer aanvullende of gewijzigde laad- of losgegevens door te geven.
Buitenpost is met het vertrek van Niek Dijkstra Transport een gezond internationaal handelend bedrijf kwijtgeraakt, maar hoe het ook zij voor vervoer over land, zee of in de lucht, Niek
Dijkstra blijft dit voor u regelen. Alleen de vrachtauto’s rijden dan minder vaak door onze
straten van Buitenpost.

door Cornelis Visser

Eg y p t e 3
92 85 W X Buit e np o s t
t e l e f o on : 0511- 4 42970
mobie l : 0 6 2 3936772

Hoe werkt de puzzel?
Onderstaande woorden zijn van links naar rechts, van rechts naar links,
van boven naar beneden, van beneden naar boven en diagonaal in het
diagram verborgen. De letters mogen meer dan éénmaal gebruikt worden.
De overgebleven letters vormen de oplossing van de puzzel.
grap grol
mop ei
jas
gat
gulp gel
kopje koffie
zout veter
kado nep
wc
folie
mouw
broek
foplijn
tandpasta
lucifer
pindakaas
luier
schade
zeep
buiten
gebruik
schuim
muis
werk

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 15 april.

Oplossing prijspuzzel februari.
De puzzel in het februarinummer heeft 36 correcte inzendingen
opgeleverd! De oplossing luidde: Zanddepot.
De winnaar is: F. Merkus-Verbeek, De Zeilen 7.

w w w.hoekstraschilder werken.nl

Knippen €12,50
t/m 10 jaar €10,00
Thuiskapper Wypkje: www.wypkje.com
tel. 06 40332209

OPROEP
Stichting De Binnenste Buiten Post vraagt voor deze
dorpskrant een

ACQUISITEUR m/v
Wij verwachten dat hij/zij goed met de computer om
kan gaan en ook bereid is administratieve gegevens
te verwerken. Wij bieden hiervoor een goede
beloning.
Aanmelding en/of inlichtingen bij:
bestuur Stichting De Binnenste Buiten Post
p/a waarnemend voorzitter de heer F. Terpstra
mailadres : f.terpstra@upcmail.nl

De Binnenste Buiten Post
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D e p hoto
Kinderwerk
Kinderdisco

datum: 1 april van 19.00 - 20.30 uur
leeftijd: groep 4 t/m groep 6
gratis (kinderen hoeven zich niet op te geven)

Verjaardagskalender maken

datum: 13 april van 13.30 - 15.00 uur
leeftijd: 6 t/m 12 jaar
kosten: €1,00 (opgave is verplicht en kan t/m 12 april)
(max. 20 kinderen)

Workshop paastakken maken

datum: 20 april van 13.30 - 14.30 uur
leeftijd: 6 t/m 11 jaar
kosten: €1,50 (opgave is verplicht en kan t/m 15 april)
(min. 8 en max. 12 kinderen)

Bingo

datum: 27 april van 13.30 - 15.00 uur
leeftijd: 6 t/m 12 jaar
kosten: €1,00 (opgave is verplicht en kan t/m 26 april)
(max. 30 kinderen)
De Koarting sjongers was een groep uit Buitenpost uit de jaren 70 die vooral gospels zong. In 1975 maakten ze met zo’n 25 andere
groepen, 4 LP’s in opdracht van het Friesch Dagblad. Van de ƒ 12,50 die de LP kostte ging toen ƒ 2,50 naar een actie voor waterpompen
in Tanzania, De foto is afkomstig van de hoes van de LP en aangeleverd door Hielke Boorsma.

Kinderen kunnen zich opgeven via email: itkoartling @gmail.com
Let op: Bij de workshop moeten de kinderen een plastic tas meenemen, zodat zij de paastak makkelijk mee naar huis kunnen nemen!

Jeugdwerk

In Memoriam Theunis Jensma (1932-2011)
Op 4 maart overleed onverwacht Theunis Jensma.
Theunis woonde met zijn vrouw Jannie Jensma-Dijkema op de hoek van de Stationsstraat en de Julianalaan in het huis met de toepasselijke naam Het behouden huis. Met Jannie leefde Theunis in volkomen harmonie. In 1999 begonnen zij met de culturele Stichting
Het behouden Huis en dankzij hun inspanningen kon
Buitenpost en omgeving genieten van orgelconcerten,
tentoonstellingen en voordrachten. Theunis stond ook
bekend als theoloog. Hij was docent ‘Theologische
Vorming Gemeenteleden’, gaf lezingen, cursussen aan
huis, leidde leerhuizen en preekte. Theunis Jensma was
een man met het hart op de tong. “Wil je werkelijk vrij
zijn, dan moet je je ook bevrijden uit je laatste stins, je
openstellen en kwetsbaar opstellen”, schreef hij eens.
“Je moet de moed hebben om door het niemandsland
te trekken, waar geen enkele beschutting is. Zwakte is
daar juist kracht.” Buitenpost verliest met het sterven
van Theunis Jensma een humorvol en aimabel mens.

Portret van Theunis Jensma getekend door Rein Halbersma.

Kruidencursus
in It Koartling
In mei 2011 zal in It Koartling een
nieuwe cursus van start gaan over
kruiden. Kruiden nemen een belangrijke plaats in, zowel in de geneeskunde als in de hedendaagse
keuken. Wellicht heeft u zich wel
eens afgevraagd wat je allemaal
met kruiden kunt doen en hoe kruiden te verwerken zijn? It Koartling
heeft de expertise op dit gebied
gevonden bij haar buren, de Kruidhof. Samen gaan zij een drietal
interessante bijeenkomsten verzorgen. De eerste avond is vooral
voor de theorie, omlijst met het
proeven van verschillende soorten
kruidenthee. De tweede avond zal
gaan over het gebruik van kruiden
voor medicinale doeleinden. Als
afsluiting krijgen de cursisten een
rondleiding door de kruidentuin van
de Kruidhof en kan iedereen na afloop genieten van de verschillende
kruidige hapjes die door de cursisten zijn meegenomen.
Deelname: € 30,Cursusdata: woensdag 11 en 18
mei en vrijdag 27 mei (afsluiting)
Opgave en inlichtingen:
Evertje Gatsonides, tel. 542772 of email: evertje.gatsonides@upcmail

Game night in It Koartling,

Vrijdagavonden

wanneer: vrijdag 1 april
thema: 1 april!
(Wie de leukste grap weet te vertellen wint een leuke prijs!)
voor wie: voor alle jongeren uit groep 7 & 8
tijd: van 19.30 tot 21.30 uur
Entree is gratis!
wanneer: eerste vrijdag van mei, juni en juli.
voor wie: voor de jeugd vanaf de 1e klas tot 18 jaar
tijd: van 19.30 tot 22.00 uur.
entree is gratis!

Meidenavond

wanneer: woensdag 6 april
onderwerp: Kuise meisjes oorbellen maken
voor wie: voor meiden vanaf groep 7 t/m 15 jaar
tijd: van 19.00 tot 20.30 uur
kosten: € 2,Voor meer informatie:
Grejanne Dijkema, jongerenwerker Timpaan Welzijn, 06 15016841.

Prijsuitreiking jubileumkleurplaat
Op vrijdag 11 maart werd er in It Koartling een feestje gevierd. Het bestaat
al ruim 40 jaar en dat moest gevierd worden. Zowel oud-bezoekers als
huidige bezoekers waren welkom. Waaronder ook de kinderen. Speciaal
voor hen was er deze avond een kleurplaatwedstrijd uitgezet. Elk kind dat
deze avond kwam, mocht een kleurplaat op hun allermooist inkleuren. Dit
allemaal onder het genot van ranja, chips en entertainment van clown Bogus. Op vrijdagavond 18 maart was dan de uitreiking van de prijsjes. Alle
kinderen werden met hun ouders uitgenodigd in It Koartling om de prijs in
ontvangst te nemen.

De prijswinnaars met hun winnende kleuplaten. (eigen foto)
Mart Faber en Jelmer Brouwer tijdens de game-night in It Koartling. (eigen foto)

De uitslag is als volgt.

Mart Faber en Jelmer Brouwer organiseerden op vrijdag 18 maart een
Game-night in Jeugdsoos It Koartling. Vanuit hun maatschappelijke stage
namen de twee heren het initiatief om een activiteit te organiseren voor
de jeugd van Buitenpost. Alle 1e en 2e klassers waren welkom om te
strijden voor de vele leuke prijzen. Met een klein verschil werd de winnaar
van deze avond Jens Veenstra. Met zijn goede stuurkunsten won hij van
velen de race wedstrijden op de Wii spelcomputer. Al met al een gezellige
avond. Vanuit It Koartling, Mart en Jelmer bedankt!

In de categorie 7 t/m 9 jaar:

In de categorie 10 t/m 12 jaar:

1. Harwin - 7 jaar oud
2. Willem Visser - 9 jaar oud
3. Tymen Tol - 8 jaar oud

1. Arianne Visser - 11 jaar oud
2. Henriët van Wieren - 12 jaar oud
3. Hendrik Tol - 10 jaar oud

Kijk ook eens op onze website: www.itkoartling.nl. Hier staat het programma
en nieuws van het kinderwerk op. Ook vindt u hier de foto’s van ons feest.

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

Modique
Modique is een kledingzaak voor de moderne vrouw, voor
meerdere generaties. Modieus en chic zonder al te trendy te
zijn.
Elegant en kleurrijk met verschillende pasvormen aangepast
aan de vrouw van nu.
Modique biedt een breed assortiment aan, met een grote variatie aan broeken, blouses, vesten, rokken en jurkjes.
Dit alles gemengd met een gevoel van stijl en mode, met de
nadruk op kwaliteit en pasvorm.
Modique volgt de variatie binnen de mode en voegt trends toe
om het assortiment van het seizoen te verhogen.
De matenschaal van 36 t/m 48 biedt vrouwen de kans om zich
trendy en modieus te kleden ongeacht vorm en grootte.
Soulmate/Share Female/Peppercorn/Alan Red/Carbone
Mac/Cecil/Venducci/Setter/Brandtex/Gerke/Hayo/Noor e.a.
Nieuw : Schoenreparatie service (iedere woensdag)

Behoefte aan Financieel Advies?
Rabobank Burgum-De Lauwers is er voor u.
Als Rabobank Burgum-De Lauwers zijn we continu bezig om te kijken in hoeverre we onze dienstverlening aan u als klant kunnen verbeteren. We hebben met
ingang van 1 januari onze organisatie aangepast om u nog beter van dienst te zijn.
In deze column vertel ik u graag wat u van de afdeling Financieel Advies mag
verwachten.
De afdeling Financieel Advies van Rabobank Burgum-De Lauwers staat opgesteld
voor alle particuliere vermogensvraagstukken in de breedste zin van het woord.
Hierbij hanteren we een vermogensgrens van ongeveer � 80.000. Daarboven vindt de
bediening plaats door onze collega’s van Private Banking.
Zoals al gezegd behandelt de afdeling Financieel Advies alle particuliere vermogensvraagstukken. U kunt daarbij denken aan de volgende zaken:
-

Spaaradviezen
Beleggingsadviezen
Verzekeringsadviezen
Toekomstvoorzieningen
Alle vraagstukken met betrekking tot uw eigen woning (hypotheken)

De afdeling bestaat uit een aantal gecertiﬁceerde Financieel Adviseurs. Door de certiﬁcering zijn onze adviseurs op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en zijn ze
in staat u het beste advies te geven. De Financieel Adviseurs worden ondersteund
door een team van Financieel Assistenten. Zij zijn in staat uw eerste vragen te beantwoorden en veel zaken voor u te regelen. Indien u behoefte heeft aan een persoonlijk
gesprek met een adviseur, dan zijn de Financieel Assistenten de onmisbare schakel
tussen u en de adviseur.
De Financieel Adviseurs werken zoveel mogelijk op afspraak. Dit om zich goed voor
te kunnen bereiden op uw vragen en wensen. Heeft u behoefte aan een persoonlijk
adviesgesprek? Neemt u dan contact met ons op.
U kunt ons telefonisch bereiken op: (0511) 45 85 70.
U kunt ons mailen via: Huis&Hypotheekadvies@burgumdelauwers.rabobank.nl.
U kunt natuurlijk ook binnenlopen op één van onze kantoren.
Welkom!

www.modiquemode.nl

Patrick Dumas
Manager Financieel Advies
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Uit het eerste notulenboek van PBB -3De waterleiding
In het septembernummer van
dit blad vertelden wij over de
moeite die Plaatselijk Belang in
het begin van de vorige eeuw
nam voor een goede watervoorziening in ons dorp. De
noodzaak van schoon en betrouwbaar drinkwater was
onbetwistbaar en de moderne
techniek maakte de aanleg van
waterleiding tot een reële mogelijkheid. De ﬁnanciële kant
echter maakte het tot een langdurig en moeilijk onderwerp.
Het leidde tot vele hoofdbrekens binnen het bestuur van
PBB en, over een periode van 30
jaar, tot tal van aantekeningen
daarover in het eerste notulenboek van de vereniging.
De volgende notitie treffen wij aan
in het notulenboek. “Vergadering
op 8 oktober 1926: Bespreking van
de resultaten van het bestuurswerk. Gewezen wordt ondermeer
op het feit dat het aan de bemoeiingen van het Bestuur te danken is
dat bij de ULO school een groote
regenwaterbak is geplaatst en
moeite is gedaan om de nortonpomp bij het station gangbaar te
maken, dit alles om de ingezetenen bij gebrek aan het noodige
water te helpen”. Maar dit was in
de ogen van de leden nog steeds
maar een doekje voor het bloeden,
getuige de aansluitende alinea:”...
Wat zal Plaatselijk Belang verder
doen. Er zijn onderwerpen ter bespreking genoeg, ondermeer aansluiting bij de drinkwaterleiding, ...
”. Het drinkwaterpompstation in
Bergumerheide (nu Noordbergum)
was sinds een jaar in bedrijf en er
was ook een beweging in de buurgemeentes gaande om een aansluiting daarop te bewerkstelligen.
Het bestuur besloot zich op het onderwerp verder te oriënteren.
In het begin van 1928 wordt het
idee plots nogal concreet. De volgende notitie staat in het boek: “24
februari 1928. De voorzitter deelt
mede dat B en W bezoek hebben
gehad van de Directie der Waterleiding. Aangezien ook Dokkum van
waterleiding zou worden voorzien,
was men genegen over verschillende dorpen de aanleg door te
trekken naar Buitenpost. Het Gemeentebestuur heeft echter deze
aangelegenheid overgedaan aan
Plaatselijk Belang en zoodoende
komt de bespreking over waterleiding in deze vergadering aan de
orde. De Directie vraagt natuurlijk
garantie, maar wil het zoo inpikken
dat ze later prijsverlaging kunnen
toepassen. Indien men wat voor
waterleiding voelt, de Heeren willen wel komen met lichtbeelden
om de noodzakelijkheid te doen
uitkomen”. Het zou nu ondenkbaar
zijn dat een dergelijke belangrijke
publieke zaak in handen gelegd
zou worden van Plaatselijk Belang,
toen was het een heel normale
zaak. PBB had zich bijvoorbeeld
ook al bemoeid met de electriciteitsvoorziening, de openbare verlichting, een telefoon-aansluiting,
de gezondheidszorg en andere
zaken van gewicht. Dus het paste
prima in de werkzaamheden.
Het plan viel niet in onverdeeld
goede aarde. Enkele behoudende
zo niet schampere reacties volgen,
maar ook de voorstanders laten van
zich horen. “De heer Zijlstra (als
slager in ons dorp een eerst aangesprokene op hygiënisch waterge-

Het pompstation van de Intercommunale Waterleiding Gebied Leeuwarden in Bergumerheide, nu Noordbergum, rond 1931. Het gebouw werd in januari 1925 in gebruik genomen
als eerste in onze regio op het gebied van watervoorziening. In de eerste jaren werd een
miljoen kubieke meter water opgepompt voor nog maar een klein verzorgingsgebied. Nu
haalt Vitens jaarlijks circa 7,5 keer zoveel water op een diepte tussen 60 en 130 meter uit de
bodem en voorziet heel noordoost Friesland daarmee. (foto: redactie)

bruik; red.) durft in dezen slechten
tijd een zoodanige zaak niet te beginnen, een en ander verhoogt de
nu al zware lasten en wil tot betere
tijden uitstellen. De heer van der
Veen vraagt of ‘t drinkwater hier
slecht is. De heer de Jong zegt,
dat ‘t er weinig toe doet, als de
waterleiding hier komt, wordt het
beste water toch nog afgekeurd.
De heer Fennema (één van de eerste SDAP-raadsleden; red.) gelooft
niet dat de lasten voor het publiek
komen, alleen de aangeslotenen
moeten betalen. Voor nieuw te
bouwen percelen kan ‘t eenige betekenis hebben. Met droge zomers
kunnen de tegenstanders van waterleiding van gedachten veranderen. De heer Folkerts meent dat de
kosten meevallen. Voor blusschen
van brand is waterleiding een voordeel, dure spuiten behoeven dan
niet meer aangeschaft. Slangen
kunnen op de waterleiding worden geschroefd”. Het draait dus
in hoofdzaak om geld in het debat.
Burgemeester Eringa probeert daar
wat breder naar te laten kijken, “De
voorzitter zegt dat men niet naar de
kosten moet vragen, maar over de
waarde moet spreken. Drinkwater
is er wel, maar hoe is de kwaliteit?
Het vuil van de daken komt in ‘t regenwater”.
Het blijkt dat de drie belangrijkste redenen voor aansluiting zijn:
goede watervoorziening van industrie en bakkers en slagers, betere
brandweermogelijkheden en de
volksgezondheid. Met name notaris Peereboom toont zich een voorstander door het laatste argument:
“Waterleiding acht hij een groot
volksbelang, een sociale eisch,
men moet de menschen met waterleiding vertrouwd maken. Hij
verklaart zich voor het houden van
een lezing over dit onderwerp”.
Onder druk van deze notabele stelt
de voorzitter “in ‘t najaar van 1928
een lezing in uitzicht”. Maar over
het laatste valt verder in het notulenboek niets terug te vinden.
Pas in maart 1929 komt de zaak
weer aan de orde. “22 maart 1929.
De voorzitter gevoelt zich enigzins
bezwaard om deze zaak weer aan
de orde te brengen. Hoewel de
buisleiding dicht in de buurt komt,
wordt toch weinig belangstelling
getoond, wat, naar ingewonnen inlichtingen, ook in Kollum het geval
is. Zijne Edele (de burgemeester
Eringa, red.) vindt verdere behandeling van dit punt haast overbodig werk”. Nog niets opgeschoten
dus. Het heikele onderwerp wordt
in een rij van daaropvolgende notities voortdurend omzichtig behandeld en leidt telkens weer tot
discussie op de vergaderingen. In

1931 wordt opnieuw een poging
in het vooruitzicht gesteld om de
gemoederen naar positief inzicht te
leiden. “22 september 1931 - Het
resultaat van de besprekingen over
de waterleiding is dat het bestuur
zooveel mogelijk propaganda voor
leidingwater zal maken, ook mede
dat het een belangrijk iets is voor
het voortbestaan der Conservenfabriek (in de voormalige melkfabriek
op Lutkepost, nu Timmerfabriek
van der Witte - deze ging overigens
inderdaad niet lang daarna failliet;
red.). Tevens zal een vergadering
plaats hebben bij Bolling waar zoo
mogelijk de bekende waterleidingﬁlm als propagandamiddel zal worden vertoond. De voorzitter had
hierover reeds met de heer Hanegraaf, directeur der waterleiding
gebied Leeuwarden, over gesproken”.
Maar het komt niet verder dan
goede bedoelingen. De Leeuwarder Courant van 26 november
1931 meldt dat in de raadsvergadering van Achtkarspelen er een
bericht is binnengekomen van de
NV Intercommunale Waterleiding,
gebied Leeuwarden, waarin wordt
gemeldt dat “de pogingen om om
een deel der gemeente Kollumerland ca in het gebied der Intercommunale Waterleiding te betrekken
voorloopig gestaakt moeten worden. Nadere informaties informaties zullen worden genomen”.
Buitenpost is verbaasd en wil er
meer van weten omdat daarmee
een aansluiting op het provinciale
net veel moeilijker wordt. Daar
blijft het bij. In de loop van de
volgende drie jaar komt de watervoorziening wel ter sprake, maar
de fut is er uit. Op 18 mei 1934
lezen we: “Verder komt ter sprake
of mogelijk ook nog eens actie kan
worden gevoerd voor de waterleiding in deze gemeente, doch over
het algemeen ziet men geen kans
om eventuele pogingen te kunnen
doen slagen, waarom wordt besloten er geen werk van te maken”.
Na acht jaar praten en geen resultaten komt het onderwerp volledig
tot stilstand. Hoe het water toch
naar ons dorp werd geleidt, kunt u
in het vervolg lezen.
(advertentie)

Amnesty
International
komt op voor
mensenrechten
over de hele
wereld.
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Monumenten in Buitenpost
Recentelijk is de voormalige dokterswoning in Surhuisterveen gesloopt
omdat dit pand niet op de monumentenlijst stond van de gemeente.
PBB doet hierbij een oproep aan u als inwoner ons te laten welke panden (beeldbepalend of historisch) op deze lijst zouden moeten staan. Een
twaalftal panden in ons dorp staan al op de Rijksmonumentenlijst. Enkele
daarvan zijn de Hervormde Kerk, de Gerbo zalen, Haersma State, de molen bij de ijsbaan, de tramremise aan de Kuipersweg en het Jeltingahuis.
De volledige lijst kunt u vinden op:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_rijksmonumenten_in_Buitenpost.
Wat is eigenlijk een rijksmonument?
Een rijksmonument is in Nederland een zaak (gebouw, object, stads- of
dorpsgezicht) die van algemeen belang is wegens de schoonheid, de betekenis voor de wetenschap of de cultuurhistorische waarde. Dit staat
omschreven in de monumentenwet van 1988. Een gemeentelijk monument is in Nederland een bouwwerk, archeologische vindplaats of landschappelijke structuur die op grond van een gemeentelijke monumentenverordening bescherming geniet vanwege bijzondere cultuurhistorische
of architectonische waarde. Objecten met een gemeentelijke monumentenstatus zijn vaak van lokaal of regionaal belang, terwijl objecten die
aangewezen zijn als rijksmonument vaak een nationaal of internationaal
belang hebben. Dus wanneer u denkt dat een pand op de lijst moet laat
het ons weten!

Club van Honderd zoekt
nieuwe leden
De Club van Honderd verbindt liefhebberij en relatiemarketing met elkaar
tijdens het Concours Hippique Buitenpost en draagt sterk bij aan de sfeer.
Tevens levert De Club van Honderd een optimale bijdrage aan het behoud
en het stimuleren van het Friese culturele erfgoed - de perfecte combinatie van sport en cultuur.
Doelstelling van de club van honderd is het huidige aantal leden uitbreiden
tot het maximale aantal leden van 100. Dit zal bijdragen aan de benodigde
exclusiviteit van deze Club. Bovendien zal dit voldoende continuïteit bieden
om het Concours Hippique Buitenpost te kunnen behouden voor de toekomst, maar ook verder te kunnen ontwikkelen naar de eisen des tijds.
Als u lid wordt van de club van honderd bieden wij een goed verzorgde plaats in onze vip ruimte tijdens het Concours Hippique Buitenpost.
Daarnaast worden leden van de Club van Honderd uitgenodigd voor een
bijeenkomst genaamd ‘Hippisch Café’, gezamenlijk met andere belanghebbenden: sponsors, deelnemers, leveranciers en senior vrijwilligers. Dit
‘Hippisch Café’ zal qua frequentie en inhoud naar behoefte van alle betrokken worden ingevuld.
Het kloppende hart van onze Club van Honderd zijn onze oud-bestuursleden. Zij vervullen voor het Concours Hippique Buitenpost een aanjagende
en betrokken rol. Er zal zeker óók aandacht worden besteed aan een klankbord-achtige functie, zodra de omvang van de Club hiertoe aanleiding geeft.
Het lidmaatschap van € 100,- per jaar is alléén bestemd voor natuurlijke
personen. Aanmelden kan via het emailadres: secretaris@chbuitenpost.nl.
Er zal tijdens het concours ook een rubriek worden geadopteerd door de
Club van Honderd. Alle leden van de club staan op de website van Concours Hippique Buitenpost, net zoals onze sponsoren. Het alweer 58ste
Concours Hippique Buitenpost zal plaatsvinden op woensdag 3 augustus,
noteer dit alvast in uw agenda! Voor al het laatste nieuws kunt u kijken op
de website www.chbuitenpost.nl.

M el d p unt b e d r ij v i g hei d
> Fryske skriuwster Anny de Jong by kadowinkel Op ‘e stâl

Skriuwster Anny de Jong presintearet op sneon 2 april har nijste berneboeken en har dichtbondel yn de kadowinkel Op ’e stâl yn Bûtenpost. Dit
sil feestlik ﬁerd wurde mei wat lekkers te iten en te drinken. De skriuwster is de hiele middei oanwêzich. Se sil om 15.30, om 16.00 en om 16.30
oere foarlêze út eigen wurk. Wa’t op dy middei in lêsboek of in harkboek
keapet, kriget der in oar boek fan de skriuwster fergees op ta.

Boarterij

door Janne Oosterwoud

Us hûs skoddet fan jeugdige
enerzjy. In feestwykein, de beide
pake- en beppesizzers oer de
ﬂier. Mei de ferklaaiersdoaze as
ynspiraasjebron ﬁere se spannende
toanielstikken op, en mei in âlde
matras en ôftanke oergerdinen
belibje se wylde aventoeren. Wy
stappe om de lego en playmobiel
hinne en genietsje fan dizze hearlike
gaos. Om kertier foar sânen sitte
wy mei it itersboard op ’e skurte
foar it jeugdsjoernaal. Wy prate
even nei oer de tsunami yn Japan,
de polityk, en dêrnei moatte pake
en beppe âlderwetsk ôfwaskje mei
kwast en skûldoek.

Yntusken boartsje se wer. Wy
harkje mei sân pear earen. De
gerdinen binne in ôfgryslike tsunami
wurden en skowe ûnmeilydsum
oer lego en playmobiel hinne.
Alles oan barrels. Even letter faart
op hege golven in pirateskip troch
de keuken. ‘Dit skip hjit It kabinet’,
sizze se laitsjend, en wize nei de trije
popkes op it dek. ‘Rutte is kaptein,
mei de piratehoed op, Verhagen is
stjoerman en Wilders boatsjonge.’
‘Hoe rint dit ôf jonges’, freegje ik
mei it gesicht yn ’e ploai. ‘Witte we
net’, roppe se boppe de stoarm út.
‘De wyn draait hieltyd.’

De Binnenste Buiten Post

p a g i n a 19

Buitenpost 1940-1945 deel -15Drie spraakmakende politiemannen (3)
Antonie Alderliesten
Antonie (Toon) Alderliesten werd geboren op 13 juli 1914
te Rotterdam. Na zijn militaire dienst ging hij op 5 oktober
1935 over naar de Koninklijke Marechaussee. Hij werd gedetacheerd in Leeuwarden. Hier verloofde hij zich met de
dochter van Eppie Bultsma, een in de oorlog bekend geworden Leeuwarder verzetsman. In de oorlog werd Toon overgeplaatst naar de marechaussee te Buitenpost. Hij kwam te
wonen in de kazerne in het West, waar ook Kooistra met zijn
gezin woonde. Beiden konden het goed met elkaar vinden.
Ze hadden vaak lange gesprekken, vooral over hun houding
tegenover hun werk. “Kooistra”, zei Toon meermalen, “ik
kan onderduiken, ik ben vrijgezel. Maar jij niet, jij zit met je
gezin en een gehandicapte dochter.” Daarmee raakten ze
het dilemma waar de gehuwde politieman in de oorlog mee
zat. Dook deze onder, dan moest het gehele gezin. Het was
duidelijk hoe de heren er over dachten. Tijdens de april-meistaking in 1943 trok Toon zijn conclusie. Hij was met de politieauto in één van de dorpen in onze gemeente. Toen hij
bij de auto terugkwam las hij in het stof er op geschreven:
“Moffenknechten”. Toon schreef er onder: “Gelijk heb je”.
Daarmee had hij zijn beslissing genomen. De volgende dag,
zondag 2 mei 1943, dook hij onder. Op het bureau vonden ze
zijn dienstpistool met munitie. De SD zette alles in het werk
om hem te pakken te krijgen. Maar in Leeuwarden, waar hij
bekend was, vond hij steeds wisselende duikadressen. Via
zijn zwager, tuinder Peke de Vries aan de Jeltingalaan, en zijn
verloofde onderhield Kooistra contact met hem. In Leeuwarden werd Toon de leider van een sabotagegroep ‘De actieve
tien’. Deze groep kwam geregeld in actie, zoals wapenvervoer en diefstal van door de bezetter gevorderde goederen.
Op een gegeven moment ﬁetsten Toon en Egbert Dijkstra,
een verbeten verzetsman, door de stad. Ze werden ingehaald door twee politiemannen, die hen sommeerden mee
te gaan naar het politiebureau. Beiden wisten wat dit zou
betekenen. Op een driesprong sprintte Egbert er vandoor,
achtervolgd door beide politiemannen. Maar Egbert wist in
de nauwe straatjes te ontkomen. Beduusd had Toon dit alles
aangezien, zonder er aan te denken ook zelf snel te verdwijnen. Toen hij van de schrik bekomen was, was het te laat.
Met de ﬁets aan de hand brachten ze hem naar het bureau.
Binnen gekomen staken zijn bewakers hun pistool in de zak.
Maar nu had Toon zijn positieven bij elkaar. Razend snel was
hij weer buiten, greep een ﬁets die daar stond en wist te
ontkomen. Eén van de kogels die hem werden nagezonden
trof hem in zijn achterwerk. Van de dokter kreeg hij te horen:
“Laat die maar zitten tot na de bevrijding”. Vrijdag 6 april 1945
had Toon enkele honderden namen klaar liggen, maar zonder
adressen, voor de legitimatiebewijzen van de NBS’ers te
Leeuwarden. De bevrijding was aanstaande, zodat de voorbereidingen zich begonnen toe te spitsen. Hij sliep die nacht
bij Hendrik J. de Jong in de St. Jacobsstraat. De aktetas met
legitimatiekaarten stond in zijn onmiddellijke nabijheid. Om
zes uur in de morgen hoorde hij onraad. Beneden werden
ramen ingeslagen. Hij schoot snel in zijn kleren en zag aan de
achterzijde twee mannen in uniform staan. Aan de voorzijde
stond een auto zonder bewakers. Snel schoof hij het raam
open en liet zich langs de zuil van een lichtreclame vanaf de
tweede verdieping naar beneden glijden. Hij kwam tot aan de

K leuren m a ar... door Donny Windsant

Drie manschappen van de politie te Buitenpost passeerden
de revue. Cornelis van der Poel zijn loopbaan eindigde in een
ware ramp. Johannes Kooistra kreeg op 1 januari 1970 eervol
ontslag en ging met pensioen. Antonie Alderliesten ontsnapte ternauwernood aan de dood en emigreerde in alle stilte
naar Canada. Drie spraakmakende politiemannen.
(Bronnen aﬂevering 10 t/m 15: gemeentearchief Achtkarspelen; De bezetting na 50 jaar, dr. L.de Jong; Het koninkrijk der
Nederlanden in de 2e wereldoorlog deel 7, dr. L.de Jong; En
verpletterd wordt het juk, J.Keizer en Memoires, Joh. Kooistra. Informanten: Juul Beerda, Buitenpost; F.J.Kooistra, Joure; Anne van Lune, Buitenpost; Reinder Postma, Oudwoude;
Teun Rispens, Buitenpost; mevr. S.Wagenaar-IJlstra, Surhuisterveen en mevr. R.Westra-van Tijum, Bergum.)
Jasper Keizer

D e foto

Antonie (Toon) Alderliesten. (foto: Jasper Keizer)

bovenkant van de daar onder liggende winkel. De laatste paar
meter moest hij springen. Toon voelde bij neer komen een
stekende pijn in zijn voeten, maar sprong direct op om weg
te komen. Elke stap deed vreselijk pijn. Later bleek dat zijn
hakspieren gescheurd waren. Zonder opgemerkt te worden
wist hij te ontkomen en een duikadres te bereiken. Via zijn
verloofde werd de bekende verzetsman Taco van der Veen
gewaarschuwd. Toen deze de omvang van de ramp hoorde,
de aktetas met legitimatiekaarten was achtergebleven, waarschuwde die op zijn beurt een collega verzetsman. In allerijl
werden de betrokkenen gewaarschuwd. Dankzij het snelle
optreden van Taco en zijn helpers, werden slechts enkelen
gearresteerd. Na de bevrijding hoorde de Canadese commandant van de gelukkige maar pijnlijke ontsnapping van
Toon. Hij wilde deze verzetsman gaarne ontvangen in zijn
kwartier, hotel De Doelen. Maar alleen kon Toon er niet komen. Zijn vrienden brachten hem er in een bakﬁets heen en
droegen hem de trappen op. Onder een glas champagne vertelde Toon de avonturen die hij overleefd had. Toon keerde
niet weer naar de politie terug. Hij emigreerde naar Canada.

Voor acht cliënten van De Friese Wouden werd in het kader van de vrijwilligersactie NL DOET, donderdag 17 maart een bijzondere dag. Ze werden
met een limousine van huis gehaald en na een korte rondrit, onder begeleiding van twee vrijwilligers, en een cameraploeg van Omrôp Fryslân
naar China Garden gebracht, waar hun een lekkere maaltijd werd aangeboden. (foto: Hielke Boorsma)

A nne’s ansichten

Op donderdag 30 mei 1864 vond de aanbesteding plaats voor het bouwen van een stationsgebouw 4e klas, met bijbehorende werken te Buitenpost, ten behoeve van de Staatsspoorwegen. Van de zes inschrijvingen was de heer A.B. van Tienhoven te Werkendam, voor de som van f
32.445.- de laagste. In 1866 wordt de spoorlijn Leeuwarden-Groningen
geopend. De bovenverdieping van het stationsgebouw werd door de
stationschef bewoond. Omstreeks 1974 is dit fraaie station afgebroken
en door een modern gebouw vervangen. Op de achtergrond van deze
ansichtkaart zien we de watertoren, welke gebruikt werd voor de watervoorziening ten behoeve van de locomotieven.

Sprek wurd fan de moanne
See
Wy hawwe in soad te danken oan ‘e see. Mar de see lit him
wol werom betelje, dat ha wy no wer sjoen mei de tsunami
yn Japan.
De see rint oer it skip.
De uitgaven overtreffen de inkomsten.
Wy wienen mei ien see oan lân.
We hebben het karwei in één keer voor elkaar gekregen.
Ik bin it rûzjen fan de see al wend.
Ik ken het klappen van de zweep, ik heb het vaker gedaan.
As de see net beboud wurdt, kin it lân net bestean.
Het bestaan op het land hangt af van het bevaren van de
zee.
Wannear sil dat wêze? As de see droech is.
Wanneer zal dat gebeuren? Nooit..

Personal Trainer For You Buitenpost
Laat u ondersteunen bij:

Voordelen Personal Training:

Leren hardlopen
Versterken van uw rug
Afvallen
Basis conditie verhogen
Gratis voedingsadvies op maat

Op afspraak
Ruime tijden
(Ook voor uw werk)
Eén op één training
Maar ook trainingen met twee of meer
personen mogelijk

Een stok achter de deur
Herkend u het?

Eindelijk resultaat!

Vandaag druk gehad
Geen zin
Geen tijd
In je ééntje moeten trainen
Weer hetzelfde programma afwerken

Veilig maar effectief trainen
Variabele trainingen
De knoop doorhakken
Na jaren trainen op naar echt resultaat!
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