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Swaddekuier groot succes
Het startschot voor de Swaddekuier werd op 12 augustus 2011 om 7.00 uur gegeven door Hester Klompmaker (rechts) van de gelijknamige manege aan
Egypte. De vroege vogels onder de deelnemers die in grote getale aanwezig waren ontvangen van mede-organisator van de kuier Nynke Kloosterman
(links) de routebeschrijving.

Va n d e re d a c t i e

Vegen nieuwe bezems (burgemeesters) schoon?

Juli en augustus

Zal er met de komst van de nieuwe burgemeester in Achtkarspelen en met name voor Buitenpost
een nieuwe wind gaan waaien
met betrekking tot het winkelbestand en het centrumplan? Willen
we samen de leegstand aan gaan
pakken? Of wordt Buitenpost het
Veenwouden van Fryslân? Retail
Makelaar Melle Veenstra, Stationsstraat 12 alhier, maakt zich grote
zorgen over de leegstand van vele
winkelpanden in Buitenpost en het
(nog) ontbreken van een duidelijk
centrumplan: ”Uitstel is afstel?“
In Surhuisterveen worden vele
tonnen geld gepompt voor onder
andere de bereikbaarheid van een
nieuwe supermarkt, maar wij zijn
er ook nog! De nieuwe rondweg is
klaar en waar is het plan om ook
van Buitenpost een bruisend en
gezellig winkelcentrum te maken?
Er moet vaart worden gemaakt! De
belangstelling van een aantal strategische kopers uit vooral de Randstad neemt toe. “Winkelketens
komen graag richting Noord-Nederland. Men waardeert de mentaliteit van de mensen: afspraak is
afspraak en men vindt hier over het
algemeen nog goede en loyale medewerkers, kortom er heerst in het
noorden een goed ondernemersklimaat.” Echter, Veenstra adviseert (aspirant)kopers van winkels
vooral te investeren in goede adviseurs, met name omdat de eisen
van banken alleen maar toenemen.
“Men wil betrokkenheid zien, maar
vooral een goed ondernemings- en
exploitatieplan, als je dat niet hebt,
kun je het sowieso wel vergeten.”
Succesor Select, waar Veenstra directeur van is, is gespecialiseerd in
de aan- en/of verkoop van winkels
en bedrijven, waardebepaling, het
opstellen van een ondernemingsplan, het bepalen van een verkoop-

Juli is afgeleid van Julius Caesar, omdat deze in die maand werd geboren.
Juli is de hooimaand. Augustus is
genoemd naar keizer Augustus, die
in deze maand tot keizer werd gekroond. Augustus is de oogstmaand.
Deze twee maanden vormen de
voornaamste vakantieperiode. Als
u dit leest is die tijd praktisch alweer
voorbij. Als u met vakantie geweest
bent, hebt u hopelijk een goede tijd
gehad. U, die niet met vakantie ging
of dat niet kon, mag zich hopelijk
troosten met de gedachte: “Nergens
beter dan thuis”. Het team dat de
belangen van De Binnenste Buiten
Post behartigt, heeft enige wijziging
ondergaan. Jelly Nijboer haar tamelijk omvangrijke taak onderging
enige verlichting. Zij blijft gelukkig
de boekhouding doen. Piet Pettinga
nam de verspreiding van deze krant
naar de bezorg- en ophaalpunten
over en Ursula Groenhart ging de
acquisitie (advertenties) voor haar
rekening nemen. Dit lijkt, al met
al, een goede constructie. De huisaan-huis-bezorger vanaf het eerste
uur, Jurjen Vaatstra, gaf te kennen,
dat hij hiermee, na 10 jaar, per 1 augustus 2011 wilde stoppen. Wij zijn
hem uiteraard allemaal veel dank
verschuldigd voor het feit, dat hij
zo’n lange periode onze dorpskrant
op nauwkeurige wijze rondbracht.
Weer of geen weer, Jurjen Vaatstra
bezorgde keer op keer. Speciaal op
deze plaats betuigen wij hem onze
bijzondere dank voor zijn niet-aflatende inzet. Wij zullen hem missen.
Gelukkig wordt dit ‘gat’ geheel opgevuld door de familie Zwiep, die de bezorging reeds voor een groot deel op
zich had genomen. Alle posten zijn
weer bezet en zo te zien, lijkt de start
goed na de vakantie. Wij hopen dat
u daar óók het komende seizoen van
zult mogen kunnen genieten.

afzien, op het juiste moment het
stokje overgeven en de blik naar
voren gericht houden en op de
eindstreep juichend de handen in
de lucht steken. Zullen de (nieuwe)
Buitenposter ondernemers ook
deze mentaliteit krijgen en niet te
vergeten de beleidsmedewerkers
van de gemeente? Met bijna 6000
inwoners in het dorp zelf en een
achterland van nog eens duizenden
mensen in Burum, Gerkesklooster/
Stoobos, Visvliet, Twijzel, Twijzelerheide, Kootstertille enz. enz., moet
het toch mogelijk zijn om Buitenpost op de kaart te zetten als winkelcentrum van de Wâlden en omstreken? Eendracht maakt macht
en vergeet niet dat wanneer het
winkelbestand (nog) verder achteruit holt, iedereen in Buitenpost
daar schade door ondervindt, de
reclameborden om het voetbal- en
korfbalveld zullen verminderen en
wat nog erger is... deze dorpskrant
zou niet meer kunnen verschijnen,
deze drijft namenlijk op de inkomsten van de advertenties van onze
winkeliers. Ter afsluiting graag nog
deze tekst voor ons allen: Wat het
eigen dorp u biedt, koopt dat in den
vreemde niet!
Een paar van de ‘rotte kiezen’ aan de Voorstraat. (foto’s: redactie)

som of begeleiding van bedrijfsopvolging binnen de familie. Veenstra
ziet voor Buitenpost tal van mogelijkheden voor onder andere uitbreiding van het winkelbestand, doch
dan dient er een terugkeer naar de
coöperatieve gedachte te moeten
plaatsvinden. “Er is een ondernemer die wil investeren, hoe kunnen
we hem of haar, als gemeente,
daar zo goed mogelijk bij helpen?
Kortom, met elkaar de schouders
eronder, op een positieve manier
en vooral denken in oplossingen.”

Als gecertiﬁceerd Kamer van koophandel consulent spreekt Veenstra
veel ondernemers die voldoende
opdrachten hebben en om zich
heen kijken, echter op dit moment
beheerst de twijfel nog de markt.
Stroperigheid op de markt is funest
en samenwerking tussen gemeenten, banken en winkeliersverenigingen kan de zaak losmaken. Een
estafetteploeg bij atletiek brengt in
opperste concentratie het stokje
met vier personen naar de ﬁnish,
ieder zal hard moeten lopen en

Bibu kopijbus nog
steeds in de revisie

Voor inleveren van kopij en ophalen
van kranten kunt u gewoon bij The
Readshop terecht.
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Grootste collecte ooit blijft nodig

IJstijdenmuseum gaat uitbreiden

Op maandag 5 september gaat de grootste collecte van Nederland weer
van start. In deze week staan 120.000 vrijwilligers op tegen kanker om zoveel mogelijk geld op te halen. Een enorme operatie die van levensbelang
is. Immers hoe meer collectanten geld inzamelen, hoe groter de opbrengst
is en hoe meer geld er is voor onderzoek en meer genezing.
De collectant van KWF Kankerbestrijding komt in de week van maandag 5 t/
m 10 september weer bij u aan de deur. Elke collectant kan zich legitimeren.
KWF Kankerbestrijding is te herkennen aan het rood-wit-blauwe logo met
de krab en aan het Keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving.
Wie de collectant mist, kan een gift overmaken op giro 26000.

Het stichtingsbestuur van het IJstijdenmuseum in Buitenpost wil het museum uit gaan breiden. Met de uitbreiding wil het bestuur voldoen aan de eis van de gemeente Achtkarspelen om de kwaliteit van het museum te verhogen en te verbreden waardoor een hogere
entree kan worden geheven. Een hoger entreebedrag
voor het museum zal de ﬁnanciële exploitatie voor langere jaren veilig stellen en sluiting van het museum
voorkomen. De ingrijpende verbouwing moet het museum een betere aansluiting geven op het Nationaal
Landschap de noordelijke Friese Wouden. Met de
verbouwing wil het bestuur een kwaliteitslag maken
en het museum opwaarderen. In de nieuwe inrichting
zullen vooral educatie en interactiviteit over en met de
ijstijden en de prehistorie aansluiten op het gebied van
het Nationaal Landschap. Vanuit het museum kunnen
bezoekers via wandel- en ﬁetsroutes maar ook per
auto in het gebied plaatsen vinden die een verbinding
vormen tussen de exposities in het museum en natuur- en cultuur waarden die in het landschap te vinden
zijn en gevormd zijn door de invloed van ijstijden. Ook
worden verbindingen gelegd met de plaatsen waar in
de prehistorie mensen hebben gewoond en geleefd.
Een sprekend voorbeeld zijn de pingoruïnes die in de
Weichselijstijd zijn gevormd en daarna duizenden jaren
hebben gediend als kleine gebieden in de ontwikkeling van de ﬂora en fauna. Pingoruïnes boden ook aan
mensen een plaats om daar in de nabijheid van vers
drinkwater te wonen en te leven. Het nieuwbouw/verbouw project wordt begroot op ongeveer 85.000 euro.
Van dat bedrag wil de stichting door inzet van vrijwilligers een bedrag van 30.000 euro verdienen waardoor
er nog een dekking moet komen voor een bedrag van
55.000 euro. De ﬁnanciering van het project wil het
stichtingsbestuur sluitend maken met behulp van subsidies, fondsen en ﬁnanciële steun van bedrijven uit de
Friese Wouden. De RABO bank Burgum de Lauwers
heeft al vast aangegeven het project met een bedrag
van 5000 euro te willen steunen en ook een aantal bedrijven in de regio hebben ﬁnanciële steun toegezegd
voor het project. Daarmee is al een bedrag van 10%

Van thuisbridger naar clubbridger?
Hebt u in het verleden leren bridgen en beperkt uw oefening zich tot thuis
bridgen dan is er nu de kans om er iets mee te doen. Namelijk: Bridge Club
Buitenpost (BCB) start in het bridgeseizoen 2011-2012 met een compleet
nieuwe lijn voor minder ervaren en ‘roestige’ bridgers. Deze geheel nieuwe lijn zal bestaan uit bridgers die vorig seizoen de bridgecursus hebben
gevolgd en een aantal leden die de overstap naar het competitiespelen in
club verband nog een stap te ver is. De eerste hele competitieronde van
8 speelavonden, die op donderdagavond 15 september start, spelen zij
geen vier, maar drie spellen per half uur om de gewenning niet te zwaar
te maken. Daarnaast worden ze vanuit de club gesteund met gratis wekelijkse lessen op maandagavond (19.30 – 22.00 uur) van 5 september tot
en met 28 november. Alleen de kosten van het lesboek ( 15 euro) komen
voor eigen rekening. Tijdens die lessen wordt het bieden en het spelen
besproken en is er volop de gelegenheid na te spreken over de gespeelde
spellen van de competitieavond. Door middel van computerondersteuning
kunt u vrijwillig extra oefenen in een door de bridgebond georganiseerd
digitaal klaslokaal waar de docent mee kan kijken. Hieraan mee doen is
na een proefperiode niet kosteloos. De groep bestaat nu uit ongeveer 10
personen en het zou voor hen ﬁjn zijn als zich meerdere spelers, die in
vervlogen tijden het bridgen hebben geleerd en waarvan de bridgekennis
wat roestig is, bij hen aansluiten.
Wenst u meer informatie, neem dan contact op met Jan Hiddema, voorzitter, tel. 0511 541058, e-mail: jan@hiddema.nl of Gerrie Hiddema, bridgedocente, tel. 06 16318126, e-mail: gerrie@hiddema.nl
De reguliere clubcompetitie van BCB start op 15 september om 19.30 uur.

Impressie van de nieuwbouw. (eigen foto)

van de bouwkosten gedekt. Het ligt in het voornemen
om in 2012 met de nieuw/verbouw van het museum
te beginnen en het in het voorjaar van 2013 af te ronden en te openen. Met de ingrijpende nieuw/verbouw
verwacht het bestuur jaarlijks tussen de 3000 en 5000
extra bezoekers te kunnen trekken naar het IJstijdenmuseum en de Kruidhof.

58e Concours Hippique, bezien door
Drie Friese schoolleiders genomineerd!
een redactioneel paardenoog
Een paardenoog is volgens de dikke van Dale onder andere een groot
mensenoog. Door dat oog heeft de redactie op woensdag 3 augustus
jongstleden heel wat paardenogen gezien. Mooie ogen van springpaarden, Fries ras, Bovenlanders en hackney’s. Alle soorten waren uit heel
Nederland weer present op het mooi egaal groene en anderszins kleurrijke Mejontsma- veld. Hoveniersbedrijf It Kampke uit Augustinusga had
er weer een ﬂeurig geheel van gemaakt. De hindernissen voor de springnummers waren zo fraai aangekleed, dat het voor zowel paard als ruiter
een genot geweest moet zijn om daarover heen te zweven. Dat er af en
toe eens een balkje afvloog, was natuurlijk een gevolg van het feit, dat
die dingen er veel te los op liggen. Neemt niet weg, dat onze plaatselijke
springsterren Hester Klompmaker en Paula de Jong met enkele heel aardige prijsjes hun paarden een welverdiende schouderklop konden geven.
Dit is wel even iets anders dan het stokpaardje van de redactie.
Piet Paulusma voorspelde een dag van te voren op het concoursterrein
zelf, in het bijzijn van enkele paardensportcommissieleden, mooi weer en
hij zat er weer niet ver naast op een enkel buitje na. Het weer voorspellen is wellicht een hindernis te ver, maar de springers, de tuigers en het
talrijke publiek waren Piet P. allang vergeten, zo mooi verliep het concours.
De prijzen werden over de verschillende rassen en deelnemers leuk en
soms minder begrijpelijk verdeeld, want viel het op, dat de jury nogal eens
een paard op de eerste plaats zette dat óók op eerdere concoursen als
nummer één eindigde. Worden die paarden dan over het paard getild? Het
is toch niet zo dat andere deelnemers hun beste paard van stal achter de
wagen spannen en daarom een lagere plaats krijgen toebedeeld of buiten
de prijzen vallen? Juryleden zijn voor de beste scheidsrechters op de tribune en langs de lijn nogal eens onnavolgbaar. Ook al maakt het oog van
de meester het paard vet, daarom krijgen paarden, die de haver verdienen, die niet altijd. Maar ook hier moet dan maar de olympische gedachte
opgeld doen, dat meedoen belangrijker is dan winnen.
Het aantal sponsors viel óók op. Dat waren er in totaal: 154. Daarvan kwamen er 62 uit Buitenpost. Dat is voor Buitenposter begrippen toch aardig
wat. Daar zal met name de Paardensportcommissie blij mee zijn en die
commissieleden, die sponsoring in portefeuille hebben, zullen zich het
vuur uit de hoeﬁjzers hebben gelopen, maar kregen loon (haver) naar werken. Mee hierdoor houd je het CH Buitenpost in stand en wij wensen de
commissie in haar geheel sterkte en succes voor het organiseren van de
59e editie op nationaal niveau.

Feest van geloof
Velen kwamen 31 juli naar de feesttent in Buitenpost om dit feest mee te
vieren. Samen zingen o.l.v. een jongerencombo en luisteren naar ds. Henk
Poot. De feestcommissie Buitenpost had ook dit jaar een prachtig en vol
programma opgesteld. Bij sommige onderdelen was je toeschouwer, aan
andere kon je actief deelnemen. Kinderen van God zijn geen toeschouwers maar deelnemers. Op weg naar het grote feest Jezus wederkomst.
God nodigt u en jou daarvoor uit. Zo was de boodschap in de tent. De
bezoekers keken terug op een prachtig geloofsfeest. De opbrengst voor
‘Ny Begjin’ bedroeg 680 euro.
Werkgroep feestviering op zondag

Op 28 september 2011 wordt de Schoolleider van het
Jaar-Pluim uitgereikt tijdens de Dag van de Schoolleider.
Voor deze titel zijn drie genomineerden geselecteerd
door een vakkundige jury. Teamleden en ouders zijn gevraagd om de ‘Schoolleider van het Jaar’ voor te dragen:
wie verdient die titel en waarom? Een vakkundige jury,
bestaande uit Willem Wouda (winnaar Schoolleider van
het Jaar-Pluim 2011), Mathijs ter Bork (Leerkracht van
het Jaar 2010), Toine van de Velde (oud-directeur van de
Katholieke Pabo Zwolle) en Gerard Gerdes (voorzitter
van het Onderwijsbureau Meppel), heeft zich gebogen
over de inzendingen. De jury heeft drie schoolleiders
genomineerd voor de Schoolleider van het Jaar-Pluim.
Het gaat om mevr. Reiny Kas van de openbare basis-

school De Mienskip in Buitenpost, dhr. Siebe Otto
Hiemstra van de christelijke basisschool De Opdracht
in Ureterp en dhr. Germ de Vries van de openbare basisschool Burgerschool in Dokkum. Op de Dag van de
Schoolleider wordt de Pluim uitgereikt aan de winnaar.
Dit gebeurt tijdens een feestelijke bijeenkomst op haar/
zijn eigen school. De Dag van de Schoolleider is een
initiatief van Onderwijsbureau Meppel. Het bureau wil
hiermee zijn waardering uitspreken voor het werk van
de schoolleider en heeft daarom de laatste woensdag
van september (dit jaar de 28ste) uitgeroepen tot Dag
van de Schoolleider. Voor meer informatie: Margriet
Keegstra, Onderwijsbureau Meppel, tel. 0522 252299,
e-mail: m.keegstra@onderwijsbureau-meppel.nl,

Hoge rapportcijfers voor geslaagde Swaddekuier
Wandelaars aan de Swaddekuier hebben het wandelevenement in Buitenpost met rapportcijfers tussen de
8 en de 10 beloond. Ook van de Wandelsportorganisatie KNBLO kreeg de organisatie complimenten. In
totaal trok de Swaddekuier van afgelopen vrijdag 12
en zaterdag 13 augustus 2011 1100 wandelaars, 200
meer dan vorig jaar. De organisatie is blij met de vele
positieve reacties op beide wandeldagen en het grote
aantal wandelaars. Hoewel wisselvallig weer was voorspeld, bleef het zowel vrijdag als zaterdag nagenoeg
droog en was er sprake van een aangename wandeltemperatuur. Na aﬂoop van de tochten over 10, 20 en
40 kilometer zijn er enquêteformulieren uitgereikt. De
organisatie kreeg vooral pluimen voor de mooie routes,
het entertainment en de gratis versnaperingen. Ook
werden er enkele verbeterpunten aangereikt. “We zijn

blij verrast met het hoge gemiddelde cijfer van een 9 die
men de Swaddekuier geeft”, aldus secretaris Nynke
Kloosterman-Hoekstra van de Stichting Swaddekuier.

Winterfair 2011

Kinderkledingbeurs

De zomer is nog maar pas begonnen of we denken alweer aan de Winterfair. Toch staat en valt alles met een
goede voorbereiding. Daarom alvast deze aankondiging.
Op vrijdag 16 december wordt in het centrum van Buitenpost de (inmiddels) traditionele Winterfair gehouden.
Van ‘s middags vier tot ‘s avonds negen uur is er weer
een sfeervolle markt van typische winterspulletjes en lekkere warme hapjes. Alles voor het kerstig inrichten van
uw huis, maar ook lekkere warme kleren voor op wintersport is in de kraampjes te koop. Voeg daarbij nog een
aantal ingrediënten zoals een lekker kopje snert, gezellige
muziek en mooie verlichting en de Winterfair 2011 wordt
weer een succes! Wilt u ook op de Winterfair staan, dan
kunt u contact opnemen met Lidy Plantenga, tel. 543189
of aanmelden via: info@hoekstrasnackservice.nl.

De peuters van Buitenpost kunnen vanaf de 1e week
van september weer lekker twee keer per week een
dagdeel plezier beleven op peuterspeelzaal de Krobbekûle. Zij doen dat in een ﬁjne veilige omgeving. Er
is daar mooi speelmateriaal dat natuurlijk goed wordt
gebruikt. Maar u begrijpt natuurlijk wel dat dit materiaal ook slijt of soms stuk gaat. Om extra geld in te
zamelen voor groter of buitenspeelgoed is er vanuit
het bestuur van de peuterspeelzaal het idee opgevat
om op 8 oktober een kinderkleding- en speelgoedbeurs te organiseren. U bent op 8 oktober van 14.00
- 16.30 uur van harte welkom in It Koartling. U kunt
dingen kopen maar ook verkopen. Als u wilt verkopen, of vragen hebt, dan kunt u een mail sturen naar:
kkbbuitenpost@hotmail.nl.

Waar voor je geld
De Wandelbond KNBLO roemt het enthousiaste bestuur
en noemt de Swaddekuier een goed georganiseerde
tocht waar je vaker aan wilt deelnemen. De bond vond
verder de verzorging op beide dagen goed. “De Swaddekuier is een goede formule. Dat blijkt ook uit het stijgende
aantal deelnemers. De organisatie kan de ‘bepijling’ iets
verbeteren, maar al met al krijgt het wandelevenement
een ruime voldoende. De Swaddekuier is een tocht waar
je waar voor je geld krijgt!”, luidt de beoordeling van de
wandelsportorganisatie. Volgend jaar wordt de Swaddekuier op 10 en 11 augustus gehouden.

Al gelezen?

™

> De gemeente Achtkarspelen roept automobilisten op hun auto niet meer op de grasveldjes
te parkeren. Bij de gemeente komen regelmatig
klachten binnen van inwoners die overlast ervaren van fout geparkeerde voertuigen in hun wijk.
Groenwerkers moeten vaak om de voertuigen
heen werken en voor kinderen is een auto een
lastig obstakel op hun speelveld. Parkeren in
groenstroken is verboden. De gemeente wijst
erop dat de politie kan controleren.
> Inwoners van Achtkarspelen kunnen vanaf 1
oktober lange wachttijden op het gemeentehuis
voorkomen door een afspraak te maken met een
ambtenaar. Bij wijze van proef gaat de gemeente
dit zes maanden lang proberen op middagen. ’s
Ochtends kunnen klanten wel gewoon binnenstappen zonder afspraak. Uit onderzoek van de
gemeente kwam naar voren dat twee op de
drie inwoners van Achtkarspelen positief staat
tegenover het maken van een afspraak voor
burgerzaken.
> De buurt Egypte onder Buitenpost is een 60
kilometerzone, maar veel automobilisten trekken zich niet zoveel aan van die maximum snelheid. De buurtvereniging had daarom de feestweek aangegrepen om met een ludieke actie de
automobilisten te bewegen langzamer te rijden.
Dit in hun eigen belang en voor de veiligheid van
de bewoners en vooral hun kinderen. Door een
zwaar beschadigde auto bij een boom te plaatsen werd overduidelijk gemaakt waartoe een te
hoge snelheid op de weg kan leiden. De bijzondere straatversiering vormde een onderdeel van
de lichtroute tijdens de Buitenposter feestweek.
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Winterprogrammering 2011-2012
Doede Veeman yn konsert

Doede Veeman is al goed fjirtich jier aktyf as lietsjesjonger en muzikant. Hy
bringt meast eigenmakke lieten oer saken dy’t him sa al dwaande hâlde,
lykas fersmoarging, reedriden, oarloch, lytse bern, alkoholisme, relaasjes,
ensafuorthinne
Sneintemiddei 9 oktober 2011.
Oanfang: 15.30 oere
Lokaasje: túnkafee De Kruidhof.
Tryater spilet De Presidentes
De Presidintes is in keukentafelkomeedzje oer it libben sels. It is in ferhaal
oer teloarstelling, ûnmacht en lilkens. Mar ek oer langstme en freonskip.
En benammen oer de enoarme krêft fan de fantasy. In moderne klassiker,
dy’t al 20 jier yn hiel Europa spile wurdt.
Tekst Werner Schwab, oersetting Bouke Oldenhof,, regy Jos van Kan,
spylsters Aly Bruinsma, Tamara Schoppert en Alyt Damstra.
Tiisdeitejûn 1 novimber 2011.
Oanfang: 20.00 oere
Lokaasje: sealesintrum The Point.
Zondagmiddagkerstconcert Popkoor Akkoord
Popkoor Akkoord uit Surhuizum is in september 2009 enthousiast van start
gegaan onder leiding van dirigente Sietske Smid. Het gemengde koor telt
zo’n vijftig leden en brengt de meest uiteenlopende songs ten gehore in
het Fries, Engels en Nederlands. Als opmaat richting de Kerst van 2011
verzorgen zij een zondagmiddagconcert in de Mariakerk (Ned. Hervormde
Kerk) aan de Oude Havenstraat.
Zondagmiddag 18 december 2011
Aanvang 15.30 uur
Locatie: Mariakerk (Ned. Herv.) Buitenpost.
Gurbe en Freonen
It ﬁiftal Gurbe Douwstra, Gerbrich van Dekken, Jan de Vries, Wander van
Duin en Johanna Hamstra bringe harren muzyk oer it fuotljocht ûnder de
namme Gurbe en Freonen. Mei-elkoar bringe Gurbe en Freonen in grut
ferskaat oan lieten fan mekoar en grif ek fan in oar.
Sneintemiddei 22 jannewaris 2012.
Oanfang: 15.30 oere
Lokaasje: sealesintrum The Point.
JelleB treedt op in het café
JelleB is de spontane jongen uit het noorden van Nederland die gewapend
met alleen zijn gitaar iedere zaal op zijn kop weet te zetten! Een show van
JelleB is een doe-en-zing-mee-feest afgewisseld met te gekke nummers
die de mooiste herinneringen terug brengen naar jouw feest.
Zondagmiddag 12 februari 2012.
Aanvang 16.30 uur
Locatie: café The Point.

Druk:
Drukkerij Banda, Kollum, tel. 451341
Zet- of drukfouten voorbehouden

Voor nader informatie: zie de ﬂyer die begin september huis-aan-huis wordt
bezorgd. Voorverkoopadres: Hedera Bloemen, Kerkstraat Buitenpost.

Exemplaren zijn ook af te halen in
The Readshop, It Koartling en
de bibliotheek.

Expositie schildersclub It Koartling

Kopij voor het volgende nummer inleveren voor 16 september 2011.
De volgende editie verschijnt
in week 39 van 2011.

Augustus 2011
Verkeers(on)veiligheid

De snelheid op de Kuipersweg ter hoogte van de afslag Akelei (woonwijk
Mûnewyk) is te hoog ondanks de limiet van 50 km/uur. De oversteekplaats
is met name voor kinderen, die vanuit deze wijk komen, hierdoor onveilig.
Oók voor voetgangers is de situatie aldaar niet handig. Het voetpad van
de Akelei sluit niet goed aan op de overzijde. Je moet de Kuipersweg schuin
oversteken. Vanaf het fietspad lopen veel mensen over de Akelei in plaats
van het daarnaast gelegen trottoir te gebruiken. De Buurtvereniging in de
Mûnewyk attendeerde hierop.

Bezorging:
Vragen en klachten over de bezorging:
Piet Pettinga, tel. 540014/06 12325671,
e-mail: p.pettinga8@chello.nl

Kopij graag getypt of via e-mail aanleveren, maximaal ongeveer 150 woorden. De redactie kan geen garantie
geven dat kopij wordt geplaatst. Zij
behoudt zich het recht voor ingezonden stukken redactioneel te wijzigen
of niet te plaatsen. Anonieme stukken
worden niet geplaatst.

PBB Van de bestuurstafel...

Zoals reeds werd aangegeven in de juni-editie van de Binnenste Buiten Post,
zouden wij u op de hoogte houden van de verkeerssituaties, die u als inwoner
onveilig vindt. Er is helaas niet massaal op gereageerd, maar dat kan komen
door de vakanties of dat men het idee heeft dat er niet veel mankeert in ons
dorp. De voorlopige meldingen willen we u toch niet onthouden. Deze zijn:

Vicky Brown in het Fries
Jannie Brandsma, onder andere docente aan muziekschool De Wâldsang,
zingt al vanaf haar 18e in het combo van haar vader. In 1994 ontmoet zij
gitarist Johan Keus en sinds die tijd vormen zij samen Sail Away, een band
die kan worden uitgebreid van duo tot bigband en alle combinaties die
daar tussenin zitten. Samen brengen Brandsma en Keus nummers van de
Friese cd Leafdesnacht Tribute to Vicky Brown, de zangeres die wereldberoemd werd met het nummer Stay with me till the morning.
Zondagmiddag 11 maart 2012.
Aanvang 16.30 uur
Locatie: tuincafé De Kruidhof.

Advertentieacquisitie:
Inlichtingen over advertenties: Ursula
Groenhart, tel. 540014, e-mail:
u.groenhart@upcmail.nl.
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Het is al weer enige tijd geleden dat de schildersclub van It Koartling naar
buiten is getreden. Nu is er een mogelijkheid geboden en kan er weer
eens worden geëxposeerd. Vanaf 30 augustus 2011 zal een expositie van
schilderijen worden gehouden bij Boekhandel IJlstra in de Kerkstraat 19 te
Buitenpost. Hier zullen ongeveer 20 werken, geschilderd door alle leden
van de club, worden tentoongesteld. Het betreft recente werken in verschillende technieken t.w. olieverf en acrylverf. De onderwerpen zijn zeer
divers en een eigen keuze van de schilders. De expositie is te bezichtigen
tijdens de openingsuren van de boekwinkel, die is geopend van dinsdag
t/m zaterdag. U kunt rustig bij de familie Peperkamp (boekhandel IJlstra)
de winkel binnenstappen om deze expositie op uw gemak te bekijken.

Een Buitenposter wees op de oversteekplaatsen ter hoogte van Autoland
van der Brug. Het oude fietspad voor de Prof. Wassenberghstraat is gedeeltelijk verdwenen en sluit niet meer aan op de versmalde parallelweg. Men
moet nu zigzaggend oversteken.
Mochten ons op een of andere manier meer situaties, die voor verbetering
vatbaar zijn, ter ore komen, dan zullen we ook daar uiteraard melding van
maken.
Namens het Bestuur van Plaatselijk Belang Buitenpost,
Fokko Terpstra, waarnemend voorzitter,
e-mail: f.terpstra@upcmail.nl, tel. 543690

Kursussen Frysk yn Bûtenpost
Het komende cursusseizoen starten we weer met een AFUK-kursus in
Buitenpost. Je kunt je opgeven voor een NF I cursus of voor een NF 2
cursus. NF 1 is een beginnerscursus voor mensen die het Fries willen
leren verstaan en lezen. De cursus bestaat uit 20 lessen in groepsverband,
wekelijks van begin oktober tot eind maart. We lezen en beluisteren teksten over dagelijkse onderwerpen en er is aandacht voor woordenschat
en grammatica. Eigen inbreng van teksten, cd’s enz. wordt altijd op prijs
gesteld. Heb je al een basiscursus Fries gevolgd en wil je Fries beter leren
verstaan en zelf ook kunnen spreken, geef je dan op voor de vervolgcursus NF 2. Deze cursus is ook geschikt voor hen die het Fries in de
praktijk al hebben leren verstaan en lezen. In deze laatste cursus gaan we
veel spreekoefeningen doen: korte ‘petearkes’( gesprekjes) voeren in het
Fries. Daarnaast staat er grammatica op het programma, vooral voor degenen die de cursus willen afsluiten met een examen ( niet verplicht). De NF
2 cursus bestaat uit 25 lessen, wekelijks van begin oktober tot half april.
Heb je belangstelling, geef je dan op voor 15 september 2011.
Opgeven kan bij de AFUK, tel. 058 2343079, per e-mail: www.afuk.nl of bij
Gerbrig Vreeling, tel. 0511 542738. Graach oantsjen!

Nachtvlindernacht in Buitenpost
Op vrijdag 2 september kunt u ’s avonds onder begeleiding van leden van
de Vlinderwerkgroep Friesland weer nachtvlinders bekijken en leren kennen. Botanische Tuin De Kruidhof in Buitenpost doet voor de vijfde keer
mee met de Nationale Nachtvlindernacht van de Vlinderstichting. Vanaf
21.00 uur bent u welkom in Geneeskruidentuin in De Kruidhof om meer
aan de weet te komen over de nachtvlinders en deze te leren herkennen.
U kunt ook rupsen uit uw eigen tuin meenemen voor determinatie. Bij
gunstig weer - zacht, droog en rustig - is het tot circa middernacht mogelijk
om vlinders te kijken. Als het slecht weer is - regen of harde wind - gaat
het evenement niet door, omdat de nachtvlinders zich dan schuil houden!
Wilt u ze ook eens met eigen ogen komen zien en misschien ook een
beetje griezelen van de snorrende insekten om u heen? Ook voor de jeugd
is het een belevenis: met zaklantaarn en stroop in de weer om beestjes
te lokken. Jonge onderzoekers zijn welkom! Doe mee met de Nationale
Nachtvlindernacht en kom naar De Kruidhof in Buitenpost. Iedereen moet
zelf een goede zaklantaarn meenemen. De toegang is gratis vanaf 21.00
uur tot middernacht. Voor meer informatie: www.vlinderstichting.nl/vlindernacht, www.vlinderwerkgroepfriesland.nl en www.dekruidhof.nl of bel
tijdens kantooruren, van dinsdag tot en met vrijdag, naar De Kruidhof, tel.
541253.

RTV Kanaal 30 digitaal in
Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel
Met ingang van donderdag 25 augustus is RTV Kanaal 30 (lokale omroep
voor Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel) ook digitaal te ontvangen op de
kabel van UPC. Om dit voor de omroep heuglijke feit te vieren wordt er
een kijkersactie in Achtkarspelen opgezet. Vanaf donderdag wordt daarvoor een speciale prijsvraag op TV getoond. Onder de inzenders worden
rondvluchten boven het eigen dorp verloot.
RTV Kanaal 30 zendt op tv 24 uur per dag een actuele kabelkrant uit met
nieuws, informatie en agendaberichten van beide gemeenten. Het achtergrondgeluid van de kabelkrant is de radio-uitzending van de omroep, terwijl ook nog teletekst pagina’s geraadpleegd kunnen worden. RTV Kanaal
30 blijft overigens ook gewoon analoog te ontvangen op de kabel. U vindt
RTV Kanaal 30 op de digitale kabel op kanaal 31 (naast Omrop Frysân).
Analoog op kanaal S14 (frequentie 256Mhz). Het radiosignaal op de kabel
zit op 96.1 (stereo) en in de ether op 105.0 FM (stereo).

Donderdag
22 september
Lady’s Day & Night
met om
15.00 en 20.00 uur
Modeflitsen

De nieuwe collectie
is weer binnen!
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De kerk in een dorp is een vierplek
door Nelleke Kemps-Stam

Dominee Roelof van Dam wil spiritueel zijn

Op 16 januari jl. werd in de Kruiskerk dominee Roelof van Dam bevestigd. Aan de gemeenteleden van de PKN heeft hij zich al voorgesteld. Via onze dorpskrant kan nu ook de burgerlijke gemeente
kennis met hem maken. Roelof van Dam studeerde theologie in
Utrecht en was van 1997 tot 2003 predikant te Middenmeer. Daarna
ging hij naar de Gelderse gemeente van Rossum/Hurwenen, waar
hij 7½ jaar verbleef. Toen Buitenpost hem kwam beroepen, moest
hij eerst opzoeken waar dat lag. Toch waagde hij de sprong, de
Geldenaren bedroefd achterlatend.
Ach, daar gaat hy nu henen,
dien vromen predicant!
Wie zou niet kryten, weenen,
in Gelderland?
Zo roepen wij tot God:
Ach, wilt U toch ontfarmen!
Wy zyn geworden tot
een wildernis, och Heere!
En wy zyn heel capot.
Wie zal ons nu zoo leeren?
Waar vinden wy genot?
(uit: Anekdotes uit het kerkelijk leven)

Een prettige mix
Dominee Van Dam is 47 jaar en
staat nu in zijn derde gemeente. Het
lijkt heel gewoon dat een predikant
steeds van gemeente wisselt, maar
hoe zit dat eigenlijk? “Het heeft
wel een historische achtergrond”,
meent Roelof. “Calvijn heeft het
ambt van predikant destijds ingesteld. Het zijn de opvolgers van de
priesters, die meestal wel op één
plek blijven. Maar dominees ‘gaan
voorbij’, zoals dat heet. Misschien
moet je wel verder terug. In de
tijd na Jezus had je rondtrekkende
leraren, die hooguit maar twee of
drie dagen bij de mensen bleven.”

Maar ik vind vier jaar wel heel kort.
Je hebt zeker twee jaar nodig om
de mensen een beetje te leren
kennen. Als mensen gaan zeggen:
dat heb je al eens verteld, moet je
wegwezen”, lacht hij.
Van huis uit is Roelof Hervormd.
Zowel in Middenmeer als in Rossum/Hurwenen maakte hij de fusie
tussen de Gereformeerde en de
Hervormde Kerken mee. Wat is
–naast het eten van pepermuntjes
en geroezemoes in de kerk- het
grootste verschil tussen beide kerken? Wordt het wel een eenheid
en hoelang duurt dat dan? Roelof
laat zich niet afschrikken door drie
vragen tegelijk. “Je kunt niet alle
Gereformeerde en Hervormde kerken over één kam scheren”, relativeert hij de eerste vraag. “Maar
de Hervormde Kerk is heel breed”,
probeert hij toch. “Van vrijzinnig tot
orthodox. Van licht tot zwaar. De
Gereformeerde Kerk is wat uniformer. Daar ontmoet je gemotiveerde
leden. Je bent lid en dat betekent
dat je er bent en iets doet. Je kunt
er ook op aangesproken worden:
censura morum. Het is daar prettig georganiseerd. De Hervormde

Gemeenschap
Een ander aspect van het predikantzijn dat Roelof wel wil voortzetten,
is het leiden van gemeente –en/of
jongerenreizen. “In Rossum/Hurwenen heb ik drie reizen geleid:
naar Sicilië, Rome en Israël. Als
ik de kans krijg, dan wil ik dat nog
wel eens doen.” Gevraagd naar de
mooie kant van zijn beroep, luidt
het antwoord: het spirituele. “De
omgang met God, de verbeelding,
het verbinden van ons leven met
Gods leven en andersom. Om dat
te delen, vraagt om kwetsbaarheid.
Ik ben benieuwd of mensen in
Friesland hun persoonlijke geloof
willen uiten. Laten de mensen hun
geloofsleven zien of zijn ze daar stil
over.” Even voor de duidelijkheid:
een zweverige dominee vindt Roelof zichzelf niet. “Dominees kunnen niet zweven, voordat je het
weet sta je weer op de grond. En
ik loop graag in laarzen als telg uit
een boerenfamilie.”

Roelof van Dam op zondag. (foto: Nelleke Kemps-Stam)

formeerden. Of het snel gaat, ligt
aan de mensen ter plaatse. Er spelen ook sociale factoren mee. De
wil is er wel.”
Gebedsmantel
In de vorige gemeente kwam Roelof van Dam binnen met een aantal
dromen: meer aandacht voor kinderen, meer gemeenschapszin en
nieuwe vormen van ontmoeting.
Wat heeft hij meegenomen naar
Buitenpost? “Voor Buitenpost heb
ik geen speciﬁeke plannen. Ik heb
sterk het gevoel dat ik naar deze
gemeente ga voor de mensen. In
je eerste gemeente wil je graag alles uitproberen. In Rossum ben ik
vooral bestuurlijk bezig geweest
en dat ging wel eens ten koste
van huisbezoeken. In mijn derde
gemeente wil ik vooral voor de
mensen gaan. Alhoewel een vergadering ook een bijeenkomst is
waar de gemeente samenkomt.
Een vergadering wordt wel vaak
onderschat. Een huisbezoek is ook
een kleine vergadering. Jezus zegt:
‘Waar twee of drie vergaderd zijn
in mijn naam, daar ben Ik in hun
midden’.

Dominee Van Dam deed intrede in
een gebedsmantel. Niet te verwarren met een toga, die bedoeld is
om te laten zien dat er een theologische studie aan de universiteit
is gevolgd. “De zwarte toga wil geleerdheid laten zien. De predikanten gingen in de 19de eeuw een
toga dragen omdat ze gestudeerd
hadden. Men muntte soms uit in
spitsvondigheden en kon preken
over één woord of één zin. Vandaar
de zandlopers op de preekstoel
om langdurig preken te beletten”,
verduidelijkt Roelof. “Ik zie de liturgie als een viering, een feest en ik
houd niet van de kleur zwart. Zwart
staat voor de dood en het gaat
om het nieuwe leven. En waarom
een gebedsmantel? De gemeente
komt samen om contact te zoeken
met God en ik heb daarin een rol
van voorbidder. De kleur wit herinnert aan de hoop, aan Pasen. Het
is een opstandingsteken.” Zijn gereformeerde collega is altijd in pak.
“Dat is ook een verschil tussen
hervormd en gereformeerd. Gereformeerden hoeven die poespas
niet, dat is rooms. Maar het hoort
bij mij en de rol die ik vervul.”

Hoe ziet hij de rol van de kerk in ons
dorp? De PKN spreekt zelf van een
voorbeeldfunctie in de maatschappij. “Tweederde van de Buitenposters hoort bij een kerk. Tegen wie
heb je het dan? De kerk heeft wel
een profetische functie tegen onrecht of de tijdgeest. De samenleving heeft een liberaal gezicht en iedereen moet zichzelf maar redden.
Het sociale vangnet is alleen voor
de allerzwaksten. Men vergeet dat
elk mens afhankelijk en kwetsbaar
is. Als ideaal wordt gehuldigd dat
je onafhankelijk moet zijn, mondig
en voor jezelf moet zorgen. Een
samenleving waarin mensen voor
elkaar zorgen, dat zou eigenlijk de
sier van de samenleving moeten
zijn. De kerk in een dorp is een vierplek, waar het geloof en het leven
gevierd wordt. Daar zoeken mensen naar de zin van het leven. Daar
kijken mensen naar elkaar om. De
kerk is een gemeenschap.” Tot
slot heeft dominee Van Dam nog
een toepasselijke boodschap voor
de lezers van De Binnenste Buiten
Post. “Het gaat niet om de buitenkant, zegt Jezus. De buitenkant kan
mooi gepoetst zijn, het gaat om de
binnenkant.”

Amnesty
International
komt op voor
mensenrechten
over de hele
wereld.

(advertentie)

Reisgids

door Janne Oosterwoud

Roelof van Dam door de week. (foto: Nelleke Kemps-Stam)

Ik wijs Van Dam op de menselijke
kant van de zaak. Het kan ook ter
bescherming zijn van zowel de predikant als de gemeente om niet levenslang met elkaar opgescheept
te zitten. “Als je verbonden wordt
aan een gemeente, is dat voor vier
jaar”, legt Roelof uit. “Dat is een
regel uit onze Kerkorde. Na vier jaar
kun je alweer gebeld worden. Daar
zitten ook praktische redenen achter. Mocht het niet bevallen over
en weer, dan is het mooi als er een
beroep komt. Je hebt ook te maken met de volksaard en karakters
en de ligging van een gemeente.

Kerk is vloeiender, wat ruimer, wat
vrijblijvender. Er heerst een ander
kerkgevoel. Het is de kerk van het
dorp, minder georganiseerd. Mensen zijn ook lid zonder dat je ze
zichtbaar betrokken ziet. Als er een
persoonlijke band met God is, hoef
je niet elke zondag naar de kerk te
gaan. Het is niet zo hoog gespannen, maar het kan wel diep gaan.
Die ruimte kan ik zeer waarderen”,
zegt Roel. “Maar aan de andere
kant kan het ook verwateren. Ik
vind het een hele prettige mix: de
ontspannen Hervormde sfeer en
de aanpak en regels van de gere-

Dat reisgidsen lige wol ik net beweare, mar de heale wierheid fertelle, dàt dogge se wol. Je krije der
àltyd wat op ta dat net yn it boekje
stiet. Wy lieten ús ferliede om nei
de Moezel. Je soenen dêr prachtich fytse kinne by it blauwe wetter
del. Oan wjerskanten fan de rivier
griene wynbergen, romantyske
doarpkes en âlde burchten op hege
toppen. Hielendal top dy foto’s mei
útnoadigjende lânskippen!
By de earste fytstocht kamen de
ferrassingen ús al yn ‘e mjitte. De
fotograaf hie fergetten om alle

campers en caravans der by op ‘e
foto te setten. Wyt stienen se te
blikkerjen yn ‘e sinne. De idyllyske
druvehellingen waarden besproeid
mei fergif út driftich bromjende
helikopterkes. Dy besoargen ús in
goarige neismaak. De fytsrûte gie
oer in strook fan de grutte ferkearsdyk. Oan ‘e oare kant fan de wite
streek ried ien lange karavaan fan
bussen, motors, en alles wat mar
mear in útlaat hat. Werklik in unyk
aventoer, sa’t ús boekje al sei. Dat
it trije-en-tritich graden wie, sûnder
in suchtsje wyn, dêr koe de reisgids fansels neat oan dwaan.

HG autoprodukten

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

2+1 gratis
Het goedkoopste produkt krijgt u gratis.

Auto van de week:
Toyota Yaris 5 drs. 1.2-16V
kleur: silver metallic
km. stand : 75000 km.
bouwjaar : 2005
opties: airco, trekhaak,
radio-cd
prijs: € 6950,-

v a n d e r Ve e n

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.
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Cruise

De Celebrity Silhouette. (eigen foto)

Op donderdag 30 juni jongstleden
vertrok een groot passagiersschip
uit Papenburg naar de Eemshaven.
Het kostte mij de nodige moeite de
passagetijden te vinden. Op het internet stonden slechts een paar regels. Het hele gebeuren zou plaatsvinden tussen 16.00 en 23.30 uur.
Ik nam op de gok de trein van 13.58
uur en nam ook de ﬁets mee. Ik kon
tot Nieuweschans komen. Naar
Weener, waar de spoorbrug gepasseerd moest worden, is het dan
nog zo’n 12 kilometer ﬁetsen en bij
aankomst was het nog niet zo druk.
Een echte Duitse Bratwurst ging
er wel in. Pas om 18.30 uur kwam
het schip, de Celebrity Silhouette.
Juist op dat moment begon het te
plenzen. Gelukkig had ik een paraplu meegenomen, waardoor ik
mooi kon blijven staan. De Friesenbrücke was deels verwijderd, want
het beweegbare gedeelte is niet
breed genoeg voor dit soort enorme schepen. Verderop moest de
verkeersbrug nog worden gepasseerd, waarna het Emssperwerk
volgde. Het blijft een mooi gezicht.
En hoe groot zo’n boot is? Lengte
315 meter, breedte 37 meter, aantal passagiers 2850 en aantal bemanningsleden 1250.
Fred Ralten, Gysbert Japiksstraat 9.

Onbegonnen werk
Dit is een verhaal over vier mensen.
Hun namen zijn: Allemaal, Iemand,
Iedereen en Niemand. Er moest
een belangrijk werk voorbereid
worden. Allemaal was er zeker van
dat Iemand het zou doen. Iedereen
had het kunnen doen, maar… Niemand deed het. Daarover werd Iemand boos, want het was toch de
taak van Allemaal. Iedereen dacht
dat Iemand het wel zou doen, maar
Niemand realiseerde zich, dat Allemaal het niet zou doen. Het einde
van het liedje was, dat Iemand de
schuld gaf aan Allemaal, omdat
Niemand deed wat Iedereen had
kunnen doen…

D e foto

(Her) kent u hen? Zij is geboren in 1938 in
Niezijl en vanuit Groningen geëmigreerd
naar Fryslan. Hij is in 1931 ter wereld gekomen in het Paradyske. Samen zijn zij op
15 september 1961 begonnen als gezin
in Buitenpost, binnenkort dus 50 jaar getrouwd. De moraal is dat dit paar bewijst
dat het hier goed wonen is, anders houd
je het geen halve eeuw uit (en dat ook nog
steeds op hetzelfde adres).

Programma NVVH 2011-2012
Bijeenkomsten
Zaterdag 17 september 2011: In het teken van Duurzaamheid
14.30 uur, Hoveniersbedrijf Triemen
Dinsdag 18 oktober 2011:dhr. Mollema uit Leens: Over Beurtschippers
en Boderijders
19.45 uur, De Schakel Buitenpost.
Dinsdag 15 november 2011: mevr. M. Rigter uit Buitenpost: Reisverslag,
wie verre reizen doet…
19.45 uur, De Schakel Buitenpost.
Dinsdag 13 december 2011: dhr. J. Tichelaar uit Gorredijk: Nieuwjaarsvieringen op andere plaatsen in de wereld
15.30 uur, MFC Tillehûs Kootstertille
Dinsdag 3 januari 2012: Nieuwjaarsreceptie
10.00 uur, De Schakel Buitenpost
Dinsdag 17 januari 2012: mevr. Marijke Kots Mensendieck Therapie
10.00 uur, De Schakel Buitenpost
Dinsdag 21 februari 2012: 65-jarig Jubileum Jaarvergadering, receptie
voor leden en genodigden
14.30 uur, De Schakel Buitenpost
Daarna etentje voor de leden.
Dinsdag 20 maart 2012: dhr. Terluin uit Beetsterzwaag over: De Oude
Adel van Beetsterzwaag
19.45 uur, De Schakel Buitenpost
Dinsdag 17 april 2012: mevr.Gildemacher uit Oppenhuizen: Vrijen en
trouwen in de 19e eeuw
19.45 uur, MFC Tillehûs Kootstertille
Excursies
Donderdag 8 september 2011: Ot en Sien Museum Surhuisterveen
13.00 uur, Rabobank Buitenpost (op de ﬁets, bij slecht weer per auto)
Dinsdag 25 oktober 2011: UMCG Ziekenhuis Groningen
12.00 uur, NS Station Buitenpost
Woensdag 8 februari 2012: Kegelen in De Dikke Draai Surhuisterveen
13.00 uur, Rabobank Buitenpost
Donderdag 19 april 2012: Dagtocht Openluchtmuseum Het Hoogeland
Warffum
10.00 uur, Rabobank Buitenpost
1, 2 of 3 mei 2012: Rondleiding tuinen Beetsterzwaag n.a.v. lezing Landadel
13.00 uur, Rabobank Buitenpost
Donderdag 24 mei 2012: Tee en Strúne Broeksterwoude
13.00 uur, Rabobank Buitenpost (na aﬂoop China Garden Wokrestaurant)
Lid worden na het zien van deze programma’s en/of excursies? Bel mevr.
Lammerts, tel. 541327.

Programma Fr. CPB 2001/2012
Al onze avonden beginnen om 19.30 uur in het hoofdgebouw van Herbranda tenzij anders vermeld.
Dinsdag 13 september: Fietsdagtocht vertrek 9.00 uur bij de Schakel
inlichtingen Janke de Bruin, tel. 542481.
Donderdag 15 september: Startavond met de Passage in Herbranda.
Deze avond wordt verzorgd door het Leger des Heils.
Donderdag 29 september: Rayonstartavond in de Lantearne in Surhuisterveen. Aanvang 19.45 uur, vertrek 19.00 uur bij de Schakel. De avond
wordt georganiseerd door de afdeling Buitenpost. Het belooft een vrolijke
avond te worden met het duo Nul en Niks uit Tolbert.
Kosten: € 5,- en € 1,- reiskosten.
Donderdag 13 oktober: De heer H. Biemold uit Buitenpost vertelt over
zijn reizen naar Jemen.
Donderdag 27 oktober: Creatieve morgen.
Aanvang 9.15 uur. Opgeven bij Riekje Dantuma, tel. 543448.
Donderdag 10 november: Knipkunst de heer v.d. Wal uit Frieschepalen.
Graag meenemen een huishoudschaar met een scherpe punt.
Donderdag 24 november: Bezoek aan Vitalis in Drachten van 13.00 uur
tot 15.00 uur met aansluitend een bezoek aan een tuincenrum. Vertrek
12.30 uur bij de Schakel. Opgeven is gewenst.
Donderdag 15 december: Gezamenlijke kerstviering in de Schakel, verzorgd door de Doopsgezinde zusterkring.
Aanvang: 14.30 uur. Kosten € 4,-.
Donderdag 5 januari: Nieuwjaarsreceptie om 9.30 uur.
Donderdag 12 januari: Boswachter J. Bijlsma uit Broeksterwoude vertelt over het leven in vroeger jaren in en om de boerderij. Mannen zijn deze
avond van harte welkom.
Donderdag 2 februari: Bijpraten met de contactdames 9.30 uur in Herbranda.
Donderdag 9 februari: Jaarfeest. Mevr. Bouma uit Drachten leert ons
sjaal vouwen, combineren met kleding en kleuren. Meenemen 1 grote en
1 kleine vierkante sjaal en 1 lange sjaal.
Vrijdag 2 maart: Wereldgebedsdag in de Doopsgezinde Kerk, Julianalaan aanvang: 19.30 uur.
Donderdag 8 maart: spreekster is mevr. Verweij uit Suameer over Friese
klederdracht, met dia’s.
Woensdag 11 april: Biningsdei (We vertrekken om 8.00 uur vanaf de
Schakel naar de Lawei in Drachten.)
Donderdag 19 april: slotavond met de Passage. Een ﬂeurige avond met
sketches, liedjes, verhalen en voordrachten door mevr. Piety de Jong-Veenema uit Grijpskerk. Deze avond verloot ze twee van haar gedichtenbundels.
Ook dit seizoen is er weer elke 2e dinsdagmiddag ﬁetsen in de maanden
september, mei. juni en juli. Vertrektijd 13.15 uur bij de Schakel, tenzij anders in het programma is vermeld. Inlichtingen bij mevr. Janke de Bruin tel
542481. Twee keer per jaar is er bloemschikken. Inlichtingen bij Geeske
Steendam, tel. 542106. Er zijn Akademylezingen van de Fryske Akademy.
We kunnen ons hiervoor opgeven op onze verenigingsavonden. Voor inlichtingen kunt u bellen naar Riekje Dantuma, tel. 543448 of Hinke van der
West, tel. 542318.
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Tuin ( b e ) leven
augustus 2011
Feest

Bezoekers op de natuurmarkt. (foto: De Kruidhof)

In de feestweek van Buitenpost is er traditioneel de Natuurmarkt op en nabij De Kruidhof. Vele Buitenposters die deze dag even over de bijzondere Natuurmarkt lopen komen ook even langs in de thematuinen. Voor het team
van De Kruidhof gaat hier altijd veel voorbereiding aan vooraf. Het is het
visitekaartje van De Kruidhof om goed onderhouden tuinen te hebben en
deze trots wordt dan ook graag uitgedragen door vrijwilligers, re-integratiekandidaten, stagiaires en andere Kruidhofmedewerkers. De dinsdagmiddag voor de Natuurmarkt gaan alle medewerkers tuin voor tuin de laatste
puntjes op de i zetten. Een bijzonder gezicht. Paden, haagjes en borders, alles zoals we het graag willen hebben. Voor de meeste mensen is augustus
de zomermaand bij uitstek, voor de plantenwereld is dit anders. Augustus
is de maand ter voorbereiding op de winterperiode die gaat komen, voorbereiding op overleving. Vruchten, zaden, bessen en noten vormen zich als
een rijke oogst in de tuin, maar zijn biologisch gezien geheel gericht op het
overleven van de soort. Het najaar is dan ook een groot feest in de thematuinen. Feestelijk is het eigenlijk altijd in De Kruidhof. Vierden we vorig jaar nog
ons 80 jarig jubileum, openden we dit jaar de educatieve natuurspeeltuin.
Feestelijke gebeurtenissen die ook passend gevierd worden. Onlangs dronk
ik met een groepje vrijwilligers even een kopje koffie op het terras van De
Uithof. Een van de vrijwilligers vertelde mij dat zij het altijd als een feestelijk
uitje beschouwd om in de botanische tuin vrijwilligerswerk te mogen verrichten. Vol liefde voor de seizoenen, de planten en alles wat hiermee te maken heeft werken deze mensen mee aan een prachtig uitziende botanische
tuin. Veel Buitenposters waren er op 3 augustus om de tuinen te bekijken.
Heeft u dit gemist? De tuinen zijn open tot halverwege oktober.
Jan Willem Zwart

De Hoorn des overvloeds

Weekend. De grote trek begint.
De mensen komen uit de huizen
en vormen met elkaar een lint
dat eindigt bij de Jumbo of C1000.
Ook Albert Heijn is populair
en Aldi is niet langer voor de armen.
Er wordt vooral gezocht op culinair:
alleen wat lekker is, vult nog de darmen.

De Hoorn van Afrika.
Al dagenlang vormt zich een stoet
van mensen die hun huis hebben verlaten
en iedereen gaat er te voet.
De allerzwaksten moeten achterblijven.
Het voedsel in het opvangkamp is schaars.
De dood en schraalhans spelen hier de baas:
geen woord kan hongersnood beschrijven.
Nelleke Kemps

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag: 09.00 t/m 17.00 uur
Vrijdag: 9.00 t/m 17.30 uur
Zaterdag: 8.30 t/m 12.00 uur

Openingstijden

AMBACHTELIJKE HOUTBEWERKING DE NERF

Nieuwe oogst appels:
elstar per kg
€ 1,69
bananen kilo
€ 0,99
friese borgers 10 kg € 8,99
Dat zie je bij de échte groenteman!

W Tabak
Franklinstraat 6
9285 WT Buitenpost
0511 541109
www.denerf.nl

Als het van hout moet zijn!

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

De Binnenste Buiten Post
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Jan Schaafsma houdt van ﬁetsen en wandelen

Wandelen met Jan Schaafsma is een gezellige bezigheid; zo weet uw Binnenste Buiten Post correspondent
uit ervaring. In de vorige editie van ons blad stond een
foto, genomen tijdens de Elfstedenwandeltocht, waarbij Jan het hoogste lied zingt, terwijl hij zich begeleidt
op een denkbeeldige gitaar.
“We hadden overnacht in een van oorsprong Rooms Katholieke school in Workum en de beheerder was een Limburgse
dame. Ik zong voor haar het katholieke lied van de Limburgse
Frater Venantius: ‘Zeg maar ja tegen het leven’ en dat deed ik
die ochtend daar op straat nog even dunnetjes over”, vertelt
Jan. Wat de Elfstedentochten betreft heeft Jan de nodige
ervaring. Hij ﬁetste deze monsterrit al 33 keer en wandelde
de 220 kilometer dit jaar voor de vierde maal. Uit zijn achternaam kun je opmaken dat Jan Friese roots heeft; zijn vader
kwam oorspronkelijk uit Piaam, Jan zelf werd geboren in Den
Helder en daar groeide hij ook op.
“Toen ik jong was kreeg mijn moeder van de huisarts het
advies om mij niet aan te melden bij een voetbalclub. Ik was
een lange slungel en liep toendertijd een beetje voorover. De
dokter was bang dat ik krom zou groeien en dacht dat voetballen slecht was voor mijn rug, omdat je steeds omlaag naar
de bal keek. Ik moest op heilgymnastiek. Achteraf bekeken
valt dat krom zijn wel mee,” aldus Jan. “Op mijn zeventiende
meldde ik mij aan bij de Luchtmacht. Ik werd goedgekeurd
en als militair deed ik veel aan sport. Had aanleg voor atletiek.
Kon goed middenafstanden zoals 400 (werd tweede van de
Luchtmacht) en 800 meter lopen.” Hij stopte ermee toen hij
voor een studie koos. Hij slaagde voor de HTS-elektrotechniek en omdat hij in diensttijd had gestudeerd, moest hij nog
zes jaar extra dienen. Op zesendertig jarige leeftijd zwaaide
Jan af in de rang van kapitein. Hij kreeg een nieuwe baan bij
het Grondstation in Burum en verhuisde met zijn vrouw en
twee zonen naar Buitenpost.
Terug naar de Elfstedentochten. Jan constateert dat de onrust tijdens de tocht de laatste jaren enorm is toegenomen;
er willen steeds meer racen. Toen hij 33 jaar geleden voor
de eerste keer de tocht per ﬁets aﬂegde, waren er ongeveer 4000 deelnemers. Dat zijn er nu ongeveer 13.000. Dus
meer dan verdrievoudigd. Tourﬁetsen deed, en doet Jan nog
steeds, graag. Zo ﬁetste hij diverse malen als liefhebber LuikBastenaken-Luik met daarin de venijnige klim La Redoute.
Ook de meeste heuvels in Zuid-Limburg heeft Jan inmiddels
bedwongen. Hardlopen, zijn oude liefde uit de diensttijd, doet
Jan nog sporadisch. Wel draafde hij een paar maal mee in het

Jan Schaafsma ingespannen bezig La Redoute te bedwingen tijdens
Luik-Bastenaken-Luik. (foto: Harrie Slagter)

grote peloton van de Vier Mijl in Groningen.
Persoonlijk leed bleef Jan niet bespaard. In 2001 overleed zijn
vrouw Susanne, zodat Jan verder alleen zijn twee zoons op
moest voeden. In 2002 nam Jan deel aan rouwverwerkinggesprekken. Daar ontmoette hij de Grootegaster champignon-kweker Henk Zuidersma, wiens vrouw ook was overleden. Al snel werden ze de beste vrienden. Henk deed aan de
wandelsport en nam Jan mee op zijn tochten. “Wandelen is
veel socialer dan ﬁetsen”, concludeert Jan na zoveel jaren.
“Het is gezelliger, je praat meer, je ontmoet andere mensen
en je lacht heel wat af. Hoewel na vier dagen Nijmegen of vijf
dagen Friesland, dan heb je niet veel meer te koop.”

In 2009 werd er bij Jan zelf een tumor geconstateerd en volgden drie ingrijpende operaties. Hierna moest Jan zijn conditie
weer helemaal opbouwen, want hij was erg verzwakt. In 2010
liep Jan een halve etappe mee in de Friese Elfstedentocht en
was toen bekaf. Dit jaar gaat het goed, want Jan liep zowel
de Elfstedentocht als de Vierdaagse van Nijmegen. 2011 is
een echt wandeljaar, maar 2012 wordt een ﬁetsjaar voor Jan.
Op het programma staat dan een ﬁetstocht naar Rome met
een bevriende ex-collega, Menno Tolsma, uit Burum.
Jan vertelt lachend een verhaal over de laatste Vierdaagse.
“Henk kan af en toe echt zo’n zuunige Grunneger zijn. We
wilden een bord soep kopen bij een horecagelegenheid. Het
kostte € 2,50. Dat vond Henk té duur, dus wij verder sjouwen. Komen we een ander eetgelegenheid tegen waar de
soep € 1,- kostte. “Hé, da’s mijn prijs”, zei Henk, en kocht 2
kopjes met heet water. Daarbij werd zo’n cup-a-soup dingetje
geleverd. Het vulde de maag nauwelijks, zodat we een gelegenheid verder allebei een bord soep kochten voor € 2,50.
Was Henk totaal nog een euro meer kwijt. Ha, ha.”
Toen Jan nog een klein jongetje was en in Den Helder woonde zag hij op tv de barre Elfstedentocht van de winter 1963.
Zijn grote held was toen Jan Uitham en zo las hij jaren later
een boek over zijn sportheld, waarin ook een verhaal over de
vriendin van Jan Uitham, Aaltje. “Zitten we tijdens de laatste Elfstedenwandeltocht in een café in IJlst, uiteraard weer
achter een bord soep, toen er een vrouw voorbij liep. Henk
herkende haar en zei: “Daar gaat Aaltje, de vriendin van Jan
Uitham.” Later op de dag haalden we haar in en we spraken
haar aan. Toen bleek dat Jan Uitham ook aanwezig was. Hij
is inmiddels ruimschoots de 80 gepasseerd en wandelt niet
meer. Hij was wel aanwezig en reed in zijn Mercedes de hele
afstand mee, terwijl wij liepen. De ontmoeting met Jan en
Aaltje vond ik toch ook een hoogtepuntje. Ik heb nu zelfs de
handtekening, na 48 jaar!”
Inmiddels zijn Jan en Henk beiden weer elk met een partner,
en ziet het leven er anders uit. Lopen zullen ze zo mogelijk
nog jaren doen, zorgend voor soms bulderende lachsalvo’s.
Niet te snel, meer van terras naar terras.

D e s p o r t foto

Terugblik Concours Hippique

Kampioen Sybren Minkema met zijn paarden Nielson van Kippenburg, Jaring fan Bokkum
en Lieuwe. (foto: H. Speulman)

Woensdag 3 augustus was het 58ste Concours Hippique Buitenpost.
Het was een dag met vele hoogtepunten. De ochtend stond in het teken van het jacht springparcours die in de klasse Z werd gewonnen door
Marian Lunsche met Whatever. De klasse ZZ werd gewonnen door Paula
de Jong met Osseweide’s Unanina. ’s Middags werd er een prachtige
show neergezet door Wereldkampioen IJsbrand Chardon en zijn team.
Vele toeschouwers kwamen naar Buitenpost om de Kampioenschappen
te zien. Dit jaar werden er maar liefst vier kampioenschappen tijdens Concours Hippique Buitenpost verreden. Om te beginnen werd Fabiolaa fan
Fjilhúzen kampioen bij de fokmerries Fries ras. Deze merrie werd gereden
door Age Okkema. Bij het kampioenschap voor Tuigpaarden Dames ging
de winst naar mevrouw Huckriede uit Enschede. Zij werd kampioen met
het paard Unaniem. De strijd bij de Tweespannen Hackneys om het kampioenschap was bijzonder. De 76 jarige meneer Kennis werd kampioen
met de Hackneys Reedhill’s Dancing Queen en Lowland’s Revelation. Het
latere toebedeelde kampioenschap Klavertje 3 Fries ras werd een spannende strijd met maar liefst 9 aanspanningen in de baan! Twee haalden
de eindstrijd niet. Sybren Minkema werd uitgeroepen tot kampioen met
zijn paarden Nielson van Kippenburg, Jaring fan Bokkum en Lieuwe. In
het bijzijn van de burgemeester werden alle 4 kampioenen gehuldigd. ’s
Middags werd de Grote Prijs van Buitenpost bij het springen verreden.
Paula de Jong beleefde een topdag. De thuisrijdster wist met Osseweide’s Unanina de Grote Prijs op haar naam te zetten door in de barrage
sneller te gaan dan Hans de Vries met Veldheer. De dag werd afgesloten
met het Tweespannen Tuigpaarden Fries ras. Deze strijd werd gewonnen
door Bauke de Boer met de paarden Lieuwe en Jaring fan Bokkum. De organisatie kijkt terug op een prachtige dag en liet weten in het dankwoord
trots te zijn op alle vrijwilligers en sponsoren.

De lezers van de Binnenste Buiten Post konden eerder kennis maken met Harm de Vries. In het aprilnummer 2009 had Nelleke Kemps
een interview met hem. Nu twee jaar verder is Harm een succesvol wieleramateur geworden. Onlangs won hij een zware wielerronde
van Ransdaal in Limburg (zie de foto boven). Drie dagen later won Harm in Surhuisterveen. Kortom onze plaatsgenoot is op dit moment
goed in vorm. (eigen foto)

Battle off the best 2011
In navolging van de vorig jaar gehouden Battle of the
best, wordt deze door twee rivaliserende ﬁetsploegen
op 16 september opnieuw gehouden. Een tijdrit van 58
kilometer rond het Lauwersmeer. De route zal evenals
vorig jaar voeren van Buitenpost via Kollum naar Dokkumer Nieuwe Zijlen, via Zoutkamp wordt vervolgens door
geﬁetst naar Lauwersoog waarna men weer afdaalt via
Anjum en Dokkumer Nieuwe Zijlen naar de ﬁnish nabij
sportpark De Swadde in Buitenpost. Werden vorig jaar
De Krampkes nog de winnaar, De Pusters hebben hard
getraind en zijn vastbesloten om dit jaar De Krampkes te
verslaan. Op 16 september om 19.00 uur zal bij sportpark
De Swadde het startschot klinken van de eerste ploeg
ﬁetsers, exact tien minuten later zal de tweede ploeg
vertrekken. Doordat in het kielzog van de ﬁetsers hun
begeleiders in auto’s met stopwatches meerijden, kan
men gedurende de tocht de tussentijden doorgeven, zo
weten de ﬁetsers gelijk of ze nog iets harder op de pedalen moeten gaan staan. De route zal evenals vorig jaar

weer rond het Lauwersmeer voeren. Een tocht van zo’n
58 kilometer. Welke door de openheid van het landschap
minimaal voor de helft tegen de wind voert. En de wind
is rond het meer vaak net wat sterker dan in de Wâlden.
Het is op dit moment nog afwachten welk weer Piet
Paulusma voor de renners in petto heeft.
Leuke bijkomstigheid is dat De Krampkes, vanwege het
behaalde succes van de vorige keer, benaderd zijn door
diverse sponsoren. De Krampkes hebben uit deze een
selectie gemaakt. Zwaarwegende gunningcriteria in
deze waren de ﬁnanciële draagkracht en de secundaire
voorwaarden! Dit jaar verschijnen ook De Krampkes als
eenheid in een nieuw tenue. Dit alles geeft de ronde
een professionele aanblik. De laatste trainingen worden
op dit moment afgerond, de renners hebben de kuitspieren aardig doen groeien. Wilt u de renners zien starten,
kom dan 16 september om 19.00 uur naar sportpark De
Swadde, of kom de renners tijdens de ronde aanmoedigen langs de route om het Lauwersmeer.

Baby- Kinderkleding & Accessoires
Nieuw en gebruikt

Dameskleding
voor dames met
een maatje meer

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

Tevens lingerie van het merk Anita
w w w. b e d i f f e r e n t k l e d i n g . n l

Ke r k s t r a a t 1 7
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Buitenpost

Grienewei 52 - 9137 SB Oosternijkerk
Tel. (0519) 241888 - www.faber-installaties.nl
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Cursusmarkt It Koartling
Cursusprogramma najaar-winter 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

Tekenen en schilderen (oproep)
Woensdagavond: 19.30 – 21.30 uur (10-12 lessen)
Start: 21 september wekelijks
Kosten: € 85,00 (excl. mat.)
Cursusleidster: Corina Blom
Opgave/inlichtingen: Joyce van der Laaken,
tel. 0511 542465
Edelsmeden (oproep)

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: 13 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: 13 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: oktober 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: oktober 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: oktober 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

Woensdagavond: 19.30 – 21.30 uur
(1x per 2 weken)
Start: 5 & 19 okt.; 2, 16 & 30 nov. & 14 dec.
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: 28 september
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 september
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 opgave van 8 personen
Kosten: € 68,00
Cursusleidster: Lutske Pilat
Opgave/inlichtingen: Evertje Gatsonides,
tel. 0511 542772
Bloemschikken (oproep)
Dinsdagavond: 19.30 – 21.30 uur
Start: 25 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: 6 okt., 17 nov. & 15 december
Kosten: € 20,00/€ 25,00
Cursusleidster: Gretha van der Meulen
Opgave/inlichtingen: Joke de Vries,
tel. 0511 543803
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

De cursusmarkt van Sociaal Cultureel Werk in It Koartling aan de Schoolstraat 31, die jaarlijks wordt gehouden op de eerste zaterdag van september, is in verband met de late zomervakantie verplaatst naar 17 september.
De tijd is ook aangepast. De markt begint om 13.00 uur en eindigt om 16.00
uur. Iedereen die op zoek naar een leuke hobby, kan komen kijken naar wat
er te doen is op cursusgebied. Verschillende cursusleiders laten zien hoe
ze hun producten maken en vertellen persoonlijk wat je als cursist kunt verwachten. Het aanbod bestaat uit keramiek, tekenen en schilderen, digitale
fotograﬁe, fotoclub, computercursus, quilten, bloemschikken, workshops
bloemen, luisteren naar muziek, edelsmeden, Spaans, muziekcursus voor
baby’s en peuters, kruidencursus en uitnodigend communiceren. Belangstellenden kunnen bellen met Evertje Gatsonides, tel. 0511 542772.

Cursus Uitnodigend Communiceren
De cursus Uitnodigend Communiceren is een basis cursus waarvoor geen
voorkennis vereist is. Voordat je aan de cursus begint is er een korte (telefonische) intake zodat ik weet wat je wilt leren. Jij als cursist weet dan wat
je van de cursus kunt verwachten. Je speciﬁeke leer-doelen worden zoveel
mogelijk in de cursus verwerkt. Afhankelijk van de vragen die er leven kan
er veel aan de orde komen. Om die reden verwacht ik van de cursist een
actieve rol. Tijdens de cursus kunnen veel vragen beantwoord worden: Hoe
ga ik om met weerstand? Hoe maak ik duidelijk wat ik bedoel? Hoe luister
ik goed naar een ander? Hoe vertel ik het mijn leidinggevende wanneer ik
het ergens niet mee eens ben? Hoe ontvang ik kritiek? Een aantal van de
vele vragen waar iedereen wel eens mee worstelt. Tijdens de cursus gaan
we het hier over hebben. Behalve de incident methode komen er andere
theorieën en methodieken aan bod waardoor meer inzicht in de communicatie verkregen kan worden. De cursus communicatie wordt gegeven in
een groep van 6 tot 10 personen. De grootte van de groep staat garant voor
persoonlijke aandacht van de docent. Aanvang van de cursus is in overleg
van 19.30-21.00 uur en de cursus beslaat vijf avonden aaneengesloten. Voor
opgave en informatie over de cursus: Harry van der Laan, tel. 0519 562487
of e-mail: h.vdlaan@knid.nl of bij Evertje Gatsonides, tel. 0511 542772.

Muziek met baby’s en peuters
Binnenkort hopen we weer met een nieuwe cursus ‘Muziek op Schoot’
voor baby’s en peuters in It Koartling te kunnen starten Dit wordt alweer
de vierde cursus. De cursus bestaat uit 10 wekelijkse lessen van 45 minuten en is bedoeld voor baby’s en peuters van 1 tot 4 jaar. Er wordt met
instrumentjes zoals bellenbandjes, schudkokers, ritmestokjes, linten, tamboerijnen en natuurlijk ook trommeltjes geëxperimenteerd. Ook worden er
kruip- en loopspelletjes gedaan. Het belangrijkste is echter dat het plezier
in muziek voorop staat. Als u samen met uw (klein)kind de wereld van
muziek spelenderwijs wilt ontdekken dan bent u van harte welkom. Meer
weten? Informatie en opgave bij Lutske Pilat, email: lutskepilat@hetnet.nl,
tel. 0512 352143 (www.lutskepilat.wordpress.com) of bij It Koartling, tel.
0511 541214, e-mail: info@itkoartling.nl.

Panna knock-out in It Koartling
Vrijdag 16 september is jeugdsoos It Koartling weer geopend van 19.30
tot 22.00 uur. Omdat dit de eerste keer na de vakantie is, organiseert It
Koartling ook een Panna knock-out in het centrum van Buitenpost (Nijensteinplein). Je kunt hier als jongere vanaf 11 jaar gratis aan mee doen
en leuke prijzen winnen. Ook krijg je een consumptiebon voor een gratis
drankje af te halen in jeugdsoos It Koartling. Jeugdsoos It Koartling is weer
geopend vanaf de 16e september. Openingstijden: 19.30 tot 22.00 uur,
leeftijd 1e klas tot 18 jaar. De 1e vrijdag van de maand is de jeugdsoos
alleen geopend voor jongeren uit groep 7 & 8, van 19.30 tot 21.30 uur. De
eerst volgende keer zal zijn op vrijdag 7 oktober.

Vele handen maken licht werk
Nog enkele weken en dan zit de zomervakantie er alweer op. Voor het kinderwerk betekent dit dat we het seizoen binnenkort weer gaan opstarten. We
bekijken dan onder andere of we voldoende vrijwilligers hebben. Want als
wij, net als vorig seizoen, een goed seizoen willen draaien: dan hebben wij
uw hulp nodig! Met uw hulp kunnen we ervoor zorgen dat er weer vele kinderen mogen knutselen. Het kost ook niet veel tijd. Zo’n 4 à 5 uur per maand,
als u één knutselmiddag organiseert. En bij voldoende vrijwilligers hoeft u
misschien maar één keer per 2 maanden. Op onze site www.itkoartling.nl,
staat meer informatie en nieuws van het kinderwerk. Voor meer informatie
en/of opgave als vrijwilliger, kunt u mailen naar: kinderwerk@itkoartling.nl.

Kinderdag groot succes!
Op dinsdag 2 augustus was het zover. Na voorbereiding, door zowel de
Feestcommissie Buitenpost en It Koartling, waren de kinderen welkom
op veld aan de Parklaan. Hier was van alles voor hen georganiseerd: Kids
Street Defense, luchtkussens, knutselen, kinderboerderij, schminken en
disco! Mede door het prachtige weer, de zon scheen volop deze dag,
werd het een groot succes. Zowel de ochtend als de middag hebben zo’n
50 kinderen geknutseld; er werd o.a. een tovertekening gemaakt. Niet alle
kinderen wisten precies wat het was, hierdoor werden de resultaten zeer
verrassend voor de kinderen. Ook het maken van armbandjes, er werden
zeer mooie exemplaren gemaakt die middag, viel in de smaak. Verder zijn
er enkele poezen, clowns, bloemen en vlinders geschminkt. De dieren
van de kinderboerderij werden gevoerd en er werd ﬂink uitgeleefd op het
springkussen. Mede dankzij alle vrijwilligers is het een geslaagde dag geworden. Kijk voor foto’s van deze dag op onze website: www.itkoartling.nl.
Of kijk op de website van de Feestcommissie Buitenpost.

Dé elektrische ﬁetsen specialist
· Giant

· Sparta

· Batavus · Gazelle
vanaf

€ 1499,-

Kijk voor actuele aanbiedingen op onze website.

D e vo l g e n d e B i n n e n s te B u i te n Po s t
wo r d t ve r s p r e i d i n d e we e k va n
26 s e p te m b e r.
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.

Groot assortiment
schoolspullen aantrekkelijk
geprijsd!
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Ate G ri j p stra
DorpsDenker -5“Wat me niet doodt, maakt me sterker”, schreef Friedrich Nietzsche.
Nu zou ik vast en zeker goede sier
maken als ik kon zeggen dat ik dit
juweeltje van wijsheid regelrecht had
opgegraven uit de geschriften van de
Duitse diepdenker. Maar helaas, de
waarheid is ietsjes banaler. Ik moet
u bekennen dat ik tijdens de vakanties de gewoonte heb ontwikkeld
mij te wentelen in allerlei uitwassen
van op z’n zachtst gezegd nogal plat
vermaak (dit wellicht ter broodnodige
compensatie van de welhaast verpletterende verantwoordelijkheid die
het ambt van DorpsDenker op mijn
wiebelige schoudertjes legt). Zo lees
ik in de zomermaanden nog wel eens
een stripboekje of een bloedstollend
thrillertje, terwijl ik mij doorgaans,
zoals algemeen bekend, louter en alleen bezighoud met het plukken van
de verrukkelijke pennenvruchten der
Hoge en Bij Voorkeur Hersensvermalende Literatuur. Daarnaast (o, hoe
beschamend is deze biecht!) zoek
ik als gevolg van mijn ziekelijke vermaakzucht regelmatig contact met
wat in kerkelijke kringen in een nog
niet zo grijs verleden werd aangeduid
als Het Oog van de Duivel. Zegt u
dat als postmodern Buitenposter heden ten dage nog wel iets? Zo niet,
laat uw DorpsDenker dan verlichting
brengen. Zo wel: slaat u gerust een
alineaatje of twee over. ‘Het Oog van
de Duivel’ was een door dienstknechten des Heren geliefkoosde metafoor
voor de TV en elk ander scherm dat
ervoor zorgde dat men als argeloze
gelovige onverhoopt met de werken
van satan werd geconfronteerd; ja
wellicht oog en oog met de Boze zélf
kwam te staan. O, de kwellingen der
moderne techniek! Wie had ooit kunnen bevroeden dat de televisie, het
bioscoopscherm, de laptop en de
smartphone niets anders waren dan
portalen die rechtstreeks uitmondden
in de poel des vuurs? Mijn excuses:
ik dwaal hopeloos af. Ik was namelijk
van plan om melding te maken van het
feit dat ik het bovenstaande citaat van
Nietzsche had opgepikt uit de beginscène van het persoonlijk door mij gedownloade pulpmeesterwerk Conan
de Barbaar, een ﬁlm uit 1982, waarin
niemand minder dan de vorige gouverneur van Californië zijn opwachting
maakte. “Wat me niet doodt, maakt
me sterker.” Wat een stoere uitspraak.
Wat een spierballenpraat! Het is zo’n
schitterend aforisme dat je te pas en
te onpas op jezelf (maar natuurlijk
vooral op anderen) kunt toepassen. Je
kunt jezelf er zo heerlijk geestelijk mee
afranselen als je je bijvoorbeeld hebt
voorgenomen om nu eindelijk eens
wat meer op je gezondheid te gaan
letten, om de geneugten des levens
te laten voor wat ze zijn en om voortaan eens wat aan lichaamsbeweging
te gaan doen (lees: ietsjes vlugger te
waggelen dan normaal). Mocht je dan
de bittere ontbering voelen wanneer
er wederom een welriekende (edoch
moddervette) hap aan je neus (en helaas ook aan je mond) voorbijvliegt, of
mocht het prikkende zweet in je van
uitputting halfgesloten ogen stromen
als je je wankelend voortsleept over
’s Heren wegen (en paden en lanen),
bedenk dan voortdurend: “Wat me
niet doodt, maakt me sterker!” Ter
afsluiting wil ik toch nog enige nuance
in dit Nietzscheaanse, of zo u wilt
Schwarzeneggeriaanse, woordengeweld aanbrengen door er op te wijzen
dat een andere Amerikaanse acteur,
die het zelfs nog iets verder heeft geschopt dan gouverneur, placht te zeggen: “Van hard werken is nog nooit
iemand doodgegaan. Maar ik ben niet
van plan om het risico te nemen!”
Hoogachtend,
Uw DorpsDenker, drs. A. Grijpstra

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

Otte Verbeek
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Buitenpost gaf me direct een ‘thuis’-gevoel

Mijn naam is Otte Verbeek. Afgelopen juni
mocht ik mijn vierentwintigste levensjaar vieren,
voor het eerst als getrouwd man. In mei ben
ik namelijk getrouwd met Joke. We wonen nu
gezellig met z’n tweeën in Buitenpost. Gelukkig
in Buitenpost, want ik wil hier graag blijven!
Ik heb niet mijn hele leven in Buitenpost gewoond. De eerste acht jaar van mijn leven
woonde ik in Rijssen, totdat mijn vader een
andere baan kreeg. Verhuizen vond ik in eerste
instantie niet leuk, maar ik voelde me in Buitenpost snel thuis. Bijna iedereen sprak Fries! Dat
vond ik ﬁjn, want in Rijssen kon ik alleen met
mijn ouders Fries spreken. Buitenpost gaf me
direct een ‘thuis’-gevoel.
Op de basisschool kwam ik in contact met muziek. Een groepje docenten van Muziekschool
De Wâldsang kwam iets vertellen over koperinstrumenten. Ik wist niet wat dat was, totdat ze
de instrumenten te voorschijn haalden en er op
begonnen te spelen. Ik was direct enthousiast
en heb mijn naam daarom meteen laten noteren. Ik had me ingeschreven voor muziekles!
Het muziekinstrument dat ik het liefst wilde leren bespelen was een trompet, maar dat werd
me afgeraden. Als je trompet speelde dan kon
je later niet meespelen in de plaatselijke brassband Concordia. Ik begon daarom op een cornet. Ik had hier wel aanleg voor, dus kreeg ik
al snel een plekje bij Concordia op de achterste
rij. Na een aantal jaar schoof ik steeds verder
naar voren, tot ik de eerste partij speelde. Daar
heb ik vele jaren van genoten. Ook bij andere
brassbands kreeg ik de gelegenheid om mee te
spelen, zoals bij het Koper Ensemble van de muziekschool en brassband de Wâldsang.
Op een gegeven moment kreeg ik de kans om
trompet te spelen bij een bigband. Die band

Otte Verbeek speelt op de zo begeerde trompet. (eigen foto)

werd zes jaar geleden opgericht door de muziekschool en ze vroegen mij of ik zin had om
mee te doen. Dit was natuurlijk mijn kans! Ik
had vanaf het begin al trompet willen spelen en
nu kon dat ook in Buitenpost! Ik heb de switch
gemaakt van cornet naar trompet en speel nu bij
verschillende bands.
Ik ben aangesloten bij een kerk in Buitenpost.
Als jongere is dat in deze tijd best bijzonder,
denk ik. Veel jongeren hebben er niet zoveel
mee. Dat kan ik best begrijpen. Niet alle kerken
zijn gelijk en niet alle christenen geven een goed
voorbeeld. Ik heb ontdekt dat, als je jongeren
mee laat denken over de kerk en ze een taak

geeft, ze ook betrokken raken. Ik denk dat veel
kerken bang zijn om jongeren verantwoordelijkheid te geven, maar gelukkig zijn er ook kerken
die het anders doen. Dat mocht ik vanaf mijn
zestiende al ervaren.
Tot op heden spendeer ik mijn werkdagen op
kantoor in Groningen. Daar ben ik werkzaam als
web-developer, platgezegd ‘websitebouwer’ bij
het bedrijf Taal&Digitaal. ‘Tot op heden’, want
we gaan binnenkort verhuizen! En welke plek
zou zich daar beter voor lenen dan het bruisende
Buitenpost?
Ik geef de pen door aan ????

Volksverhalen uit en over Buitenpost -deel 9Rovers (1)
Het onveiligheidsgevoel dat heden zo sterk is doet ons wel
eens vergeten dat het vroeger niet veel beter, in menig opzicht zelfs veel slechter was. Vooral in de negentiende en
twintigste eeuw werden de Friese plattelanders (en niet alleen die), met name de bij nacht reizenden en de bewoners
van in het veld gelegen boerderijen geplaagd door bendes
rondzwervende nachtbidders of nachtbiddlers, zwartmakers (zo genoemd omdat ze hun gezicht zwart maakten)
en andere rovers, die op zijn best eten en drinken afdwongen, op zijn ergst menig slachtoffer maakten. Dit vond ook
zijn neerslag in het volksverhaal. Vooral die verhalen waren
populair die goed aﬂiepen, die lieten zien hoe een moedig en slim iemand dit soort criminelen in de luren wist te
leggen. Bontsje Dalman-Douma uit Buitenpost wist hier in
1966 de volgende voorbeelden van op te dissen.

ait wer wat te iten of te drinken. Dy moesten dêr allegear
stjerre. Op it lêst is de plysje der achter kaam en doe ha
se dy rike hear yn ’e gefangenis set. Letter spoeke it dêr
yn dy stâl. Dan gong it altyd op in gûlen.
Dit nachtelijk gespuis beschikte, mag men de verhalen
geloven, soms over een wrang soort humor – en een
dichtader.

Jurjen van der Kooi. (eigen foto)

✴ It gebeurde ris in kear dat der in rôversbinde by in boer ta ’t hûs ynsetten kaam. Dy binde woe de hiele famylje deameitsje, mar earst woenen
se in kostlik miel ha. Dêr twongen se de boer en de frou ta. Doe waard
dat miel foar dy rôversbinde rémakke. Allerhande lekker spul kaam der op
tafel. Doe sei de boer bedaardwei: “Wolle jim der ek moster en eek [azijn]
by ha?” Jonge-ja. “Jan,” sei de boer tsjin de grutfeint, “helje dû Moster
en Eek.” Jan der út en even letter kaam er werom mei twa ûnbidich grutte
hûnen. Se seagen der út as liuwen. Dat wienen Moster en Eek. “Moster
en Eek, pak se,” sei de boer. Yn in omsjoch knapten de beide hounen de
strôtten fan ’e rôvers stikken, dat de iene nei de oare foel kroandea del.
Moster en Eek rêdden mei de saak.
✴ Der wie in dûmny, dy moest te preekjen. Hy ried op in hynderke. Doe
kamen der rôvers oan, dy foelen him oan. Sy klaaiden de dûmny hielendal
út, bûnen him de polsen fêst en smieten him yn ’t wetter. It hynderke
namen se mei. Mar de dûmny krige de touwen los, dêr’t se him mei fêstboun hienen, en alhiel neaken, sette hy de rôvers achternei. Sy wienen nei
in herberch tagong en dêr sette de dûmny ek op ta. Hy die de doar iepen.
De faam kaam foar. Hy sei: “Jow my jo skelk.” Dat die se en hy bûn him
de skelk foar. Doe fertelde er wat der gebeurd wie. De plysjes waarden
der by helle. It hynderke stie dêr op ’e stâl. Doe’t it syn baas seach begong
it te wrinzgjen. De rôvers waarden oppakt en de dûmny krige syn klean
wer. Hy kaam noch krekt op tiid foar de preek.
Over roverherbergen en andere gebouwen waarin onfortuinlijke reizigers
uitgeschud werden, zoal niet vermoord, hoorde men vroeger vaak vertellen. Ook daar had Bontsje weet van.
✴ Oan dizz’ kant Grins stie in slot. Dêr wenne in skatrike keardel yn. As
dêr skoaiers en skoaisters kamen, dan krigen dy dêr wat e drinken. Wie’t
drinken op, dan sei er: “Wolle jimme myn vee ris sjen?” En dan brocht er
dy minsken nei de stâl. Dêr wie ’t ien grut gejammer fan minsken. Want
alle skoaiers, dy’t dêr kamen, dy bûn er dêr op ’e stâl fêst en dy krigen no-

✴ Der wie in rôversbinde, dy bistie út seis man. Elkenien
dy’t de Swarte Wei achter Tolbert lâns roan, wie gefaarlik.
Dy rovers bruiden sa’nien ôf, of makken him dea, behalve
as er syn beurs oerjaan woe. As se tefoarskyn kommen,
seinen se der in rymke by op:

Wij gaan vanavond met ons zessen,
en wij dragen scherpe messen.
Maar is het duistere maan,
dan zullen we met ons twaalven gaan.
✴ Der wie in boer, dy hie tolve hinnen en in hoanne. Alle moarnen kaam
de arbeider by it hok om nei de dieren te sjen. Op in moarn gong hy der
wer hinne. Mar doe seach er raar op, want der wie net in hin te sjen. Ek
net in hoanne. Hy gong fuort nei de boer ta en fertelde hoe’t de saak der
foar stie. De boer woe’t net leauwe en sei, hy moest mar ris by de leider
op gean. Dat die de arbeider, en doe’t er goed taseach, doe siet dêr wat yn
’e hoeke. Hy krige it beet en wat wie ’t doe? De hoanne. Mar dy wie alhiel
plukt. It beest hie net in fear mear oan him. Oan ’e poat siet in pompierke.
Dêr stie op te lêzen:
Hier kom ik aan,
naken en bloot.
Gisteravond waren we met ons dertienen,
daar zijn er twaalf van dood.
✴ Op ’e Grinzer strjitwei te Burgumerheide roan froeger de nachtwacht. ’t
Wie dêr doe allegearre noch bosk. Op in kear wienen der dieven, mar dy
wachten earst oant de nachtwacht foarby wie. Doe sloegen se har slach.
Sy stielen in dier, dat slachten se en it fel hongen se oer de hekke, mei in
rymke derby:
De wacht is voorbij,
het stelen is vrij.
Het vel over de hek,
en ’t vlees op de nek.
Volgende maand een verhaal over een rover die naar Buitenpost moest.
Jurjen van der Kooi

De n ieuwe
col lec t ie is bi n nen !

0 5 1 1 541297

Gaa st ra-Tw i n l i fe -Prote st- O n ly Play-Ad ida s -Ni ke -Pu m a

CHRISTINASTRAAT 4 - BUITENPOST
0511 541635
telefoon: 0511-541297

Nu ook voor al uw catering!

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

WOR DT V E RWACH T (1 E W E E K SE P T E M BE R )
N I EU W E COL L EC T I E W I N T E R BR E IG A R E N

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

Kerkstraat 26
9285 TB Buitenpost
tel. 0511 544575
westra@juweliersidia.nl
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D e foto’s

Revalidatie en recreatie zwemmen voor gehandicapten
leren zwemmen. De begeleiding
is vaak één op één en als ze het
zwemmen beter onder de knie hebben, in kleine groepjes. Ook voor
de twee groepen volwassenen is
er, indien nodig, hulp beschikbaar.
Deze groepen zwemmen van 20.00
tot 20.30 uur of van 20.30 tot 21.00
uur. Sommige deelnemers zwemmen al meer dan 20 jaar mee. Een
aantal enthousiaste vrijwilligers
helpen hierbij. Dit is intussen ook
een hechte groep geworden. Zij
doen dit werk al verschillende jaren met veel plezier en veel inzet.
Elke week met elkaar zwemmen
verbindt en dat is te merken aan
de onderlinge contacten. Zowel bij
Trotse zwemmers tonen hun nieuwe, zeer verdiende certiﬁcaat, samen met een roos
de deelnemers, de ouders van de
aangeboden door bloemenzaak Hedera uit Buitenpost. (eigen foto)
deelnemende kinderen als bij de
vrijwilligers is in de loop der jaren
Wat verenigt ons… het zwemmen op dinsdagavond
een hechte band met elkaar ontstaan.
in zwembad de Kûpe georganiseerd door de Stichting
Revalidatie en Recreatie Zwemmen voor GehandicapEr is het afgelopen seizoen weer ﬂink geoefend en geten in Achtkarspelen en omgeving (RRZG). Deze orgatraind. Alle deelnemende kinderen hebben weer beter
nisatie biedt haar leden iedere dinsdagavond de geleleren zwemmen. Een geweldige prestatie. De laatste
genheid een half uur te bewegen in extra verwarmd
dinsdag van het seizoen konden zelfs een aantal deelwater. Dit revalidatie of recreatief zwemmen voor zonemers, na een succesvol verlopen examen onder het
wel kinderen als volwassenen vindt plaats onder begetoeziend oog van de zweminstructrice Hieke Nauta,
leiding van een zweminstructrice, een fysiotherapeute
hun fel begeerde diploma of certiﬁcaat in ontvangst
en vrijwilligers in zwembad De Kûpe te Buitenpost.
nemen.
De deelnemers kunnen dan lekker bewegen en zwemmen in extra verwarmd zwemwater om o.a. de spieren
Er is ruimte voor nieuwe deelnemers
en gewrichten soepel te laten worden en hun conditie
Dinsdagavond 6 september 2011 beginnen we weer
te verbeteren. Dit is een uitkomst bij mensen met een
vol enthousiasme aan een nieuw seizoen zwemmen.
lichamelijke aandoening, beperking of handicap in de
Wilt u of wil jij graag revalideren of recreatief zwemregio, die bij vele andere sporten buiten de boot vallen.
men, kom dan gerust vrijblijvend langs op dinsdagDe deelnemers kunnen zelfs hun zwemdiploma’s haavond van half acht tot negen uur in zwembad De
len, want er worden ook zwemlessen gegeven.
Kûpe aan de Kuipersweg in Buitenpost. Lijkt het u leuk
om als vrijwilliger mee te helpen dan bent u ook van
Iedere week wordt er individueel of in kleine groepjes
harte welkom. U kunt ook contact opnemen met J.
gezwommen door kinderen van 19.30 tot 20.00 uur.
Wolthuizen, tel. 0511 541739 of met G. Van Oosten,
Deze kinderen hebben extra aandacht nodig om te
tel. 0511 542893.

Buitenpost 1940-1945 deel -17-

Opnieuw zijn op 13 juli twee brimzen (=paardenvliegen, (scheldnaam voor Buitenposters)) waargenomen te Buitenpost. Naast de brimzen op het kunstwerk in het centrum
van Buitenpost zijn ze nu ook waar te nemen op het scheve restant van een eerdere
lantaarnpaal bij de rondweg van Buitenpost, namelijk vlak ten zuiden van de rotonde ten
westen van Buitenpost ter hoogte van China Garden. (foto: Roel Timmermans)

Wat is het ﬁjn wandelen hier in Buitenpost langs de vijvers aan de rand van het dorp. Puur
genieten van de vogels, de bloemen, en de luchten. En zo nu en dan even stilstaan, even
helemaal in het rond draaien en maar om je heen kijken. Gewoon ﬁjn! Maar dan ineens,
vlak bij de rotonde in ‘t West een afgeknapte lantaarnpaal en een helemaal verwrongen
aanwijzingsbord van China Garden. Als daar maar geen persoonlijke ongelukken bij zijn
gebeurd, denk je dan en meteen heel nuchter: “Dat kost een mooie duit om dat weer in
orde te krijgen”. Dan... een eindje verder... een dood koolmeesje midden op het ﬁets-/
wandelpad. Verdriet in de vogelwereld. Ook daar! Met een stokje heb ik het vogeltje naar
de kant van het pad in het gras geschoven. Wordt het tenminste niet plat “gereden”.
Ook dit maak je mee op een wandeling. (foto: H.G. Wiersema-van der Es.)

Nijenstein wordt commandopost van het verzet
In aﬂevering 3 en 4 hebben we gezien hoe het verzet en Buitenpost op gang kwam. Reeds in 1940 begon Klaas de Vries
van de Jeltingalaan de berichten van radio Oranje uit Londen
over te schrijven en te verspreiden. Dit was het prille begin
van het verzet dat zich aanvankelijk langzaam uitbreidde. Van
het één kwam het ander. De komst van onderduikers vroeg
om verzorging. De LO, Landelijke Organisatie voor hulp aan
onderduikers, ontstond met daarbij het NSF, Nationaal Steunfonds. In Buitenpost ontstonden enkele groepen naast elkaar
met hetzelfde doel en daarbij de hulp van het distributiekantoor (aﬂevering 4). Naast dit ongewapend verzet ontstond het
gewapend verzet, de OD, Orde Dienst. De OD had als taak
de geallieerde bevrijders te helpen, wanneer deze de regio
bereikten en daarna de orde mee helpen te handhaven. Dr.
Van der Kam, woonachtig aan de Stationstraat 19, hield zich
naast zijn LO-werk eveneens bezig met de vorming van een
OD. Maar hoe ontwikkelde zich dit verzet in Buitenpost?
Op het gemeentehuis, destijds Nijenstein, werkte Jacob
Pijnacker. Pijnacker was op 12 februari 1905 geboren te Kollum en woonde aan de Julianalaan 15. Hij was een organisator
met een grote mensenkennis. Als hoofd van de Luchtbeschermingsdienst Achtkarspelen onderhield hij veel contacten in de
gemeente. Zijn verbindingslijnen liepen zelfs tot in Drachten
en Dokkum. Dit kwam hem uitstekend van pas in zijn werk
voor de LO en de vorming van de OD. Bovendien bleef hij via
Drachten op de hoogte van de provinciale illegale ontwikkelingen. De toename van het aantal onderduikers in de tweede
helft van de oorlog vergde steeds meer mankracht. Het bleek
ook dat verschillende onderduikadressen van twee, soms drie
kanten, hun bonkaarten kregen. En dat was niet de bedoeling.
Daarbij kwam dat tegelijkertijd nog eens de ontwikkeling van
de OD kwam. En toen Van der Kam moest onderduiken, nam
Pijnacker zijn plaats in om het gewapend verzet verder voorzichtig uit te bouwen. Dat alles werd teveel voor één persoon.
Hij zocht hierbij de hulp van twee collega’s in het gemeentehuis. Wim van Mourik van de afdeling ﬁnanciën was bereid
mee te helpen met de vorming van een OD voor de gehele gemeente. Van Mourik was geboren op 13 januari 1919 te Twijzelerheide. In de oorlogsjaren woonde de weduwe Van Mourik
met haar gezin aan de Voorstraat 40, thans bewoond door de
familie H.F. Kiewiet. En daar kwam vrij onverwacht nog een
hulp bij in de persoon van Gosse Enzerink. Enzerink kwam uit

ertsma van Augustinusga, die een geregeld contact had met
Drachten, hierbij aanwezig. Deze vergadering werd de start
voor één gecoördineerde organisatie van de NBS Achtkarspelen. Deze opzet was geheel in overeenstemming met het
beleid van Pijnacker. De organisatie in onze gemeente vloeide
dan ook vrij vlot in het provinciale geheel. Er ontstond een deﬁnitieve structuur, gelijk voor iedere gemeente en provincie. Dit
betekende voor onze gemeente aan de top de Gemeentelijk
Commandant, afgekort Geco, Jacob Pijnacker, met naast zich
de Gemeentelijk-Operatie-Leider, de Gemol, Wim van Mourik.
Vanaf dat moment kreeg de gemeentelijke NBS haar concrete
vorm, aangestuurd door dit tweetal.
Welke rol speelde Buitenpost hierin? Hoe stonden de inwoners hier tegenover? In enkele volgende aﬂeveringen zien
we hoe brandhaarden van het ongewapend en bewapend
verzet zich als een netwerk uitrolde over het destijds kleine
dorpje Buitenpost.
Jasper Keizer
Wim van Mourik, Gemol, Gemeentelijk Operatieleider.
(foto: Jasper Keizer)

Goor, waar hij bezig was met de oprichting van een OD-groep.
Maar de grond werd hem te heet onder de voeten, hij moest
onderduiken. Zo kwam hij terecht bij de garagehouder Rint
van der Meulen. Eenmaal in Buitenpost, kon hij, gelegaliseerd,
tijdelijk aan het werk op het gemeentehuis. Daar kwam hij
(toevallig?) terecht bij Pijnacker. Met zijn kennis en ervaring in
Goor kwam hij op het juiste moment. Hij werd een dankbare
medewerker van Van Mourik. Zo ontstond er in Nijenstein een
hecht driemanschap met goede contacten in de gemeente tot
in Drachten op het terrein van de LO en de OD. Het is duidelijk
dat de toename van de illegale activiteiten de behoefte deed
ontstaan aan een betere coördinatie. Van Mourik nam het gewapend verzet voor zijn rekening en Pijnacker de LO. Toen op
bevel van prins Bernhard de NBS, de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten, werd gevormd, volgde een reorganisatie van het verzet. Niet overal ging dit even vlot. In Buitenpost
werd in onderling overleg besloten een vergadering te beleggen ten huize van weduwe Van Mourik Hierbij waren aanwezig Jacob Pijnacker, LO en OD, Wim van Mourik, OD, Klaas
de Vries, LO, Johannes Kooistra en nog enkelen waarvan de
namen helaas niet bekend zijn. Waarschijnlijk waren ook Jacob
Rusticus als vertegenwoordiger van het NSF en meester Folk-

Sprek wurd fan de moanne
Lige
Abbekaten, almenakken en de wierheid, dêr hat de folksmûle
net sa’n hege pet fan op. Je kinne lige as in abbekaat en lige
as in almenak.
Hy kin lige dat it by de tsjerkelaaien delrôlet.
Hij kan liegen of het gedrukt staat.
Tsjongejonge, dat liicht der net om.
Nou zeg, dat is me geen kleinigheid.
Fan hearren en sizzen liicht men it meast.
Wat je van horen zeggen hebt, is niet zo betrouwbaar.
Sy is yn har earste leagen net smoard.
Zij zegt wel vaker onwaarheden.
Leagens hawwe koarte skonkjes.
Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt ze wel.

Lady’s Day & Night bij BuitengewoonBuitenpost

Be d r ij v i g hei d door Piet Pettinga
Hoving Bouwontwerp verhuist

BuitengewoonBuitenpost opent het nieuwe seizoen met een spetterende Lady’s Day & Night
op donderdag 22 september van 13.00 uur ‘s middags tot 20.00 uur ‘s avonds. Onder het
genot van een kopje thee met kleine luxe versnaperingen showen een aantal modellen een
deel van de nieuwe herfst- en wintercollectie tijdens de Modeﬂitsen om 15.00 en 20.00 uur..
Ook zal de Red Hat Society Buitenpost om 20.00 uur een optreden verzorgen.
Maar er staat nog veel meer op het programma. Specialisten adviseren u ter plekke hoe u uw
uitstraling kunt optimaliseren. Zo kunt u aan de hand van een persoonlijke kleurenanalyse
zien wat kleuren in kleding en accessoires voor u kunnen betekenen. Welke kleuren passen
bij u en welke kleuren niet. U kunt zich ook laten adviseren over uw haar en make up. Carin’s
Haarmode, kenners op gebied van haar, en schoonheidsspecialiste Reﬂection staan voor u
klaar in de winkel. En wilt u eens lekker ontspannen? Probeer dan de stoelmassage van
Shiatsu-deskundige Marianne van Dijk. Tenslotte laat Galerie Noordervleugel u kennismaken
met een andere vorm van verwennerij: de mogelijkheden van een high tea in de galerie.
U kunt natuurlijk ook op uw gemak de nieuwe herfst- en wintercollectie in de winkel bekijken
en passen. U treft de volgende merken: Oska, Ciso, Gozzip, Pools, Icelandic Design, Outdoor
Europe, Het, Container, Cincini, Boris, Sust, Slippery, Bohemia en ART bij ons aan. De schoenenen laarzencollectie omvat de merken Jan Jansen, Trippen, Grotesque en Dutch Charme. Bij de
schoenen en laarzen is het draagcomfort gekoppeld aan bijzondere vormgeving. En natuurlijk
vindt u in deze winkel ook vele bijpassende accessoires bij de kleding. Van tassen en sjaaltjes
tot kettingen, armbanden en ringen.
Nieuwsgierig geworden?
Bezoek de website: www.buitengewoonbuitenpost.nl of kom eens langs in de winkel aan de
Voorstraat 45, 9285NP, Buitenpost, tel. 0511 541554. Tot ziens in de winkel!
Zie ook de advertentie elders in dit blad.

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.

Enige tijd geleden ontvingen we van bovengenoemde vaste adverteerder het verzoek, om in
deze krant aandacht aan
zijn verhuizing te besteden, aan deze vraag willen we graag voldoen.
Waar nu aan Acht oan de
Diken 45 nog een bouwunit staat, zal volgend
jaar een woonhuis/kantoorpand verschijnen (de
fundamenten liggen er
al), waar Edwin Hoving
met zijn gezin zal gaan
Edwin Hoving bij zijn reclamebord aan Acht oan de Diken. (foto: redactie)
wonen en tevens kantoor
gaat houden. U kunt daar
nu al terecht voor een ontwerp en/of advies betreffende de bouw variërend van dakkapel tot luxe villa en van schuurtje tot bedrijfsgebouw.
Hoving is in 2005 aan de Waterlelie begonnen als bouwadviseur en heeft bewust voor Buitenpost als standplaats gekozen om op de grens van Groningen en Friesland de noordelijke
provincies goed te kunnen bedienen. Er kan advies worden ingewonnen vanaf uw eerste gedachte tot verbouw, aanbouw of nieuwbouw en aan de realisatie hiervan, d.w.z. van ontwerp,
bouwvergunning, offertes/aanbesteding, toezicht tijdens de bouw en de oplevering, kortom
voor alle aspecten van het bouwproces kunt u bij Hoving terecht. Heeft u plannen voor verbouw, nieuwbouw of restauratie, neem dan contact dan op (zie de advertentie elders in dit
blad) en in een vrijblijvend gesprek wordt u verder geïnformeerd. De gehele administratieve
rompslomp kan Edwin Hoving u tevens uit handen nemen ( o.a. bouwvergunningen).
De crisis in de bouwwereld gaat ook Hoving niet voorbij, maar zijn optimistische aard geeft
hem de moed om deze investering te doen, ook in de wetenschap dat de cliënten na de realisatie van het pand op een keurige manier kunnen worden ontvangen en alle documentatie
duidelijk en overzichtelijk kunnen bekijken. De nieuwe standplaats is goed gekozen, eerste
zijstraat links na de rotonde aan de zuidzijde van Buitenpost.
In de afgelopen jaren is de hoofdmoot van de werkzaamheden komen te liggen op het ontwerpen. Daarom heeft Edwin Hoving nu ook gekozen voor een naamswijziging: Hoving
Bouwontwerp. Hoving hoopt u te kunnen ontmoeten en u van dienst te zijn. Hij zit zijn hele
leven al in de bouw, eerst werkzaam bij zijn vader als timmerman. Later als tekenaar, werkvoorbereider en calculator, het is hem als het ware met de paplepel ingegoten, en dus vanaf
2005 als eenmanszaak in Buitenpost. De redactie wenst hem veel succes op het nieuwe
stekkie aan Acht oan de Diken 45.

P r ijs p uz zel

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.
zon
zee
strand
surfen
schep
wandelen
uitgaan
uitrusten
pret
caravan
tent
wind
regen
lachen
eiland
berg
bos
bomen
haring
chalet
park
slagboom
route
auto
boeken

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:

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 16 september.

Oplossing prijspuzzel juni.
Kerkstraat 19 Buitenpost (wordt per januari 2012 Kuipersweg 16)

De puzzel in het juninummer heeft 23 correcte inzendingen opgeleverd!
(Waarvan 16 van één inzender, wat geen garantie is voor een prijs!) De oplossing luidde:
Kadernota. De winnaar is: Mila Martins, Parcours 49.

De Binnenste Buiten Post

Foto-overzicht Buitenposter Feestweek (Paardenmarkt) 2011

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

www.friesewouden.nl

De Binnenste Buiten Post

Binnen
Post

Vakantie(hulp)
Ach buurvrouw, als u dit jaar
toch niet met vakantie gaat, zou
u dan in de weken dat ik weg ben
een oogje op mijn huis willen
houden? Ik zet de ramen op een
kiertje, maar wilt u ze ’s avonds
dan dichtdoen en er op letten
dat het niet inregent? En als het
onweert, wilt u dan de stekker
van de TV uit het stopcontact
halen? De brievenbus hoeft niet
elke dag geleegd te worden hoor,
maar om de twee dagen, anders
raakt hij verstopt. En als u toch
die brievenbus leeghaalt, wilt u
dan de post op stapeltjes leggen
en de kranten op volgorde? Dat

is voor u geen moeite en voor
mij een groot gemak als ik terug
kom. Wilt u er op letten dat het
waakvlammetje niet uitwaait?
Houdt u de glazenwasser in de
gaten? Die komt toch ook bij u? U
wilt het geld wel even voorschieten misschien? En als u toch uw
eigen buitenboel doet, neem dan
bij mij ook even de ramen mee en
ook graag het stoepje. En oh ja,
de loodgieter kan komen. Ik heb
hem gezegd dat hij de sleutel bij
u kan halen. Ik heb namelijk ergens lekkage en daarom moet de
hoofdkraan worden afgesloten
nadat u water hebt gebruikt.
Oh ja, wilt u dinsdag op de telefoon letten? Er kan een kennis
bellen die niet weet dat ik met
vakantie ben. En als u toch op de
telefoon wacht, wilt u misschien
wel even een stofzuiger door het
huis halen en hier en daar wat
afstoffen. Dat is toch niet te veel
gevraagd, wel? Oh ja, de oleander
moet elke dag een klein scheutje
water hebben, de vingerplant
elke dag een groter scheutje, de

vetplant twee druppeltjes en de
stefanotis tweemaal in de week
in een bak lauw water zetten
en de lobelia eenmaal per week
in koud water. Het bakje van de
hertshoorn moet wel voor éénderde gevuld blijven en wilt u de
bladen elke week afsponsen? Zou
u de koelkast willen ontdooien,
als het voor u niet te veel moeite
is? Dat hoeft maar één keer. Het
is maar weinig werk, alleen met
het uitlekken van het vriesvak
uitkijken voor het element. En
dan heb ik hier een lijstje met
boodschappen. Wilt u die in
huis halen? Want bij mijn thuiskomst zijn alle winkels dicht.
Brood koop ik onderweg wel en
een bloemetje dat staat ook wel
gezellig als ik thuiskom. Wilt u
alstublieft het huis en de kasten
regelmatig luchten? O, o, wat een
organisatie voor een vakantie.
Eerst al die voorbereidingen, dan
óók nog eens die vermoeiende
reis en al die ongelukken onderweg. U hebt groot gelijk dat u
rustig thuis blijf.
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Uit d e ou d e d o os

K leuren m a ar... door Donny Windsant
De boot is van beurtvaartschipper W.L. Dijkstra, in 1944 genomen vanaf de klapbrug
over de Buitenpostervaart. De boot bevatte toen geen goederen, maar was volgepakt
met mensen uit Buitenpost, die een dagtochtje naar Leeuwarden hadden gemaakt. (foto:
Juul Beerda)

Boekenbal… en Buitenpost een
schrijver rijker

A nne’s ansichten
Auke-Willem Kampen toont trots zijn boek. (eigen foto)

Concordia, De Woudklank, De Harpklank, Excelsior en Het Strijkje hebben in deze muziekkapel hun concerten gegeven. Omstreeks
1830 was de belangstelling voor muziek en zang veel omvangrijker dan tegenwoordig maar er was dan ook nog geen tv. Helaas heeft
de koepel tijdens de Tweede Wereldoorlog wegens bouwvalligheid en door brandstofschaarste het loodje moeten leggen. Het jongetje
op de voorgrond is Gerrit Roosma. De familie M.J. Kramer woonde tot voor enkele jaren in de woning links. De muziekkoepel stond op
het parkeerterrein achter de kiosk aan de Stationsstraat.

Een rode loper… Twee pilaren met ballonen en slingers, wellicht is het
u opgevallen wanneer u op zaterdag 8 juli de Irenestraat 56 passeerde.
Auke-Willem Kampen, geboren in 1975, woont met zijn vrouw Feikje in
Buitenpost. Deze bevlogen docent, zowel in het voortgezet onderwijs actief geweest als nu ook in het basisonderwijs, studeert vandaag de dag
nog theologie aan de Evangelische Theologisch Academie te Zwijndrecht.
In het verleden was Auke-Willem als liedschrijver en zanger betrokken bij
de muzikale formaties Just A.S.K. en No Veer. Tegenwoordig zet hij zijn
creatieve gaven dankbaar in als initiatiefnemer en directeur van de Stichting ZILT, die zich ten doel stelt kerkelijke gemeenten te ondersteunen in
de creatieve invulling van hun kerkdiensten. In deze hoedanigheid schreef
en regisseerde Auke-Willem reeds een aantal succesvolle dienstvullende
programma’s, waaronder enkele uitgebreide multimediale musicals. Als
een nieuwe mijlpaal geeft hij nu ook het boek Mizmoor De Poort des Levens onder het genre christelijke fantasy uit, een project waaraan hij sinds
het jaar 2000 heeft gewerkt. Het is het eerste deel van een trilogie. De
overige twee boeken komen volgend jaar van de drukpers. Naar aanleiding van de uitgave van het eerste boek werd er een feestje georganiseerd, oftewel een ‘Boekenbal’. De rode loper lag uit en bij binnenkomst
zat schrijver Auke-Willem aan tafel om zijn boeken te voorzien van een
handtekening met een persoonlijke noot. Ook beste vriend Christiaan B.J.
van der Veen, die tijdens het schrijvenproces als klankbord heeft gediend,
en later als revisor, ontbrak niet. In de tuin stond een partytent gereed en
werd een ieder voorzien van een hapje en een drankje in een gezellige
en gemoedelijke sfeer. We kunnen trots zijn in Buitenpost dat wij een
nieuwe schrijver in ons midden hebben!

