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Va n d e re d a c t i e De laatste loodjes wegen het zwaarst...
Juni

Deze maandaanduiding is ontleend
aan de godin Juno of aan Lucius
Junius Brutus, de eerste consul van
Rome. Gedurende de eerste 21 dagen
van juni staat de zon in het teken van
het sterrenbeeld Tweelingen, daarna
in dat van de Kreeft. Juni is óók de
Zomermaand, die in de richting gaat
van juli, die bij uitstek de vakantiemaand is. Dat geldt tevens voor De
Binnenste Buiten Post. Evenals veel
Buitenposters, gaat óók deze krant
even in ruste, om in augustus bedrukt
en wel weer te voorschijn te komen.
Dat ‘bedrukt’ moet u letterlijk opvatten en niet in de vorm van bedroefd
of neerslachtig, neen, wij hopen dan
weer fris van de lever aan ons dorpsorgaan te gaan werken. In augustus
zal de heer Jasper Keizer weer een
bijdrage leveren over ons dorp in oorlogstijd. Dat is één van de rubrieken,
die men graag leest, zo weet de redactie. Voorts zal onze nieuwbakken
dorpsdenker dan weer van zich laten
horen en wie weet welke wijsheden bij
hem tijdens de vakantie naar boven
zijn gekomen. Als we even terugblikken, dan heeft jaargang 12 toch wel
het één en ander opgeleverd. De Kuipersweg bijvoorbeeld, is bijna terug
van weggeweest en we werden een
nieuw en laatste deel van de rondweg
rijker, dat de fraaie naam ‘Bûtenom’
kreeg toebedeeld. Het was een goede
zet van het gemeentebestuur om Buitenposters via een soort prijsvraag
de gelegenheid te geven een naam
te bedenken. Ons kwam ter ore dat
minstens 15 inwoners deze naam
voorstelden. We zouden natuurlijk
wel graag willen weten welke andere
namen naar voren werden gebracht.
Wie weet wil men van gemeentewege dat in onze eigen krant openbaar maken. Je zou denken dat dit
in feestelijk groepsverband tot stand
gekomen is. Hoe dan ook, het begrip
‘creatief’ is hier op zijn plaats en de
heer Jan Harm Schootstra mocht
zijn ‘Bûtenom’ op creatieve wijze onthullen. Proﬁciat! Mocht u de komende
tijd óók even ‘Bûtenom’ gaan of te wel
er even tussenuit piepen, dan wensen
wij u graag een goede vakantie toe.

Kuipersweg terug van weggeweest
Op 23 augustus 2010 begon aannemersbedrijf Heijmans met de
werkzaamheden, die moesten
leiden tot algehele verbetering
van de Kuipersweg. De riolering
was aan vervanging toe en daarvoor ging de ‘schop’ bijzonder
diep de grond in. Er kwamen
diverse grondsoorten te voorschijn. Zo hadden we de Kuipersweg nog nooit gezien. De
aanblik was treurig en de overlast (on)behoorlijk groot. Het
artikel over dit onderwerp in De
Binnenste Buiten Post van september 2010 eindigde terecht
met de kreet: “It moat earst min
wurde foardat it moai wurdt”.
Probleem
Het gedeelte vanaf de kruising Molenstraat/Oude Havenstraat tot de
kruising De Hoefslag/Bernhardlaan
leverde niet al te veel moeilijkheden
op. Het nieuwe wegdek bestaat uit
asfalt. Vanaf de Friesland Bank tot
de Voorstraat deed zich echter een
probleem voor. Ongeveer ter hoogte van de Rabobank bleek een nieuwe rioolbuis lek te zijn en de soort
zand die gebruikt was, ‘verdichtte’
niet goed, zoals dat in een technische term heet. De boel moest
weer over de kop. Er was al extra
aandacht aan dit gedeelte besteed
om jarenlange trillinghinder uit te
bannen in die zin dat de dieper liggende veenlaag verwijderd is en
vervangen door zand. Een deel van
dit zand is vervangen door puin of
te wel een extra puinlaag. De situatie moet nu goed zijn. Het wegdek
van dit noordelijke deel zal bestaan
uit gebakken klinkers. Deze steensoort is duurzaam en behoudt zijn
kleur. Hier is voor gekozen, omdat
deze steen overeenkomt met het
klinkerwegdek in de Kerkstraat.
Parkeerplaats tegenover
Rabobank
Voor de herinrichting van dit parkeerterrein is dezelfde steen gebruikt als
op de Kuipersweg en de Kerkstraat,

kantie zal leiden tot een feestelijke
opening of ingebruikneming nà de
bouwvakvakantie van de als nieuw
herboren Kuipersweg. Omdat de
situatie af en toe op een bodemloze
put leek, zal men bij de gemeente
vast wel een pot met euro-bodem
kunnen vinden om te besteden als
een overlast-vergoeding.

Bibu brievenbus
in de revisie
De vernieuwde Kuipersweg vanaf de Friesland Bank richting Veenstra’s Tankstation gezien. (foto: Juul Beerda)

d.w.z. voor het rijbaangedeelte tussen de parkeervakken. Voor de parkeer-vakken zèlf is de oude steen
hergebruikt. Er kunnen 30 auto’s
geparkeerd worden en er zijn 2 invaliden-parkeerplaatsen aangelegd.
Verdere herinrichtingsmaatregelen
Wat de Kuipersweg in zijn geheel
betreft, zijn er op de kruispunten
klinkers in enige verhoging gelegd.
Dit zijn geen verkeersdrempels,
maar zogenaamde attentiepunten,
die aangeven dat er sprake is van
zijwegen, zoals de Molenstraat,
Oude Havenstraat, Beatrixstraat en
de Mejontsmastraat. Voorts zijn op
kwetsbare plaatsen in bochten autokeerders in de vorm van paaltjes
geplaatst. Deze manier van weginrichting heeft gevolgen voor de
wegbreedte. De Kuipersweg was
7 à 8 meter breed, maar thans 6
meter waar asfalt ligt en 5.80 meter waar klinkerverharding is toegepast. De bedoeling is dat het nieuwe proﬁel van de weg als het ware
zelf aangeeft dat er hoogstens met
30 km/uur mag of moet worden gereden. Dat dit een veiligheidsmaatregel is, spreekt voor zichzelf.
Vrachtverkeer
Hoewel vrachtverkeer op de Kuipers-

weg zoveel mogelijk wordt geweerd,
zullen er wel vrachtauto’s naar de
Kerkstraat moeten kunnen rijden om
de winkels te bevoorraden.
Openbare verlichting
Voor het noordelijke gedeelte vanaf de Friesland Bank tot de Voorstraat, inclusief het parkeerterrein
tegenover de Rabobank, komen
dezelfde lichtmasten te staan als in
de Kerkstraat. Het gedeelte vanaf
de Molenstraat/Oude Havenstraat
tot de Bernhardlaan/De Hoefslag
zal voorzien worden van lichtmasten met een hoogte van 8 meter.
Groenvoorziening
In het komende najaar zullen de
bomen aan weerskanten worden
vervangen door een soort linde die
geen kleverige stof afgeeft en die
geen insecten aantrekt. Ook struiken zullen, waar nodig, worden vervangen. Een beplantingsplan wordt
nog aan de bewoners voorgelegd.
Einde verhaal met feestelijk
begin?
Gezien de langdurige hinder die
vooral de bewoners van de Kuipersweg ondervonden, zouden we
toch kunnen en mogen veronderstellen, dat de oplevering van het
gehele werk vóór de bouwvakva-

Velen van u kennen onze vertrouwde brievenbus voor onze dorpskrant.
Al enkele jaren staat de bus elke dag
buiten bij The Readshop. Een mooie
en bereikbare plek. De komende periode zult u de kopijbus helaas tijdelijk
moeten missen. Door de jaren heen
heeft de bus nogal wat deuken opgelopen en is de laklaag minder fraai
geworden. Ongeveer een week na
het verschijnen van dit nummer
wordt de bus weggehaald. We proberen de bus begin augustus in een
vernieuwde stijl weer aan u te kunnen presenteren. Bij deze excuses
voor het tijdelijk ontbreken van het
vaste verzamelpunt. Natuurlijk kunt
u uw bijdragen altijd mailen naar:
bibupost@gmail.com. Daarnaast is
het ook mogelijk uw bijdragen tijdelijk te bezorgen bij één van de redactieleden thuis (zie pagina 3).
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Uitnodiging voor bezoek drafbaan

Borduurgaren voor Bangladesh

In het mei nummer van de Binnenste Buitenpost heeft u kennis kunnen
maken met Johannes Kramer en Tjitske Land. Beiden zijn echte paardenliefhebbers en ze houden zich in het bijzonder bezig met de drafsport.
Johannes en Tjitske nodigen hierbij geïnteresseerden uit om eens langs te

Aan de oproep om borduurgaren mee te geven voor
de vrouwen van het CCH in Mymensingh is ruimhartig gereageerd. Hartelijk dank daarvoor. Eén van mijn
koffers zat vol met borduurgaren, aangevuld met wat
zware artikelen, zoals vacuüm verpakte kaas. Gelukkig
mocht ik 30 kg meenemen, maar mijn twee koffers
wogen wel 35 kg. Gelukkig reisde ik met vrienden en
samen kwamen we net tot 90 kg. Zonder bijbetaling
konden we al onze spullen meenemen. Wat waren de
leden van de Womens Club blij met al dat garen.

Luchtfoto van woonhuis met drafbaan in Het Oost 29. (eigen foto)

komen om kennis te maken met deze prachtige tak van sport. Op bijgaande luchtfoto kunt u zien dat er 800 meter trainingsbaan achter de manege
ligt. Ook joggers of hardlopers die de trainingsbaan eens wil uitproberen
voor hun sport zijn ook van harte welkom. Het adres is Het Oost 29 en ze
zijn telefonisch te bereiken onder 0594-248881.

Grote opbrengst actie Going Global

Afgelopen donderdag is de actie Going Global op het Lauwers College ofﬁcieel afgesloten. Er is met allerlei acties een bedrag van ruim € 13.000,bijeengebracht! VWO-5 leerling Jesse Rozendal is dit voorjaar met een
groot aantal andere leerlingen van andere scholen in Nederland naar Ethiopië geweest om de projecten, waarvoor het geld bestemd is, te bezoeken
en de leerlingen van het Lauwers College te motiveren voor de actie. De
leerlingenraad van het Lauwers College had deze actie ‘geadopteerd’ van
de stichting Edukans, die Going Global organiseert. Het leeuwendeel van
het geld is bijeengebracht met een gesponsorde ﬁetstocht van de docenten
Koos van Huis, Anne Gosse Damstra, Gerwald de Boer en leerlingen Pieter
Wagenaar, Melvin de Groot en Gosse van der Meer. Deze ﬁetstocht rondom
het IJsselmeer, een tocht van ruim 300 kilometer leverde zo’n € 10.000,- op!
Vanuit de regio werden veel bedrijven, middenstanders en particulieren bereid gevonden voor het sponsoren van deze actie. Tijdens de ﬁetstocht werd
er op het Lauwers College een grote Fancy fair gehouden. Deze middag was
goed voor ruim € 3000,-. Eerder in het schooljaar was er al een Valentijnsactie en het kerstgala. Het geld gaat vooral naar projecten die zich richten op
onderwijs van kinderen in Ethiopië. Voor een uitgebreid verslag van de reis
naar Ethiopië en een verantwoording van de projecten waarvoor het geld bestemd is kan men een kijkje nemen op de website van de stichting Edukans
(www.edukans.nl). Voor de leerlingen die individueel het meeste geld hadden verzameld was er een beloning. De hoogste opbrengst kwam van Douwinja Rinkema (klas 2G) en daarop volgden Rianne Hofstra en Lieske van
Kammen (beide klas H3C). Ook de 3 klassen met de gezamenlijk hoogste
opbrengst werden in het zonnetje gezet. Dit waren achtereenvolgens klas
2H, 2G en 2i. Klas 2i kreeg nog een eervolle vermelding vanwege hun zeer
originele actie waarbij de hele klas en de mentor een bokspringmarathon
hadden uitgevoerd waarvoor ze zich hadden laten sponsoren. Het leerlingbestuur heeft veel werk verricht om één en ander te laten slagen en kunnen
met een voldaan gevoel terugkijken op een zeer geslaagd actiejaar!

Voelt u zich verkeers(on)veilig?
In de laatste Binnenste Buitenpost heeft er een stuk gestaan over het dorpsnetwerk. Zoals aangegeven kunt u als dorpsbewoner via deze weg kenbaar
maken wat u als probleem ziet of graag onder de aandacht wilt brengen. Na
inventarisatie zal er met diverse partijen die direct betrokken zijn gezocht
worden naar een passende oplossing. Als PBB willen wij graag een voorzet
geven door de verkeers(on)veiligheid onder uw aandacht te brengen. Denk
hierbij bijvoorbeeld aan de Bernardlaan, Kuipersweg, Oostelijke rondweg,
Molenstraat of parkeerproblemen. U, als burger, bent de ogen en oren van
organisaties als PBB en het gestarte dorpsnetwerk. We willen u daarom
vragen om eens kritisch te kijken naar uw omgeving en ons te voorzien
van in uw ogen verkeers(on)veilige situaties. Graag uw reacties mailen naar:
j.posthumus@timpaanwelzijn.nl. In de volgende editie van De Binnenste
Buiten Post zullen we de door u ingezonden knelpunten en situaties plaatsen en naar aanleiding daarvan contact opnemen met de verschillende instanties. Namens het dorpsnetwerk alvast bedankt voor uw bijdrage.

Voor wie is dat borduurgaren bestemd? De broeders
van Taizé - u weet wel van de jongerenconferentie in
Rotterdam tussen kerst en oud en nieuw - zitten al 35
jaar in Bangladesh. Eén van die broeders is mijn zwager.
Vanaf het begin hebben zij zich ingezet voor mensen die
leven aan de onderkant van de samenleving: de armen,
de gehandicapten, vrouwen, straatkinderen enzovoort.
Vooral de gehandicapten werden door de broeders uit
hun isolement gehaald. In de moslimwereld wordt verachtelijk neergekeken op een gehandicapte. De moslims geloven dat het de wil van Allah is en dat het ook
de schuld van de mensen zelf is. Zelfs binnen het gezin
wordt een gehandicapte vaak weggemoffeld. Daar zijn
veel schrijnende verhalen over te vertellen.
In 1997 is het Community Centre for the Handicapped
(CCH) opgericht: een werkplaats voor gehandicapten.
Daar maken lichamelijk en verstandelijk gehandicapten samen fraaie artikelen, bijvoorbeeld kaarten met
afbeeldingen gemaakt van rijstestro. Op de terugreis
heb ik weer 300 van die kaarten meegenomen voor
de verkoop. Een speciale afdeling van het CCH is de
vrouwenclub. Die heeft inmiddels 120 leden. Ongeveer acht vrouwen werken op de tapijtafdeling in een
eigen ruimte. Zo’n 15 vrouwen zijn dagelijks op de
naai- en borduurafdeling. Sommige vrouwen komen
dagelijks, anderen maar enkele dagen per week en er
is een groot aantal dat thuis werkt en zo af en toe langs
komt voor een nieuwe opdracht. Eén keer per maand
komen ze samen om allerlei zaken te bespreken en
leuke dingen te doen.
De dames vormen een kleurrijk geheel, niet alleen wat
kleding betreft. Een aantal is doofstom, er zijn enkele
lilliputters, misvormd of verstandelijk gehandicapt. Ze
werken zittend op de grond, of naaien op een trapnaaimachine en iedereen werkt op haar eigen niveau.
Ze helpen elkaar, soms zingen ze samen en de doofstomme vrouwen gaan samen dansen. Er hangt een
ﬁjne, ontspannen sfeer. Alle producten die ze maken

Wiep met één van de vrouwen en het borduurgaren. (eigen foto)

worden op bestelling gemaakt of via een eigen winkel
van het CCH verkocht. De verdiensten zijn zodanig dat
ze een bescheiden salaris verdienen. Als er winst wordt
gemaakt, kan een nieuw lid worden aangenomen. De
huur voor de gebouwen en de salarissen van de overige
personeelsleden komen van de Stichting Steunfonds te
Buitenpost (rekeningnummer 58.07.22.503). Die verdiensten zijn voor de vrouwen heel belangrijk. Binnen de
familie kunnen ze nu ook bijdragen aan het gezinsinkomen. Ze zijn geen nietsnutten en mee-eters meer. Maar
het belangrijkste is dat de vrouwen hun waardigheid en
respect krijgen die hen toekomt. Zo proberen de broeders een verandering in de samenleving te realiseren.
Op het terrein van de broeders staan een aantal huisjes waar ruim 20 jongeren in wonen. Die studeren allemaal op kosten van de broeders en ze krijgen er kost
en inwoning. In ruil daarvoor besteden die jongeren een
aantal dagdelen aan zorg voor anderen: als onderwijzer
op de scholen, werken met gehandicapten, werken in
de dagopvang enzovoort. Zo proberen de broeders te
bereiken dat de jongeren na hun studie teruggaan naar
hun eigen omgeving of zich elders vestigen om zich
dan ook daar in te zetten voor de kwetsbaren.
Wilt u meer weten over het wel en wee in Mymensingh? Voor € 15,- ligt bij boekhandel IJlstra het boek
“Broeders van Taizé in Bangladesh, een pelgrimage
van vertrouwen en vriendschap” klaar. Het is een boek
van 120 pagina’s, met veel kleurenfoto’s en aangrijpende verhalen. Meer informatie over de stichting kunt u
vinden op: www.taizeinbangladesh.nl.
Wieb Akkerman

Riska Bouma Bûtenposter Keninginne 2011
Op 9 juni was ‘s avonds de bekendmaking van de
Bûtenposter Keninginne 2011. De kandidaten met hun
achterban, de sponsors, de Keninginne van afgelopen
jaar Nathaly Dijkstra en de commissieleden van het
Concours Hippique en de feestcommissie waren in
grote getale aanwezig. Na een welkomstwoord werden alle kandidates voorgesteld en werd er gewacht
met de bekendmaking tot de pers zou komen. Ondertussen werden de taken van de Keninginne door de
voorzitter bekend gemaakt die zij tijdens de feestweek
van Buitenpost van 28 juli t/m 3 augustus zal verrichten, het openen feestweek; het openen dartstoernooi;
de prijsuitreiking van het Fierljeppen; de prijsuitreiking
van het ringrijden; de kofﬁetafel en kennismaking in
Haersmahiem; het aanwezig zijn bij de opening van
het Concours Hippique, het jureren en de prijsuitreiking. De kandidaten waren Eline van der Meulen,
Riska Bouma en Reina Kootstra werden naar voren
geroepen. Gedurende de maand mei was er volop
gestemd via de website, maar liefst 1268 stemmen
waren er uit gebracht en de dames wisten het dan ook
tot op het laatst toe spannend te houden. De prijs voor
de Keninginne 2011 was een mooi pakket met diverse
waardebonnen en cadeaus en natuurlijk de sjerp en de
kroon. Voor de andere 2 dames stond ook een pakket

V.l.n.r.:Jeanette Meijer (Allart Pol sportgezondsheidcentrum); Kaili
en Cheng Mei (China Garden) ; Keninginne Riska Bouma; Hans de
Vries (Voorzitter Feestcommissie) en Carin Knoop (Carins Haarmode). (foto:Jan Beets)

klaar met bonnen en cadeaus erin en natuurlijk voor
alle 3 een mooie bos bloemen.

Trapveldje Mejontsmaterrein
Op de foto is te zien dat de redactie van de Binnenste Buiten Post haar doel niet voorbij schiet op het
trapveldje dat onlangs voor de jeugd werd aangelegd
op het Mejontsmaterrein. Het had wat voeten in de
aarde, maar het is er dan toch van gekomen. De doelen zien er stevig uit en ze zijn op tegels geplaatst. Dit
voetbalveldje is ongeveer 30 meter lang en oneindig
breed, d.w.z. bijna 10 meter richting struikgewas van
De Hoefslag en de andere kant op het gehele terrein.
Hopelijk worden er over een breedte van circa 10 bij
10 meter nog tegels aangelegd. Dan kan er onder praktisch alle weersomstandigheden een balletje getrapt
worden en kun je ook een ‘zijlijn’ in acht nemen. Je
moet toch ook eens een bal kunnen ingooien in plaats

van een balletje opgooien. Al met al een mooie score
c.q. aanwinst voor ons dorp.

Al gelezen?

™

> Vandalen hebben pinkstermaandag een
kunstwerk vernield in Buitenpost. Het gaat om
een gemetseld paard dat een plekje heeft gekregen op het schoolplein van OBS De Mienskip in
Buitenpost. Het kunstwerk werd maandag tussen 17.00 uur en dinsdag 8.00 uur vernield. De
politie zoekt getuigen die meer kunnen vertellen
over de vernielingen.
> Op 25 mei heeft de Commissaris van de
Koningin de heer Piet Adema benoemd als
waarnemend burgemeester van Achtkarspelen.
De 46-jarige Piet Adema was tot deze maand
gedeputeerde van de provincie Fryslân namens
de ChristenUnie. In overleg met de raad en de
heer Jorritsma is besloten om met de openstelling van de vacature te wachten tot januari volgend jaar. De zoektocht naar een nieuwe burgemeester duurt ongeveer een half jaar, zodat de
heer Adema naar verwachting een jaar actief zal
zijn als waarnemer in Achtkarspelen.
> Bij de heropening op woensdag 8 juni van
het uitgebreide en vernieuwde gemeentehuis
van Achtkarspelen was woensdag een hoofdrol
weggelegd voor circa tweehonderd leerlingen
van het Lauwers College Buitenpost. Zingend
en dansend gaven zij de aanzet tot de ofﬁciële
openingshandeling die werd verricht door scheidend burgemeester Tjeerd van der Zwam en
staatssecretaris Joop Atsma.
> Op sportpark Easterbuorren in Augustinusga
werd zaterdag 11 juni een wedstrijd gespeeld
tussen ASC 1 en Harkemase Boys 2. Deze
wedstrijd stond voornamelijk in het teken van
het afscheid van Buitenposter scheidsrechter
Jurjen Landheer, die na 30 jaar ophoudt met het
ﬂuiten van wedstrijden in dienst van de KNVB.
Het afscheid ging niet ongemerkt voorbij. Hij
werd overladen met bloemen en na aﬂoop was
er nog een gezellige barbecue.
> Bûtenom heet de rondweg om Buitenpost
die eind vorige maand ofﬁcieel is geopend. Sinds
januari vorig jaar is aan de oostelijke rondweg
gewerkt. De rondweg verbindt de rotonde bij
Lutkepost met de N355 ter hoogte van de Laatste Stuiver, waardoor het doorgaande verkeer
om Buitenpost heen wordt geleid.
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PBB Van de bestuurstafel...
Programma Feestweek
De voorbereidingen voor de komende Feestweek zijn in volle gang, nu
worden nog de puntjes op de i gezet. Het is een mooi programma geworden met verschillende nieuwe onderdelen erin opgenomen, waaronder
het Poppodium waarmee de Feestweek wordt ingeluid. Een heel diverse
groep van artiesten zal deze avond tot een spetterend feest maken. Het
Stratenfestival is er ook weer zo eentje, op diverse podia zullen zij voor
vermaak gaan zorgen. De voorlopige programma’s zijn al bij diverse zaken
in Buitenpost, in de vorm van een ﬂyer, verspreid en te zien op de website van de Feestcommissie. De week-ﬂyer met daarop het deﬁnitieve
programma zal over een aantal weken ook worden verspreid. Hieronder
alvast en voorproefje van het voorlopige programma:
Do. 28 juli 14.30
17.30
19.15
19.30

Start kermis, aan de Vaart
Ofﬁciële opening sponsoren en genodigden
Opening en voorstellen Bûtenposter keninginne
Buitenposter poppodium

Vr. 29 juli 12.00-13.00 ATB zwemfeest kinderen groep 1 t/m 3 (oude
schooljaar)
13.30-15.00 ATB zwemfeest kinderen groep 4 t/m 8 (oude
schooljaar)
16.30
Martijns Motorservice motorrondrit start Kobutex
19.00
Creative work rodeo op het Nijensteinplein
19.00
Fierljeppen op sportpark De Swadde
20.00
Autoland v/d Brug dartstoernooi in The Point
21.00
Lichtroute senioren, Veenstra reizen, diverse opstapplaatsen
Za. 30 juli 08.30
10.00
13.00-17.00
19.00
21.00

Bûtenposter brochje, tent aan de Parklaan
Tennistoernooi
Buitenposter Stratenfestival
Woonexpo Kapenga Ringrijden, Halbertsmastr.
Big Apple in de tent aan de Parklaan

Zo. 31 juli 10.00
Kaatsen aan de Parklaan
16.00-21.00 Pokertoernooi in de Roskam
19.30
Feest van geloven in de tent aan de Parklaan
Ma. 01 aug. 10.00
19.00
20.00

Braderie/rommel-kindermarkt Kerkstraat
Oriënteringsritten, start vanuit de Point
Orgelconcert Martin Mans, Hervormde kerk

Di. 02 aug. 10.00-15.30 Kinderdag: kinderboerderij, mobiele speeltuin, etc.
9.00-12.00 TAAK van Zuiden jeugdviswedstrijd 7 t/m 15
jaar, vanuit de feesttent
21.00
30 euro live in de tent aan de Parklaan
Wo. 03 aug.07.00
08.00
08.00
08.00
09.00
21.00
22.30

Grote paardenmarkt (gehele Parklaan)
Grote jaarmarkt
Groot terras met muziek, tent Parklaan
Natuurmarkt in en rond de Kruidhof
59e concours hippique, Mejontsmaveld
538 en Doelleazen in de tent aan de Parklaan
Feestweek Buitenpost vuurwerk

Hele week:

@work personeelsdiensten bv. lichtroute
Kermis

Juni 2011
De laatste vergadering zit erop en het bestuur gaat met zomerverlof. Uiteraard is het niet zo, dat we dan niets meer doen en de draad pas weer oppakken na de zomer. We hebben heel veel actiepunten op papier, die tijdens de
zomer gewoon onze aandacht blijven houden en daar, waar nodig, zal er ad
hoc door ons actie worden ondernomen.
Voor ons dorp is er een mijlpaal bereikt door de opening van de oostelijke
rondweg. We hopen dat dit het startpunt zal worden van nieuwe economische impulsen en ontwikkelingen. Denk hierbij aan het omvormen van de
Voorstraat tot een verblijfsgebied. Zoals reeds eerder door ons is aangegeven in de klankbordgroep, samen met de BuVo, zal de gemeente nu voortvarend te werk moeten gaan. Stilstand is achteruitgang, zoals we allemaal
wel weten. De politiek kan en mag zich niet altijd verschuilen achter het argument van ‘ het gaat economisch wat slechter’. Dat is bekend en de enige
manier om achteruitgang tegen te gaan, is investeren en een zo gunstig
mogelijk klimaat scheppen voor plannen voor onze lokale ondernemers.
Want laten we wel wezen, de voorzieningen moeten in ons dorp op peil blijven en het liefst uitgebreid worden. Dit komt ons als burgers allemaal ten
goede. Liever wat meer OZB met goede voorzieningen dan dat we straks een
‘ dood’ dorp hebben. Uiteraard heeft doemdenken geen zin en zullen we als
burger en gemeente positief moeten blijven en elke gelegenheid aangrijpen
om ons mooie dorp verder te ontwikkelen en nog meer op de kaart te zetten. Dus, wat ons betreft, kan er in het voorjaar 2012 gestart worden met de
herinrichting van de Voorstraat!!!
Ook al heeft burgemeester van der Zwan ons helaas verlaten voor Heerenveen, we hopen dat de door hem ingeslagen weg door zijn opvolger, waarnemend burgemeester Piet Adema, zal worden vervolgd. Ons bestuur wil
hem en de wethouders bij deze alvast uitnodigen om een keer met ons als
bestuur rond de tafel te gaan zitten om van gedachten te wisselen over een
scala aan zaken. Natuurlijk zal een officiële uitnodiging van onze kant volgen.
Graag wil ik nog even de monumentenlijst in herinnering roepen. Kijk nog
eens goed om u heen als u door het dorp wandelt, fietst of rijdt en meld ons
wat u interessant vindt. Een mooi voorbeeld is het pand Voorstraat 31 of te
wel het voormalige horecabedrijf ‘De Roskam’ dat de laatste 10 jaar fungeerde als Chinees-Indisch Restaurant ‘China Garden’. Dit gebouw krijgt een
opknapbeurt en zal daardoor een heel ander aanzien krijgen.
Wij wensen u een prettige zomer toe en mocht u ons ergens attent op willen maken, dan kunt u ons, één van de PBB-bestuursleden, bellen, mailen of
gewoon op straat staande houden.
Namens het Bestuur van Plaatselijk Belang Buitenpost,
Fokko Terpstra, waarnemend voorzitter,
e-mail: f.terpstra@upcmail.nl, tel. 543690

Veel nieuws omtrent CH Buitenpost

Feest van geloof
Fantastisch dat we als Buitenpost weer een prachtige feestweek krijgen. Veel activiteiten die met veel inzet zijn opgezet. Eén van de feestelijke dingen is het ‘Feest van geloof’, op zondag 31 juli in de feesttent aan de Parklaan. Feest om wat God geeft, wat Hij belooft. En
dat is geweldig veel! Kom dit feestgedeelte ook mee vieren. Luister
mee, zing mee. Ds. Henk Poot zal een meditatie houden. Om anderen te helpen wordt er geld ingezameld voor het opvanghuis Ny Begjin
van de familie Pilat aan de Oude Dijk/Rohelsterweg. Geniet van de feestweek en vergeet niet God, die alle mooie dingen geeft. Tot ziens dus op
zondag 31 juli in de feesttent aan de Parklaan om 19.30 uur.
Werkgroep feestviering op zondag

Uitslag ballonnenwedstrijd
koninginnedag
De winnaars van de ballonnenwedstrijd welke opgelaten werden met koninginnedag zijn bekend:
1ste prijs: Jonas Reitsma, zijn ballon vloog naar Hull in Engeland.
2de prijs: Thijs Ploegsma, zijn ballon werd in een appelboom bij Egypte in
Buitenpost gevonden. Beide prijswinnaars heel hartelijk gefeliciteerd en zij
zullen eerdaags hun prijs in ontvangst mogen nemen.

Lichtroute
Het was een heel veel besproken onderwerp maar de Buitenposters hebben toch massaal besloten om Buitenpost weer te verlichten. Bedankt
voor alle aanmeldingen. Toch is het meer nooit vol en willen wij alsnog een
oproep doen aan de straten/tuinen die zich nog niet hebben opgegeven.
Meld je aan, tot uiterlijk 5 juli en laat Buitenpost stralen.
Opgeven kun je doen via: www.feestweekbuitenpost.nl, of via Marrit:
m.kampen@feestweekbuitenpost.nl. Aarzel niet en geef je op!

Woensdag 3 augustus is het zover; voor de 58ste keer het Concours Hippique in Buitenpost. Dit jaar worden er maar liefst 3 kampioenschappen
verreden. Het kampioenschap eenspannen tuigpaarden dames, het kampioenschap tweespannen hackneys en het derde kampioenschap is fokmerries Fries ras. Er zal dus heel wat strijd worden geleverd dit jaar! Naast
drie kampioenschappen is er komend jaar een gevarieerd programma met
springen, tuigpaarden, hackneys en friezen. Zoals elk jaar zullen er koetsen
en een paardentram vanuit het Jeltingahuis met gasten door het dorp naar
het concoursterrein gaan. De meervoudig wereldkampioen vierspanrijden
Ysbrand Chardon uit Schipluiden zal dit jaar een daverende en spectaculaire show verzorgen. Bij de volgende winkels zijn een aantal weken voor
het concours voorverkoop kaarten te koop: The Read Shop in Buitenpost,
dropshop Liquorise in Buitenpost, DA Postma in Surhuisterveen, DA Leek
en Kapsalon Sjiek in Kollum. Er zijn nog enkele VIP kaarten beschikbaar. Dit
zijn kaarten die toegang geven tot de hospitality ruimte, waar liefhebbers,
genodigden en sponsoren elkaar ontmoeten zonder bijkomende kosten.
Voor alle informatie rondom het Concours Hippique Buitenpost kijkt u op
www.chbuitenpost.nl. De website is de afgelopen tijd gerestyled om u
nog beter van dienst te zijn. De website is overzichtelijk en makkelijk van
informatie te voorzien door het bestuur. Zo kunnen wij nog sneller nieuws
omtrent het concours op de website zetten. Op de website vindt u alles
omtrent sponsoring en kunt u banners van een aantal sponsoren zien.
Blij zijn wij te melden dat Dietha Paauw als versterking in het bestuur is
gekomen. Haar ervaring als ondernemer vormt een welkome aanvulling
in ons bestuur. Als bestuur zijn wij trots te melden dat de begroting weer
rond is en er al vele kaarten besteld zijn via de website, zelfs vanuit België.
Binnenkort kunt u ook nieuwe reclamedoeken langs de friese provinciale
wegen bewonderen, let goed op! Vanaf dit jaar is er ook een samenwerking met het bestuur van de ringrijderij wat op 30 juli zal gaan plaatsvinden. Samenwerking biedt voordelen voor beide besturen. Kortom check
de website en zet woensdag 3 augustus alvast in uw agenda!
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We blijven zolang werken als we kunnen...
door Nelleke Kemps-Stam

Geer en Fien Peperkamp maken een tweede start in Buitenpost

Heimwee naar Buitenpost. Of was het: heimwee naar een werkzaam
leven? In 1997 namen Geer (zonder t) en Fien Peperkamp afscheid
van de middenstand van Buitenpost. Niet alleen de winkel, ook het
dorp werd door hen verlaten. Hun nieuwe woonplaats werd Harderwijk. Van daaruit reisden ze naar hun winkel in Drachten. Toch
beviel het nieuwe leven niet. En zo kwam het dat ze in 2007 terugkeerden naar Buitenpost en weer een boekwinkel begonnen. Op de
plek waar het allemaal begon, sprak ik met de spijtoptanten.
Steeds meer 65-plussers blijven
doorwerken. In tien jaar is het
aantal meer dan verdubbeld, van
59.000 in 1999 naar 129.000 in
2009. Hiervan werkten er 76.000
gemiddeld meer dan 12 uur per
week. Dat blijkt uit cijfers van het
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Meer dan de helft van
deze 65-plussers is aan de slag als
zelfstandige. Het gaat vooral om
boeren, tuinders en winkeliers. De
overigen waren in loondienst. Doorwerkers zitten vooral in de leeftijdsgroep 65-69 jaar. Dat steeds
meer mensen doorwerken, komt
vooral omdat de ouderen gemiddeld ﬁtter zijn dan vroeger. (bron:
www.65pluswerkt.nl)
Op de bonnefooi
Geer en Fien zijn allebei in Haarlem
geboren, in respectievelijk 1936 en
1938. Geer volgde na de ulo mid-

1964 heeft architect Bergmans dit
winkelcentrum gebouwd en Bonne IJlstra is daar in 1967 naar toe
gegaan. De drukkerij bleef aan de
Voorstraat en de boekhandel kwam
hier. Toen zijn drie dochters trouwden en het dorp verlieten, hebben
wij de winkel in 1969 overgenomen. De naam IJlstra hielden wij
aan uit respect voor de oprichter.”
De kantoorboekhandel is een zgn.
VOF: Vennootschap Onder Firma.
Geer legt uit wat dat is. “Dat zijn
wij”, zegt hij, terwijl hij Fien aankijkt. “Wij zijn zakelijk en privé vennoten van elkaar. We hoeven niet
als bij een Besloten Vennootschap
een jaarverslag bij de Kamer van
Koophandel inleveren. Het heeft
niet veel om hakken.” “Wij doen
dit beiden”, vat Fien kort samen.
Het ondernemersechtpaar heeft
inmiddels de leeftijd bereikt waarop een ander allang met pensioen

Fien Peperkamp laat natuurzuivere producten zien. (foto: Nelleke Kemps-Stam)

denstandsonderwijs en haalde het
vakdiploma
kantoorboekhandel.
“Op mijn zestiende kwam ik in
Haarlem terecht in een boekhandel
en ik ben daar nooit meer uitgekomen. We gingen van Haarlem naar
Amsterdam, van Amsterdam naar
Enschede, van Enschede naar Hilversum en van Hilversum naar Buitenpost”, vertelt Geer. “En altijd in
de boeken. Tegenwoordig bestaan
die opleidingen niet meer. Je kunt
zomaar beginnen dankzij het verschijnsel van de franchise, waarbij
een ondernemer onder naam van
de eigenaar een zaak begint.” Fien
kwam via avondonderwijs eerst bij
de genie en later bij de politie terecht. “Daarna hebben wij elkaar
ontmoet en ben ik dezelfde weg
gegaan als hij”, zegt ze. “Alleen
wat later ingestapt”, grapt Geer.
In 1969 kwamen ze in Buitenpost,
waar ze de zaak van Bonne IJlstra
overnamen. “Bonne zijn vader was
vanaf 1895 begonnen met een
drukkerij annex kantoorboekhandel
in het pand waar nu Bremer zit. Het
bedrijf was voor 95% drukkerij. In

is. “We stoppen helemaal niet”,
zegt Geer resoluut. “Dit pand is
ons pensioen.”
Gewoon doorgaan
Toen Geer en Fien hier in 1969 kwamen, kenden ze Buitenpost alleen
maar van de kaart. “Het ligt tussen
Groningen, Leeuwarden en Drachten. Dat was de enige kennis die
we hadden. IJlstra was met grote
verhalen over Buitenpost bij ons
in Hilversum gekomen en de zaak
waar ik werkte, had net een onverstandige verbouwing ondergaan.
Een jaar later hadden wij de zaak
in Buitenpost en was de winkel in
Hilversum failliet. Ik had dus een
goede keuze gedaan”, zegt Geer
voldaan. Maar eenmaal in Buitenpost hoorde hij dat het hier niks
was en dat je naar Kollum of Surhuisterveen moest om te winkelen.
“We wilden niet eigenwijs zijn en
begonnen in 1972 een ﬁliaal in Kollum. Toen dat tegenviel, hebben we
in 1978 Kollum verruild voor Drachten. Daar werd net een nieuw winkelcentrum opgezet. Sinds drie jaar

Omdat de een links af wilde en
de ander rechts, werden daaraan
voorwaarden gesteld zoals: de route moet kruisingvrij zijn en hij moet
overal waar je woont opgepikt kunnen worden. Nu lees ik in de laatste Binnenste Buiten dat ze graag
de lichtroute terug willen zoals het
in het verleden was. Dan denk ik
bij mezelf: dat lukt niet via de computer. Als je een route hebt met
hier en daar een lichtje, kun je net
zo goed stoppen.” Fien herinnert
zich nog de Canadezen die jaarlijks
naar Buitenpost kwamen om een
concert te geven. Al die mensen
moesten onderdak hebben. “Als er
adressen tekort waren, vroeg ik de
klanten in de winkel of ze iemand
konden onderbrengen en meestal
lukte dat wel.” “Behalve in het
rampjaar 1977”, onderbreekt Geer
haar. “Het evenement was zonder
te veriﬁëren in de eerste week van
de bouwvak gepland. Toen zaten
we met 220 Amerikanen, waarvan
we er toch nog 175 hebben ondergebracht. De rest moest naar hotel
WEEVA in Groningen.”
Geer Peperkamp op zijn geliefde plek in de winkel. (foto: Nelleke Kemps-Stam)

zitten we in het verbouwde winkelcentrum van C1000. Onze dochter
staat in de winkel en wij rijden heen
en weer.” Door privé-omstandigheden verhuisden Fien en Geer naar
Harderwijk, waar ze een derde zaak
openden. Het heen en weer reizen
naar Drachten werd evenwel teveel.
“En toen zijn we hier weer gaan
wonen”, zegt Fien. “Toen kwam dit
pand vrij en hebben we getracht het
te verhuren. Dat lukte niet zomaar
en het resultaat is dat we zelf weer
zijn begonnen.” “We wachten wel
af wat zich voordoet”, zegt Geer
nuchter. Ze kunnen zich ook niet
goed een leven zonder de winkel
voorstellen. Wat niet wil zeggen dat
ze geen andere interesses hebben.
Zo vertelt Fien: “Ik ben nu bezig
met SteviJa, het zoetste plantje ter
wereld dat een nieuwe generatie
suiker oplevert. De zoetstof wordt
–behalve in het eten- gebruikt in
tandpasta, kauwgom en monddruppels. Je kunt er ook thee van trekken.” Naast de zoetstof doet ze ook
nog onderzoek naar ongerafﬁneerd
natuurzout. “Ik kijk of ik dat erbij kan
nemen. Zo ben je altijd wel met iets
bezig.” Ook voor Geer geldt dat hij
om zich heen kijkt wat hij nog meer
kan doen. Maar hobby’s als tuinieren, borduren of fotograferen zijn
niet aan hen besteed. “Mijn grootste voorbeeld woont in Kollum”,
onthult Geer. “Drogist L. Boersma.”
“Hij heeft een drogist, kapsalon en
pedicure aan de Voorstraat”, verduidelijkt Fien. “Hij is ver over de

tachtig, maar als je hem vraagt hoe
oud hij is, is hij dat zogenaamd vergeten.” “Dus ik ga gewoon door”,
vervolgt Geer. “Of dat hier is of ergens anders, zien we wel. Nu is het
zo dat men stopt bij 65 en straks 67
jaar. Honderd jaar geleden werkte
men gewoon en dan ging je dood.
De fase in je leven dat je niks doet,
vind ik een beetje vreemd eigenlijk.
Vroeger werd je ook niet zo oud.
Nu is men bijna verbaasd dat je ook
nog dood kunt gaan. De medische
wereld spreekt van ‘levens redden’.
Je wordt dan misschien wel ouder,
maar vraag niet hoe. Wat ons betreft: wij blijven zolang werken als
we kunnen.”
Vroeger en nu
Inmiddels hebben Geer en Fien
meer van de winkel gemaakt dan
boekhandel door een plek als expositieruimte in te richten. “De
kantoorboekhandel bestaat bijna
niet meer sinds de computer”,
is Geers verklaring terwijl hij naar
mijn voicerecorder wijst. “De pen
heb je niet meer nodig, papier heb
je niet meer nodig en vervolgens
hoef je dat papier niet meer op te
bergen. Dat zijn allemaal artikelen
die wij hier verkochten. We hadden dus ruimte over. Tot volgend
jaar voorjaar hebben we mensen
die hier willen exposeren.”
In het verleden heeft Geer ook zijn
sporen nagelaten. “Samen met Eisse Lammerts hebben we hier 13 of
14 jaar de lichtroute georganiseerd.

Te gek voor woorden
In een gesprek met Geer kun je
niet om de BUVO heen, de winkeliersvereniging die het winkelcentrum op de kaart wil zetten. Is dat
gelukt? “Nee”, is het antwoord.
Geers verhaal over gesprekken
met ontwikkelaars en de rol van
de gemeente, kost teveel papier. Is
er dan nog iets goeds gebeurd in
Buitenpost?” “Het mooiste initiatief wat ik hier gevonden heb, is de
totstandkoming van De Binnenste
Buiten. Maar dat is niet de middenstand. Mogelijk dat het onderhouden wordt door de middenstand
vanwege de advertenties, maar
het initiatief is geweldig. Er is geen
dorp dat een dergelijke krant over
zo’n lange periode heeft”, complimenteert Geer. Zelf stond hij laatst
nog in de krant toen hij zich ontfermde over een gedenkraam uit
de Tweede Wereldoorlog. “Te gek
voor woorden”, vond hij het dat
het zomaar op de zolder van het
gemeentehuis lag. Inmiddels heeft
het daar weer een plekje gekregen.
Of er nog meer zaken ‘te gek voor
woorden’ zijn, is een onverwachte
vraag, die hij toch vlot beantwoordt.
“Te gek voor woorden is dat de
rondweg nu klaar is en dat er –voor
zover mij bekend- geen zinnig plan
klaarligt voor de Voorstraat.”
Eindigt het interview dan negatief?
Nee hoor: Geer en Fien wonen en
werken graag in Buitenpost. Of,
zoals Fien het verwoordt: “Terugkomen in Buitenpost is alsof je
weer thuiskomt.”
(advertentie)

Kroechfytske

door Janne Oosterwoud

Fytse is myn grutte geniet. Mei
myn fytsen ûnderhâld ik dan ek
in yntime relaasje. De tearste gedachten, de stoutste ideeën diel ik
ûnderweis mei myn fyts. Freondinnen binne it, sis mar. Geeske, foar
de lange ôfstannen is no fjirtjin.
Beitske, de boadskip- en stasjonsfyts is al oer de ﬁifentweintich.
Mar ik haw it no hân mei Beitske.
It ljocht doocht net, de fersnelling
stikken en de spatbuorden rattelje
oan alle kanten. Nei in jier fan omkrimmenearjen stean ik by de fytsmakker om in nije Beitske.

‘Sjoch mar yn ’e loads’, seit er. Oan
’e iene kant steane rigen Boates en
oan ’e oare kant tsientallen kreaze
Beitskes. Ik lit myn hân oar de
stjoeren en pakjedragers glide en
fyn in betroubere nije freondin. ‘En
de âlde?’ freegje ik. ‘Fiifentweintich Euro’, seit er droech. ‘Kroechfytske.’ Ferwitend sjocht it reade
achterljocht my nei. Mar, treast
ik mysels, der is foar har noch in
moaie taak weilein. In kroechrinner
kin better mei myn Beitske oan ’e
haal gean as mei de dronkene kont
yn ‘e auto stappe.

Nieuwe oo g s t a a r d ap p e l e n
doré 5 kg € 6,00
aardbeien
kersen
frambozen
rode bessen

kruisbessen
blauwe bessen
perziken
nectarines

Dat zie je bij de échte groenteman!

ZOET NIEUWS
Stevia het zoetste plantje ter wereld. De nieuwe generatie suiker.
Stevia Rebaudiana komt oorspronkelijk uit Paraguay waar het
al 1500 jaar wordt gebruikt als zoetstof. Stevia is 100% natuurlijk, heeft geen calorieën, geen koolhydraten en doet niets met de
bloedsuikerspiegel.
De drijvende kracht achter Stevija Natuurlijk is Anna-Gretha Visser. Vanaf het begin dat ze stevia als natuurlijke zoetstof ontdekte
is ze erg enthousiast over de mogelijkheden die dit ‘Honingkruid’
biedt. Inmiddels delen veel mensen haar enthousiasme. Dit heeft
geresulteerd in de ontwikkeling van verschillende producten en recepten. Kijk hier voor op de website: www.stevija.nl.

ZOUT NIEUWS
Het natuurlijke, volwaardige Bergkernzout uit de Salzkammergut
in Oostenrijk bevat nog alle 84 mineralen en sporenelementen.
Voor een gezond lichaam zijn deze stoffen onmisbaar en we moeten ze elke dag via de voeding binnenkrijgen. De hoeveelheden
mineralen in de voeding lopen al jaren drastisch terug, dus zijn we
op andere bronnen aangewezen.
Kristalzout is hiervoor de beste optie: sinds miljoenen jaren ligt het
opgesloten in de bergen -vrij van vervuiling- waar het wordt gewonnen en handmatig verwerkt. Kristalzout een ware delicatesse
plus een schat aan huismiddeltjes en cosmetische toepassingen!
Al deze nieuwtjes op voedingsgebied zijn onder gezondheidsnieuws
te lezen op de website: www.puuretenenleven.nl.
Al deze producten zijn verkrijgbaar bij:
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M el d p unt b e d r ij v i g hei d
> Afternoon Tea in De Kruidhof

Elke vrijdagmiddag in de maanden juni en juli bieden Botanische Tuin De
Kruidhof en Talant de bezoekers een speciaal arrangement aan: de Afternoon Tea. Voor een kleine toeslag op de entreeprijs kunt u in het tuincafé
genieten van één kop kofﬁe of thee met een lekker gebakje. De Afternoon
Tea is een leuke gelegenheid om kennis te maken met de botanische tuinen en met het tuincafé van Talant. Ook hebben bezoekers toegang tot het
IJstijdenmuseum en is het mogelijk planten of cadeauartikelen te kopen.
Kinderen kunnen naar hartelust spelen in de nieuwe speeltuin, die in juni geopend is. Reserveren kan via info@dekruidhof.nl, maar is niet noodzakelijk.

> Monumentale pastorie in gebruik als kantoorpand

De voormalige NH-pastorie aan de Voorstraat 28 is sinds begin mei 2011
in gebruik als kantoorpand. Tweeënhalf jaar geleden kocht de heer Sytse
Hoekstra, directeur-eigenaar van SHMC Interim bv dit monumentale pand
van de gemeente Achtkarspelen. De in 1785 gebouwde pastorie en het
daarnaast gelegen voormalige verenigingsgebouw ’t Trefpunt stonden op
de nominatie om gesloopt te worden. Tot grote opluchting van de bewoners aan de Voorstraat en vele andere dorpsbewoners is het niet zo ver
gekomen. Je kunt zelfs stellen dat de pastorie na een grondige renovatie,
zelfs tot één van de statigste panden van de Voorstraat behoort en een
zeer representatief kantoorpand is geworden, van waaruit op dit moment

De ofﬁciële opening geschiedde door met de sleutel de deur te openen. (eigen foto)

ca. 60 mensen werkzaam zijn. SHMC Interim bv, een detacheringbureau
op het gebied van Werk, Inkomen en Zorg, was van 1 januari 2003 tot begin mei gevestigd in ’t Trefpunt. Sytse Hoekstra startte met zijn bedrijf op
1 juni 2001, nu precies tien jaar geleden. De opening van het kantoorpand
vond op 26 mei plaats door burgemeester Tjeerd van der Zwan en het 10jarig bestaan werd op dezelfde dag feestelijk gevierd.

> Foto-expositie bij Boekhandel IJlstra

Bij Boekhandel IJlstra in de Kerkstraat is thans een foto-expositie ingericht
van Brigitta Margaretha van Veenen uit Leeuwarden. Van Veenen exposeerde eerder op verschillende lokaties in onder anderen Leeuwarden.
De expositie omvat naast een achttiental fotowerken een viertal abstracte
schilderstukken. De expositie is vrij te bezichtigen tijdens winkelopeningstijden en duurt tot eind juli.

> Activiteiten voormalige pand van Chinees

Sinds enige tijd merkt u, dat er met man en macht wordt gewerkt aan het
voormalige Chinees restaurant op de hoek Voorstraat/Stationsstraat. De
bouwers gaan het gebouw omtoveren in een Grand Café. De openingsdatum is nog niet bekend, er is nog veel werk te doen. We kunnen ons
als Buitenposters gelukkig prijzen dat het leegstaande gebouw weer een
bestemming krijgt.

D e sp o r t foto’s

Op 31 mei startte de 65e editie van de Alvestêdenwandeltocht. Er deden ongeveer tien
Buitenposters aan deel. Op de derde dag in Workum werden een tweetal foto’s genomen. Willem Kroodsma is in het peloton bekend als Willem met het vlagje. Op de andere
foto van links naar rechts Aldert Hamstra, Jan Schaafsma die luchtgitaar speelt, Henk
Zuidersma (Grootegast) en Bote de Haan. (foto: Anneke Kooistra)

De Lauwers
De naam van dit vrij lange
(grens)riviertje is óók in Buitenpost
voor enkele doeleinden gebruikt.
Denk bijvoorbeeld aan Lauwersmeerweg en Lauwers College. In het
boek “De loop van het Friese water”
van Gerard ter Haar en Peter Polhuis,
respectievelijk oud-secretaris-directeur van Wetterskip De Waadkant
en secretaris-directeur van Wetterskip Fryslân, uitgave 2004, wordt het
een en ander over deze watergang
verteld. Ook de Lauwerszee is vermoedelijk ontstaan door een combinatie van het indringen van de zee in
het met veen bedekte gebied en de
afvoer van water via een aantal riviertjes die vanuit het Friese en Groninger land in noordelijke richting naar
zee liepen. Het Groninger Reitdiep
(het westelijke deel van de Hunze),
de Oude Ried en ook de voornamelijk op de grens van Groningen en
Friesland gelegen Lauwers, zijn daar
de belangrijkste voorbeelden van. De
oorsprong van de naam Lauwers, die
via Lauwes (Lawes, de Friese vorm
van Lobeke of Loobeek) uitkomt bij
bosbeek, geeft al aan dat het begin
van de Lauwers in de Wouden heeft
gelegen. Als begin van de Lauwers
wordt nu een gebied nabij Stroobos
aangehouden. Samen met de andere rivierafvoeren liep zij via de Scholbalg tussen Schiermonnikoog en de
Engelmansplaat door. Sinds de 18e
eeuw heet die geul het Friese Gat.
De Lauwers is dus ook de naamgever van de Lauwerszee, welke in de
loop van de tijd een steeds belangrijker afvoermiddel voor de Friese boezem in een groot deel van Groningen
is geworden. Aan de zuidkant is de
oppervlakte van de zee door inpolderingen steeds kleiner geworden.
Een van de eerste afsluitingen was
een dam in een geul die ten westen van de Lauwers liep en even
ten zuiden van Buitenpost eindigde.
De Lauwers zelf heeft verschillende
uitmondingen op het Lauwersmeer
gekend. De eerste was die tussen
Stroobos en het Gerkesklooster
(dat Jerusalem heette). Een andere
was de in 1540 gebouwde Munnikezijl. Later boog de Lauwers als
kanaal meer naar het oosten af. Zij
liep toen, om de toen al uitgevoerde
indijkingen te omzeilen, een stukje
door Groningen. Uiteindelijk is nabij
Zoutkamp voor de afvoer van de
Lauwers een sluis gebouwd in de
Lauwerszeedijk, die de naam ‘de
Friese sluis’ kreeg.
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Tuin ( b e ) leven
juni 2011
Beerenburg

Een warme zomeravond doet
de meeste mensen niet denken
aan beerenburg. Toch is dit wel
de tijd om eigen beerenburg te
maken. Vorig jaar maakte ik
van kruiden uit De Kruidhof 2
liter kruidendrank... “En, it wie
wol yn te nimmen”. Ik vond de
tekst achter op de bekende beerenburg flessen altijd al fascinerend. Getrokken uit een geheim
recept van 71 kruiden. Ik heb wel
iets met geheimen en trachtte
mijn eigen recept te gaan maken. Ik ben in de destilleerderij
in Bolsward geweest waar een
deel van deze kruiden stonden
opgesteld. In een gesprek met de
kruidenmenger aldaar kreeg ik
te horen dat er vele andere krui- Het stookketeltje in de beerenburgborder.
den nog bij moesten om tot dit (foto: De Kruidhof)
ene unieke recept te komen. De
hand van de meester was hierbij erg belangrijk. Eigenlijk komt beerenburg
uit de thuis-/volksgeneeskunde en trachtten verschillende kruidenmengers
drankjes te maken die goed voor lijf en leden waren. De kruiden worden
getrokken op basis van jenever. Alleen dan heet het product beerenburg.
Worden de kruiden echter getrokken op brandewijn, dan is het een kruidenbitter of kruidenlikeur. Vorig jaar maakte ik mijn eigen Bûtenposter beerenburg. Met name in de geneeskrachtige kruidentuin had ik de moeilijkheid
om zeker 45 verschillende kruiden te verzamelen waarvan ik wist dat deze
in de beerenburg hoorden. Duizendguldenkruid, zoethout, sandelhout, gentiaanwortel, laurierblad, jeneverbes etc. etc. Een hele klus om deze te verzamelen en er zeker van te zijn dat deze geen verkeerde werking hadden. Ik
droogde de kruiden en schatte in hoe ik het juiste mengesel zou moeten maken. De kalmoeswortel is ook een belangrijk element in de beerenburg, maar
is zo bitter dat je met de hoeveelheid ervan moet oppassen. In een bakje in
de vensterbank droogde ik de kruiden. Toen de kruiden na twee dagen helemaal droog waren deed ik deze in weckflessen en overgoot deze met jenever. Het drogen van de kruiden is belangrijk om geen water in de jenever te
brengen en zo schimmel tegen te gaan. Twee keer in de week even schudden,
beetje bruine kandijsuiker erbij en na acht weken had ik mijn beerenburg.
De mensen die het hebben geproefd bij mij waren alleen positief en vroegen
om grotere producties. Ik ga zo rond de langste dag opzoek naar nieuwe
kruiden om ook dit jaar mijn winter beerenburg te maken
Jan Willem Zwart

De volgende Binnenste Buiten Post
wordt verspreid in de week van
29 augustus.
De krant niet of te laat ontvangen?
Meld het zo snel mogelijk
met uw adres bij Ursula Groenhart,
tel. 540014 of e-mail: u.groenhart@upcmail.nl.

Zaterdag 2 juli
Oerboerendag in
IJstijdenmuseum
Traditioneel wordt op zaterdag 2 juli
in en om het IJstijdenmuseum en
op de Kruidhof aan de Schoolstraat
de Oerboerendag georganiseerd.
In de tuinpartijen van de Kruidhof
worden een groot aantal kramen
met demonstraties van oude ambachten opgesteld.
Kinderen kunnen zich naar hartelust
uitleven in de nieuwe speeltuin van
de Kruidhof of kunnen deelnemen
aan activiteiten van het IJstijdenmuseum. Zo kunnen de kinderen
geschminkt worden, stenen schilderen, kettingen maken van stenen
en broodjes met kruiden bakken in
de prehistorische tuin.
De dag staat vooral in het teken
van allerlei doe activiteiten en heeft
daarnaast een educatief karakter.
Vanaf 10.00 uur staat een team vrijwilligers klaar om de kinderen te begeleiden in de activiteiten.
Iedereen is van harte welkom op
deze Oerboerendag.

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

Radio TV
Witgoed
Kerkstraat 68 tel. 0511 541560
www.alfredvisser.nl

HG autoprodukten

Keuze uit o.a.:
- Car wax shampoo
- Velgenreiniger
- Ruitenreiniger
- Insetenverwijderaar

2+1 gratis
Het goedkoopste produkt krijgt u gratis.

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

v a n d e r Ve e n

Als het van hout moet zijn!

Voorstraat 5
9285 NM Buitenpost
t: 0511 541545
f: 0511 541524
i: www.enormvanderveen.nl
e: winkel@enormvanderveen.nl
Gesloten van 12.00 tot 13.00 uur.
Lid inkoopvereniging Nicovij UA te Deventer.

Openingstijden

De Binnenste Buiten Post

Insp ir atie door Ineke Mooijweer
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Auke de Boer: beiaardier

Eén van de dingen die mij altijd ‘het stadsgevoel’ geven als ik in Groningen kom is het klokgelui vanaf
de Martinitoren. (En van nog minstens één andere toren, namelijk die van het Academiegebouw, zoals ik nu weet, na mijn ontmoeting met Auke de Boer.) Toegegeven, het geluid van het carillon hoort,
oneerbiedig gezegd, enigszins bij de achtergrondgeluiden van een stad: een soort muzikaal behang
voor de stad, net als het roepen van de marktkooplui en de verkeersgeluiden, maar het is veel meer
dan dat. In feite vertegenwoordigt het geluid van de klokken een traditie van eeuwen. Auke de Boer
staat in die traditie als de 22ste beiaardier van de Martini.
Al sinds de dertiende eeuw klinken er klokken over de stad.
En al in1525, pas vijftien jaar nadat in Aalst (bij Antwerpen)
voor het eerst in de geschiedenis een beiaard werd bespeeld,
klonk er in Groningen een carillon. Sindsdien wordt er vanaf
de Martinitoren twee maal per week, door twee verschillende beiaardiers, op de beiaard gespeeld. Het huidige beroemde Hemony-carillon stamt uit de Gouden Eeuw. In 1661
gaf het toenmalige stadsbestuur de beroemde klokken- en
geschutsgieter François Hemony de opdracht om een klokkenspel van 32 klokken te leveren. Ook toen al bestond het
verschijnsel ‘prestigeobject’: in het bestek van aanbesteding
formuleert het bestuur zijn wensen aldus: “(…) zo mooi en
schoon als nergens in Nederland wordt gevonden.” Met een
aantal van de zware luidklokken erbij (de grootste daarvan, de
Salvator genaamd, meet 2,22 meter in doorsnee en weegt
8000 kilo) bestaat de Martinibeiaard nu uit 52 klokken.
Er was een tijd dat er geen sprake was van een achtergrondbeleving. Auke: “Er was vroeger geen radio of televisie. Het
carillon vervulde de functie van openbare muziekvoorziening.
Ook markeerde het klokgelui belangrijke momenten, zoals de
aanvang van de markt, feest of verdriet. In Friesland zijn nog
veel oude klokken aanwezig, wat niet zo vanzelfsprekend is.
Weliswaar zijn klokken praktisch onverslijtbaar (in Roodkerk
wordt sinds 1300 elke dag dezelfde klok geluid), maar ze zijn,
vooral in tijden van oorlog altijd roversgoed geweest. Ook in
de Tweede Wereldoorlog werden er veel klokken door de
Duitsers weggevoerd om omgesmolten te worden tot kanonnen. Er zijn gelukkig ook verhalen bekend van mensen
die dat hebben weten te verhinderen door bijvoorbeeld het
vervoer van de klokken te saboteren of ze te begraven. Wat
ook een rol speelt is dat de Duitsers eerst de nieuwste klokken namen. Aan de oudste zijn ze simpelweg niet toegekomen.
De klokken hadden ook als taak om de tijd aan te geven: de
meeste mensen hadden immers thuis geen klok. In de Martinitoren wordt de hele- en halfuursslag aangegeven, voorafgegaan door een melodietje om de mensen te attenderen
op de komende slag. Ook op de kwartieren klinkt dat wijsje.
Gelukkig hoeft de beiaardier dat niet steeds zelf te doen: het
gaat met het automatisch carillon, een speeltrommel (te vergelijken met een grote muziekdoos). Als de trommel, waar
pennen op geschroefd zitten, ronddraait, worden dunne draden in beweging gezet die naar de hamers van de klokken
van het carillon lopen. (Dat is anders als ik zelf speel: dan
komen de klepels in beweging.) Ik moet wel zelf de pennen
in de trommel op de goede plaats zetten; drie keer in het jaar
verander ik dat, zodat er weer een ander liedje klinkt.”

inspannend. Met name dat van het Martinibeiaard, dat vrij zwaar is en waar Auke tegelijkertijd
de pedalen intrapt, die de grote basklokken bedienen. Dat vereist een goede lichaamsbalans.
Auke: “Het stokkenklavier van het Academiegebouw speelt veel lichter. Toch kost het me meer
inspanning om op dat carillon te spelen, het is
namelijk veel kleiner. Er zitten minder tonen op.
Dat betekent dat ik steeds oplossingen moet
bedenken om bepaalde melodieën toch goed te
kunnen laten horen. Dat kan bijvoorbeeld zijn
door voor een hoge toon (die er niet op zit) een
klok te kiezen die een octaaf lager is. Bij een carillon kan zoiets, bij een viool of piano zou je raar
staan te kijken.”
Het is heel mooi en muzikaal, wat Auke doet.
Het is voor mij een openbaring hoe prachtig en
ook subtiel een carillon kan zijn. Ook al wordt de
klank, van zo dichtbij, verstoord door het gerammel van het hout- en metaalwerk van het instrument en door de nagalm van de klokken. Auke:
“Daar heb je op straat geen last van. In het begin
moest ik er erg aan wennen, nu hoor ik er doorheen. Ik weet hoe het buiten klinkt. Ik krijg wel
eens reacties van mensen in de stad, met name
op de automaat. Dan gaan ze klagen als ze een
Auke de Boer bespeelt het carrillon. (eigen foto)
bepaald wijsje te vaak horen naar hun zin. Of ze
vinden het juist leuk, zoals ten tijde van het WK, toen ik de
ciaal voor jou is gekomen. Ik mis het niet echt, misschien ommelodie van ‘Wij houden van Oranje’ had geprogrammeerd.
dat ik elke week op die plekken speel. Ik geef ook regelmatig
Daar kwam zelfs SBS6 op af, die mensen op straat ging vraconcerten in het buitenland; vooral in Amerika gaat het toch
gen wat ze daar nou van vonden. Ik krijg ook wel eens een
anders. Daar hangen de klokken over het algemeen niet in
bedankje. Over het algemeen probeer ik om een afwisselend
kerktorens, maar in losstaande hoge torens die in Memorial
programma samen te stellen: klassiek, evergreens, populaire
Parks zijn neergezet. Daar kan ik veel verstilder spelen; de
liedjes en, bij het Academiegebouw, de laatste tien minuten
mensen komen, met picknickmanden en al, speciaal naar die
altijd studentenliederen. Het carillon wordt vaak geassocieerd
rustige plek om te luisteren naar het carillon.
met muziek uit ‘ Valerius Gedenkklanken’, nogal ouderwets
en eenzijdig dus, maar dat is niet terecht. Ik speel liedjes uit
Ik zie het carillon als een eeuwenoud onderdeel van het
de Top-40, maar ook cellosuites van Bach. Dat moet ik wel
stadsleven, waar de mensen een band mee krijgen. Het is
eerst allemaal bewerken natuurlijk, want het is oorspronkelijk
voor mij dan ook onbegrijpelijk dat het gemeentebestuur van
niet voor beiaard geschreven.
Leeuwarden de beiaardierfunctie heeft opgeheven, voor een
Soms heb ik opeens heel veel publiek, zoals bij het huwegeringe besparing. Er is daar sinds 1600 een stadscarillon!
lijk van Maxima en Willem Alexander. Er was toen een carilHet is een stukje cultuurafbraak, net als de sluiting van mulonestafette; het eindpunt daarvan was in Groningen en dat
ziekschool Parnas. Muziek is een basisvoorziening, waar de
concert is rechtstreeks op het journaal uitgezonden. In een
gemeente garant voor zou moeten staan. Ik heb nog wel een
poging het ouderwetse imago weg te nemen, proberen we
idee voor als de gemeente Achtkarspelen fuseert. Het zou
als beiaardiers ook de jeugd voor het carillon te interesseren.
mooi zijn als het gemeentebestuur bij zijn vertrek een carillon
Dat doen we bijvoorbeeld door luisterwedstrijden te houden.
zou hangen in de toren van de Mariakerk hier. Ze hoeven alToen we dat een keer met asielzoekerkinderen deden, zaten
leen de galmgaten maar wat groter te maken.”
we meteen in het Jeugdjournaal.
Ik richt dus me dus in de programmering op verschillende
NB: In de zomermaanden zijn er op de donderdagavond zosoorten publiek; daarnaast streef ik er ook naar om aan te
merconcerten op het carillon van de Martini (19.30-20.30
sluiten bij bijzondere activiteiten en gelegenheden in de stad.
uur). Meer informatie op: www.martinibeiaard.nl.
Zoals het bezoek van Gorbatsjov in 2004: dan laat ik Russische muziek horen. Net als bij één van de exposities van
Russische kunst in het Groninger Museum. Toen Lou Reed
een keer in de stad was voor een concert, speelde ik ‘A perfect day’. Ik zat boven in de toren achter het klavier, toen de
telefoon ging. Het was een medewerker van Reed, die vroeg
of ik even tijd voor hem had. Vervolgens heeft Lou Reed de
Sprekke
hele middag naast me bij de beiaard gezeten: hij wilde er van
alles over weten.
Net elke prater is in sprekker. In sprekker hat in doel, hâldt in
Proberen aan te sluiten bij de actualiteit betekent ook dat je
rede of in taspraak. Praters kinne praat hawwe om ’e nocht
je als beiaardier wilt onderscheiden. Toen prins Claus overof gewoan foar de gesellichheid.
leed, bedacht ik dat het mooi en passend zou zijn om stemmige muziek te laten klinken. Dat was in Dokkum. Zodra dat
Us boargemaster sprekt de balstiennen midstwa.
de burgemeester ter ore kwam, verbood hij het: de klokken
Onze burgemeester is goed van de tongriem gesneden.
moesten juist stil blijven, vond hij. Dit werd weer opgepikt
door de burgemeester van Sneek, die daarop zijn beiaardier
Hy spruts as de balstiennen by âlds.
opdracht gaf om datgene te doen wat ik van plan was: het
Hij zei geen stom woord.
overlijden muzikaal omlijsten door het carillon. Ik had het gevoel dat hij er met mijn idee vandoor ging!
De ynhâld fan har wurk kin gjin sprekken lije.
De inhoud van haar werk laat veel te wensen over.
Wat ik leuk vind aan het beiaardier zijn, is in de eerste plaats
het maken van muziek. Dat inspireert me. Daar komt dan
It moat al in goed sprekker wêze dy’t it in swijer ferbetteret.
nog bij dat ik op veel bijzondere plekken kom, in historische
Spreken is zilver, zwijgen is goud.
gebouwen.
Het carillon is een speciaal instrument. Het vereist een grote
As de dieden sprekke binne wurden oerstallich.
veelzijdigheid: ik speel, zoals gezegd, veel verschillende soorGeen woorden maar daden.
ten muziek en moet die ook nog zelf arrangeren. Bovendien
kun je niet goed oefenen. Thuis heb ik geen beiaard en als
ik in Groningen op het carillon speel, luistert iedereen mee.
Je kunt dus niet eindeloos hetzelfde herhalen. Ik oefen thuis
wel op de piano en op een oefenklavier, maar daar zijn geen
klokken bij, dus de feeling hoe het echt is, krijg je pas als je
het op het carillon speelt.
Het spelen in de Martinitoren of het Academiegebouw is niet
zoals in een concertzaal: er is geen zichtbaar publiek, dat spe-

Sprek wurd fan de moanne

De speeltrommel van het automatisch carillon . (eigen foto)

Hoe is hij beiaardier geworden? Auke: “Ik speelde altijd al
orgel en piano. Na mijn opleiding Kerkmuziek aan het conservatorium ging ik lesgeven aan een muziekschool en een middelbare school, maar door het dalende geboortecijfer werd
dat werk steeds minder. Mijn vrouw bracht me toen op het
idee om er beiaard bij te gaan spelen. Na het doorlopen van
de Nederlandse Beiaardschool in Amersfoort werd ik eerst
assistent-beiaardier en vervanger, overal in het land. Ik werd
in 1996 gevraagd als beiaardier in het Academiegebouw,
toen daar vanwege het honderdjarig bestaan een carillon in
kwam. Later werd ik benoemd in Dokkum, Goningen en Assen. Ik ben beiaardier van de Martini sinds 2002. Ik heb dus
eigenlijk zes banen in overheidsdienst, want ik geef ook nog
steeds les. Ik zeg wel eens tegen mijn leerlingen: dit bij jullie is mijn hobby, die heb ik voor de sociale contacten. Dat
andere is werk.” Het is in elk geval behoorlijk fysiek: alleen al
die meer dan driehonderd traptreden naar boven en weer terug zorgen voor de nodige lichaamsbeweging. Maar ook het
spelen op het stokkenklavier (een soort toetsenbord, maar
dan met stokken, die met de vuisten ingedrukt worden) is

Baby- Kinderkleding & Accessoires
Nieuw en gebruikt

Uitverkoop van
21 juni t/m 4 juli
30% korting,
vanaf 5 juli
50% korting
op de hele
zomercollectie!
(met uitzondering van lingerie en sieraden)
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Digitale fotograﬁe en fotoclubs
Cursusprogramma najaar 2011
(alle cursussen inclusief kofﬁe/thee)

Keramiek 1

Maandagochtend: 09.00 – 11.00 uur (10 lessen)
Start: 26 sept; 3, 10, 17, 24 & 31 okt;
7, 14, 21 & 28 nov.
Cursusleider: Leo Maarleveld
Kosten: € 95,00 (excl. mat.)
Opgave/inlichtingen: Joyce van der Laaken,
tel. 0511 542465

Keramiek 2

Maandagavond: 19.30 - 21.30 uur (10 lessen)
Start: 26 sept.; 3, 10, 17, 24 & 31 okt;
7, 14, 21 & 28 november.
Cursusleider: Leo Maarleveld
Kosten: € 95,00 (excl. mat.)
Opgave/inlichtingen: Joyce van der Laaken,
tel. 0511 542465

Fotoclub 1

Dinsdagavond: 19.30 - 21.30 uur
Start: september
(1 keer per maand, 7 lessen per jaar)
Kosten: € 65,00
Cursusleidster: Marijke van Ruiten
Opgave/inlichtingen: Evertje Gatsonides,
tel. 0511 542772

Fotoclub 2

Dinsdagavond: 19.30 – 21.30 uur
Start: september
(1 keer per maand, 7 lessen per jaar)
Kosten: € 65,00
Cursusleidster: Marijke van Ruiten
Opgave/inlichtingen: Evertje Gatsonides,
tel. 0511 542772

Digitale fotograﬁe (oproep)

Maandagavond: 19.15 - 21.15 uur (10 lessen)
Start: september bij voldoende deelname
Cursusleidster: Marijke van Ruiten
Kosten: € 85,00
Opgave/inlichtingen: Evertje Gatsonides,
tel. 0511 542772

Computercursus 1 (oproep)
Dinsdagochtend: 09.30 – 11.30 uur (10 lessen)
Start: september bij voldoende deelname
Kosten: € 75,00
Cursusleider: Harry Nienhuis
Opgave/inlichtingen: Evertje Gatsonides,
tel. 0511 542772
Computercursus 2 (oproep)
Donderdagavond: 19.30 – 21.30 uur (10 lessen)
Start: september bij voldoende deelname
Kosten: € 75,00
Cursusleider: Harry Nienhuis
Opgave/Inlichtingen: Evertje Gatsonides,
tel. 0511 542772
Quilten groep 1 (oproep)
Dinsdagochtend: 09.00 - 11.00 uur (6 lessen)
Start: 20 sept.; 18 okt.; 22 nov.; 24 jan.; 21 febr.;
20 maart
Kosten: € 48,00
Cursusleidster: mevr. T. Terpstra
Opgave/inlichtingen: Joke de Vries,
tel. O511 543803
Quilten groep 2

Dinsdagochtend: 09.00 – 11.00 uur (6 lessen)
Start: 27 sept.; 25 okt.; 29 nov.; 31 jan.;
28 febr.; 27 mrt.
Kosten: € 48,00
Cursusleidster: mevr. T. Terpstra
Opgave/inlichtingen: Joke de Vries,
tel. 0511 543803

Schildersclub

Dinsdagmiddag: 13.00 – 15.30 uur (10 lessen)
Start: 27 sept.; 4, 11, 18 & 25 okt.;
1, 8, 15, 22 & 29 nov.
Kosten: € 110,00
Cursusleider: Anton Venselaar
Opgave/inlichtingen: IJttje Veenstra,
tel. 0511 840221

Bezoek ook onze website:
www.binnenbuitenpost.nl

Tekenen en schilderen (oproep)
Woensdagavond: 19.30 – 21.30 uur (10-12 lessen)
Start: september wekelijks
Kosten: € 85,00 (excl. mat.)
Cursusleidster: Corina Blom
Opgave/inlichtingen: Joyce van der Laaken,
tel. 0511 542465
Edelsmeden (oproep)
Woensdagavond: 19.30 – 21.30 uur
(1x per 2 weken)
Start: 29 sept.; 13 & 27 okt.; 10 & 24 nov.; 8 dec.;
19 jan.; 16 febr.; 16 & 30 mrt.; 6 & 13 apr.
Kosten: € 75,00 (incl. mat. behalve zilver)
Cursusleidster: Else Beishuizen
Opgave/inlichtingen: Evertje Gatsonides,
tel. 0511 542772
Spaans (oproep)
Woensdagavond: 19.30 – 21.30 uur (12 lessen)
Start: 6 & 20 okt.; 3 & 17 nov.; 1 & 15 dec.; 12 &
26 jan.; 9 & 23 febr.; 9 & 23 mrt.
Kosten: € 110,00
Cursusleider: Wim Frenkel
Opgave/inlichtingen: Evertje Gatsonides,
tel. 0511 542772
Leesgroep

Woensdagavond: 19.30 – 21.00 uur (4 avonden)
Start: 12 okt.; 23 nov.; 18 jan.; 7 mrt.
Kosten: € 29,00
Cursusleidster: Jannie Jensma
Opgave/inlichtingen: IJttje Veenstra,
tel. 0511 840221

Luisteren naar muziek (oproep)
Dinsdagavond: 19.30 – 21.30 uur (8 lessen)
Start: 20 sept.; 4 & 18 okt.; 1 nov.; 7 febr.;
6 maart; 3 & 17 april.
Kosten: € 70,00
Cursusleider: Rudolf Nammensma
Opgave/inlichtingen: Evertje Gatsonides,
tel. 0511 542772
Muziek op schoot (oproep)
Donderdagochtend: 09.45 – 10.30 uur (10 keer)
Start: bij voldoende deelname in overleg met
cursisten
Kosten: € 68,00
Cursusleidster: Lutske Pilat
Opgave/inlichtingen: Evertje Gatsonides,
tel. 0511 542772
Bloemschikken (oproep)
Dinsdagavond: 19.30 – 21.30 uur
Start: oktober (4 lessen)
Kosten: € 40,00
Cursusleidster:Nannie Kramer
Opgave/inlichtingen:Joke de Vries,
tel. 0511 543803
Workshop bloemen (oproep)
Donderdagavond: 19.30 – 21.30 uur
Start: Herfstdecoratie (oktober),
Kerstdecoratie (december) & Voorjaarsdecoratie
Kosten: € 20,00/€ 25,00
Cursusleidster: Gretha van der Meulen
Opgave/inlichtingen: Joke de Vries,
tel. 0511 543803

Cursusleidster Marijke van Ruiten kan ondertussen bogen op een jarenlange ervaring in het bijbrengen van kennis en vaardigheden op het gebied
van de digitale fotograﬁe. De professioneel fotografe uit Veenwouden is
dan ook zeer enthousiast. “De praktijk is in mijn cursussen erg belangrijk,
naast het opdoen van de nodige kennis steken we veel tijd in het uitvoeren van opdrachten en de verwerking achter de computer”, vertelde ze
over de basiscursus Digitale Fotograﬁe. Naast deze cursus leidt Marijke
ook nog twee fotoclubs. De leden hiervan zijn meer ervaren en komen
eenmaal per maand bij elkaar in It Koartling. Tijdens deze bijeenkomsten
wordt vriendelijk kritisch gekeken naar elkaars werk, kennis bijgespijkerd,
nieuwe mogelijkheden ontdekt en de nieuwste ontwikkelingen op de voet
gevolgd. Marijke: ”Ook deze clubs volzien in een behoefte, de meeste
leden zijn elke keer trouw aanwezig en hun enthousiasme is voelbaar”.
Opgave en inlichtingen: Evertje Gatsonides, tel. 0511 542772 of email:
evertje.gatsonides@upcmail.nl.

Weer in ons programma:
de computercursus
Afgelopen jaar is er een cursus van start gegaan met als cursusleider Harry
Nienhuis. Met verve heeft hij de cursisten kunnen uitleggen wat een computer is en wat je er allemaal mee kunt doen. Ook nu kan de beginnende
en de wat ervaren computergebruiker in het komende seizoen het nodige
opsteken, want er wordt weer een nieuwe cursus aangeboden. Daarom,
wil ‘het computeren’ niet lukken of zijn er nog veel vragen onbeantwoord?
Dan is er de cursus computergebruik. In een aantal lessen zal de cursist, in
een rustig tempo en met veel persoonlijke begeleiding, met de belangrijkste
computerhandelingen bekend worden gemaakt. Wij zijn er van overtuigd dat
een computer bij niemand onder het stof hoeft te raken omdat het te moeilijk zou zijn zich het gebruik eigen te maken. Er wordt in de cursus niet naar
een bepaald niveau gewerkt, maar het doel is om de deelnemer voldoende
kennis aan te reiken en zelfvertrouwen te geven om de vele gemakken van
een pc binnen hand- en muisbereik te brengen. Tijdens de lessen is er volop
ruimte voor vragen en praktische informatie die verder kunnen helpen de
eerste hindernissen naar het goede computergebruik te nemen. Als u geïnteresseerd bent kunt u contact opnemen met Evertje Gatsonides, tel. 0511
542772 of email: evertje.gatsonides@upcmail.nl of met It Koartling.

Spetterende zomer tegemoet!
De zomervakantie zit er aan te komen. Nog zo’n 5 weken en dan is het al
zover. In de aanloop hier naartoe zijn wij, als kinder- en jongerenwerk, druk
bezig met het organiseren van enkele activiteiten. In de vorige Binnenste
Buitenpost heb ik hier ook al wat over genoemd. Toen waren we nog druk
bezig met het bekijken van wat er mogelijk is. Inmiddels ligt er al wat meer
vast. Wat er op de planning staat is het volgende:
- Op 1 juli hebben we een glij-, klim- en klauterbaan!
Deze is voor groep 4 t/m 6 van 18.30 tot 20.00 uur.
En vanaf 20.00 tot 21.30 uur is het voor groep 7 en 8.
- Op 15 juli is er de afsluiter van het jeugdsoos seizoen. De vrijwilligers
verzorgen voor de jeugd van 12 jaar e.o. een spetterende activiteit van
19.30 tot 22.00 uur.
- Tijdens de feestweek organiseren we samen met de feestcommissie
Buitenpost op vrijdag 29 juli en dinsdag 2 augustus activiteiten.
Op 29 juli komt er een rodeostier van 19.00 tot 21.00 op het feestterrein
in Buitenpost. Ga de uitdaging aan en blijf zolang als je kunt zitten op de
stier en win een mooie prijs!
De dinsdag belooft een leuke en actieve dag te worden. Het kinderwerk
zorgt voor de knutselactiviteiten.
- Op 10 augustus komt er een panna-kooi van 14.00 tot 16.00 uur in het
centrum van Buitenpost.
Pannavoetbal is een vorm van straatvoetbal op een klein veldje waarbij
1 tegen 1 wordt gespeeld. Door middel van behendige voetbaltrucs probeer je je tegenstander af te troeven.
Deze activiteiten zijn voor de kinderen en jongeren geheel gratis om aan deel
te nemen. It Koartling organiseert deze activiteiten in samenwerking met
Timpaan Welzijn en de feestcommissie Buitenpost. Houd voor alle informatie en het programma onze site in de gaten: www.itkoartling.nl! Komt allen!

D e foto

Kruidencursus (oproep)
Woensdagavond: 19.00 – 21.00 uur (3 lessen)
Start: mei en juni 2012!
Kosten: € 30,00
Cursusleider: Jan Willem Zwart
Opgave/inlichtingen: Evertje Gatsonides,
tel. 0511 542772

Leer Spaans in It
Koartling
Sociaal Cultureel Werk It Koartling in Buitenpost geeft
na de zomer een cursus Spaans. Gaat u graag naar
Spanje en/of vindt u het leuk om die taal te leren, dan
is deze cursus precies iets voor u. In 12 lessen, die
om de twee weken worden gegeven, wordt u het
Spaans bijgebracht. De cursus start op 28 september.
Als u interesse heeft kunt u zich opgeven bij Evertje
Gatsonides, tel. 0511 542772 of via e-mail: evertje.
gatsonides@upcmail.nl.

Bij de molen in het west zijn een nieuwe as voor de wieken en voor de aandrijving aangebracht. In de oude as voor de wieken, stond het volgende ingekerfd “J. Poelstra en G.
Wijma juli 1973 nieuwe as”. (foto:Hielke Boorsma)

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

Voor vakantieaanbiedingen zie onze website of wees welkom in onze winkel.

OPRUIMING:
houten stempels 50% korting
Ook batterijservice voor horloges en kledingreparatie!

De Binnenste Buiten Post

Ate G ri j p stra
DorpsDenker -4- Waardering
Daar draait het allemaal om. Die
waarheidskoe heeft zich al vele jaren
geleden een weg naar mijn binnenste gegraasd, toen mijn oog keer op
keer getrokken werd naar de tegeltjeswijsheid in het kleinste kamertje
van mijn schoonouders. Er stond
geschreven: “Ieder mens heeft een
onzichtbaar bordje om z’n nek hangen met daarop de boodschap ‘Laat
me weten dat ik de moeite waard
ben’”. Zeer herkenbaar, dunkt me.
Want is het niet zo dat wij allen ronddraven, of we er ons nou bewust
van zijn of niet, als onverzadigbare
liefdesjunks die hunkeren naar blijken van erkenning? Dit alles natuurlijk vanuit het onmiskenbare gedachtegoed: ‘zie mij, heb me lief, heb
ontzag voor me, plaats me op een
voetstuk, zie hoe belangrijk ik ben
en hoe onmisbaar ik in wezen ben’.
Of is zulks niet op u van toepassing?
Waarom jaagt u dan succes na?
Waarom heeft u dan een gedegen
opleiding gevolgd en streeft u naar
vakbekwaamheid? Waarom wilt u
dan dat uw werkzaamheden opgemerkt, gewaardeerd, beloond, of op
z’n minst beschouderklopt worden?
Waarom baalt u ervan als volslagen
incompetente en inhoudsloze gladjanussen in maatpakken met hun
bedrieglijke praktijken en schaamteloze zelf-etalering tientallen sporten op de maatschappelijke ladder
weten over te slaan en op tenenkrommende wijze van bovenaf op
u neergrijnzen? Nee, het komt er
simpelweg op neer dat we allemaal
het gevoel willen hebben dat we er
toe doen. Dat we de moeite waard
zijn. Of dat we op z’n minst niet een
totale verspilling van zuurstof zijn.
En dus zoeken we naar manieren
om ons te laten gelden. Immers,
er heeft op waarderingsgebied een
volledige revolutie plaatsgevonden.
Ergens in onze achterhoofden leeft
nog vaag de notie voort dat er ooit
een tijd moet zijn geweest dat onze
inzet, werkhouding en kwaliteiten
nog wel eens door anderen, en dan
het liefst natuurlijk door onze superieuren, zouden worden opgemerkt
en op passende wijze worden gewaardeerd. Maar inmiddels zijn we
tot het ontnuchterende inzicht gekomen dat dit never nooit niet het geval zal zijn en zoeken we koortsachtig naar manieren om onszelf dan
toch maar op de voorgrond te plaatsen. We leggen (al dan niet virtuele)
netwerken aan, zorgen dat we gezien worden met de juiste mensen,
omringen en behangen onszelf met
statussymbolen en dragen zo noodgedwongen bij aan de cultuuromslag, die zoveel inhoudt als: “Indien
men mij niet serieus neemt en laat
merken dat ik de moeite waard ben,
zal ik hullie wel eens effe laten zien
dat ik er heus werkelijk waar wel
toe doe!” Ik geef u hierbij allen van
ganser harte toestemming om deze
statusbevorderende diepzinnigheid
over te nemen en op een uithangbord te plaatsen. Het geheel dient
vervolgens in de nabijheid van het
voorportaal van uw bijzonder fraaie
huis, dan wel succesvolle bedrijf,
bevestigd te worden. Ik doe daarbij
nog de aanbeveling om vooral niet te
besparen op de kosten van ontwerp
en vormgeving. Met investeringen
in imago kan men nu eenmaal nooit
te kwistig zijn. Als laatste spreek ik
enkel nog de hoop uit dat u niet al
te spoedig tot het inzicht zult komen
dat de planeet ook wel zonder u z’n
vreugdevolle rondedans zal blijven
maken.
Hoogachtend,
Uw DorpsDenker, (let vooral op de
niet op het internet gekochte titel!)
drs. A. Grijpstra
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Tineke Venema-van der West

Nieuwe advertentie
Gek op het organiseren en regelen van activiteiten acquisiteur
gezin staat voor mij op nummer
één. Toen onze zoon naar de basisschool ging ben ik actief gaan deelnemen in onder andere de buurtvereniging en de oudercommissie
van basisschool De Lichtbron.
Ook het kerkenwerk kwam weer
om het hoekje kijken. Ik werd gevraagd om zitting te nemen in het
Evangelisch werkverband van Buitenpost. Ik heb daar veel geleerd.
Ik heb ontdekt dat ik gek ben op
het organiseren en regelen van activiteiten. Het liefste doe ik dit voor
kinderen. Samenwerken is daarbij
het sleutelwoord. Van de activiteiten waar ik aan meewerkte waren
Tineke bereidt thuis de kindernevendienst voor. (eigen foto)
de hoogtepunten het concert van
de Continental Kids en de musical
Ik ben in 1968 geboren in Twijzelerheide bij mijn
Daniël van theatergroep De vliegende speelpake en beppe in huis. Dat moest wel, want mijn
doos. Daarnaast mag ik heel graag lezen, en
ouders hadden daar de ruimte niet voor. Samen
met mijn gezin naar de camping gaan. Vandaag
met mijn ouders verhuisde ik 8 maand na mijn
de dag ben ik actief in de Christengemeente te
geboorte naar een groter huis in Buitenpost. We
Buitenpost. Naast dienstleiding geven ben ik sakwamen te wonen op de Dr. Postmastraat. In
men met Jelly Bergsma teamleidster van Team
die tijd de nieuwbouwbuurt van Buitenpost. Van
kinderwerk. Ik geniet enorm van kinderen en
huis uit ben ik christelijk opgevoed. Als kind ging
mijn grootste passie is om kinderen zo jong moik naar de zondagsschool. Dat vond ik prachtig.
gelijk in aanraking te brengen met de liefde van
Op 15 jarige leeftijd raakte ik actief betrokken bij
God. Zij zijn de parels in Zijn hand. Mijn relatie
het jeugdwerk van de kerk. Daar heb ik samen
met God is heel belangrijk. Ik geloof dat God de
met andere jongeren een jeugdsoos opgericht.
schepper is van hemel en aarde en de bron van
Ook gaf ik zelf les op de zondagsschool, wat laal het leven. De relatie met God geeft mij kijk op
ter de kindernevendienst werd. Ik kijk op deze
het werkelijke doel van mijn bestaan. De liefde
periode terug als een hele mooie tijd. Mijn man
van God die ik hierin ervaar wil ik met grote pasontmoette ik bij een drive-in show van Despesie doorgeven aan kinderen, zodat ook zij God
rado tijdens een startweekend van de kerk. Inleren kennen.
middels zijn we 21 jaar gelukkig getrouwd. We
hebben een prachtige zoon en een hondje. Het
Ik geef de pen graag door aan Otte Verbeek.

Zo woon je
bijna je hele
leven in Alkmaar en zo
ben je bijna
twee jaar in
Buitenpost.
Het
leven
zit vol verrassingen
en één van
dezen is een
nieuwe partner vinden
in Friesland.
Het was voor mij een grote verandering om
vanuit een drukke stad naar een rustig dorp te
verhuizen, maar het bevalt uitstekend! Zo goed
zelfs, dat ik mij voor het dorp Buitenpost wil inzetten als vrijwilliger voor deze dorpskrant, want
ik voel me hier volledig thuis en wil hier nooit
meer vandaan. Toen de advertentie van acquisiteur in de Binnenste Buiten Post kwam, hoefde
ik niet lang na te denken om mij aan te melden
en dankzij mentrix Jelly Nijboer, zal het zeker lukken om alle kneepjes van het vak te leren. De
adverteerders zullen zeker nog van mij horen,
ook ik weet hoe belangrijk ze zijn, om de krant in
stand te houden. Mijn naam is Ursula Groenhart,
geboren in Heemskerk en ik woon toevallig samen met het redactielid Pieter Pettinga aan de
Prof. Wassenberghstraat. Het wonen in Fryslân
is goed, veel natuur, stilte, vriendelijke mensen
en de taal is voor mij gelukkig geen probleem,
spreken doe ik het nog niet, maar verstaan doe
ik het wel. We hopen, dat we ons nog jarenlang
in goede gezondheid kunnen inzetten voor deze
dorpskrant.

Volksverhalen uit en over Buitenpost -deel 8Sterke Hearke (2)
Veel verhalen over Sterke Hearke gaan over zijn optreden
als stille politieagent. Hij kon hardhandich optreden, maar
daar liet hij het meestal ook bij.

En doe pakten se de plysjes en smieten se troch de doar.
Dêr leinen se beide mei de fuotten omheech. Doe sei
de boargemaster tsjin de plysjes: “As jimme der net mei
rêdde kinne, dan moat sterke Hearke der mar hinne.” De
beide plysjes gongen ek mei. Hearke sei tsjin har: “Gean
jimme der earst mar yn.” Doe’t de beide Westfalen de
plysjes seagen, woenen se dy wer pakke. Mar dêr kaam
Hearke oan. Hy krige se elk by ’t boarst en sloech se mei
de koppen tsjin elkoar oan. Doe woenen se wol om lyk.
“Doch se no de boeiens mar om,” sei Hearke. Se wienen beide yn ’e sûze en sa blau as laai. (Ruurd de Haan,
Buitenpost)

✴ Hearke wie ek stille plysje, Hy moast ris op in kear jild
bringe fan Bûtenpost nei Ljouwert ta. Doe’t er yn ’e buert
fan Burgumerheide wie, kamen der twa manlju ta de wâl
út. ’t Wienen rôvers. Sy seinen: “Je geld of je leven.”
“Dat kin wol,” sei Hearke, en hy naam de ponge mei jild
fan ’t skouder en sette him op ’e groun del. Doe’t de
iene him bûgde om him te pakken krige Hearke him beet
en slingere him yn ’e sleat. De oare rôver pakte er ek
beet, mar dy naam er mei nei Ljouwert ta. Dy koe net
wer loskomme. Doe’t se yn Ljouwert oankamen, sei
Zoals zo veel arbeiders huurde Hearke ook een stukje
Sterke Hearke: “No moatte wy earst mar in bakje kofje
Jurjen van der Kooi. (eigen foto)
land.
keapje, tinkt my.” Sy gongen ta in herberch yn. De rôver
wie bang. Hy tocht: No bringt er my aanst nei’t plysjebero ta. Doe’t se de
✴ Sterke Hearke is yn 1889 stoarn, heit hat him noch wol kend. In skokofje op hienen, betelle Hearke en sei tsjin ’e rôver: “No giestû mar wer
almaster yn Twizel hie lân yn ’e Bûtenpostmermieden lizzen. Heit en dy
nei hûs ta, mar tink der om en lap my sokke dingen noait wer.” (Likele
wennen yn Surhústerfean, Hearke yn ’e Harkema. Hearke en heit koenen
Boersma, Drachten)
elkoar tige skoan, want sy wienen beide bijker en dêrtroch kamen se wol
gauris by elkoar. Hearke hie dat lân dêr yn ’e Mieden fan dy master hierd.
✴ Sterke Hearke reizge ris mei in ponge mei jild fan ’t postkantoar fan
Doe kaam er in kear by heit en sei: “No ha’k ﬁerstefolle lân foar ien hynder.
Bûtenpost nei Ljouwert ta. Doe’t er oan ’e Bonkefeart ta wie, seach er dêr
Jimme ha ferskeidene hynders. As wy it lân no mei elkoar berêdde, dan
in omkeard boatsje lizzen oan ’e kant fan ’e wei. Hy tocht: It is hjir iensum
kinne wy it ek meielkoar brûke. Der siet wol wat rûgebol yn dat lân, mar
en it is aardich tsjuster. ’t Kin bêst wêze, dat der fremd folk is, dy’t net folle
foar hynders wie ’t goed fretten. It like heit goed ta, dat it gong oan. Sa’n
goeds yn ’t sin ha. As dy my aanst treffe wurdt it gefaarlik. En doe gong er
ﬁif à seis jier ha se dat meielkoar hân. It lân wie wat weak en hjir en dêr
ûnder dat omkearde boatsje lizzen. Doe’t er dêr in skoftsje lein hie, hearde
in bytsje sompich. Der lei in dyk omhinne. Op in kear wienen heit en dy
er twa persoanen oankommen. Dy hâlden stil by ’t boatsje en gongen dêr
dêr om hea en tagelyk wienen Hearke en dy der ek. Hearke wie ôfgrysop sitten. De iene sei: “Hy mat aanst ek komme, ‘t is sawat tiid.’ Hearke
like sterk mar wat oan ’e luie kant. Hearke hie in foer hea opladen hân, ’t
krige yn ’e gaten dat se it oer him hienen. Doe’t se in skoft sitten hienen,
hynder der foar en doe wied er al in eintsje op stap west nei de dyk ta,
sei de oare: “Hy komt net. Wy gean mar wer fuort.” Doe setten se de
doe rekken de fjilden fan ’e wein fêst yn ’e weake groun. De boom fan ’e
rjochting Hurdegaryp yn. Hearke kaam wer ûnder de boat wei en sette op
wein lei op ’e groun, sa djip sieten de fjilden yn ’e modder, de achterste
Ljouwert ta. (Rikele Witteveen, Drogeham)
noch djipper as de foarste. Heit en syn broer Alle en Bouke wienen mei
har trijen, Hearke wie allinnich. “Dat liket net bêst,” sei heit. Hearke hie
Bovenstaand verhaal past niet zo goed bij Hearke die voor niets en niede jageline delsmiten en hy hie sein: “’t Sil dertroch. It foer sit der goed
mand bang was en hoefde te zijn. Het wordt dan ook meestal van anderen
rjocht op. Ik tocht dat wy ’t der wol wer út krije koenen. Wy matte ’t mar
verteld en dan gewoonlijk gelokaliseerd bij het Goddeloos Tolhuis aan de
ris besykje. Ik tochte sje sa: ik en Bouke krije elk in kant fan it tsjil beet
Goddeloze Singel, ter hoogte van De Valom. Wel een echt Hearke-verhaal
(Bouke wie ek tige sterk), Alle mei de rêch der ûnder, dan kinne wy it der
is het volgende:
wol út krije. As Sjirk (dat wie heit) dan ment, sil ik sizze: klear - dan tagelyk
tasette. Dan mat Sjirk mar sizze fan fuort.” Bouke stie oan ’e iene kant fan
✴ Doe’t it Knjillisdjip groeven waard, wienen der twa Westfalen, dy groe’e wein, en Hearke oan ’e oare kant. Alle hie de rêch ûnder ’e bûkberje,
ven ek mei. Sy wienen by in widdo yn ’e kost. Op ’t lêst wie ’t karwei
dat soed er teminsten dwaan, mar hy die it net. Hy tochte: ik wol ris wite
dien. Mar de beide Westfalen bleauwen by de widdo. Hja krige gjin kosthoe sterk dy mannen binne.” Dat dy die der neat oan. Mar de beide oaren
jild mear. Dat koe net út en ’t minske woe dy twa graach slite. Sy sei ’t
hienen tegearre it hiele foer hea in hiel ein omheech tild dat de fjilden
tsjin ’e plysje.Doe kamen der twa plysjes, dy seinen út namme fan de
kamen in hiel ein boppe de ierde en de wein hie samar oer de dyk hinne
boargemaster, dat de beide Westfalen moesten op ’e trein nei Dútslân
west. (Bareld Bijma, Surhuisterveen)
ta. Mar de Westfalen seinen: “Dat dogge wy net.”“Dan matte wy jim
meinimme,” seinen de plysjes.“Prebearje dat mar ris,” seinen de poepen.
Jurjen van de Kooi

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

Juni - ondergoedmaand

Kobutex, u vraagt, wij draaien...

Te n C a t e - S l o g g i : 4 h a l e n = 3 b e t a l e n

Je zult het maar beleven, is je bedrijf al
40 jaar gevestigd aan het Oost 6 te Buitenpost en moet je nu bordjes plaatsen
bij alle invalswegen van het dorp, om
aan te kondigen dat de zaak bereikbaar
is! Gelukkig zullen alle problemen waarschijnlijk voor de bouwvakvakantie zijn
opgelost en kunt u Kobutex weer ongehinderd bereiken.

B e h a ’s - 2 0 % k o r t i n g !
(geldt nie t v o o r a f g e p r i j s d e b e h a ’s )

Een indruk van het winkelassortiment. (eigen foto)

Kobutex Ledermode werd in 1972 opgericht
door Lammert en Minke Kooistra. Zij maakten van hun onderneming een succes en toen zoon
Freddy en schoondochter Editha Kooistra de populaire zaak overnamen, wisten zij met de tak
motorkleding en toebehoren Kobutex zelfs landelijke bekendheid te bezorgen. Nu is het de
beurt aan Freddy’s zus Agnes Kooistra en haar levenspartner Derk-Jan Cornelissen om de
volgende stap te zetten. Ze zijn beiden wel een beetje bezorgd, nu het doorgaande verkeer
verdwijnt, of de zg. ‘onverwachte klanten’ danig zullen verminderen, dit hangt er ook vanaf of
de provincie en/of de gemeente de bewegwijzering aanbrengt. Tot op heden zijn beiden zeer
tevreden over de gemeente Achtkarspelen, er zijn voor de zaak acht parkeerplaatsen aangelegd om de enige lederwarenzaak + atelier tussen Leeuwarden en Groningen te bezoeken
(ook achter de zaak is voldoende parkeerruimte). De winkel (aan de achterzijde) is letterlijk en
ﬁguurlijk laagdrempelig, dus schroom niet om binnen te komen ,in de kofﬁehoek wordt u plezierig ontvangen. Kobutex is beroemd om z’n motorkleding,helmen, laarzen en handschoenen, maar de collectie bestaat ook uit een breed scala aan leren en suéde jassen voor dames
en heren, uitgebreid t/m maat 54 voor dames en 66 voor heren, ook aan bijpassende accessoires is gedacht. Sinds 1 maart is er een showroom voor motoren gevestigd en kunnen er
ook reparaties plaatsvinden. U vraagt en wij draaien is in feite het motto van Kobutex, mocht u
op een avond een afspraak willen maken, alles is mogelijk, tel. 0511542017 of 06 15091210.
De openingstijden van het bedrijf zijn: dinsdag t/m donderdag: 10.00-18.00 uur, vrijdag: 10.00
-21.00 uur, zaterdag: 10.00-17.00 uur en op afspraak. We wensen de vijf medewerkers veel
succes en vermelden tot slot dat per 1 februari 2012 ook een ledermodezaak + atelier door
Kobutex wordt geopend aan de Sint Jacobsstraat te Leeuwarden.

www.modiquemode.nl

Zet i n uw agenda...
9 ju li maga zijnverkoop
Kortingen tot 75%! ! !
C he c k w w w.vbspor t.n l of
ht t p ://ve n bspor t.hy ve s.n l/ vo or me er i n fo !

CHRISTINASTRAAT 4 - BUITENPOST
0511 541635

P r ijs p uz zel

Dé elektrische ﬁetsen specialist

door Cornelis Visser

Hoe werkt de puzzel?
Onderstaande woorden zijn van links naar rechts, van rechts naar links,
van boven naar beneden, van beneden naar boven en diagonaal in het
diagram verborgen. De letters mogen meer dan éénmaal gebruikt worden.
De overgebleven letters vormen de oplossing van de puzzel.
scenario
werk
zorg
veiligheid
sociaal
bewogen
beheer
inkomst
uitgaven
rijk
fors
leges
werk
minima
economie
raad
college
gemeente
bestuur
zuinig
wwb
buik

· Giant

· Sparta

· Batavus · Gazelle
vanaf

€ 1499,-

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 19 augustus.

Oplossing prijspuzzel mei.
De puzzel in het meinummer heeft 26 correcte inzendingen opgeleverd!
De oplossing luidde: Raad de naam.
De winnaar is: A.H. Meijeringh, De Zeilen 10.

6 pasfoto’s voor de prijs van 4
+
gratis foto sleutelhanger
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Wat vereni g t o ns...

HSV Buitenpost en omstreken

Hengelsportvereniging Buitenpost en omstreken
is een bloeiende vereniging met ongeveer 170 leden, één van de 34 Friese hengelsportverenigingen die zijn aangesloten bij Sportvisserij Fryslân,
een organisatie met meer dan 27000 sportvissers.
Waarom zijn zoveel sportvissers in Friesland lid
van een hengelsportvereniging?
Eén van de belangrijkste redenen is het feit dat je een
vergunning nodig hebt als je wilt gaan vissen. In principe is het mogelijk om een vergunning te kopen zonder dat je lid van een hengelsportvereniging hoeft te
worden. Je kunt een zogenaamde kleine vispas voor €
10,50 kopen op het postkantoor maar deze vergunning
heeft de nodige beperkingen. Je mag dan maar met 1
hengel vissen met een beperkt aantal aassoorten zoals
maden, wormen, brood etc. Dus niet met kunstaas op
bijvoorbeeld snoek of snoekbaars! Bovendien mag je
maar in een zeer beperkt aantal viswateren vissen. In
de omgeving van Buitenpost zijn dat alleen het Prinses Margrietkanaal en het Dokkumer Grootdiep. Dus
bijvoorbeeld niet in de gemeentelijke vijvers, de Buitenpostervaart, de Trekvaart en de Zwemmer. Deze
beperkingen gelden niet als je de zogenaamde vispas
aanschaft bij een hengelsportvereniging, bijvoorbeeld
HSV Buitenpost e.o. Het kost een paar centen meer
maar dan heb je ook wat! Voor € 29,50 krijg je bij HSV
Buitenpost e.o. een vispas, inclusief de contributie
voor het lidmaatschap van onze vereniging. Met de
vispas mag je in Friesland met twee hengels in bijna
alle viswateren vissen en met alle wettelijk toegestane
aassoorten. Ook buiten Friesland mag je in zeer veel
wateren vissen.
Voor kinderen gelden andere regels
Kinderen in de leeftijd t/m 13 jaar mogen overal met
1 hengel vissen als ze onder begeleiding van iemand
met een vispas vissen. Zonder begeleiding mag dit
niet. Als ze met één hengel met bijvoorbeeld brood,
wormen of maden in de gemeentelijke vijvers in Buitenpost willen vissen dan kunnen ze gratis een zogenaamde jeugdvergunning afhalen bij de voorzitter
of secretaris van onze vereniging. Als ze echter met
een stukje vis, dood visje of kunstaas op snoek of
snoekbaars willen vissen hebben ze een zogenaamde
jeugdvispas nodig. Deze jeugdvispas geeft dezelfde
rechten als het vissen met een vispas, maar tegen een
aanzienlijk gereduceerd tarief. De jeugdvispas is voor
€ 15,25 verkrijgbaar bij onze vereniging, inclusief de
contributie voor het lidmaatschap van onze vereniging.
Let wel, dit geldt voor kinderen geboren na 1-1-1997.
Kinderen geboren voor 1-1-1997 hebben een vispas
of een kleine vispas nodig. Tot zover het (onvermijdelijke) verhaal over de vergunningen, want als je zonder
vergunning vist loop je het risico op een ﬁkse boete!
Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij de voorzitter
of secretaris (de gegevens over de samenstelling van
het bestuur vind je elders in dit artikel).
Er zijn echter veel meer redenen om lid te worden
van HSV Buitenpost e.o. Je treft er gelijkgestemden
waarmee je de nodige informatie kunt uitwisselen.
Verder zijn er diverse wedstrijden. In de maand mei
organiseren we altijd drie wedstrijden op witvis. De
gezelligheid staat daarbij altijd voorop, maar dat wil
niet zeggen dat er niet fanatiek wordt gevist als het
startschot eenmaal heeft geklonken. Voor het meedoen aan deze wedstrijden is absoluut geen ervaring
vereist. Dat onderscheidt ons als vereniging ook van
buurverenigingen zoals bijvoorbeeld De Rietvoorn
uit Kootstertille waar het wedstrijdvissen duidelijk op
een hoger peil staat. Natuurlijk ontvangen wij ervaren
wedstrijdvissers uit Buitenpost en omstreken ook met
open armen als lid want we zijn nooit te oud om te leren en iedere visser trekt aan het eind van de wedstrijd
het liefst een goed gevuld leefnet op de kant! Voor een
indruk van de sfeer tijdens onze witviswedstrijden zie
onderstaande foto.

Kollumer kanaal op 11 mei 2011. Het feit dat er twee visstoeltjes
zichtbaar onbezet zijn laat zien dat er af en toe tijdens de wedstrijden ook wel tijd voor een praatje is, vooral als de vis het laat
afweten. (eigen foto)
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D e foto’s

Eind mei organiseren we altijd een jeugdviswedstrijd
om het kampioenschap van Buitenpost. Dit jaar viel de
deelname wat tegen, vermoedelijk door het slechte
weer en het samenvallen van deze wedstrijd met de
avondvierdaagse (dat laatste beschouwen wij als een
verbeterpunt voor ons als bestuur). Dat de aanwezige
vissertjes het toch echt naar hun zin hebben gehad
blijkt wel uit de bijgevoegde foto: allemaal lachende

De jeugd laat het ondanks de regen niet afweten. (eigen foto)

gezichten ondanks de regenkleding! Daar doen we het
voor en ook voor ons geldt: “Wie de jeugd heeft, heeft
de toekomst”. Daarom assisteert HSV Buitenpost e.o.
de laatste twee jaar de feestweekcommissie van Buitenpost ook nog bij de organisatie van een jeugdviswedstrijd.
In juni volgen er drie wedstrijden op (snoek)baars.
Onze vereniging heeft een aantal zeer fanatieke
snoekbaarsvissers die met hun bootjes vaak op het
Margrietkanaal en het Lauwersmeer vissen. Tijdens de
wedstrijden wordt er echter altijd vanaf de kant gevist
binnen een traject van een aantal kilometers. Iedere
visser kan dan zijn eigen stek kiezen, maar vaak wordt
er toch in kleine groepjes gevist. Aan het eind van de
avond wordt dan de balans opgemaakt door het meten
van de vis of door het laten zien van foto van de gevangen vis met daarop duidelijk zichtbaar een meetlint. Je
mag dus zelf kiezen of je de gevangen vis meeneemt
voor consumptie (maximaal twee snoekbaarzen per
deelnemer) of terug zet.
Eind oktober/begin november is er als uitsmijter van
het visseizoen nog de, onder de leden zeer populaire,
roofvisdag in het natuurgebied De Deelen in de buurt
van Tijnje. Tijdens deze visdag wordt er vooral op snoek
gevist. De laatste jaren is het traditie geworden dat er
omstreeks 12 uur een warme versnapering wordt geserveerd. Bovendien wordt deze visdag na aﬂoop vaak
nog eventjes geëvalueerd in de plaatselijke horeca gelegenheid.
Naast deze wedstrijden/visdagen hebben we ook nog
de zogenaamde kanjerbarometer. Een grote vis vangen doe je natuurlijk niet elke dag. Daarom houden
we de meldingen van zeer grote vissen gevangen
door leden bij op de zogenaamde kanjerbarometer.
We hebben een kanjerbarometer voor baars, snoekbaars, snoek, brasem en karper. Er zijn drie manieren
om grote vissen aan te melden: de vis laten meten bij
een bestuurslid (dit mag alleen voor vis die mag worden meegenomen), een foto van de vis met duidelijk
zichtbaar het meetlint (of in het geval van karper een
foto van de gewichtsmeting) of een schriftelijke verklaring van een getuige van de vangst. De stand van de
kanjerbarometer wordt bijgehouden op onze website
(www.hsvbuitenpost.nl) en je kunt ons per e-mail bereiken via hsvbuitenpost@live.nl.

Donderdag 9 juni werd het nieuwe deel van het gemeentehuis onder grote belangstelling feestelijk door burgemeester van der Zwan geopend. Er werd een openingsconcert
gegeven met medewerking van Gerrit Breteler. (foto’s: Hielke Boorsma)

Amnesty International
komt op voor mensenrechten
over de hele wereld.

Spetterend concert Oegandees koor

Voor echt dringende zaken is het misschien verstandiger om eventjes rechtstreeks contact op te nemen
met één van de bestuursleden (zie onderstaande telefoonnummers). Verder proberen we onze website,
die nu ruim een jaar in de lucht is, zo actueel mogelijk
te houden. Input van leden is daarvoor natuurlijk altijd
welkom! Verder verwijzen we voor meer regionale of
landelijke informatie over sportvissen graag naar de
websites van Sportvisserij Fryslân en/of Sportvisserij
Nederland.
Samenstelling bestuur HSV Buitenpost e.o.:
Voorzitter: S.P. Dijkstra, Ruiterstraat 29, 9285 RW
Buitenpost, tel. 0511 543582
Secretaris: W. Hoogsteen, Joost Wiersmaweg 6,
9258 CC Jistrum, tel. 0512 471999
Penningmeester: H. Broersma, Bernhardlaan 33,
9285 TZ Buitenpost, tel. 06-12389289
Bestuurslid: D. Henstra, Barrage 23, 9285 SJ
Buitenpost, tel. 0511 544671
Bestuurslid: A. Henstra, Schoolstraat 20, 9285 NE
Buitenpost, tel. 06-28349474

Het Kidsgear Children’s Choir tijdens hun optreden op het Lauwers College. (eigen foto)

Donderdag 16 juni werd op het Lauwers College in Buitenpost een spetterend concert gegeven door het Kidsgear Children’s Choir uit de streek
Bukomansimbi Masaka in Oeganda. Het koor is in Nederland op tournee
vanaf begin tot mei tot en met eind juni. De kinderen proberen aandacht te
vragen voor hun school in Oeganda. Deze school wordt geﬁnancierd door
vele sponsors uit Nederland. De leerlingen van deze school zijn kinderen uit
de armste gezinnen uit de regio en ook veel (aids)wezen. De centrale ruimte in het Lauwers College was bomvol en de Oegandese leerlingen zongen
en dansten dat het een lieve lust was: een verpletterend optreden!!!

Nu ook voor al uw catering!

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

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

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

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

Zomer opruiming met
kortingen tot 70% op de
hele zomercollectie!
(uitgezonderd hoogzomercollectie)
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R e i s ve r s l a g

Eppie en Boukje Rauwerda
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Ontmoeting met sponsorkind -2-

De ontmoeting met ons sponsorkind hebt u kunnen lezen in het meinummer. Dit vond plaats in Bangalore.
Hier volgt het vervolg van onze reis.
Calcutta

Heilige koeien scharrelen hun kostje bij elkaar in Calcutta. (eigen foto)

Met een binnenlandse vlucht gaan we van Bangalore naar
Kalkota (Calcutta). Calcutta is een stad met bijna vijftien miljoen inwoners en de armoede is overweldigend. Honderdduizenden mensen leven op straat, waaronder heel veel kinderen. Jaarlijks vertrekken tienduizenden mensen vanaf het
platteland naar de stad om een nieuw bestaan op te bouwen,
op zoek naar het grote geluk, maar de omstandigheden waarin ze terecht komen zijn vaak heel zwaar en werk is moeilijk
te vinden. Ook is er een schrijnend tekort aan voedsel en
de ontbrekende hygiëne zorgt ervoor dat ziekten gemakkelijk
om zich heen grijpen. Ik las ergens dat Calcutta de smerigste
stad van India is.

Een optrekje in de sloppenwijk van Calcutta. (eigen foto)

Sommige sloppenwijken zien er uit als een verzameling kippenhokken ergens op een stukje vrije grond of langs een
spoorlijn. Stinkend water dat voor enkele duizenden mensen
tegelijkertijd dienst doet als waterbron en riool. Logisch dat
er veel kinderen sterven aan diarree, tyfus en malaria.
Ook daar bezoeken we een project
Omdat de bus niet verder kan, lees: de chauffeur durft niet
verder vanwege de zeer slechte weg, gaan we in een ﬁetsriksja verder. Geweldig, wat een belevenis!! Elkaar goed
vasthoudend gaan we al zigzaggend om de grote waterkuilen
heen. Daarna gaan we lopend over een hele gammele bamboebrug, waar sommigen van onze groep hartkloppingen van
krijgen. En dan.....staat er een hele grote groep kinderen ons
blij toe te zingen en geven ons een roos. Er volgt weer een
onvergetelijke middag. Gelukkig de kinderen die in het project zitten. Ze krijgen de aandacht die ze verdienen. Aandacht
waar de ouders door de vele zorgen vaak niet aan toe komen.
Wij gaan in elk project, waar we komen, in kleine groepjes,
samen met een tolk, bewoners bezoeken in hun schamele
onderkomens. Blij voor de aandacht die ze krijgen, maar vaak
met tranen in hun ogen vertellen ze over hun verdriet en de
moeilijke omstandigheden waarin ze proberen te overleven.
In zo’n gesprek komt vaak naar voren hoe blij en dankbaar ze
zijn wanneer hun kind(eren) in het project zitten en gesponsord worden. Ze willen graag dat de kinderen het beter zullen
krijgen dan zijzelf. De mannen hebben geen of weinig werk
en raken vaak aan de drank en drugs, zodat er helemaal geen
huishoudgeld overblijft.
Het Teresahuis
Op weg naar het Teresahuis waar moeder Teresa gewoond
heeft, zitten we helemaal vast in het verkeer. Veel geclaxonneer en gevaarlijke manoeuvres. Een bijrijder die uit het busraampje hangt, loodst ons met de chauffeur door het drukke,
chaotische verkeer. We zien mensen slapen op de middenberm, of zijn ze dronken? Kinderen die om de bus heen staan
met open handjes. Super gevaarlijk ook, want ze staan midden tussen alle weggebruikers. Zelfs een ongeveer 8 jarig
meisje staat met een hele kleine baby in haar arm te bedelen.
Over kindermisbruik gesproken! Bij het zien van dit alles huil
je van binnen. Moeder Teresa heeft bijna haar leven lang zich

Boukje Rauwerda met een kindje en verzorgster in het Teresahuis. (eigen foto)

dienstbaar gemaakt onder de armen. Een van haar uitspraken is: “De ergste armoede is te besluiten een kind maar te
laten sterven, zodat jij kunt leven zoals jezelf wilt”.
Himalaya
Gelukkig blijft er ook nog wat tijd over voor ontspanning.
Na een reis van tien uren met een nachttrein komen we aan
bij de Indisch/Nepalese grens, dichtbij het Himalayagebergte.
Een treinreis meemaken in India is toch wel heel bijzonder.
Het treinstation in Calcutta is smerig en de stank,( een mix
van urine, poep en dieselolie) is vreselijk. Wij zitten tweede
klas, dat betekent daar: een prima trein. Het is een slaaptrein,
maar van slapen komt niet veel. Onderweg komen we treinen tegen waar geen deuren in zitten en de mensen opgepropt in de gangen en deuropeningen staan. Ja, dan hebben
wij het heel luxe. Het laatste traject naar het hotel doen we
met auto’s over hele slechte wegen, maar door een schitterend natuurgebied. Na een kort nachtje gaan we richting “Tiger Hill” en vanaf dat punt hebben we een prachtig uitzicht
op de Himalaya met een adembenemende zonsopgang. De
temperatuur is hier beduidend lager dan in Calcutta. Na de
terugreis met de nachttrein komen we weer in een heet en
overbevolkt Calcutta terug. We nemen nog een duik in het
mooie zwembad bij ons hotel en daarna is het koffers pakken
en onze “vakantie” is voorbij. We hebben weer een tussenstop in Dubai met een vliegveld waar alles blinkt en glimt van
de marmer. Wat een enorm verschil met het treinstation en
de vliegvelden in India.
Weer thuis in Buitenpost
Eenmaal in Nederland lopen wij ook hier tegen onze welvaart
van het rijke westen aan. Luxe artikelen waar wij denken niet
zonder te kunnen en tot onze basisbehoeften rekenen. Wat
zijn we een gezegend volkje met schoon water, goede medische zorg en onderwijs voor iedereen, om maar een paar
dingen te noemen. Het tegenovergestelde van armoede is
genoeg hebben. Deze intense reis met zijn vele confronterende ervaringen heeft ons ontzettend geraakt. We gingen
met een bepaald doel naar India, namelijk het ontmoeten
van ons sponsorkind. Dat was ook geweldig, maar deze reis
heeft ons zoveel meer gegeven. Zo’n reis is voelen, ruiken en
proeven. Armoede heeft een gezicht gekregen en dat maakt
het reëler. Maar, ondanks de grote materiele armoede die
in India heerst, is er ook blijdschap, liefde, geduld en dankbaarheid waar wij nog veel van kunnen leren. Wij die in het
rijke deel van de wereld wonen, lijden vaak aan geestelijke
armoede.
Advocates
We zijn advocates geworden van Compassion, dit houdt in
dat wij willen opkomen voor kinderen, die niet voor zichzelf
kunnen opkomen. Wij willen voor hen een stem zijn. Als vrijwilligers helpen wij met promotiewerk op evenementen om
meer bekendheid te geven wat Compassion doet en op deze
manier nieuwe sponsors te krijgen. Ook in Buitenpost proberen we dat, bijvoorbeeld mensen bij ons thuis uit te nodigen. Dit willen we nog uitbreiden. Daarom is dit artikel in De
Binnenste Buiten Post zo belangrijk. Mensen kunnen contact
opnemen met ons en dan valt er veel te regelen, te denken
aan presentaties in kerken, bij huiskringen, op scholen en bij
verenigingen.
Eppie en Boukje Rauwerda,
tel: 0511 542889,
e-mail: eppierauwerda@hetnet.nl

Wat is en doet Compassion?
Compassion is een christelijke kind-sponsororganisatie die
kinderen bevrijdt van armoede. Compassion heeft projecten
in 26 van de armste landen van deze wereld. Kijk voor meer
informatie op: www.compassion.nl.

Haersmahiem van drie naar
vier sterren…
In 2010 deed Haersmahiem voor het eerst mee aan Gastvrijheidszorg met sterren en kreeg direct maar liefst drie sterren. Het sterrensysteem is een waardering voor de kwaliteit
van de gastvrijheidszorg (eten, drinken, ambiance en gastvrijheid) in zorginstellingen. Elke zorginstelling kan meedoen en
kan maximaal 4 sterren verwerven. In februari van dit jaar is
Haersmahiem opnieuw bezocht door twee auditoren. Zij hebben onder andere een rondleiding gedaan om zo in gesprek
te raken met bewoners en medewerkers. Op 9 juni vond in
Ede het uitreiken van de sterren plaats. Hier kreeg Haersmahiem de deﬁnitieve beoordeling te horen:
“Haersmahiem is een gezellige zorginstelling waar iedereen
elkaar kent. Het huis is sfeervol, gastvrij en straalt huiselijkheid en betrokkenheid uit. Het drukbezochte restaurant is een
multifunctionele ruimte, het eten is prima en veel bewoners
eten dan ook graag in het restaurant. Inspraak en meeleven
zijn zichtbaar en voelbaar. Alle geledingen worden betrokken
bij het maken van plannen voor aanstaande veranderingen.”
Daarom van drie naar vier sterren en opname in de kwaliteitsgids voor eten, drinken, ambiance en service in zorg instellingen, de Sterrengids.

Opbrengst beneﬁetconcert
Haïti

Het Wester Lauwers mannenkoor in de Kruiskerk. (eigen foto)

Op donderdag 16 juni hield het Wester Lauwers mannenkoor
onder leiding van H. van der Meer in de Kruiskerk een Beneﬁetconcert voor de organisatie WereldOuders in Haïti. In juni
kwam de oud-Buitenposter Joanna Schipper voor promotie
van de projecten van deze organisatie en een wel verdiende
vakantie naar Nederland. Ze werkt al meer dan een jaar in onder meer een kindertehuis en -ziekenhuis in een wijk van Port
au Prince, de hoofdstad van Haïti. De opbrengst was € 1707,-.
Een prachtig resultaat!

De Binnenste Buiten Post

Binnen
Post

Muziek en jenever
In de tijd dat Buitenpost nog
Rijkspolitie had, was adjudant
Hoekstra hier groepscommandant. Hoekstra was politieman
in hart en nieren en hij deinsde
letterlijk en figuurlijk nergens
voor terug. Hij was bijvoorbeeld
ook totaal niet bang voor dolle
honden. Hij werd nogal eens gebeld als er weer eens zo’n beest
totaal onhandelbaar was, althans voor de mensen, die met
dit probleem opgezadeld waren.

Het kon zo gek niet zijn of adjudant Hoekstra ging op zo’n hond
af en die trok zich dan plotseling
schichtig, met de staart tussen
de benen, terug en wachtte trillend in een hoekje af. Hoekstra
greep het beest vervolgens stevig in zijn nekvel en zette het terug in zijn hok. Wonderbaarlijk,
maar waar en niemand begreep
hoe hij dat klaarspeelde. Als hem
gevraagd werd hoe hij deze kunst
verstond, dan was Hoekstra’s
stereotiepe antwoord: “Dat mag
ik niet vertellen, want dat is
dienstgeheim.” Zo beleefde adjudant Hoekstra vele minder
fraaie, maar ook leutige dingen.
De dienstdoende politiemensen
verplaatsten zich toentertijd
veelal per fiets en Hoekstra peddelde nogal eens met zijn manschappen mee. Op een mooie dag
fietsten ze door Egypte en zagen
in de verte een trekker rijden, die
zich al slingerend over die weg

voortbewoog. De agrariër, die
deze tractor bestuurde, althans
dat zou behoren te doen, zwaaide al rijdende opvallend met zijn
armen door de lucht. De agenten
zetten, met adjudant Hoekstra
op kop, de sokken erin. Toen ze
dichterbij kwamen, hoorden ze
luid en duidelijk marsmuziek. Ze
wisten, met gevaar voor eigen
leven, de boer te bewegen zijn
trekker tot stilstand te brengen.
Uit een oogpunt van privacybescherming en dienstgeheim,
zullen we de naam van deze
kennelijk levenslustige trekkerrijder niet noemen. “Ja,” zei onze
opgewekte agrariër, “ het is toch
geweldig, deze prachtige muziek
komt helemaal uit Hilversum en
ik kan het hier helemaal horen.”
“Ja,” zei toen adjudant Hoekstra:
“Schiedam ligt nog verder weg,
daar maken ze jenever en dat
kan ik hier helemaal ruiken.”

K leuren m a ar... door Donny Windsant

p a g i n a 19

Gedenktegel gelegd in de
Herbrandastraat

Op 10 juni is door Klarie De Vries-Grijpstra in aanwezigheid van Nelleke
Kemps, correspondent van De Binnenste Buiten Post een tegel tegen
zinloos geweld gelegd in de stoep van de Herbrandastraat te Buitenpost.
De aanleiding daarvoor was het interview dat Nelleke had met de familie
Grijpstra in De Binnenste Buiten Post van 31 januari over de moord op hun
zoon en broer Harry in 1980. Nelleke: “Het gezin Grijpstra heeft toentertijd
niet de hulp gehad die slachtoffers en nabestaanden nu krijgen. Ze moesten het zelf maar uitzoeken. Toen Klarie zich liet ontvallen dat een zinloos
geweld tegel wel op z’n plaats was, nam ik contact op met de gemeente.
Die was meteen bereid om aan haar wens te voldoen.” Behalve dat de
geplaatste tegel verwijst naar de tragische gebeurtenis in 1980, heeft de
tegel ook een actuele betekenis. Ook nu komt het in Achtkarspelen nog
regelmatig voor dat er onder invloed van alcohol gewelddadige incidenten
plaatsvinden. Ook het stelselmatig rijden onder invloed zorgt voor veel
onnodige schade en risico’s in onze gemeente. Deze tegel tegen zinloos
geweld in het drukke stationsgebied kan dan ook een herinnering zijn om
blijvend lessen te trekken uit de verschrikkelijke gebeurtenis van ruim dertig jaar geleden.

Oproep aan alle jongens en meisjes
van de basisscholen in Buitenpost
Binnenkort gaat de vakantie gelukkig weer beginnen en hebben jullie zes
weken of meer vrij. Waarschijnlijk ga je Buitenpost voor een tijdje verlaten
om met je ouders, buren, vrienden of familie om vakantie te vieren. Wij als
redactie van deze dorpskrant zijn benieuwd waar jullie naar toe gaan en wat
je in de vakantie hebt beleefd. Heb je misschien voor het eerst gevlogen,
gekampeerd, in zee gezwommen, ben je in het buitenland geweest, heb
je een spannend avontuur beleefd? Lijkt het je leuk om een verhaal(tje) in
deze krant te zetten over je vakantie, stuur ons dan je verhaal van maximaal
250 woorden. In de krant van augustus plaatsen we de leukste verhalen
en als het er veel zijn, besteden we er in september ook nog aandacht aan.
Voor het verhaal dat er het meest uitspringt, ligt een verrassing te wachten.
Jongelui, doe je best en we zijn zeer benieuwd naar jullie berichten. Je mag
je verhaal rechtstreeks mailen naar: bibupost@gmail.com of een geschreven of getypte brief in de kopijbus deponeren (staat bij The Readshop). Doe
je dit vóór 22 augustus?

A nne’s ansichten

Meepraten en -denken in
zorgcentrum Haersmahiem
Voor de vierde keer op rij werd in Haersmahiem weer een familieavond
georganiseerd. Een avond waar verwanten van bewoners, bewoners zelf
en het locatiemanagementteam op een ontspannen en informele manier
met elkaar in gesprek gingen over de gang van zaken in Haersmahiem.
De onderwerpen die deze avond aan de orde kwamen waren:
- de uitkomst van het cliëntenervaringsonderzoek, wat uitgevoerd is in
oktober 2010
- de veranderingen in de zorg, de toekomst van de zorg
- terugblik NL-doet maart 2011 d.m.v. een fotoreportage
- het nieuwe winkelconcept in Haersmahiem
Haersmahiem en haar gasten kunnen weer terugkijken op een zeer geslaagde en zinvolle avond.

Nieuw in het assortiment bij Enorm van der Veen:

Easy Blue gasﬂes
Nieuw van primagaz, een 5 kg ﬂes in een blauw jasje, voorzien van een
extra beschermende laklaag. De Easy Blue wordt eenmalig aangeschaft en
u betaalt daarna nooit meer voor keurjaren en dat bespaart u geld. Een lege
EasyBlue gasﬂes kan onbeperkt worden omgeruild voor een volle. U betaalt
dan alleen de vulling.
Dit is de Spoorlaan, thans de Stationsstraat, te Buitenpost. De vrouw op de foto is, voor zover ons bekend, de vrouw van Jochem Wijbenga, vroeger werkzaam op het Jeltingahuis dat eigendom was van mevrouw Antje Kuipers-Siccama. Het tweede huis werd bewoond
door Anne Boersma, ambtenaar ter secretarie en vertegenwoordiger van wijnhandel Onnes uit Groningen. Na de afbraak van deze
woning heeft de familie Evenhuis hier een nieuw huis laten bouwen. Het kleine huis werd door mevrouw van der Molen bewoond, nu
door M. Prins. In het vierde huis woonde gemeenteontvanger de heer Bottema, nu sinds enkele jaren bewoond door P. van Kammen.
In het laatste pand woonde vroeger meelhandelaar Frans Sikkema, later bewoond door de familie M.J. Kramer.

U kunt nu extra voordelig overstappen naar EasyBlue. Wij geven u namelijk
€ 2,- per geldig keurjaar voor uw oude groene 5 kg gasﬂes. Zo wordt het
overstappen naar EasyBlue nog interessanter! Vraag in onze winkel voor meer
advies. Ook zijn wij depothouder voor andere gasﬂessen o.a. lichtgewicht en
BP ﬂessen.

