
De raad besloot in 2011 dat er een onder-
zoek moest komen naar de toekomst van 
zwemvoorzieningen in Achtkarspelen. Dus 
niet alleen voor Buitenpost. De Grontmij 
kwam met een rapport “Kansen voor een 
toekomstig zwembad in Achtkarspelen”.

Toekomstvisie
De Grontmij concludeerde dat privatisering een 
bestendige oplossing kan zijn. Sluiting van De 
Kûpe zou betreurenswaardig zijn, alleen al omdat 
dit zwembad meer dan 40 jaar dienst heeft ge-
daan en gedurende deze periode het aanzicht van 
Achtkarspelen heeft medebepaald. Verder gaan 
met dit zwembad is echter een onbegaanbare 
weg binnen de huidige exploitatievoorwaarden 
en de taakstellende structurele besparing van € 
280.000,- per jaar. Bij sluiting van ‘De Kûpe’ zou 
een vanuit de markt ontwikkeld zwembad de pijn 
kunnen verzachten, zeker indien sprake is van een 
vergelijkbaar aanbod en bij vergelijkbare exploita-
tievoorwaarden. Afgaande op signalen vanuit de 
markt bestaat er perspectief voor het behoud van 
overdekt zwemmen in Achtkarspelen.

De zogenaamde markt
Ten minste twee marktpartijen toonden belang-
stelling om voor eigen rekening en risico een 
zwembad in de gemeente te exploiteren. Dan 
gaat het om een iets ander type zwembad als 
De Kûpe. Dit nieuwe private zwembad zou zelfs 
kunnen leiden tot extra zwemactiviteiten, waar-
aan een groeiende behoefte bestaat (warm-
wateractiviteiten voor ouderen, gehandicapten 
enzovoort). Een nieuw privaat zwembad zal 
echter geen wedstrijdbad bevatten, waardoor 
zwem- en waterpoloclub PWC haar basis ver-
liest. Dat zou een grote aderlating zijn, omdat 
deze vereniging al jarenlang gestalte geeft aan 
de zwemsport in Achtkarspelen.

Behoud van De Kûpe?
De argumenten voor het behoud van de functie 
van het zwembad in Buitenpost worden gerela-
teerd aan het huidige gebruik. De gemeenteraad 
drong in 2011 sterk aan op het behoud van een 
25-meter bad in verband met verenigingsgebruik 

en handhaving van de 
huidige tarieven. Daar-
naast werd gevraagd 
de mogelijkheden van 
samenwerking met 
omliggende gemeen-
ten te onderzoeken. 
Dit bleek echter geen 
haalbare kaart te zijn. 
Als een particuliere on-
derneming een nieu-
we zwemgelegenheid 
aanlegt en de overheid 
eisen aan zo’n private 
partij stelt, dan komen 
wet en regelgeving 
rondom aanbesteding 
in beeld. De raad stel-
de in zijn vergadering 
van 12 januari jongstle-
den de volgende eisen: 
Locatie Buitenpost, 
algemeen toegankelijk 
voor alle leeftijdsdoelgroepen, borgen van toe-
gankelijkheid van zwemvereniging, mogelijkheid 
tot doelgroepzwemmen, breedtesport/recreatief 
zwemmen; zwemonderwijs, garantstelling tot ex-
ploitatie gedurende 25 jaar, de huidige zwemvoor-
ziening wordt tijdens de verbouw zo kort mogelijk 
gesloten, minimale afmetingen van het hoofdbad 
zijn 25 x 10 meter, voorkeur geven aan duurzame 
oplossing op gebied van energie en wat daar ver-
der bij komt kijken, mogelijkheid voor inzet van 
vrijwilligers en/of betrekken van mensen met 
achterstand in de arbeidsmarkt. Een kleiner bad 
is, wat de raad betreft, niet aan de orde.

Financiële haalbaarheid en exploitatie
Hèt vraagstuk voor de gemeente is de financiële 
haalbaarheid van de exploitatie. De exploitatielast 
zal groter worden bij een toenemende badlengte. 
Door het maken van slimme combinaties kunnen 
marktpartijen wellicht een positief effect op de 
totale exploitatie realiseren. Door een openbare 
aanbesteding te houden, wordt de markt uitge-
daagd haar kennis in te zetten om daarmee een 
optimaal resultaat te behalen.

Taak/opdracht
Met deze gegevens moet het college van burge-
meester en wethouders proberen de hoofdprijs  
binnen te slepen oftewel op de private markt 
een ondernemer bereid zien te vinden die deze 
klus met de gestelde eisen kan en wil klaren. 

Zwem- en poloclub PWC
Met een ludieke actie, zowel buiten als in de 
raadzaal, (zie foto) liet PWC overduidelijk weten 
dat haar voorkeur uitging naar een 25-meter bad. 
Gezien het besluit van de raad hat dizze aksje 
fortuten dien. En nu maar afwachten of het geen 
(zwem)water naar de zee dragen was.

(Wordt vervolgd)
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Reboelje op Reahel!
Van Wetterskip Fryslân kregen de bewoners, zonder vooraankondiging, een huurovereenkomst en een acceptgiro voor een strook grond, langs de 
oever van het Prinses Margrietkanaal, die zij zelf al jaren onderhouden. Op het spandoek staat te lezen: “Reahel lukt oan’e bel. Wenje oan it wetter, it 
kin net better! Mar troch Provinsjaal beslút is it mei ús plezier no wol út! ” 

 (foto: Manette van Ingenegeren)

Van de  redact ie

Januari
Deze naam hebben we te danken aan 
de Romeinse god Janus. Hij was de 
god der poorten. In het Nederlands 
heet januari: louwmaand. Oorspron-
kelijk was dat looimaand oftewel 
een periode geschikt voor het looien 
(bewerken van dierenhuiden). Om-
dat januari de eerste maand van 
het jaar is, wil de redactie u alsnog 
graag een in alle opzichten zo goed 
mogelijk (nieuw)jaar toewensen. Dat 
zal de één met vreugde accepteren, 
terwijl anderen met minder plezie-
rige gevoelens de drempel naar 2012 
zijn overgestapt. We zullen er toch 
wat van moeten maken. De tiid hâldt 
gjin skoft. We hopen dat er zich voor 
ieder iets positiefs zal voordoen. Als 
redactie hebben we ook nog wel eens 
een hobbel te nemen. Eén van onze 
leden is op de weg terug na een lange 
periode van psychische problemen, 
een ander lid zal binnenkort een vrij 
ingrijpende operatie moeten onder-
gaan. Met het oog hierop zoeken wij 
iemand die de opmaak of lay-out van 
het februari- en maartnummer kan 
verzorgen. Meldt u aan als deze klus 
een kolfje naar uw hand is. De Bibu-
bus staat weer gerenoveerd en gemo-
derniseerd bij The Readshop. Wij wek-
ken u graag op in deze bus te depone-
ren wat u kwijt wilt in De Binnenste 
Buiten Post. Zie foto hieronder. 

Toekomst zwembad De Kûpe

Een actievoerster doet net alsof ze een duik in de vijver, die tijdelijk is omgedoopt tot 25 
meter bad, bij het gemeentehuis neemt. (foto: Hielke Boorsma)

Spits gezegde

Als je troebel water met rust laat,

wordt het vanzelf helder.



Geslaagd kerstconcert
Zaterdag 17 december vond het concert plaats in de Mariakerk te Bui-
tenpost. Vocaal Ensemble Buitenpost onder leiding van Ardaan Dercksen 
bracht een aantal Engelse Christmas Carols ten gehore. Ook zong het 
koor nog een aantal nummers met begeleiding van brassband Concor-
dia. Concordia, onder leiding van Richard Visser, opende het concert met 
Dance of the Sheperds. Dat is een bewerking van het kerstlied ‘Prijs de 
Heer die herders prijzen’. Vervolgens liet Concordia nog een aantal num-
mers horen. Yteke Veenstra speelde nog een solo genaamd ‘Julesang’. 
Het geheel werd afgesloten met het swingende ‘Christmas Swing’. Ver-
volgens was het Vocaal Ensemble weer aan de beurt en was het ook tijd 
voor samenzang. Zaterdag na het tweede concert hebben koor- en bandle-
den samen nog een hapje en drankje genuttigd. Een zeer gezellige afslui-
ting van deze samenwerking. De samenwerking tussen Vocaal Ensemble 
en brassband Concordia was voor het eerst, maar gezien het succes van 
beide concerten zal dit vast een vervolg krijgen in de toekomst.

Geslaagd nieuwjaarsconcert

Voor het nieuwjaarsconcert met Martin Mans waren er bekende en toch 
ook weer nieuwe gezichten in de Mariakerk. Bij de commissie waren heel 
wat verzoeken binnengekomen. In overleg met Martin is er een keus 
gemaakt voor de samenstelling van het programma dat ook goed paste 
bij het orgel, zodat dit volledig tot zijn recht kwam. Er waren veel afwis-
selende verzoeken voor geestelijke liederen, het publiek kon genieten 
van prachtige orgelklanken, zoals alleen Martin Mans die ten gehore kan 
brengen. Als toegift waren er liederen te horen van de legendarische zan-
ger Ede Staal. Al met al een zeer geslaagde avond aan het begin van het 
nieuwe jaar.

D e  B i n n e n s t e  B u i t e n  P o s t       pag ina 2

Vrijwilligers volgen reanimatie/AED cursus
Op woensdag 28 en don-
derdag 29 december heb-
ben dertien vrijwilligers 
van het IJstijdenmuseum 
een cursus reanimatie 
met behulp van een AED 
gevolgd. De cursus werd 
gegeven door Jan van 
der Bij docent EHBO en 
gecertificeerd instructeur 
van de Nederlandse Re-
animatie Raad. De training 
bestond uit een praktijkge-
deelte en een klein stukje 
theorie, waarin ondermeer 
het belang werd uitgelegd waarom zoveel mogelijk 
mensen zouden moeten kunnen reanimeren (hartmas-
sage en beademen). De AED (automatische externe de-
fibrillator) is een apparaat dat doormiddel van een schok 
het hart weer op gang kan brengen. Als er binnen 5 à 6 
minuten een schok kan worden toegediend is de over-
levingskans ongeveer 50%. In elk dorp in de gemeente 

Achtkarspelen hangen  
inmiddels  AED’s. Door 
een door de gemeente 
verstrekte subsidierege-
ling. Ook veel bedrijven en 
instellingen hebben een 
AED. Ook bij  het IJstijden-
museum en de Kruidhof is 
een AED aanwezig. Veel 
mensen kunnen inmid-
dels reanimeren, maar om 
overal in voorkomende ge-
vallen een schok binnen 5 
minuten met succes te 
kunnen toedienen zou ei-

genlijk iedereen een reanimatiecursus moeten volgen. 
Alle dertien vrijwilligers hebben de training met succes 
afgerond. Na afloop ontving iedereen nog een duidelijk 
instructieboekje, zodat thuis het een en ander nog eens 
rustig  kan worden nagelezen. Het bestuur van het IJstij-
denmuseum in Buitenpost wil de cursus jaarlijks herha-
len om zo de  vrijwilligers optimaal geoefend te houden.

Senioren die op de datum waarop hun rijbewijs ver-
loopt 70 of ouder zijn dienen een medische keuring 
te ondergaan. Ook chauffeurs jonger dan 70 jaar die 
een C/D/E rijbewijs aanvragen of verlengen moeten 
sinds 2005 worden gekeurd. Dit is voordelig en een-
voudig te regelen. Regelzorg hanteert aantrekkelijke 
tarieven voor alle rijbewijskeuringen en heeft keuze uit 
meer dan 225 locaties. Voor informatie of het maken 
van een afspraak kunt u niet terecht bij de locatie zelf 
maar dient u contact op te nemen met het landelijk 
afsprakenbureau via tel. 088-23 23 300 of op www.

regelzorg.nl, bijvoorbeeld voor locatie: Welzijn Oude-
ren Achtkarspelen. Herbranda 1, Buitenpost. Tarief: € 
35,00 voor de B/E keuring en € 45,00 voor de C/D/E 
keuring, ongeacht leeftijd. Data: 22 februari, 18 april 
en 20 juni 2012.
Het is raadzaam direct na de herinneringsbrief van het 
RDW een afspraak te maken, de hele procedure kan 
soms enkele maanden in beslag nemen. Wie goed-
gekeurd is ontvangt een Verklaring van Geschiktheid. 
Daarmee kan tot een jaar na afgifte een nieuw rijbe-
wijs worden aangevraagd.

Tige slagge konsert Gurbe en freonen
Op sneintemiddei 22 jannewaris joech it kwartet Gurbe Douwstra, Ger-
brich van Dekken, Jan de Vries en Wander van Duin in prachtich optreden 
yn sealesintrum The Point, Mar leafst 115 minsken wienen ôfkaam op dit 
sneintemiddeibarren. Nei in útferkocht Krystkonsert alwer in boppeslach 
foar Stichting Maskelyn. Ofwikseljend of mei-elkoar songen Gurbe, Ger-
brich, Eastermar, en Jan de Vries, It Bild, harren nûmers begelaat troch 
Wander van Duin, dy’t in thúswedstriid spile yn Bûtenpost, op syn grutte 
bas. Foar it skoft wienen der in soad earnstige en tryste nûmers wylst nei 
de ûnderbrekking it dak der hast gong, dit neffens Gurbe. As tajefte spile it 
fjouwertal it ferneamde en bekende Lit jim gean Friezen, lit jim gean, bliuw 
net sitten en... al it folk yn The Point gie stean.

Vrijwilligers aan de slag tijdens de cursus. (eigen foto)

Rode Kruis, afdeling Achtkarspelen
De eerstehulp-vrijwilligers van de afdelingen Achtkarspelen en Smallinger-
land zijn in september 2011 vierde geworden op de landelijke Eerste Hulp-
wedstrijd van het Rode Kruis in Nijmegen. De groep was zelf zeer verrast 
over het behaalde resultaat, omdat er dat jaar door de late zomervakantie 
in het noorden minder was getraind dan het jaar daarvóór. De stijging op de 
ranglijst heeft volgens het docententeam een aantaal oorzaken. Ten eerste 
wist de ploeg beter wat haar te wachten stond. Dit team nam voor het 
eerst deel in 2010 en wist men niet wat er verwacht werd en hoe er geju-
reerd zou worden. Deze keer kon men zich hier beter op voorbereiden.  Ten 
tweede is de manier van lesgeven het afgelopen jaar veranderd. De docen-
ten zijn meer gaan letten op de competenties voor eerste hulp en hebben 
de vrijwilligers hier op getraind. Dit lijkt zijn vruchten af te werpen.

Zingen is fijn, zingen geeft plezier en ontspanning. Bij mu-
ziekschool de Wâldsang is daarom onlangs een vrouwen-
koor gestart. Een aantal dames zingt al met plezier, maar 
het koor kan nog wel versterking gebruiken. Het koor is 
voor iedereen toegankelijk. Op een plezierige manier zal 
er veel worden geleerd. Zo zal er o.a. aandacht zijn voor 
zaken als adem, toonvorming en voordracht. In korte tijd 
kan er dan, ondanks het verschillende beginniveau van de 

deelnemers, een mooi koor ontstaan. Het repertoire zal 
gevarieerd zijn. Noten lezen is niet vereist. Alle leeftijden 
en niveaus zijn welkom. Er wordt gerepeteerd op woens-
dagavond van 19.30-21.00 uur in het gebouw van de mu-
ziekschool in Buitenpost. Eerstvolgende bijeenkomst op 
woensdag 1 februari, dirigente is Jannie de Groot. Voor 
informatie en aanmelding: Muziekschool de Wâldsang, 
tel. 541616 of Jannie de Groot, tel. 0517-232417.

Vrouwenkoor in Buitenpost

Opbrengst kerstbomenverkoop 
Siloam € 3120,25
 
De verkoop ging weer razendsnel! Iedereen die een kerstboom en/of kerst-
groen bij ons gekocht heeft willen we hartelijk bedanken voor deze prach-
tige opbrengst. Ook namens de medewerkers en kinderen van Christelijk 
Kinderherstellingsoord Siloam. Momenteel is er een medewerker met een 
kindje uit Siloam in het UMCG voor onderzoeken en operatie. Het gaat om 
hetzelfde meisje dat hier twee jaar geleden ook was. Zo nu en dan mogen 
ze even bij ons thuis zijn. Nogmaals onze hartelijke dank voor jullie steun!

Piet en Baukje Douma, West 92, www.siloamvillage.org
Sien was uiteraard vooral bekend als 
de vrouw van dokter van Helden. Zij 
assisteerde hem enorm in de prak-
tijk, waarbij de apotheekafdeling een 
belangrijke plaats innam. Daarnaast 
bewoog zij zich op diverse manieren 
in de Buitenposter samenleving. Zij 
interesseerde zich voor politiek, eco-
nomie, milieu en sport (tennis, voet-
bal en biljarten). Haar jarenlange lid-
maatschap van de tennisvereniging 
beëindigde zij als erelid. Vele andere 
bestuursfuncties en aandacht voor 
mensen in het algemeen en in het 
bijzonder, leidde tot de toekenning 
van een Koninklijke onderscheiding. 
Beleggingsclub ‘de Laatste Stuiver’ was één van haar 
stokpaardjes. Hier was zij meer dan 20 jaar voorzitter van. 
Ieder jaar was er een ééndaagse trip. Een kleine com-

missie stippelde zo’n reis per auto uit 
en daar genoot zij alleen al van. Ze 
zorgde er dan ook steeds voor dat ze 
deel uitmaakte van de reiscommis-
sie, ondanks het feit dat ze bijzonder 
bedreven was in het delegeren van 
taken. Het vakantiehuis in Eernewou-
de stond in de familie centraal. Sien 
erfde dit van haar ouders en het be-
hoort nu tot haar nageslacht. Verder 
had ze een duidelijke mening, maar 
kon ook kritiek incasseren. Rangen 
en standen waren haar een gruwel. 
Ieder mens was bij haar gelijk. Haar 
opgewekte karakter, belangstelling 
voor anderen en haar niet aflatende 

inzet voor de samenleving, zullen wij met ere gedenken. 
Sien is 90 jaar geworden.

Familie F. Brinkman

In memoriam Sien van Helden

Maandagavond 23 januari werden door voorzitter Jan 
Kloosterman in het Gemeentehuis in Buitenpost de 
deelnemers certificaten aan de sponsoren voor de 
nieuwbouw van het museum uitgereikt. Aan de actie 
voor financiële steun uit de samenleving hebben tot 
op heden meer dan zeventig bedrijven en instellingen 
deelgenomen die ieder een certificaat van €100,- of 
meer hebben afgenomen. Daarnaast heeft de provin-
cie Fryslân en hebben een aantal fondsen geld gedo-
neerd. De teller staat nu op meer dan €55.000,- aldus 
Kloosterman. Het bestuur wil nog een bedrag van  
€15.000,- proberen op te halen voor het plaatsen van 
audio visuele apparatuur. Zoals bekend kost het hele 
nieuwbouw project van het museum een ton en wil het 
bestuur daarop een bedrag inverdienen van €30.000,- 
door de inzet van vrijwilligers bij het werk. Klooster-
man noemde de financiële steun uit het bedrijfsleven 
een klein wonder in crisistijd. Het meeleven van het 
bedrijfsleven voelt voor ons bestuur als een warme de-
ken betoogde hij. De uitbreiding van het IJstijdenmu-
seum en een nauwe samenwerking met de gemeente 
met betrekking tot de Kruidhof moet in de komende 
jaren er toe leiden dat meer bezoekers binnengehaald 

worden. Kloosterman stelde dat 20.000 bezoekers 
per jaar haalbaar moet zijn. Wethouder Klaas Antuma 
noemde de samenwerking tussen de Kruidhof en het 
IJstijdenmuseum uniek. Hij stelde dat de gemeente 
alle vertrouwen in het bestuur van het IJstijdenmu-
seum heeft. Het bestuur bezit kennis, werkt hard en 
wekt vertrouwen door de kennis die aanwezig is aldus 
Antuma. In de plannen die de gemeente met betrek-
king tot het stationskwartier en de cultuur ontwikkelt 
passen de uitbreidingsplannen van het museum uitste-
kend meende hij. Het cultuurbeleid is gericht om een 
bijdrage te leveren aan de economische en toeristische 
ontwikkeling van de regio. Daarin past een bezoekers-
centrum waarvoor plannen zijn ontwikkeld en waarin 
de Kruidhof, het NME en het IJstijdenmuseum in de 
nabijheid een grote rol kunnen spelen. Wie straks het 
gebied van de Friese Wouden en Buitenpost binnen-
komt moet zich direct een beeld kunnen vormen van 
alles wat de Friese Wouden te bieden heeft. Hij gaf het 
bestuur van het IJstijdenmuseum mee om aandacht 
te schenken aan een goede museale functie voor de 
jeugd in de plannen. De inzet van audio visuele mid-
delen kan jongeren binden aan een museum.

IJstijdenmuseum reikt certificaten uit

Rijbewijskeuring: voordelig en eenvoudig via Regelzorg



Feestcommissie Buitenpost
Allereerst willen wij alle inwoners van Buitenpost nog het allerbeste wen-
sen voor 2012! Een nieuw jaar, een nieuw begin… dus doe het met een 
swing. De Buitenposter Feestcommissie is een stichting die door mid-
del van sponsors, subsidies en donaties in staat is om zelfstandig acti-
viteiten te organiseren voor de inwoners van Buitenpost. De activiteiten 
vinden gedurende het hele jaar plaats en bestaan uit de feestweek, de 
Sinterklaasintocht, de jaarlijkse feestavond in februari, de verkiezing van 
de Bûtenposter Keninginne en Koninginnedag activiteiten.

80 & 90’s white edition party
De feestavond die vorig jaar voor de tweede keer werd gehouden was 
een enorme happening met alle hits uit de jaren 80 en 90 en een fantasti-
sche show eromheen. Dat is precies waar we dit jaar weer naar streven… 
spetterende muziek en fantastische lichtspektakels. DJ Wilfred uit Drach-
ten zal het geheel enthousiast begeleiden. Mis dit niet en kom allemaal 
naar The Point en neem je vrienden mee. Je moet er gewoon weer bij 
zijn, want VOL = VOL! Op 18 februari 2012 vanaf 21.00 uur in The Point, 
dresscode WHITE, entree € 5,00.

Samenwerking met Noordelijke 
Hoge School Leeuwarden (NHL)
De Feestcommissie heeft besloten om samen met de NHL een project op te 
starten om de inwoners van Buitenpost te enquêteren over de Feestcommis-
sie zelf en haar activiteiten. Wij willen de draagkracht onder de Buitenposter 
bevolking en de ondernemers met betrekking tot de huidige feestweek en 
de opzet daarvan onderzoeken. Vragen, als welke activiteiten worden door de 
bewoners bezocht en waarom worden bepaalde activiteiten niet bezocht en 
anderen wel. En wat vindt men van de periode waarin de feestweek nu valt, 
allemaal vragen waar wij als commissie graag inzicht in willen hebben om-
dat we onze activiteiten en de feestweek zelf hiermee af kunnen stemmen. 
De studenten van de NHL zullen in de maand februari Buitenpost bezoeken 
om hun onderzoek te starten met enquêtes onder de bewoners van Bui-
tenpost. Dit zal ook veel telefonisch worden gedaan. Wij willen iedereen, 
die benaderd wordt dan ook verzoeken mee te werken aan dit onderzoek. 
Het is ook mogelijk om in de maand februari via onze website, www.feest-
weekbuitenpost.nl een vragenlijst in te vullen. Onder de inzendingen en alle 
deelnemers die benaderd worden door de NHL worden twee helicopter-
vluchten verloot. Reden genoeg dus om mee te doen.
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Piet Pettinga, tel. 540014/06 12325671, 
e-mail: p.pettinga8@chello.nl

D r u k :  
F.D. Hoekstra Boom, Emmeloord
Zet- of drukfouten voorbehouden

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

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

Kopij voor het volgende nummer 
inleveren voor 20 februari 2012. 

De volgende editie verschijnt 
in week 9 van 2012.

™
> Vanwege een dreigende dijkdoorbraak begin 
deze maand bij het Eemskanaal werd in een 
leegstaande boerderij aan de Oude Dijk in Bui-
tenpost onderdak geboden aan 450 koeien die 
geëvacueerd waren uit de provincie Groningen. 
De voormalige eigenaar van de boerderij, boer 
Louw De Winter sprong meteen bij. Hij heeft de 
melkmachine die nog op de boerderij stond aan 
de praat gebracht, zodat het vee meteen gemol-
ken kon worden.
> Vrijwel alle gemeenten in de regio melden dat 
er veel minder schade is aangericht tijdens de 
jaarwisseling dan voorgaande jaren. Helaas zijn er 
bij de o.b.s. De Mienskip in Buitenpost op oude-
jaarsdag wel vernielingen op het schoolplein ver-
richt. Er zijn stoeptegels en bierflessen door de 
ramen gegooid, brand gesticht in het buitenhok, 
de verlichting is kapot gemaakt en de schoolbel is 
vernield. En op het gehele schoolplein zijn er bier-
flessen kapot gegooid. De schoolleiding heeft 
aangifte van de vernielingen gedaan.
> Een beschadigd vat op een vrachtauto, met 
daarin een bijtende stof bij kunststoffabriek 
Enitor in Buitenpost zorgde dinsdag 10 januari 
voor veel brandweerinzet. Na onderzoek werd 
duidelijk dat het vat niet lekte en was de situatie 
weer veilig. Waarschijnlijk is het vat tijdens het 
laden beschadigd geraakt en is dit onopgemerkt 
gebleven. In de avonduren hebben brandweer-
lieden in beschermde kleding voor de zekerheid 
een ander vat over het beschadigde vat heen 
gezet. Van Gansewinkel stond paraat en heeft 
vervolgens beide vaten afgevoerd. 
> Omdat het aantal bezoeken van klanten sterk 
afneemt, gaat de Friesland Bank per 1 juni in 
meerdere plaatsen kantoren sluiten. Ook in Bui-
tenpost wordt het kantoor gesloten. 
> Bewoners van een woning aan de Franklin-
straat in Buitenpost hadden vrijdag 20 januari 
kennelijk ‘dubbele pech’. In de ochtend werd 
er in het huis ingebroken en ‘s middags brak er 
brand uit in de woonkamer. Op het moment van 
uitbreken van de brand waren de bewoner(s) 
volgens de politie niet thuis.

Al gelezen?
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PBB Van de bestuurstafel...
Januari 2012

Misschien hebt u in de vorige binnenstebuiten de bijdrage van Plaatselijk Be-
lang Buitenpost gemist? Dat zou voor ons prima zijn. Dat betekent immers 
dat de stukjes worden gelezen. De aanleiding voor dit gemis is niet zo mooi. 
Onze waarnemend voorzitter, die over de zaken waarmee we ons als PBB 
bezig houden schrijft, heeft helaas door privé omstandigheden zijn functie 
neergelegd. We wensen Fokko sterkte toe en bedanken hem voor zijn inzet 
voor Buitenpost. De overige bestuursleden hebben de taken, die hij op zich 
had genomen, onder elkaar verdeeld. Zo is Auke Attema nu voorlopig tech-
nisch voorzitter en aanspreekpunt en ik zal voortaan de bijdrage van PBB 
voor ons prachtige blad schrijven. Wat valt er te melden vanuit Plaatselijk 
Belang: allereerst onze blijdschap en felicitaties voor twee overwinningen 
door de inzet van de bewoners van Buitenpost: het project ranch wonen dat 
niet doorgaat en zwembad De Kûpe dat in Buitenpost blijft als wedstrijdbad 
en eventueel mag worden gerenoveerd in plaats van gesloopt. We houden 
ons onder meer bezig met de meldingen van geluidsoverlast van de nieu-
we rondweg en het invoeren van burgernet in onze gemeente met de vele 
voordelen die hieraan verbonden zijn. Daarover zijn we met de gemeente in 
gesprek. Verder nemen we deel aan de klankbordgroep herinrichting Voor-
straat en aan de taskforce die Buitenpost op de kaart moet zetten. Daar-
naast is er ad hoc overleg met Haersmahiem en over het Mejontsmaveld. 
Het is door de eerder gemelde omstandigheden veel te laat, maar ik wens 
namens het bestuur van PBB alle inwoners van Buitenpost een gelukkig en 
gezond 2012 met een dorp die op de kaart komt te staan!

Namens het Bestuur van Plaatselijk Belang Buitenpost, 
Marianne Rigter, bestuurslid

JelleB treedt op in het café
JelleB is de spontane jongen 
uit het noorden van Neder-
land die gewapend met al-
leen zijn gitaar iedere zaal op 
zijn kop weet te zetten! Zijn 
carrière als zanger/gitarist 
begon op het toeristische 
eiland Ameland waar in één 
zomer de basis werd gelegd 
voor vele succesvolle op-
tredens. Enthousiasme is 
de kracht van JelleB; links, 
rechts, voor, achter of met 
zijn allen op het podium, 
niets is JelleB te gek. Een 
show van JelleB is een doe-
en-zing-mee-feest afgewis-
seld met te gekke nummers 
die de mooiste herinne-
ringen terug brengen naar 
jouw feest. Met een breed 
repertoire weet JelleB ie-
dereen aan te spreken en is 
hij voor ieder feest geschikt. Ondertussen is JelleB uitgegroeid tot een wan-
delende Ipod. U roept, hij speelt. Gezien de te verwachten belangstelling in 
combinatie met de ruimte in het café van The Point is het raadzaam om in de 
voorverkoop kaarten te kopen. Vol is echt Vol.

Zondagmiddag 12 februari 2012.
Aanvang 16.30 uur / Locatie: Café The Point.
Voorverkoop Hedera Bloemen € 10,00 / Aan de zaal € 11,00.

Agenda:
Vicky Brown yn it Frysk: Janny Brandsma en Johan Keus.
Zondagmiddag 11 maart 2012.
Aanvang 16.30 uur / Locatie: Tuincafé De Kruidhof.
Voorverkoop Hedera Bloemen € 8,00 / Aan de zaal € 9,00.

Pitstopdienst in Fonteinkerk
Op 18 februari organiseert de stichting Cruising for Jesus een zaterdag-
avondmeeting die voor iedereen toegankelijk is. Martin Koornstra van Royal 
Mission zal op eigentijdse en krachtige manier het Woord brengen. Het doel 
ervan is om (weer) aangevuurd en opgebouwd te worden om Jezus te vol-
gen. Deze avond is ook bedoeld voor mensen die meer willen weten over 
geloof in God en we vertellen u wie we zijn en wat Cruising for Jesus doet.  
Een pitstop: Een moment om even stil te staan, bij te komen en bij te tanken. 
Omdat het Hart van de Vader in onze harten klopt en wij dat door onze stich-
ting willen laten klinken, hebben we het team van ‘Project Held’ uitgenodigd 
om hun prachtige werk onder de armen, weduwen en wezen, aan u bekend 
te maken. Er is deze avond ook gelegenheid om een kind financieel te adop-
teren! De Pitstopdienst zal worden gehouden op 18 februari om 19.30 uur 
in de Fonteinkerk aan de Achtkant 48 in Buitenpost. Meer informatie over 
ons en over deze dienst vindt u op: www.cruisingforjesus.nl. U kunt ons ook 
bellen, familie D. Ekema, tel. 06 53406579.

Jubileumstik Krite Toaniel
Op 24 maart bestiet it Kritetoaniel op’e kop ôf 90 jier. Alle reden om de 
flagge út te stekken en mei hiele moaie produksjes foar de dei te kom-
men. De jongerein hat al op in bysûndere wize de ôftraap dien fan it jubi-
leumjier 2012. Hja hienen in soad súkses mei harren Wâldkeninginne yn 
jannewaris. Op sneontejûn 17 maart, 20.00 oere, en op sneintemiddei 
25 maart, 15.30 oere, spilet de “âlderein” it stik “Twa” (Two) fan Jim 
Cartwright yn in Fryske oersetting fan Romke Toering. Tryater hat yn it 
ferline in soad súkses hân mei it stik. Wienen it doe Jan Arendz en Klaasje 
Postma dy’t tegearre alle rollen spilen, Twa dus, no binne der in lytse 20 
man/frou yn tou. It stik spilet oan de taap fan in doarpsherberch earne op it 
Fryske plattelân. Ornaris is it in rêstich kafee mei gemiddeld sa’n seis, sân 
klanten. Drokte is der mei de jierlikse toanieljûn en fansels mei de mer-
kedagen. Freed- en sneontejûn wurdt der oanstutsen troch de jongerein, 
dy’t nei tsienen syn heil fierderop siket. Mar der binne ek jûnen dat de doar 
om healwei tsienen op slot giet. Jûn is it lykwols ûnferwacht tige drok. 
It rint de kastlein en it kastleinske Klaas en Jantsje van der Zee-Sikkema 
suver wat oer de fûst. Meikoarten fine jo wer de flyer fan de Krite op jo 
doarmatte mei alle ynformaasje oangeande kaartferkeap en oare saken. 
Op sneintemiddei is der lykas ferline jier wer de mooglikheid om nei ôfrin 
fan it stik diel te nimmen oan in buffet.

Jubileum op 24 maart 
Op sneon 24 maart betinkt de krite harren 90-jierrich bestean mei har 
spilers, âld-spilers, bestjoersleden, âld-bestjoersleden, jongerein fan doe, 
minsken fan grime, dekôr, lûd, ljocht, ensafuorthinne. It bestjoer hat in hiel 
soad minsken dêr foar útnoege. Ha jo no gjin útnoeging krige, mar binne 
jo yn it ferline op hokker wize dan ek wol aktyf west foar it Kritetoaniel, 
doch dan efkes in berjochtsje nei Gryt de Poel, til. 0511 541494, e-mail: 
skriuwer@fryskekritebutenpost.nl.

Oproep Krobbekûle
Al geruime tijd heeft peuterspeelzaal De Krobbekûle aan de Schoolstraat 
16 een nieuw telefoonnummer. Het nieuwe nummer is: 06 27180098. Wij 
verzoeken u niet meer het oude 0511-nummer te bellen. Via dat nummer 
zijn wij namelijk niet meer te bereiken. Iemand anders, die niets met de 
speelzaal van doen heeft, heeft dit nummer nu gekregen. Bij voorbaat 
dank van de leidsters.

Kinderdienst Christengemeente
Team kinderwerk van de Christengemeente organiseert zondag 19 februari 
weer een kinderdienst, een dienst speciaal voor de kinderen van de basis-
school. Natuurlijk mogen ook de ouderen/volwassenen komen. Iedereen 
is welkom. Martin de schoenmaker krijgt bezoek. Wie er op bezoek komt? 
Dat is zelfs voor Martin een hele verrassing. Ben je ook nieuwsgierig naar 
wie er langs komt, dan ben je van harte welkom in het AOC, Prof. Was-
senberghstraat 3 in Buitenpost. De dienst begint om 10.00 uur.

Team Kinderwerk, Christengemeente Buitenpost.



Vanaf nu:

Alle basis 

Mac broeken

€  69,95



Jeugdhonk
Als plaats voor het interview is 
voor It Koartling gekozen. Dat is de 
plek waar Grejanne vaak te vinden 
is en waar de jeugd van Buiten-
post elkaar ontmoet. Grejanne is 
niet alleen, Jolanda van der Heide 
woont als stagiaire het gesprek bij. 
Grejanne legt me eerst uit hoe ze 
als jongerenwerkster van Timpaan 
in Buitenpost terecht is gekomen. 
“De gemeente heeft een conve-
nant afgesloten met Timpaan en 
zij bepaalt hoeveel uren wij in de 
gemeente Achtkarspelen werken. 
Wij worden als het ware ingehuurd 

voor zoveel uur kinder-en jongeren-
werk, zoveel uur opbouwwerk of 
zoveel uur opvoedingsondersteu-
ning.” Timpaan zegt nadrukkelijk 
vraaggericht te werken. ‘Op maat’ 
is misschien een betere aandui-
ding als Grejanne uitlegt wat we 
daaronder moeten verstaan. “Wij 
werken op basis van wat mensen 
zelf aangeven. Als een moeder 
een vraag heeft over bedplassen, 
ga je daarop in. Of als jongeren een 
voetbaltoernooi willen, zorgen wij 

samen met hen voor een panna-
kooi (omrasterd voetbalveld).” 

Grejanne werkt nu vijf jaar als jon-
gerenwerkster bij Timpaan. “Wat 
me aantrekt in dit werk is dat je sa-
men met jongeren preventieve ac-
tiviteiten probeert op te zetten, zo-
dat ze daar zelfstandig van worden. 
Ze leren te plannen, met geld om 
te gaan, hoe ze anderen kunnen 
motiveren en pr moeten maken. Je 
vervult ook een pedagogische rol. 
Ik heb toch weer andere gesprek-
ken met hen dan hun ouders of de 
school. Je hebt makkelijker een 

gesprek over alcohol- of drugsge-
bruik. Dat geldt overigens ook voor 
de vrijwilligers die hier werken. Die 
worden ook geschoold over hoe je 
met lastig gedrag omgaat en hoe je 
omgaat met alcoholgebruik.” 
Achtkarspelen kent elf jeugdhon-
ken, waarvan It Koartling er een 
is. “Op vrijdagavond zijn we open. 
Soms worden er activiteiten ge-
organiseerd, soms wordt er fi lm 
gekeken of gepoold. De eerste vrij-
dag van de maand is er een aparte 

avond voor groep 
7 en 8, de overige 
vrijdagen is het 
open voor jon-
geren vanaf de 
brugklas tot 18 
jaar. Daarnaast is 
er een meiden-
groep waaraan 
we ook voorlich-
ting geven over 
voorbehoedsmid-
delen.” De leeftijd 
van vrijwilligers 
varieert van 12 
tot 55-plus. Scho-
lieren kunnen 
bijvoorbeeld hier 
hun maatschap-
pelijke stage lo-
pen. Gedoe is er 
in het verleden 
wel geweest. 
“Vijf jaar geleden waren er proble-
men met drugsdealers. Je zit hier 
vlak bij het spoor en een parkeer-
plaats”, herinnert Grejanne zich. “ 
Maar dat is echt minder geworden. 
Naar mijn idee is er weinig drugs-
gebruik in Buitenpost. Wel veel al-
coholgebruik.” 

Drankprobleem
Behalve dat Grejanne in It Koart-
ling te vinden is, doet ze ook am-
bulant werk. Ze zoekt jongeren op 
in sportkantines, op straat, in bibli-
otheken, op hangplekken. “Zo pro-
beren we contact met jongeren te 
leggen”, legt ze uit. “Ik vertel wie 
ik ben en vraag wat ze bijvoorbeeld 
in de bieb doen. Als je ze dan later 
weer tegenkomt, krijg je een band 
met ze. Soms vragen ze ons dan 
om een bepaalde activiteit te orga-
niseren. Of de politie verwijst ons 
naar een hangplek waarover ge-
klaagd wordt. Er wordt beter naar 
een jongerenwerker geluisterd dan 
naar een man in uniform. Wij leg-
gen uit dat ze bij verdere overlast 
de politie kunnen verwachten en 
dat ze een bekeuring kunnen krij-
gen voor drankgebruik op straat.” 
“Je kunt beter de voor- en nadelen 
opnoemen en hen wijzen op de ge-
volgen, dan zeggen: dat mag niet”, 
vult Jolanda aan. “Daar luisteren ze 
toch niet naar.”
“We komen soms ook binnen de 
school”, vervolgt Grejanne. “Bin-
nenkort gaan we met de activitei-
tencommissie van het Lauwers 
College het Freshness Festival 
organiseren. Dit alcoholvrije jonge-
renfestival hebben we twee jaar 
lang op het Mejontsmaveld gehou-
den, maar vanwege bezuinigingen 
hebben we het naar de school ver-
plaatst. Op 17 februari is het feest 
voor de onderbouw. De GGD en 

de campagne De nuchtere Fries 
zijn ook aanwezig om voorlichting 
te geven.” Een andere activiteit die 
samen met de middelbare scholen 
georganiseerd wordt, is   LSD, de 
Laatste SchoolDag van de eind-
examenkandidaten. Drank en met 
name drankmisbruik is wel de rode 
draad die door dit interview loopt. 
In het interview van december 
gaf waarnemend burgemeester 
Adema al aan dat alcoholmisbruik 
de nodige aandacht krijgt van de 
gemeente. Timpaan speelt daar-
bij ook weer een rol. “Wij gaan 
bijvoorbeeld naar de caravans en 
keten toe. We zien toe  op het al-
coholgebruik en geven daar voor-
lichting over. Daarnaast letten we 
op de brandveiligheid en de sa-
menstelling van de groep. In de ge-
meente Achtkarspelen zijn zes van 
deze locaties en wij gaan daar een 
keer per kwartaal bij langs.” 

Bezuinigingen
We willen natuurlijk niet de indruk 
wekken dat het niet goed gaat met 
de jeugd van Buitenpost. Jonge-
ren zijn voortdurend op zoek naar 
grenzen op het gebied van alcohol-
gebruik, seksualiteit en uitgaanstij-
den. Dat daar problemen uit voort-
komen, is logisch. Grejanne ziet als 
jongerenwerkster wel een veran-
dering in het gedrag van jongeren. 
Ze merkt dat de avonden die voor 
de middelbare scholieren georga-
niseerd worden, minder bezocht 
worden. “Niet dat ze ergens an-
ders naar toe gaan, ze blijven heel 
vaak thuis of zitten bij elkaar. Op 
de avonden voor 13-plus komen 
meestal tien à vijftien jongeren, ter-
wijl er veel meer kunnen komen. Ik 
ga dan wel eens over straat, maar 
er is dan ook niemand buiten. Dat 
komt door het gebruik van de com-

puter, Facebook, Hyves en Twitter. 
Jongeren doen heel veel via deze 
media. Via Hyves en Facebook 
hebben ze veel ‘vrienden’. Onze 
stagiaires spreken ze wel aan via 
msn. En via hun e-mailadres wijzen 
we ze op activiteiten die plaatsvin-
den of vragen wat ze willen.”

Ook Timpaan ontkomt niet aan de 
gevolgen van de crisis. De bezui-
nigingen van de gemeente treffen 
het werk van Timpaan hard. Dit jaar 
is een overgangsjaar, maar vanaf 
2013 heeft de gemeente het con-
tract met Timpaan opgezegd. “De 
bedoeling van het overgangsjaar is 
dat wij de jeugdhonken en alle an-
dere instellingen die wij ondersteu-
nen zo zelfstandig mogelijk maken, 
zodat zij het werk in 2013 zelf aan 
kunnen. Dat heeft er hier in Bui-
tenpost toe geleid dat het aantal 
ondersteuningsuren van Timpaan 
gehalveerd is. Het bestuur van It 
Koartling heeft daarop besloten 
twee keer open te gaan in plaats 
van vier keer in de maand. Dat is 
erg jammer. Maar de gemeente 
wil inzetten op burgerkracht. Dat is 
niet alleen zo in het jongerenwerk, 
maar ook in het ouderenwerk en 
de mantelzorg. En dat in een tijd 
waarin vrijwilligers steeds moeilij-
ker te krijgen zijn. Ik vraag me af of 
er straks op woensdagmiddag nog 
kinderwerk in It Koartling te vinden 
is.” Wat Grejanne zelf na 2012 
moet, weet ze nog niet. “Timpaan 
Groep is een grote organisatie en 
het kan best zijn dat ik ergens an-
ders wordt geplaatst. Maar het is 
januari. We hebben nog elf maan-
den en dan zien we wel.” Wat ze-
ker is, is dat Achtkarspelen en met 
name Buitenpost in Grejanne een 
enthousiaste jongerenwerkster 
verliest.
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Buitenposters
door Nelleke Kemps-Stam

Er wordt beter naar een jongerenwerker 

geluisterd dan naar een man in uniform
Buitenpost raakt in 2013 haar jongerenwerkster kwijt

(advertentie)

Jolanda voor en en Grejanne achter de bar in It Koartling. (eigen foto)

Soms sjoch ik nei de jonge mins-
ken yn it doarp en dan tink ik: ‘Wa 
fan jim sil my skylk waskje as ik my 
net mear rêde kin?’ Gjin fl eurige 
gedachte. Mar der wie hjoed in 
nijsgjirrich berjocht op ‘e radio. Der 
komme mear robots yn ‘e soarch. 
Sjoch, sok nijs dêr wurd ik wer 
fl eurich fan. Dat iepenet nije per-
spektiven. Want ien ding stiet fêst, 
ik wurd in eigensinnich, wispeltue-
rich, dôfhûdich âld minske. Fersoar-
gers binne ek minsken mei karak-
ters en fêste regels, en ik sjoch it 
al oankommen, dat wurdt oarloch, 

dêr jou ik my net ûnder del.

Sa’n robot dêr kin ik moai baas 
oer wêze. Mei in druk op ‘e knop 
poetst er myn keunstgebit en kjimt 
er myn hier. Hy leit my op bêd as 
ik dat sèls wol, en soarchsum en 
geduldich stoppet er my ûnder. 
Moat ik alle oeren nei de wc, gjin 
probleem, hy hat it altyd oan tiid. 
Moarns bringt er myn brochje, hy 
lêst my de krante foar, en as wy 
tegearre kuierje triuwt hy de rôl-
stoel… en ìk bepaal wer’t wy hinne 
gean. Lit mar komme dy robots.

In Buitenpost van 1900 tot nu geeft Luuk van der Ven in 1984 een 
beeld van de geschiedenis van ons dorp. Aan de hand van foto’s 
vertelt hij over het gewone dorpsleven van vroeger en nu. Tussen 
1984 en nu heeft de tijd echter niet stilgestaan. Denk alleen maar 
aan de komst van sociale media als de computer, Hyves, Facebook 
en MSN. Is er nog sprake van dorpsleven of leeft ieder voor zich? 
Jongerenwerkster Grejanne Dijkema probeert jongens en meisjes 
een plek te geven in ons dorp en hen bewust te maken van hun 
maatschappelijke verantwoordelijkheid. De Timpaan Groep wil in-
dividuele mensen, groepen en organisaties behulpzaam zijn bij het 
zo optimaal mogelijk invullen van hun maatschappelijke doelstel-
lingen op een integere, transparante, betrouwbare en deskundige 
wijze. En dat allemaal om het gezamenlijke doel te bereiken, na-
melijk iedereen de kans te geven om volwaardig deel te nemen aan 
het maatschappelijke leven. (bron: Timpaangroep)

Eigen baas 
door Janne Oosterwoud

Rodeostier in de Kerkstraat. (foto: Timpaan)

De foto
Wateroverlast op speelterrein. (foto: Hielke Boorsma)



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

Toewijding
in techniek...
�� cv
�� dakbedekking
�� elektra
�� gas
�� riolering 
�� water
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Spits gezegde
Liefde maakt blind, 

maar als je getrouwd bent gaan je ogen wel open.

Mijn naam is Freark Wijma, bouw-
jaar 1965 en geboren in Kollum. Sa-
men met Aletta en onze kinderen 
Silke (6), Ate (3) en Sibrand (1) wo-
nen we inmiddels alweer acht jaar 
aan de Berberkrûd in de Mûnewyk. 
Sinds 1994 ben ik sportverslagge-
ver/redakteur bij Omrop Fryslân.

Toen ik een jaar of vier was, ver-
huisden we van Kollum naar Bui-
tenpost, waar mijn vader leraar 
was aan de toenmalige Land- en 
Tuinbouwschool, tegenwoordig 
bekend als het AOC. Samen met 
vader en moeder en mijn broers 
Wietze Gerrit en Bert hebben we 
eerst een tijd op de Troelstralaan 
gewoond, tegen het Mejonsma-
veld aan. Daar hebben we heel 
wat sportuurtjes gedraaid, vooral 
voetbal was populair. Toch ben ik 
uiteindelijk op mijn achtste lid ge-
worden van de korfbalvereniging 
Flamingo’s. Dat had alles te maken 
met het feit dat mijn beide ouders 
ook korfballers waren, en de af-
spraak was dat, als ik het na een 
jaar niet leuk zou vinden, alsnog op 
voetbal mocht. Ik trof echter een 
prachtig team aan, wat in tien jaar 
tijd een echte vriendenploeg bleek 
en waar we vele kampioenschap-
pen mee mochten vieren. Intussen 
waren we verhuisd naar de Gijsbert 
Japiksstraat, waar mijn vader nog 
altijd woont.

Na afronding van de HAVO op het 
Lauwerscollege, vertrok ik als 18-
jarige naar Heerenveen om daar 
de CIOS-opleiding te volgen. In alle 
opzichten een fantastische tijd, die 
ik voor geen goud had willen mis-
sen. We kregen les van toptrainers 
zoals Henk Gemser, Tjaard Kloos-
terboer, Hans Westerhof en Foppe 
de Haan, en ik heb nog in de klas 
gezeten bij een huidige topper: 
Gertjan Verbeek. Het aardige is dat 
ik veel van die mensen jaren later 
mocht interviewen voor de camera 
van de Omrop.

Sport heeft dus een belangrijke rol 
gespeeld in mijn leven. In militaire 
dienst ben ik sportinstructeur ge-
weest, in Heerenveen korfbalde 
ik op het één-na-hoogste niveau, 
ik heb een aantal jaren gefierljept 
en op latere leeftijd heb ik twaalf 
jaar meegezeild in de IFKS-skût-
sjesilerij. Op dit moment staat het 
aktieve sporten op een laag pitje, 
en dat komt mede doordat mijn 
werkzaamheden voor Omrop Frys-
lân eigenlijk altijd in de weekenden 
plaats vinden.

Hoe kom je met je CIOS-diploma 
nou aan een baan bij de tv? Tsja, dat 
is achteraf een vreemde samenloop 
van omstandigheden geweest. Na  
mijn diensttijd bekroop mij het ge-
voel dat er meer te beleven moest 

zijn dan alleen trainen 
en lesgeven, en via-via 
kwam ik bij een audiovi-
suele opleiding in Leeu-
warden terecht. Dat 
beviel prima, en toen ik 
daarvoor slaagde begon 
Omrop Fryslân in 1994 
met regionale tv. Wij 
zijn toen met een aan-
tal mensen vanuit die 
opleiding ingestroomd 
en verreweg de mees-
ten werken nu nog bij 
de Omrop. Na onge-
veer een jaar kreeg ik 
de kans om mijn oude 
opleiding te kombine-
ren met de nieuwe, en 
sindsdien ben ik sport-
verslaggever. Een baan 
die ik intussen bijna 18 
jaar nog steeds met 
plezier uitoefen.

Het leuke van dit werk is de veelzij-
digheid en de afwisseling. Meestal 
werk je in Friesland, maar soms ga 
je over de grens. Bijvoorbeeld met 
Sven Kramer naar Hamar, of met 
Sybren Jansma naar Winterberg, 
of Theo Pijper naar Vechta (Duits-
land). Met SC Heerenveen heb ik 
de meest indrukwekkende reis ge-
maakt. Heerenveen speelde Inter-
toto en moest tegen Liejapajas Me-
talurgs in Letland. Het kontrast was 
groot tussen arm en rijk, en Liejapa-
jas was tot voor kort nog een Rus-
sische havenstad waar nog altijd 
veel militaire uniformen op straat te 
zien waren. Het leek of de tijd daar 
stil had gestaan, en groot was onze 
verbazing toen we van een tolk ver-
namen dat de selektie van Foppe 
de Haan voor bijna alle inwoners 
voor een primeur had gezorgd: Ro-
mano Denneboom en mijn came-
raman Corneille bleken de eerste 
negers te zijn die zij ooit gezien had-
den! Heerenveen verloor daar met 
3-2, maar won de return met 6-1 en 
ging verder. Maar ik vergeet nooit 
meer de verwonderde blikken van 
de Letten. Afwisselend werk dat 
mij nog lang niet verveelt!

Ik geef de pen door aan iemand 
die in zijn funktie ook veel met top-
sport te maken heeft, de fysiothe-
rapeut van de nationale shorttrack-
ploeg Menno Schaafsma.

K l im in  de  pen...  
Freark Wijma

Freark met één van zijn kinderen. (eigen foto)

Geboren in Kollum, 
getogen in Buitenpost

Samenwerking voor de 
behandeling van angstklachten
Als deel van de medische zorg in Buitenpost is er een samenwer-
king tot stand gekomen tussen psycholoog mevrouw Griet de 
Haan, psychologenpraktijk Buitenpost, psychosomatisch fysiothe-
rapeut mevrouw Annelet Nickolson, praktijk voor fysiotherapie 
Buitenpost en sociaal-psychiatrisch verpleegkundige mevrouw 
Sjakkelien Humalda, praktijkondersteuner huisartsen GGZ. In sa-
menwerking met elkaar kunnen zij via verschillende invalshoeken 
spanningsklachten benaderen. Zo hebben zij zich o.a. toegelegd 
op angstproblematiek. Angst is een veel voorkomend, zeer men-
selijk, maar ingewikkeld probleem, dat niet zo maar op te lossen 
valt. Daar is soms hulp bij nodig. Jannie Jensma praat met de drie 
deskundigen.

Terwille van een betere afstemming van hun therapieën op elkaar, beslo-
ten zij een concrete vorm van samenwerking aan te gaan. Ieder werkt 
vanuit haar specifieke deskundigheid en kan op grond van de bevindingen 
tijdens de behandeling naar een van de collega’s verwijzen, een unieke 
situatie. In hun brochure leggen de drie therapeuten uit hoe zij hulp kunnen 
bieden bij angst- en langdurige stressklachten. Dat gaat als volgt:

De dokter besluit een patiënt naar één van hen te verwijzen, bijvoorbeeld 
naar Sjakkelien Humalda. Zij heeft een brede ervaring met psycho-sociale 
problemen, zoals angst. Aan de hand van testmateriaal en het exploreren 
van de geschiedenis van de angst zet zij een therapie in, die iemand kan 
helpen zijn angst om te zetten in het vermogen invloed uit te oefenen op zijn 
eigen leven. Als de angst iemand de baas is geworden, probeert zij op des-
kundige wijze, o.a. met aspecten van de cognitieve gedragstherapie, dit om 
te draaien: de patiënt wordt de angst de baas en kan daardoor beter functio-
neren. De therapie kan eventueel gecombineerd worden met medicatie.

Een patiënt die doorverwezen wordt naar Annelet Nickolson kan rekenen op 
een psycho-somatische aanpak. Lichamelijke klachten, zoals benauwdheid, 
druk op de borst, duizeligheid, vermoeidheid, hartkloppingen, hyperventi-
latie, buikklachten kunnen een gevolg zijn van angst, die gebaseerd is op 
irreële gedachten. Vaak is de angst ontstaan in eerdere situaties en duikt op 
onverwachte wijze weer op in vergelijkbare omstandigheden. Door stapsge-
wijs uit te leggen waar de angst vandaan komt, helpt de therapeut de patiënt 
zich ervan bewust te maken dat hij, dikwijls ingesleten, signalen verkeerd 
interpreteert. Door zijn aandacht te verleggen kan hij zijn angst als het ware 
vóór zijn. Annelet Nickolson leert de patiënt inzien, dat angst soms irreëel is 
en geeft o.a. oefeningen in mindfulness, ademhaling, ontspanning.

De therapie van Griet de Haan is er onder andere op gericht te kijken naar 
wat angst problematiek in het leven van de patiënt betekent en wat voor 
gevolgen dit kan hebben voor het welbevinden. Angst kan heel reëel zijn. 
Vaak heeft deze een functie. Stel dat je niet bang zou zijn voor een groot 
gevaar, dan zou dat verkeerd kunnen aflopen. Bij irreële angsten kan zij 
als psycholoog hulp bieden met onder andere cognitieve gedragstherapie. 
“Mensen hebben soms catastrofale gedachten”, zegt Griet de Haan, ‘zij 
zijn bang dat iets fout zal gaan, dat er rampen zullen gebeuren.” Dergelijke 
gedachten worden samen met de patiënt onderzocht: welke gedachten 
zijn dat? In welke mate wordt de patiënt belemmerd in zijn doen en la-
ten? Bij angst problematiek zie je nogal eens dat mensen de confrontatie 
met de angstige situatie gaan vermijden met als gevolg dat de angst op 
de lange termijn groter kan worden. In de therapie wordt onder andere 
aandacht besteed aan de gedachten die de gevoelens van angst kunnen 
versterken. De patiënt kan vervolgens leren hoe de angstige gedach-
ten vervangen kunnen worden door gedachten die hem sterker maken. 
Het omgaan met angst problematiek is niet altijd gemakkelijk maar met 
het aanleren van bepaalde vaardigheden kan de angst op een positieve 
manier worden beïnvloed. Dat is een belangrijke boodschap, waar de drie 
deskundigen vanuit gaan en waaruit de patiënt hoop kan putten.

U kunt de therapeuten op de volgende nummers bereiken: Griet de Haan, 
tel. 540998; Annelet Nickolson, tel. 542000 en Sjakkelien Humalda, tel. 
541203.

Een vitaal dorpscentrum is voor Buitenpost van groot be-
lang om een aangename sfeer te houden voor winkelen, 
werken, wonen en recreëren. De gemeente neemt, nu 
de rondweg om Buitenpost is aangelegd en er verschil-
lende marktpartijen actief zijn in het gebied, het initiatief 
om de kaders te bepalen. In dit document wordt daarvoor 
een visie gepresenteerd als uitgangspunt voor de verde-
re ontwikkeling. Het gaat er dus niet om tot in detail aan 
te geven waar wat wel of niet kan, maar op hoofdlijnen. 
Hoofdlijnen die zoveel mogelijk zijn afgestemd op de 
beleidslijnen die in het kader van de bestemmingsplan-
voorbereiding ontwikkeld en met belangenorganisaties 
uit het dorp besproken zijn. Met het oog op de herinrich-
ting van de Voorstraat en de daarmee samenhangende 
verkeerskundige maatregelen in Buitenpost, waaronder 
de aanduiding van een parkeerroute, wordt in deze ont-
wikkelingsvisie dan ook volstaan met het aangeven van 
enkele hoofdlijnen of aandachtspunten. De daadwerkelij-
ke uitwerking hiervan zal in een specifiek traject gestalte 
krijgen in nauw overleg met plaatselijk belang, de BuVo 
en overige belanghebbenden.

De visie geeft een kader voor ontwikkelingen. Indien 
deze inmiddels concreet genoeg vorm gekregen heb-
ben, krijgen de ontwikkelingen een vertaling in het 
nieuw op te stellen bestemmingsplan. In andere ge-
vallen wordt de bestaande situatie in het nieuwe be-
stemmingsplan opgenomen. Voor binnen de visie en 
de ruimtelijke kaders van de gemeente passende nieu-
we ontwikkelingen zal dan te zijner tijd een specifieke 
ruimtelijke procedure, zoals een partiële herziening van 
het bestemmingsplan, gevolgd moeten worden. Daar-
naast moet ook het welstandskader voldoende ruimte 
laten voor veranderingen. De huidige welstandsnota is 
vrij sterk gericht op het huidige bebouwingsbeeld en 
dat correspondeert niet op alle punten met de ontwik-
kelingen die de visie beoogt. Daarom is voor die delen 
een herijking van het welstandskader opgesteld. Zo 
kunnen burgers en plannenmakers nagaan waar zij bij 
verdere planuitwerkingen op kunnen rekenen, respec-
tievelijk rekening mee moeten houden. In een volgend 
artikel wordt ingegaan op de huidige situatie en op de 
beleidsinzet voor Buitenpost.

Ontwikkelingsvisie Buitenpost-centrum
Inleiding uit het rapport dd. 5 september 2011 van de gemeente

Sprekwurd fan ‘e moanne

De toer

Tuorren binne markante monuminten yn it flakke Fryske lânskip. De toer 
fan Furdgum stiet allinnich op ‘e terp, de tsjerke is yn 1794 sloopt. Fan 
in eigenaardich eigensinnich minske wurdt wol sein: ‘Hy is apart lykas 
de Furdgumer toer.’ Under de toer wie froeger ek ‘it hûnegat’, plak foar 
arrestanten.

Hy stiet op himsels as de Aldehouster toer.
Hij stoort zich aan niemand.

Ik fyn dat se har op ‘e toer tild ha.
Ik vind al die lof aan haar adres overdreven.

Dy frou is ien dêr’t men tuorren op bouwe kin.
Die vrouw is een zeer betrouwbaar persoon.

Der binne wol hegere tuorren delkommen.
Er zijn wel hogere heren aan lager wal geraakt.

Pas mar op, aanst komst ûnder de toer telâne.
Pas maar op, straks kom je nog in de gevangenis.



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

Als het van hout moet zijn! 

 AMBACHTELIJKE HOUTBEWERKING DE NERF  

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

Hoveniersbedrijf
P. Douma
voor vakkundig snoeiwerk en tuinonderhoud
Tevens verkoop van tuinmeststoffen en eikenhouten vaten
West 92, Buitenpost, tel. 0511 543870 of 06-23115155, www.eikenvaten.nl

Openingstijden

Op 10 februari hengelsportshow zie onze website.

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

3

Kerkstraat 19 Buitenpost

1 pot van 350 ml.

€  7,95

bildtstar en irenes 20 kg  €  8,50
(alleen deze week!)

elstar appels 2 kg  €  1,98

perssinaasappellen 20 dikke  €  3,50

Dat  z ie  je  bi j  de échte  g roenteman!
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Vanaf 20 januari tot eind 
maart hangen er werken van 
Beatrice Kluivers in de nieuwe 
ontvangsthal van het gemeen-
tehuis in Buitenpost: lino’s, 
krijttekeningen, acrylverf-schil-
derijen. Beatrice Kluivers is full-
time kunstenares. Zij woont in 
Dokkum. Jannie Jensma be-
zocht haar en maakte samen 
met haar dit interview.

Beatrice Kluivers deed haar oplei-
ding in Den Haag, aan de Koninklij-
ke Academie. In de tijd dat ze daar 
woonde – en dat was vanaf haar 
geboorte in Leiden tot tijdens haar 
studie in Den Haag – was ze vaak 
te vinden aan het strand bij Katwijk. 
Ze kende het werk van de Neder-
landse schilders die hier werkten 
en had daar diep respect voor. Het 
strand en de zee waren ook voor 
haar een inspiratie. “De weidsheid 
van de zee, de hoge luchten, de 
lage horizon maakten grote indruk 
op mij,“ zegt ze, “daarom ben ik 
later naar Friesland gegaan. De 
scherpe contrasten, de helderheid, 
de intensiteit van de kleuren vind ik 
hier terug.”

Na de Koninklijke Academie in Den 
Haag deed ze een vervolgopleiding 
in Enschede. Aan de AKI (Acade-
mie voor Kunst en Industrie) aldaar 
leerde ze modeltekenen bij Jan 
Giervelt. “Om dat goed onder de 
knie te krijgen, moet je leren kijken 

naar de basisvormen. In het men-
selijk lichaam vind je alle vormen 
terug, bijvoorbeeld de cirkel, ovaal 
en het vierkant. Je moet leren zien 
dat het lichaam onder de huid uit 
die vormen is opgebouwd. Dat 
geldt ook voor de dingen om je 
heen, als je goed hebt leren kijken, 
herken je de basisvormen in wat er 
om je heen is. Ook de werking van 
het perspectief leer je zien in het 
menselijk lichaam.”

Na Enschede werkte Beatrice Klui-
vers in Kampen. Ze gaf er les aan het 
Creativiteitscentrum en aan scholen. 
Ze exposeerde er, deed mee aan rei-
zende tentoonstellingen door de pro-
vincie en hing haar werk op in scho-

len, bibliotheken en ziekenhuizen. 
In Kampen sloot ze zich aan bij de 
Stichting Grafisch Atelier, waardoor 
ze in de gelegenheid gesteld werd 
op het Atelier te werken. Dankzij de 
ets- en linopersen daar kon ze alle 
technieken uitvoeren. In haar atelier 
staan veel prachtige lino’s, vooral van 
bloemen en planten.

Lange tijd woonde en werkte Beatri-
ce Kluivers in Ginnum bij Hoogebein-
tum, daar is het land weids, daar zijn 
de luchten hoog, daar is het stil. 
“Ik zag overal schilderijen om me 
heen,” zegt ze, “de Wadden, het 
gebied van Dokkum tot Lauwers-
oog is groots en overweldigend. Ik 
probeer die natuur zo goed moge-
lijk uit te drukken in lijnen, vlakken 
en kleuren. Kleur is erg belangrijk 
om het weidse land met de vaak 
voortjagende wolkenluchten zo 
goed mogelijk weer te geven. Ik 
werk recht vanuit mijn zintuigelijke 
ervaring en dat doe ik met mijn 
gevoel. Als ik mij openstel voor de 
natuur, dan komen er schilderijen. 
Stilte is je eigen bron.”

De wolkenluchten die in haar atelier 
staan, zijn dynamisch, alles daarop 
is in beweging en staat in tegen-
stelling tot elkaar: het stille weidse 
land en de voortjagende wolken 
erboven, de hoge luchten en de 
kleine huisjes daarin en dat alles 
overgoten met het heldere licht van 
Noord Friesland. Beatrice Kluivers 

schildert licht en beweging.

“Ik heb gedeeltelijk een katholieke 
opvoeding gehad,” vertelt ze ver-
der, “als kind maakte ik mij een le-
vendige voorstelling van het laatste 
oordeel en ik zag allemaal lichamen, 
gaaf uit het graf omhoog gerezen, 
ten hemel stijgen. Nu denk ik na-
tuurlijk anders. Ik verwonder mij 
elke dag over hoe mooi de aarde is 
als je goed kijkt. Ik voel een grote 
kracht die mij inspireert om dingen  
neer te zetten op het doek. Ik móet 
in mijn atelier werken. Elke dag, ei-
genlijk ieder moment is nieuw voor 
mij. Ik schilder uit verwondering. 
De muziek van Bach tilt je boven 
alle grenzen uit, beeldende kunst 
doet dat ook, maar op een andere 
manier. Ik luister graag naar de 
stilte, soms is stilte muziek. Maar 
er zitten ook andere krachten in 
mij. Soms voel ik boosheid over 
wat de mensen ervan maken. We 
leven in het tijdperk van de herrie. 
Er gebeurt veel in deze tijdgeest 
waarop ik heftig reageer, heftig in 
alle gradaties.” Ze laat haar laatste 
serie krijttekeningen zien, ze gaan 
over macht en kwetsbaarheid. “Ik 
heb er plezier in dat uit te beelden, 
wat binnenin mij zit, moet naar bui-
ten.” 

Jannie Jensma.
Website:. www.eidenai.nl (En dat be-
tekent weten door middel van zien.)

Expositie Beatrice Kluiver in gemeentehuisAte Gri jpstra

DorpsDenker -10- 

U kent ze wel, hè? Die postbezor-
ger-reclamespotjes. Die van ‘stu-
dent én postbezorger’, ‘moeder én 
postbezorger’, ‘vutter én… zovoort’. 
Wel, ik kwam er onlangs eentje te-
gen. Rondzwervend in mijn woon-
stede, mijn hoofd vol van hogere 
zaken, inspiratie opdoend voor mijn 
doorwrochte maandelijkse schrijf-
sels, liep ik deze hardwerkende me-
deburger plotsklaps tegen het post-
bezorgende lijf. ‘Hee,’ zei hij enigs-
zins verbouwereerd, ‘ben jij niet die 
DorpsDenker? Die stukjes schrijft 
in onze dorpskrant?’ O, de zoete 
smaak van de roem! Al mijn inspan-
ningen, mijn pogingen om balans 
te vinden tussen diepzinnigheid en 
de praktische toepassing daarvan 
in het dagelijks dorpsleven, waren 
niet voor niets geweest. Het was 
nu al zover gekomen dat ik op straat 
werd herkend. Mijn pennenvruch-
ten begonnen daadwerkelijk vrucht 
op te leveren. Ik voelde dat er zich 
een niet-al-te-zelfingenomen-maar-
och-bescheidenheid-is-ook-niet-al-
les-grijns van oor tot oor begon te 
ontwikkelen, veegde wat denkbeel-
dige pluisjes van mijn beide schou-
ders om eventuele goedbedoelde 
klopjes deemoedig in ontvangst te 
nemen en maakte me klaar om mijn 
tanden dieper te graven in dit sappig 
ooft van waardering. ‘Ja, ik lees die 
stukjes wel eens even door, hoor,’ 
vervolgde de postploeteraar, aange-
moedigd door mijn bijzonder vrien-
delijke toegeknik. ‘Die laatste over 
die man die de Buitenposter straten 
zo schoon houdt, vond ik wel leuk.’. 
Mijn van genoegen glimmende ge-
zicht moet op dat moment welhaast 
een door stroomstoring geteisterde 
stad hebben kunnen doen oplich-
ten. Ik stond op het punt om iets 
te gaan mompelen in de trant van: 
‘Ach, we doen allemaal ons best, is 
het niet?’ De brenger van blauwe 
enveloppen en leveraar van stapels 
afvalbakpapier had zijn postbezor-
gende stalen ros echter inmiddels 
alweer gekeerd en voegde mij langs 
zijn neus en over zijn schouder nog 
toe: ‘Maar over het algemeen vind ik 
het maar gewauwel. Nou, hoi, hè?’ 
‘Ja…uh… ook hoi, hè?’ fluisterde ik 
hem zwaar getroffen na. Na enige 
minuten slaagde ik er in om mijn aan 
de grond genagelde voetzolen los te 
wrikken en sleepte ik mijzelf, bij tijd 
en wijle nog ietsjes nawankelend, 
verder door mijn nu volstrekt zinloos 
geworden bestaan. De zon scheen 
nog wel, maar niet meer voor mij. 
Een enkele eenzame vogel hief op 
een verdorde tak een klaagzang aan. 
Er liep een onherstelbare breuk door 
mijn anders zo bruisende brein. Om 
van mijn hart nog maar niet eens te 
spreken. Ik zag een treurwilg in troe-
bel slootwater wenen en besloot 
terstond mijn DorpsDenkerschap 
aan zijn trieste knobbelknuisten te 
hangen. Het denken had voor mij 
afgedaan. ‘Wie veel wijsheid heeft, 
heeft veel verdriet. En wie wijsheid 
vermeerdert, vermeerdert smart,’ 
sprak ooit één van mijn verre gees-
tesverwanten. En pas nu begreep 
ik wérkelijk waar hij het over had. 
Toch… toch gloorde er een minu-
tieus straaltje van hoop. Ik kon im-
mers altijd nog… dichter worden!

Hoogachtend,
Uw DorpsDenker, drs. A. Grijpstra
(Facebook/Dorpsdenker Buitenpost)

Eén van de werken van Beatrice. (eigen foto)

Op huisbezoek
1. De dikke kluit
Dûmny wie op hûsbisite by in boer, dy wenne wat ôfgele-
gen. Dy boer wenne dêr mei syn âlde mem. ‘t Wie kertier 
oer alven yn ‘e moarn. De dûmny woe wer nei hûs ta, 
mar doe bigoun it krekt te reinen. Dat boaze sa bot oan, 
dat de boer sei tsjin dûmny: “Jo matte mar by ús ite, jo 
kinne der sa net troch. It is sa’n ein troch ‘t lân hinne, jo 
hawwe aanst net in drûge tried mear oan jo as jo der sa 
troch geane.” Doe bislute doomny mar mei harren to iten. 
De ierpels kamen yn in grutte panne op ‘e tafel en sa’t 
dat eartiids gong, dêr waarden gjin boarden by set. Dêr 
moest elk fan ‘e trije sa út ite. De brij kaam ek yn in grutte 
panne op ‘e tafel. ‘t Wie grysmoal mei in moai protte klu-
ten deryn. En ja, dêr siet dûmny al to prûmkjen mei sa’n 
grouwe klute. It âld minske murk it op en sei: “As dûmny dy dikke klute net 
kwyt wurde kin, dan goait dûmny him der mar wer yn, ik ha him ek al trije 
kear yn ‘e mûle hân.”

2. Het vieze kopje
Yn ‘e Harkema stie alris in dûmny en dy moast dan fansels ek wol by de ge-
meenteleden lâns. Doe wie der ek in ôfgryslik smoarch frommis. Wol gol, 
mar dûmny griisde der fan, dy mocht dêr hast neat. Mar op in kear hie er 
toarst dat doe ‘t er der kaam frege er om in mûltsjefol wetter. Doe seach 
er wol dat der in kop stie mei in hoekje der út en doe tocht er: As ik no út 
dat hoekje drink! Dêr komme de oaren fêst net mei har smoarge mûlen.  
Doe die er dat en doe sei it minske: “Och heden, dûmny docht krekt as ús 
jonges, dy sûpe ek altyd út dat hoekje.”

3. Zij was links
Op in kear kaam dûmny by in frou op hûsbisite. ‘t Wie in widdo. Hja hie 
dûmny oankommen sjoen en gau de bibel pakt. Mar yn ‘e gauwichheit 
hie se net sjoen dat se him omkeard op ‘e skoat lizzen hie. “Jonge,” sei 
dûmny, dat stiet my oan, dat jo yn ‘e bibel sitte to lêzen.” “Ja dûmny,” sei 
se, “in kapitteltsje út ‘e bibel, matte jo tinke, dat docht my wol sa goed.” 
“Mar ik leau,” sei dûmny, “dat jo de bibel omkeard foar jo lizzen ha.” “Och 
ja, dûmny,” sei se, “dat komt, ik bin links.”

4. Dat was te grof
In dûmny kaam – it wie yn de tachtiger jierren fan de 19de ieu – ris op 
hûsbesyk yn in spitkeet op de heide ûnder Twizel. It wie dêr in earmoedige 
boel mar op tafel lei in moai stik oprôlle linnen. Hy frege de frou des huizes 
– dûmnys praatten doe fansels altiten Hollânsk, de tale Kanaans: “Hebt gij 
daar linnen vrouwtje?” “Ja,” sei se yn har bêste Nederlânsk, “dat heeft 
mijn man gisteravond gestolen.” “Foei!” sei de dûmny, “dat is toch al 
te grof”. “Ja,” sei se, “dat heb ik ook gezegd, maar als ‘t te grof is voor 
hemden, zal ik het maar voor lakens gebruiken.”

Zingen
5. Het Wilhelmus
Net-troude dûmnys ieten eartiids op volle plakken om bar by ien fan de 

boeren fan harren gemeente. En dêr hienen se it bêst. 
Sa ek in frijfeint-dûmny earne de Kollumerkant út. Mar 
op ’t lêst krige er doch in wiif, in oerbleaune dochter fan 
in frijwat deune timmerman út Kollumersweach, dy’t wat 
deunskens oanbelanget nei har heit útskaaide. No moast 
dûmny foar it fatsoen ek de boeren wol ris ien werom-
noegje, dat in skoftke letter sei er tsjin ien fan de boeren: 
“No, no moatte jo ek ris by my komme.” Doe’t dûmny by 
dy boer iten hie, doe wie it sop mei boltsjes en fan alles 
der yn. Dêr koene jo de leppel wol yn sette, dan bleau er 
rjocht oerein stean, sizze se dan. Mar doe’t de boer by 
de dominy wie doe krige er fan dûmnys mefrou in board 
sop en dat wie meast wetter. Doe’t se der mei oan ‘t iten 
soene doe sei de boer: “Dûmny, sille wy ynsté fan te bid-
den it Wilhelmus eventsjes sjonge?” “No, hoe sa?” sei 

de dominy. “No,” seit de boer, “dat klinkt sa moai oer it wetter.”

6. De honderdnegentiende psalm
Der wie ris in griffermearde dûmny earne yn ‘e Wâlden, dy syn gemeente 
hie krityk op it sjongen yn ‘e tsjerke. Hja founen dat de dûmny altyd sokke 
koarte psalmen sjonge liet. Doe tocht de dûmny: ik sil jimme wol ha, dat doe 
liet er de sneins dêroan psalm 119 sjonge. Hy tocht: sjong no mar raek. Hy 
gong út ‘e preekstoel wei om even in bakje kofje yn ‘e pasterije op to drin-
ken. Doe’t er dêr al in moai skoft sitten hie, stjoerde er de faam nei tsjerke 
ta. Hy sei: “Sjoch ris even hoe’t it dêr is.” De faem kom werom en sei: “Se 
sjonge om ‘t leven. Sy ha de jassen al út en sy feije har it swit fan ‘e holle.”

Jurjen van der Kooi

Volksverhalen uit de Friesche Wouden -deel 1-
Dominees (1)

Jurjen van der Kooi. (eigen foto)

Op oudjaarsdag werd er druk met carbid geschoten op het veldje vlakbij het kantoor van 
Stichting Woningbouw Achtkarspelen. (foto: Hielke Boorsma)

De foto

Amnesty 
International
komt op voor 
mensenrechten 
over de hele wereld.



Kerkstraat  26
9285 TB Buitenpost

tel .  051 1  544575
westra@juwel iers idia.nl

Weight Watchers, nu ook in Buitenpost
Wil je graag die extra kilo’s kwijt, maar wel op een gezonde manier? Sinds kort is Weight Watchers een 
cursus in Buitenpost gestart. Samen met je medecursisten val je geleidelijk af en krijgt alle informatie die 
je nodig hebt om je nieuwe gewicht voorgoed te behouden. Het nieuwe ProPoints 2.0 Plan is het meest 
effi ciënte en fl exibele voedingsprogramma ooit dat bij iedere persoonlijke behoefte of levensstijl past. Het 
nieuwe ProPoints 2.0 Plan is gebaseerd op recente wetenschappelijke kennis op het gebied van voeding en 
richt zich op de wijze waarop ons lichaam voeding verwerkt om daarmee succesvol af te slanken. Je kunt 
eten waar je zin in hebt, en ontdekt voedingsmiddelen die je lang een verzadigend gevoel geven waardoor 
het programma gemakkelijk te volgen blijft. In het ProPoints 2.0 Plan draait alles om jou: jouw eetgewoontes, 
jouw levensstijl maar vooral… jouw afslanksucces. Kom gerust eens vrijblijvend een cursus bijwonen, of kijk 
voor meer informatie op: www.weightwatchers.nl. De Weight Watchers cursus is op maandagavond in De 
Schakel te Buitenpost vanaf 19.30 uur. Inschrijven en wegen start een half uur voor aanvang van de cursus.

Egypte 3
9285 WX Buitenpost
telefoon: 0511-442970
mobiel: 06 23936772

www.hoekstraschilderwerken.nl
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Kijk voor meer activiteiten en informatie 

op onze website: www.itkoartling.nl

BLOEMSCHIKKEN (oproep)
Deze cursus gaat vanaf september weer van start.

Dinsdagavond: 19.30 – 21.30 uur
Start: september 2012!

Hoe vaak: 4 lessen
Kosten: € 40,00

Cursusleidster: Nannie Kramer
Opgave/inl.: Joke de Vries tel. 543803

COMPUTERCURSUS 1 (oproep)
Dinsdagochtend: 09.30 – 11.30 uur

Start: januari bij voldoende deelname
Hoe vaak: 10 keer
Kosten: € 75,00 

Cursusleider: Harry Nienhuis
Opgave/inl.: Evertje Gatsonides, tel. 542772

COMPUTERCURSUS 2 (oproep)
Donderdagavond: 19.30 – 21.30 uur

Start: januari bij voldoende deelname
Hoe vaak: 10 keer
Kosten: € 75,00

Cursusleider: Harry Nienhuis
Opgave/inl.: Evertje Gatsonides, tel. 0511 542772

DIGITALE FOTOGRAFIE (oproep)
Maandagavond: 19.15 - 21.15 uur

Start: 16 jan.; 23 jan.; 30 jan.; 6 febr.; 13 febr.;
 20 febr.; 5 mrt.; 12 mrt.; 19 mrt.; 26 mrt.

Hoe vaak: 10 lessen
Cursusleidster: Marijke van Ruiten

Kosten: € 85,00
Opgave/inl.: Joyce van der Laaken, tel. 542465

EDELSMEDEN (oproep)
Woensdagavond: 19.30 – 21.30 uur

Start: 11 jan.; 25 jan.; 8 febr.; 22 febr.; 21 mrt.; 
4 april

Hoe vaak: 1 x per 2 weken 
Kosten: € 75,00 (incl. mat. behalve zilver)

Cursusleidster: Else Beishuizen
Opgave/inl.: Evertje Gatsonides, tel. 542772

FOTOCLUB 1
Dinsdagavond: 19.30 - 21.30 uur

Start: 13 sept;  11 okt.; 15 nov.; 17 jan.; 14 febr.; 
13 mrt.; 10 april.

Hoe vaak: 1 keer per maand; 8 lessen per jaar
Kosten: € 75,00

Cursusleidster: Marijke van Ruiten
Opgave/inl.: Joyce van der Laaken, tel. 542465

FOTOCLUB 2 (oproep)
Dinsdagavond: 19.30 – 21.30 uur

Start: januari
Hoe vaak: 1 keer per maand; 8 lessen per jaar

Kosten: € 75,00
Cursusleidster: Marijke van Ruiten

Opgave/inl.: Joyce van der Laaken, tel. 542465

GLASSCHILDEREN (oproep)
Workshop die nog moet worden opgestart.

Met gemalen, gekleurd glas wordt op glas een de-
coratie gemaakt naar eigen ontwerp of naar voor-
beeld. Daarna wordt het 2 x gebakken in een oven.

Opgave/inl.: Joke de Vries,tel. 543803

KERAMIEK 1
Maandagochtend: 09.00 – 11.00 uur

Start: 16 jan.; 23 jan.; 30 jan.; 6 febr.; 13 febr.;
 20 febr.; 27 febr.; 5 mrt.; 12 mrt.; 19 mrt.

Hoe vaak: 10 lessen
Cursusleider: Leo Maarleveld

Kosten: € 95,00 (exclusief materiaal)
Opgave/inl.: Joyce van der Laaken, tel. 542465

KERAMIEK 2
Maandagavond: 19.30 - 21.30 uur

Start: 16 jan.; 23 jan.; 30 jan.; 6 febr.; 13 febr.;
 20 febr.; 27 febr.; 5 mrt.; 12 mrt.; 19 mrt.

Hoe vaak: 10 lessen
Cursusleider: Leo Maarleveld

Kosten: € 95,00 (exclusief materiaal)
Opgave/inl.: Joyce van der Laaken, tel. 542465

KRUIDENCURSUS (oproep)
Woensdagavond: 19.00 – 21.00 uur

Start: mei en juni 2012!
Hoe vaak: 3 keer
Kosten: € 30,00

Cursusleider: Jan Willem Zwart
Opgave/inl.: Evertje Gatsonides, tel. 542772

LEESGROEP
Woensdagavond: 19.30 – 21.00 uur

Start: 12 okt.; 23 nov. 2011; 18 jan.; 7 mrt. 2012.
Hoe vaak: 4 avonden

Kosten: € 29,00 
Cursusleidster: Jannie Jensma

Opgave/inl.: IJttje Veenstra, tel. 840221

LUISTEREN NAAR MUZIEK
Dinsdagavond: 19.30 – 21.30 uur 

Start: 20 sept.; 4 en 18 okt.; 1 nov.; 7 febr.;
6 maart; 3 en 17 april.

Hoe vaak: 8 lessen per jaar
Kosten: € 70,00

Cursusleider: Rudolf Nammensma
Opgave/inl.: Evertje Gatsonides, tel. 542772

 MUZIEK OP SCHOOT (oproep)
Deze cursus is bedoeld voor  baby’s en peuters 

van 6 maanden tot 4 jaar.
Donderdagochtend: 09.45 – 10.30 uur

Start: bij voldoende deelname in overleg met 
cursisten

Hoe vaak: 10 keer
Kosten: € 68,00

Cursusleidster: Lutske Pilat
Opgave/inl.: Evertje Gatsonides, tel. 542772

QUILTEN GROEP 1 oproep
Dinsdagochtend: 09.00 - 11.00 uur

Start: 20 sept.; 18 okt.; 22 nov.; 24 jan.; 21 febr.; 
20 maart

Hoe vaak: 6 lessen
Kosten: € 48,00

Cursusleidster: Mevr. T. Terpstra
Opgave/inl.: Joke de Vries, tel. 543803

QUILTEN GROEP 2
Dinsdagochtend: 09.00 – 11.00 uur

Start: 27 sept.; 25 okt.; 29 nov.; 31 jan.; 28 febr.; 
27 mrt.

Hoe vaak: 6 lessen
Kosten: € 48,00

Cursusleidster: Mevr. T. Terpstra
Opgave/inl.: Joke de Vries, tel. 543803

SCHILDERSCLUB
Dinsdagmiddag: 13.00 – 15.30 uur

Start: 17 jan.; 24 jan.; 31 jan.; 7 febr.; 14 febr.;
 21 febr.; 28 febr.; 6 mrt.; 13 mrt.; 20 mrt. 

Hoe vaak: 10 lessen
Kosten: € 110,00

Cursusleider: Anton Venselaar
Opgave/inl.: IJttje Veenstra, tel. 840221

SPAANS
Woensdagavond: 19.30 – 21.30 uur

Start :28 sept.; 12 en 26 okt.; 9 en 23 nov.; 7 dec.
 18 jan.; 1 febr.; 15 febr.; 14 mrt.; 28 mrt.; 11apr.

Hoe vaak: 12 lessen
Kosten: € 110,00 

Cursusleider: Wim Frenkel
Opgave/inl.: Evertje Gatsonides, tel. 542772

TEKENEN EN SCHILDEREN (oproep)
Woensdagavond: 19.30 – 21.30 uur

Start: 11 januari wekelijks
Hoe vaak: 10 lessen of 12

Kosten: € 85,00 (exclusief materiaal)
Cursusleidster: Corina Blom

Opgave/inl.: Joyce van der Laaken, tel. 542465

TEKENTECHNIEKEN (oproep)
Deze cursus is nieuw. Je leert jezelf uit te 

drukken in verschillende
tekentechnieken met verschillende 

tekenmaterialen.
Donderdagavond: 19.30- 21.30 uur

Start: jan.; wekelijks
Hoe vaak: 10 lessen

Kosten: € 110
Cursusleider: Anton Venselaar

Opgave/inl.: IJttje Veenstra, tel. 840221

WORKSHOP BLOEMEN (oproep)
Donderdagavond: 19.30 – 21.30 uur

Start: 9 febr.: Valentijnskrans; 15 maart; 19 april
Kosten: € 20,00/€ 25,00

Cursusleidster: Gretha van der Meulen
Opgave/ inl.: Joke de Vries, tel. 0511 543803

CURSUSPROGRAMMA VOORJAAR 2012
(alle cursussen inclusief koffi e/thee)

Jongerenwerk It Koartling hard 
getroffen door bezuiniging
De komende jaren moet de gemeente Achtkarspelen zwaar bezuinigen. 
Dat was al aangekondigd. Het is echter nog niet te zien aan hun eigen 
huisvesting, maar de  ingezetenen van de gemeente krijgen het komende 
jaar ongetwijfeld met een aantal bezuinigingsmaatregelen te maken. In 
elk geval heeft de gemeente alvast een forse bezuiniging doorgevoerd op 
de begeleiding van het jongerenwerk in Achtkarspelen. Deze begeleiding 
wordt mogelijk gemaakt door Timpaan Welzijn. Dit bedrijf krijgt van de 
gemeente jaarlijks een budget toebedeeld waaruit zij de jongerenwerkers 
kan betalen die in de gemeente worden ingezet.
Het budget voor begeleiding van het jongerenwerk in It Koartling is voor 
2012 nagenoeg gehalveerd. Tot 2010 waren er vierhonderd uren begelei-
ding voor jongerenwerk beschikbaar. In 2010 werden dit er driehonderd 
uur en vorig jaar werd de begeleiding teruggebracht naar circa tweehon-
derd uur. Voor het gehele jaar 2012 blijven er nog slechts honderd uren 
over, een praktisch te verwaarlozen aantal. Als klap op de vuurpijl gaat 
de gemeente per 2013 de samenwerking met Timpaan Welzijn volledig 
beëindigen. Dan ontstaat een geheel nieuwe situatie, die vooralsnog vol-
ledig duister is. Gelet op de trend in de afgelopen jaren vrezen wij dat 
met ingang van 2013 een defi nitief einde zal komen aan de broodnodige 
ondersteuning en begeleiding.
Voor het jongerenwerk in It Koartling in Buitenpost betekent dit op korte 
termijn dat de ondersteuning die wordt gegeven door jongerenwerker 
Grejanne Dijkema opnieuw een heel stuk minder wordt. De jongerenwer-
ker heeft met name als taak het begeleiden van de Jeugdsoos die elke 
vrijdagavond open is en het ontwikkelen en begeleiden van tal van andere 
activiteiten in It Koartling. 
De afgelopen jaren zijn wij als bestuur van It Koartling bezig geweest vrij-
willigers op te leiden zodat zij zelfstandig de jeugdsoos kunnen runnen. 
Dit bevindt zich echter nog in een fase waarin het niet verantwoord is 
om dit geheel op de schouders van de vrijwilligers te leggen. Ondersteu-
ning is daarom onontbeerlijk. Wij hebben de gemeente steeds laten we-
ten dat voortzetting van het kinderwerk en jongerenwerk in ‘it Koartling’ 
mede afhankelijk is van de beschikbaarheid van voldoende professionele 
ondersteuning. De voor 2012 beschikbare honderd uren liggen mijlenver 
beneden het aantal van circa tweehonderd, dat door ons als absolute on-
dergrens wordt aangemerkt. De gemeente is daarvan op de hoogte.
Daarom hebben wij besloten met ingang van februari 2012 de openings-
tijden van de Jeugdsoos ingrijpend te beperken. Deze maatregel heeft ho-
pelijk een tijdelijk karakter, maar niettemin nemen wij hem met pijn in ons 
hart. Verantwoordelijk wethouder Van der Veen van Achtkarspelen lijkt de 
impact hiervan te beseffen en heeft aangegeven te willen bekijken in hoe-
verre er nog iets valt te veranderen. Zolang er echter niet spoedig een ver-
andering optreedt dwingen de omstandigheden ons tot deze maatregel.

In de maand februari zal de jeugdsoos niet open zijn op vrijdag 10 
februari en vrijdag 17 februari. Wij vragen begrip hiervoor. Voor de 
maand maart zullen we de situatie opnieuw bekijken.

Betekent dit nu dat er in It Koartling helemaal geen activiteiten voor kin-
deren en jongeren zullen plaatsvinden? Nee, natuurlijk niet. Wij proberen 
ons beleid, dat is gebaseerd op het aanbieden van een samenhangend en 
verantwoord aanbod aan activiteiten, onverminderd te realiseren. Dit bete-
kent dat we óók in 2012 allerlei activiteiten zullen organiseren. Die kosten 
nu echter éxtra geld, omdat we daarbij een stukje professionele onder-
steuning en begeleiding moeten inkopen. Het mag duidelijk zijn dat onze 
fi nanciële mogelijkheden daartoe beperkt zijn. Daarnaast is voortzetting 
van zowel het kinderwerk als het jongerenwerk sterk afhankelijk van de 
beschikbaarheid van gemotiveerde en enthousiaste vrijwilligers. Daaraan 
hebben wij al gedurende enkele jaren een chronisch tekort. Daarom nog-
maals een dringende oproep aan iedereen die It Koartling en onze activitei-
ten een warm hart toedraagt om zich vooral aan te melden als vrijwilliger. 
We kunnen er een fl ink aantal gebruiken voor allerlei werkzaamheden. Er 
is vast iets bij dat bij u blijkt te passen. Wacht niet langer: doe het nu!

Bestuur Stichting Sociaal Cultureel Werk Buitenpost 

Kinderwerk
Strijkkralen onderzetters maken

Wanneer: woensdag 15 februari
Tijd: 14.30 - 16.00 uur
Leeftijd: 6 t/m 12 jaar

Kosten: €1,- 
Opgave verplicht, dit kan tot 10 februari

Maximaal 20 kinderen

Zeepkettingen maken
Wanneer: woensdag 29 februari

Tijd: 14.30 - 16.00 uur
Leeftijd: 6 t/m 12 jaar

Kosten: €1,50
Opgave verplicht, dit kan tot 24 februari

Maximaal 15 kinderen Vol=Vol

Kinderdisco
Wanneer: 3 februari van 19.00 - 20.30 uur

Voor wie: kinderen in de leeftijd van groep 4 t/m 6
Kosten: gratis!



Kerkstraat 68 tel. 0511 541560
www.alfredvisser.nl

Radio TV
Witgoed

Kerkstraat 40 - Buitenpost
telefoon: 0511-542564  fax: 0511-540111

kijk ook op: www.cafetwaspan.nl

Nu ook voor al uw catering!

Verras uw Valentijn met een mooi 
boek of een leuke wenskaart.

Opruiming:  3D vellen 50% korting

W i n t e r c o l l e c t i e
5 0 %  k o r t i n g !

CHRISTINASTRAAT 4 - BUITENPOST
0511 541635Wollegras 4  �  9285 LN  Buitenpost �  T. (0511) 54 46 00  �  M. 06-46 626 680

www.taakvanzuiden.nl

Wacht er niet te lang mee!
Neem nog vandaag vrijblijvend contact op.

BELASTINGAANGIFTE
voor PARTICULIEREN

 en BEDRIJVEN

BELASTINGAANGIFTE

TAAK van Zuiden
Administratie en advies

Voorstraat 47, 9285NP Buitenpost, tel. 0511 541237, e-mail: profi lewiersma@live.nl

Opruiming!      Sparta ion grn v7
van € 2299,- 
voor € 1899,-

Alleen damesmodellen en geen inruil mogelijk bij deze aanbieding.

Verder opruiming van alle modellen 2011

De foto

Wat ziet mijn oog? De opfretten hikke is vervangen door ééntje dat niet opgevreten kan worden, en het staat 
echt stevig vast tussen twee palen. Maar... is het toch niet wat men er van verwachtte? En komt er toch weer 
een houten hek? Want er staat nu een houten hek (te wachten?) naast de andere. En een eindje verderop, 
vlak bij de ijsbaancantine is een ruimte over voor nog een hek. Beste mensen van de ijsbaan, wat hebben jullie 
afgelopen jaar veel werk verzet,en net als de vorige keer, nu maar hopen dat het nog een poosje gaat vriezen! 
H.G.Wiersema-van der Es, De Taats 14, 9285 ME Buitenpost.
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Hoe moeilijk is de Nederlandse taal?

Het gewapend verzet
Naarmate het laatste oorlogsjaar verstreek, groeide 
het verzet. De toename van het aantal onderduikers 
bracht steeds meer werk mee voor de LO. Er moes-
ten duikadressen worden gevonden. Ze moesten 
periodiek worden voorzien van distributiebeschei-
den. Het gewapend verzet bereidde zich voor op 
de komst van de bevrijders. Begin oktober 1944 
kwamen er nadere instructies voor het plegen van 
sabotage. Er moesten geschikte situaties worden 
gezocht om wegen te kunnen blokkeren. Eventuele 
versperringen moesten onder eigen vuur gehouden 
kunnen worden. Materialen en werktuigen op on-
opvallende wijze zo dicht mogelijk bij deze plaatsen 
verbergen. Dit alles om de aftocht van de bezetter zo 
veel mogelijk te belemmeren. Inlichtingen moesten 
zo nauwkeurig mogelijk worden verzameld en door-
gestuurd. Hiervoor kon ook heel goed de ‘vrouw‘ 
worden gebruikt (de koeriersters in een volgende af-
levering). Uit de correspondentie tussen Van Mourik 
en zijn districtscommandant is op te merken dat de spanning 
toenam. Op 31 oktober 1944 had de bezetter opdracht gekre-
gen “om goed toe te zien op het neerkomen van wapens”, 
vooral in de nacht en het vervoer van deze wapens.

De aanslag
Woensdag 8 november ’44 kreeg Van Mourik de order om een 
aanslag te plegen op de hoofdcommissaris Philippus Blank, 
een beruchte nazi uit Groningen. Samen met majoor Sybolt 
Oosterhof was hij voor een onderzoek naar Harlingen om de 
raadselachtige dood van de vrouw van de commissaris van 
politie Cornelis van der Poel te onderzoeken.(zie deel 13). De 
voorbereidingen moesten wel heel snel getroffen worden. 
Als plaats van aanslag werd de Laatste Stuiver gekozen. Hier 
gingen drie geoefende schutters van de groep Buitenpost, 
drie oud-militairen, verkleed in Duitse overjassen, in hinder-
laag. In de late avond zagen ze de auto naderen. Schijnbaar 
rustig kwamen ze te voorschijn. Eén van hen kende Duits en 
gaf een stopteken. Toen de auto vaart minderde en bijna stil 
stond, zagen ze achterin twee gloeiende uiteinden van een 
sigaret. Waarschijnlijk begonnen de zenuwen enigszins op te 
spelen, want de aanslag mislukte. Wel werd Blank zodanig 

gewond, dat hij enkele maanden geen dienst kon doen. De 
volgende morgen verschenen Duitse militairen uit Gronin-
gen voor een onderzoek. Er volgden geen represailles. In de 
onmiddellijke nabijheid vonden ze een Duitse legerwagen in 
de berm van de weg. Deze was net tevoren door een geal-
lieerde jager van de weg geschoten. Op aanwijzing van de 
NBS vertelden de omwonenden aan de Duitsers dat de inzit-
tenden waren gevlucht. Blank werd na de oorlog in eerste 
instantie tot 20 jaar veroordeeld. Hij was dus duidelijk een 
zware jongen.

Gewaarschuwd
Inmiddels begon november met een waarschuwing om op 
zijn hoede te zijn. Buiten “dienst-noodzaak” mocht men te-
gen niemand uitlatingen over illegaal werk doen. In dienstver-
band moest niemand méér weten dan hij voor de goede uit-
oefening van zijn werk nodig had. Voortdurend op zijn hoede 
zijn tegen nieuwsgierigheid, ongewenste belangstelling of 
geschaduwd worden. Er werd regelmatig van wachtwoord 
gewisseld. Van 18-11 tot 28-11-1944 luidde dit: “Roermond”. 
De wapeninstructie werd in november geïntensiveerd. Er 
kwam een rooster voor de sten, geweer, handgranaat, bazoo-

ka, bren en springstoffen. Op 29 november kreeg Van 
Mourik bericht dat alle activiteiten uit veiligheidsover-
weging tot nader orde moesten worden gestaakt. 
Het gevolg was dat de correspondentie tussen Van 
Mourik en zijn districtcommandant in december ’44 
aanvankelijk verminderde. Maar de bevrijding lonkte. 
In de dagorder voor de Friese NBS ter gelegenheid 
van het nieuwe jaar 1945 klonk de komst van de a.s. 
bevrijding door. Tegelijkertijd werd er gewaarschuwd 
voor overhaast optreden. Openlijk verzet kon “pas 
op nader bevel en op het juiste ogenblik. Nu valt er 
nog genoeg om voor te bereiden, te oefenen en ge-
reed te maken.” En dat gebeurde. De instructie voor 
de manschappen vond met de grootste voorzichtig-
heid plaats. Dezen konden zich ook moeilijk laten 
zien, ze zaten immers “in de leeftijd”. Het vroege 
donker worden in de wintertijd was hun dekking. De 
geruchten over de  komende bevrijding met de daar-
bij komende acties bracht ook haar spanning mee. 
Maandag 12 maart 1945 vertrok de tweede zending 

wapens voor Achtkarspelen en Tietjerksteradeel uit Opster-
land naar Oostermeer. Bij de zweminrichting, waar de Lits 
in het Bergumermeer uitkomt, zou men de zending in ont-
vangst nemen. Teake Roorda en de sectiecommandant van 
Achtkarspelen-midden, R. IJtsma, haalden de zending met 
een bootje op en brachten deze veilig thuis. Een waagstuk, 
dat zeker de nodige spanning heeft gegeven. Ze moesten 
alleen al enkele bewaakte bruggen passeren en daarna het 
vervoer over land naar de boerderij van Jaap Elzinga. Onder-
tussen was het wachten op de komende acties.

Bronnen aflevering 16 t/m 21:
Archief Wim van Mourik; gemeentearchief Achtkarspelen; 
verzetsmuseum Leeuwarden; Bezettingstijd in Friesland, 
dl.III, P. Wijbenga; Informanten: Juul Beerda, wijlen Jaap El-
zinga, wijlen Gosse Enzerink, Anne van Lune, Andries van der 
Meulen, Teun Rispens, wijlen Teake Roorda, Roel Roosma.

Jasper Keizer

Politiecommissaris Blank, zittend vierde van links op de voorste rij, viert kerstmis 1943 met 
zijn Duitse vrienden. (foto: Jasper Keizer)

Buitenpost 1940-1945 deel -21-

Addis Tesfa Bizuye woont sinds kort met 
vrouw en drie kinderen in de Haersma de 
Withstraat. Zij komen uit Ethiopië. Ze pro-
beren zich zo snel en zo goed mogelijk in te 
burgeren, want de heer en mevrouw Bizuye 
volgen drie dagen per week in Dokkum les-
sen in de Nederlandse taal. Hij stuurde de 
redactie van De Binnenste Buiten Post een 
brief met de vraag die in onze dorpskrant 
te willen plaatsen. Het is toch heel bijzon-
der, moedig en knap dat iemand, die in 
het werelddeel Afrika en dan met name in 
Ethiopië een heel andere taal geleerd heeft, 
toch probeert een verhaal te schrijven in 
zo goed mogelijk Nederlands. Daaraan is 
te zien hoe moeilijk het Nederlands is voor 
iemand die uit de buurt van de evenaar hier 
naar toe gekomen is. Als redactie voldoen 
wij graag aan zijn verzoek en in overleg met 
hem volgt hieronder de brief, zoals hij die in 
zijn beste Nederlands schreef. 

Geachte Redactie,

Hoe bent u en uw gezin? Ik ben zeer fijn hier. Ik 
ben Addis Tesfa. Ik kom uit Ethiopië. Ik heb drie 
kinderen. Ik woon hier in Buitenpost met mijn 
familie. Ik wil een aantal artikelen een bijdrage 
leveren aan uw krant. Gelieve bewerken en te 
publiceren als je zijn interessant. Ik schreef het 
volgende artikel als of het was geschreven voor 
mijn vriend die woont in Afrika.

Beste vriend hoe gaat het? En uw gezin? Ik ben 
erg goed met mijn familie. Ik zag Nederland als 
volgt. Hier in Nederland mensen hebben al erva-
ren hun vrijheid van meningsuiting. Iedereen kan 
uitdrukken zijn/haar mening. Discriminatie in po-
litieke of sociale status van een persoon is niet 
toegestaan. De regering van Nederland is niet 
een dictator eerder het werkt meer op de men-
senrechten en het bevorderen van de technolo-
gie. Nederland is een klein land in Europa met 
meer dan zeventien miljoen mensen. Maar de 
werkloosheid is minder dan 6%. Basisbehoef-
ten zoals voedsel, onderdak en kleding zijn een 
must voor elke burger. Met andere woorden: Als 
u een rechtmatig verblijf in Nederland je bent 
sociaal veilig. Wat betekent dat de overheid kan 

u ondersteunen totdat je een baan vinden. Dus 
de meeste mensen zijn vertrouwelijk op hun re-
gering. Nederland is een van de zes landen die 
de Europese Unie is gegrondvest. Hun geschie-
denis is een geschiedenis van vrijheid. Er was 
geen revolutie, maar de industrie, die zich in dit 
prachtige land. De publieke belangstelling is het 
centrale thema van de politiek. Iemand zoals ik 
die uit Afrika kwamen droom kan een overheids-
orgaan als Nederland voor zijn/haar land. Wan-
neer we proberen om de democratie te vergelij-
ken in Afrika met de democratie van Nederland, 
ontmoeten we een kritische hoofdpijn. Of we 
proberen een beetje druppel van het water te 
vergelijken met die van een oceaan. Afrikaanse 
regeringen zijn altijd werken aan het belang van 
hun regerende partij. Maar hier in Nederland, de 
belangrijkste kwestie is het algemeen belang. Er 
is geen overheid media instelling. We vinden een 
groot aantal media, waaronder televisie, radio, 
kranten en andere communicatie. Alle dicteren 
de waarheid, het welzijn van de samenleving, 
mensenrechten en de rechtsstaat. Het betekent 
niet dat er geen verschil van ideeën tussen men-
sen. Natuurlijk zijn er verschillen. Maar alles is 
onder de rechtsstaat.

Ik hoorde kleine dingen over Nederland terwijl ik 
in Afrika. Een deel van de informatie die ik had 
was niet de werkelijkheid. Ik hoorde over de dis-
criminatie die me frustrerend. Vooral is er een 
discriminatie tussen de races was wat ik hoor-
de. Maar aan het begin gedeelte van de Neder-
landse grondwet artikel nummer een, zegt Allen 
die zich in Nederland gelijk behandeld in gelijke 
omstandigheden. Discriminatie wegens gods-
dienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, 
ras, geslacht of op welke grond dan ook, is geen 
gebruik mogelijk te maken. Dit is een harde feit. 
Ik wil iets zeggen. Ik was in een bus helemaal 
aan het begin van mijn aankomst in Nederland. 
We waren met mijn vrienden. En gingen we 
naar Friesland. Op dat moment een vrouw die 
cruciale invloed op mijn leven gehad in Neder-
land zei tegen ons in order worden gevangen, 
moet u proberen vele malen. Dit was op het 
moment dat we spraken met de illegale arresta-
ties en de politieke moorden in Afrika. Want als 
je probeert om te reageren of om de regering te 

bekritiseren in sommige Afrikaanse landen, zal 
je jezelf gevangen of dood. Dus eerst begreep 
ik niet wat de mooie vrouw gezegd. Maar wat 
ze wilde zeggen was dat in Nederland worden 
gearresteerd is niet een gemakkelijke taak. Het 
moet een concreet bewijs, zodat iemand het 
recht heeft om te bevelen je te arresteren.

Dit lijkt verhaal te vertellen voor kinderen of 
droom voor oude mensen die kwamen uit som-
mige Afrikaanse landen zoals ik. Veel professio-
nals, journalisten, politici, mensenrechtenacti-
visten en leiders van de gemeenschap werden 
gedwongen om naar andere ontwikkelde landen 
ontvluchten hun land van herkomst omwille 
van hun mening. Ik ben een van die slachtof-
fers. Dus dat vraag ik me af wat er gebeurd in 
dit prachtige gemeenschap. Gevangen in som-
mige Afrikaanse landen is net zo eenvoudig als 
drinkwater. Maar ik denk niet aan de ontwikke-
lingen vergeten dat die zich in sommige Afri-
kaanse landen als Ghana, Zuid-Afrika, Tanzania, 
Botswana en anderen. In deze landen de vrijheid 
van meningsuiting, heeft de organisatie van elke 
vorm van politieke overtuiging en goed bestuur 
en de groei is weergegeven. Maar in sommige 
Noord- en Oost-Afrika landen mensen leven on-
der de goede wil van de veiligheidsagenten van 
de regerende partij. Dat is slavernij. Veel zwarte 
mensen zouden klagen bij de Europese slaver-
nij tijdperk. Laten we accepteren dit feit. Maar 
nu deze zelfde mensen te vinden in Oost- en 
Noord-Afrikaanse landen onder de slavernij van 
hun regeringen of de persoon van een dictator. 
Dus ik hoop dat Nederland en andere Europese 
landen kan de strijd tegen de slavernij, schen-
ding van de mensenrechten en het geluk van 
goed bestuur te helpen. Door deze en andere 
technische ondersteuning van mensen die on-
der het regime van de dictatuur, het aandeel 
van de zoetheid van de vrijheid van Nederland. 
Nederland, heb ik gezien in mijn twee ogen is 
het een land van vrijheid. Ik zal doorgaan om iets 
over Nederland te zeggen en in Nederland wo-
nen. Volgende keer zal ik proberen te schrijven 
over mijn kinderen het onderwijs in Nederland 
en het onderwijssysteem van dit prachtige land. 

Met vriendelijke groet! Addis Tesfa.

Vadertje tijd
De wijzers van de klok van Vadertje 
Tijd draaien op volle toeren,
iets anders doen ze eigenlijk niet.
Toch zorgen ze al eeuwen lang
voor verleden tijd en die in ’t ver-
schiet.
Geen tijd voor u of jou,
geen tijd voor mij,
graag wil ik van u wat tijd erbij.
Geen tijd voor zus, geen tijd voor zo 
de tijd geeft nooit eens tijd cadeau.
Tijd is kostbaar en kent geen rust,
tijd is op een snelle tijd belust.
Tijd die steeds maar sneller raast,
tijd vliegt voort, tijd heeft haast.
Geen tijd voor andere dingen dan
te pakken wat ik pakken kan?
Geen tijd voor tijdrovende zaken,
geen tijd om tijd te maken.
De tijd zet alles onder zware druk.
De tijd heelt wonden, maar slaat 
soms stuk.
De tijd, die zijn we zomaar kwijt.
Alles is toch tijdelijk, zelfs onze eigen 
tijd.
Toch blijft er tijd, neem die gerust
en word je eindelijk eens bewust
dat de tijd niet terug te draaien is.
Als u denkt van wel, dan hebt u ’t 
mis.
Vader Tijd hoopt dat u zich niet 
vergist,
geen tijd te maken, is een kans ge-
mist.
Doe de dingen die belangrijk zijn 
dan nu,
wellicht dringt de tijd voor mij en 
u !
(Een tijd geleden gevonden in Cali-
fornië). 

Brimzen 
praat





“Eerst ging ik samen met een 
vriendin op korfbal bij de Flamin-
go’s”, vertelt Margrythe, “maar na 
een paar jaar had ik veel meer zin in 
voetballen. Toen mijn vriendin Mar-
tine Koopmans zich aanmeldde 
bij de voetbalvereniging volgde ik 
haar snel. En daar heb ik nog geen 
seconde spijt van gehad. Ik vind 
het prachtig.” Eerst speelde Mar-
grythe als voorstopper bij het E5 
team. Dat ze goed kon voetballen 
bleek uit het feit dat ze door de 
KNVB werd geselecteerd voor een 
meisjesteam. Helaas liep ze kort na 
de uitnodiging een dubbele been-
breuk op. Bij een oefenschans 
maakte ze een verkeerde sprong  

met de breuk als gevolg. De uitno-
diging van de KNVB kon gelijk de 
prullenmand in. Op een gegeven 
moment stopte de keeper van het 
MC1 team. Margrythe, inmiddels 
hersteld, had wel zin om haar op 
te volgen. “Ik kon goed voetballen, 
maar keepen ging me zelfs nog 
beter af”, aldus Margrythe. “Die 
korfbalopleiding was achteraf be-
keken zo slecht nog niet. Je leert 
bij die sport heel goed de bal te 
vangen en daar heb ik als keeper 
nog steeds profijt van.” 

Op een talentdag werd Margrythe 
door Cambuurscouts geselecteerd 
en zodoende kreeg ze van deze 

Leeuwarder club een keeperoplei-
ding die, zoals hierboven omschre-
ven, slechts een half jaar duurde. 
Momenteel zit ze in Havo 3 van het 
Lauwerscollege en in de toekomst 
zou ze graag een SIOS of ALO op-
leiding volgen om daarna als sport-
instructrice te gaan werken.

Tijdens het interview is haar vader 
Jan Jaap aangeschoven. Hij vertelt 
dat de hele familie erg betrokken 
is bij voetbalclub Buitenpost. Zelf 
traint hij de MC1 en Dames 1. Dit 
doet hij samen met Kor Zuidema 
en daarnaast is hij ook nog mede-
leider van Dames 1. Echtgenote 

Jantine is leider van E2, het team 
waarin de jongste zoon Hans voet-
balt. Behalve Margrythe en Hans 
is er nog een voetballende zoon, 
Harm, hij speelt bij B2.

Margrythe krijgt naast de gewone 
voetbaltraining ook een aparte 
training als keepster. Bij Buiten-
post wordt dat verzorgd door Sake 
Ploegsma, zelf doelman van het 
tweede elftal. Daarnaast reist ze 
samen met haar vader en broer ie-
dere zondagmorgen naar Voetbal-
school Noord in Drachten. Henk de 
Jong, bekend als trainer van Harke-
mase Boys en assistent trainer bij 
Cambuur, heeft dit samen met zijn 
broer René opgezet. Sjaak Storm 
(ex-FC Groningen en ex-Heeren-
veen), een doelman met jarenlange 
eredivisie ervaring, traint de talent-
volle jeugd, waaronder Margrythe. 
Ook Hans, haar jongste broer gaat 
mee. Hij kan ook goed voetballen, 
werd gescout bij een talentendag 
in Drachten. Binnenkort gaat hij 
naar Groningen voor een volgende 
en veel zwaardere talentendag.
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De volgende Binnenste Buiten Post wordt
verspreid in de week van 27 februari 2012.

De krant niet of te laat ontvangen? 
Meld het zo snel mogelijk met uw adres bij:

Piet Pettinga,tel. 540014/06 12325671, e-mail: 
p.pettinga8@chello.nl.

Spor tkoppen
door Bote de Haan Margryte Beute en haar voetballende familie 

Margrythe als keeper in actie bij Cambuur in een wedstrijd tegen de jongens van Steenwijk 
C1. (eigen foto)

Schutjassen sociëteit De Freonskip
De kop is er voor de leden van sociëteit De Freonskip in het jaar 2012 
weer af, want vrijdagavond 6 januari kwamen er zestien schutjassers 
een kaartje leggen in de achterzaal van The Point. Na een gezellige avond 
kwam Roel Weidenaar, net als in december, als sterkste naar voren. Met 
twee verliespunten (58-37) bleef hij nummer twee, Lieuwe van der Wijk, 
liefst vijf punten voor (53-40), terwijl Menze Stiksma met een totaal van 
52-44 derde werd. Jan de Ridder kwam daar, met zijn resultaat, bij lange 
na niet aan toe, want zijn schamele totaal was 29-54, waardoor hij de poe-
delprijs mee naar huis nam. De eerstvolgende schutjasavond is op vrijdag 
3 februari a.s.
Volledige uitslag: 
1. Roel Weidenraar 58-37 9. Gooi Jansen 46-40
2. Lieuwe van der Wijk 53-40 10. Anne van der Kloet 46-45
3. Menze Stiksma 52-44 11. Fokje de Bruin 45-45
4. Willem Veenstra 51-41 12. Jaap Wiersma 45-51
5. Luut Dijkstra 51-47 13. Ale de Haan 44-54
6. Peet Mulder 49-37 14. Foppe de Vries 35-48
7. Freek Bekkema 49-45 15. Geert de Haan 32-57
8. Floyd Tjeerdsma 47-45 16. Jan de Ridder 29-54

Een swingende opening van de dansschool Swing and Move die vanuit Kollum naar 
Buitenpost Einsteinstraat 3a, op het industrieterrein is verhuisd. Er word les gegeven in 
zumba, streetdance en stijldansen gegeven. (foto: Hielke Boorsma)

De foto

Eind 2011 heeft het bestuur van CH Buitenpost een op-
roep gedaan voor een HBO of WO student om deze 
professionele organisatie te komen versterken. Deze 
mogelijkheid is gecreëerd met het idee dat de jeugd 
de toekomst heeft en het bestuur daarmee vooruit wil 
denken. Door jonge mensen bij het concours hippique 
te betrekken, blijft er aansluiting met de nieuwe, aan-
komende generaties. Het doel is om de student actief 
bij onze stichting te betrekken en hij of zij kritisch te la-
ten kijken naar de gang van zaken. Voor de student is 
het aantrekkelijk om bestuurservaring op te doen en op 
deze manier zijn of haar CV uit te breiden met ervaring 
en referenties. Cruciaal op dit moment om als school-
verlater voortvarend aan een loopbaan te beginnen. De 
paardensportcommissie is inmiddels blij te melden dat 
er na enkele gesprekken een geschikte kandidaat geko-
zen is en wil haar hierbij graag introduceren. Haar naam 
is Deanne Elzinga en zij is woonachtig in Surhuizum. De-
anne is actief in de dressuursport en brengt haar paard 
uit in de M1 dressuur en hoopt hiermee nog zo hoog 
mogelijk te komen in de sport. Dit jaar is zij gestart als 
eerstejaars student Human Resource Management op 

de Noordelijke Hogeschool in Leeuwarden. Aangezien 
paardensport haar passie is, heeft Deanne snel een 
mail gestuurd naar het secretariaat. Met de motivatie 
waarom ze graag de door het bestuur aangeboden er-
varing op wil doen. In combinatie met een duidelijke 
win-win situatie voor beide partijen. Vervolgens heeft 
er een kennismakingsgesprek plaats gevonden, waarin 
de wederzijdse verwachtingen goed zijn afgestemd. 
Aan de hand van dat gesprek was Deanne in januari al 
aanwezig bij haar eerste vergadering van het Concours 
Hippique te Buitenpost. In eerste instantie gaat Deanne 
zich verder ontwikkelen in taken zoals marketing, com-
municatie en het uitbreiden van haar persoonlijke net-
werk. Online media zal een speerpunt worden voor haar 
dit jaar, zoals bijvoorbeeld het gebruik van Twitter en Fa-
cebook door het concours hippique. In combinatie met 
het verder visualiseren van de website. Tot slot wordt er 
actief meegedacht met het nog aantrekkelijker maken 
van het programma en het 60-jarige jubileum in 2013. 
Op de valreep willen het bestuur nog vermelden dat er 
hard gewerkt wordt om een gezellige avond te organi-
seren in Buitenpost voor onze club van 100.

Bestuursplek CH ingevuld door HBO studente

Eén van de ongeveer 600 landelijke afdelingen die 
bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers zijn 
aangesloten is volièrevereniging C te Buitenpost. De 
vereniging is opgericht in 1980 door enkele fervente 
vogelliefhebbers. Volièrevereniging De Edelzangers 
stelt zich ten doel het houden en kweken van vogels 
te bevorderen door middel van het uitwisselen van er-
varingen, het houden van bijeenkomsten en het hou-
den van tentoonstellingen. Maandelijks ontvangen de 
leden het mooie bondsblad Onze Vogels een uitgave 
van de NBvV.. In de maanden september, oktober, fe-
bruari en maart worden er ledenbijeenkomsten gehou-
den. Tevens wordt er in januari een feestavond georga-
niseerd. Het hoogtepunt van de vereniging is natuur-
lijk de jaarlijkse TT, die wordt gehouden in de eerste 
weekend van november. De eerste tentoonstellingen 
werden gehouden in garage Veenstra aan de Kuipers-
weg. Daarna verhuisde men naar Het Trefpunt aan de 
Voorstraat, en de laatste 11 jaar zit de vereniging in 
het It Koartling aan de Schoolstraat. Ook zijn er enkele 
leden die meedoen aan de friese kampioenschappen 

en de nationale kampioenschappen in Apeldoorn waar 
ongeveer 15.000 vogels te bewonderen zijn. In onze 
vereniging zitten kanarie-, tropen- en parkietenliefheb-
bers ze proberen elk jaar weer de mooiste vogels te 
kweken zoals het in de standaard eisen staat voorge-
schreven. Ook zijn er speciaalclubs van kanaries, ze-
bravinken, prachtvinken en goudsamadines, hier zijn 
ook enkele leden van de vereniging bij aangesloten. 
Vogels houden is en blijft een leuke vrijetijdsbesteding, 
je kan er echt van genieten. Zij die als lid wensen toe 
te treden dienen zich tot het secretariaat of bij een van 
de bestuursleden te wenden waarna inschrijving bij de 
vereniging en de NVvB volgt. De jaarlijkse contributie 
bedraagt € 30,00. We hopen u hiermee wat informatie 
te hebben gegeven over het reilen en zeilen van de 
volièrevereniging De Edelzangers.

H. Dijkstra
Gruttostraat 2
9291BD Kollum
tel. 0511 452520

Volièrevereniging
De Edelzangers 

Wat verenigt  ons...  

In Egypte, de streek tussen Buitenpost en Kollumerzwaag  wonen 
een aantal voetbaltalenten, waar u via De Binnenste Buiten Post de 
komende maanden nader kennis mee kunt maken. Als eerste komt 
Margrythe Beute in aanmerking. Ze is veertien jaren oud en is kee-
per bij MC1 van voetbalvereniging Buitenpost. Dat ze talent heeft 
bleek wel uit een opleiding die zij kreeg van Cambuur. Toen het de 
Leeuwarder eerste divisieclub niet lukte om op korte termijn het 
gestelde doel, namelijk deelname aan de Eredivisie Vrouwen, te 
realiseren, werd het project “meiden” gestopt.

Zaterdag 11 februari is er, onder andere speciaal voor 
de jeugd uit Buitenpost, een Wipeout Waterbaan! 
In zwembad De Kûpe te Buitenpost kunnen teams 
tussen de twee en vier personen strijden tegen an-
dere teams. Op een superspannende baan moet je 
proberen de finish te halen. Daarnaast is er ook een 
groepsronde waar je met je hele team de finish moet 
halen. Vanaf 14.45 uur is het zwembad de plaats voor 
dit spannende spektakel. Er wordt gestreden in twee 
leeftijdscategorieën. Op de baan moet je onder andere 

over een glibberende baan en door de barricades om 
de finish te halen. Vanaf 14.45 uur beginnen de jong-
ste (vanaf 8 jaar met diploma). Om 16.15 uur is het de 
beurt aan de jeugd vanaf 12 jaar (t/m 16 jaar). Per team 
wordt er gekeken wie er uiteindelijk het snelste is. Dit 
team gaat met een leuke prijs aan de haal.
Je kunt je team (van 2, 3 of 4 personen) opgeven via:  
info@reunie-obsgerkesklooster of bel 06 41148805. 
De kosten zijn € 3,50 per persoon. Je kunt je team ook 
op de dag zelf opgeven. Maar let op: vol = vol!

Wipeout waterbaan in de Kûpe!

Spits gezegde

Je moet nooit harder rijden,

dan je engelbewaarder kan vliegen.





Het huis van Folly Spoel-
stra en haar gezin, aan 
de Trekweg, staat nog 
net in Buitenpost. De 
weidse omgeving doet 
weldadig aan en ik lijk, 
na mijn fietstocht vanuit 
het dorp, ruimer te kun-
nen ademen, daar mid-
denin de weilanden. Hoe 
inspirerend de rondom 
aanwezige natuur ook 
is, Folly heeft haar ei-
gen bron: ze blijft bij het 
schilderen dicht bij zich-
zelf en laat zich leiden 
door haar eigen gevoel 
over de dingen die haar 
raken.

Eigenlijk heeft ze haar hele leven al getekend en ge-
schilderd. Haar ouders konden haar, toen ze een kind 
was, niet gelukkiger maken dan door haar een setje 
tekenpapier en kleurpotloden te geven. Als volwas-
sene nam ze, naast haar werk als zwemlerares (in 
Buitenpost en Zwaagwesteinde)  schilderlessen, eerst 
bij Wieger Huizinga in Engwierum, later bij Aafke Hol-
man in Burum. Aafke zag dat ze aanleg had en spoorde 
haar aan om een opleiding te gaan volgen. Ondanks 
dat ze al 46 jaar was, ging Folly naar de NHL, waar ze 
prompt na vier jaar afstudeerde in Beeldende Kunst en 
Vormgeving. Sinds twee jaar is ze docent Beeldende 
Vorming aan het AOC-Terra in Emmen.

Het eerste werk dat Folly me laat zien, zijn de plak-
boekjes die ze in de loop van de jaren heeft gevuld, 
met plaatjes, teksten en schetsen. Het zijn eigenlijk 
een soort dagboeken, een visuele weergave van dat-
gene uit haar directe omgeving wat haar heeft geraakt. 
Dingen die ze leuk of juist verdrietig vindt, of zaken die 
haar verontwaardiging wekken. De boekjes hebben 
ook een functie als reminder, voor de schilderijen die 
ze maakt. Zo is er een aantal pagina’s gewijd aan de re-
cente ontwikkelingen in het Midden-Oosten, waarbij, 
volgens Folly, het lot van vrouwen onderbelicht blijft. 
Daarover heeft ze al een paar schilderijen gemaakt, 
met prachtige kleuren en vormen. Er zijn Oosterse  
vrouwen op te zien, zonder gezichten. Ze identifi-
ceert zich, als vrouw, met hen: “Wanneer krijgen wij 
nou eens een gezicht!” Een andere pagina is beplakt 
met een foto van een zeilboot op zee. De lijnen op de 
foto wijzen allemaal naar een punt achter de horizon, 
wat de suggestie van verdwijnen geeft. Folly: “Deze 
foto illustreert de periode rond het overlijden van mijn 
zus. Ik kreeg het gevoel dat alles voorbijgaat, dat alles 
verdwijnt.” Op weer een andere bladzijde zie ik een 
potloodtekening met een aantal voorwerpen, waaron-
der een stempel, tegen een achtergrond van behang. 
“Deze tekening geeft weer dat je door anderen zo 
gauw een stempel krijgt opgedrukt, wat je het gevoel 
geeft dat je tot behang wordt gereduceerd.” Zo geeft 
Folly de dingen, die haar bezighouden, vorm.
Familie en gezin nemen daarbij een belangrijke plaats 
in. Haar eindexamenwerkstuk van de NHL lijkt een 
karakterisering van Folly en een positiebepaling van 
zichzelf ten opzichte van haar ouders, haar kinderen en 
van die twee ‘partijen’ onderling. Op een aantal grote 
panelen (geïnspireerd door altaarstukken) heeft ze  bla-
deren, bloemen  en vruchten geschilderd, die haarzelf 
en haar familie symboliseren. Door uitgekiend kleur-
gebruik heeft ze een bepaalde gevoelswaarde aan 

de voorstellingen meegegeven. In een begeleidende 
tekst heeft ze haar bedoeling uitgelegd. Folly: “Ik schil-
der altijd verhalen. Je kunt de dingen die op mijn schil-
derijen staan afgebeeld meestal wel herkennen, al zijn 
ze enigszins abstract. Maar ik wil er iets mee zeggen, 
het is niet alleen het plaatje. Een stilleven is niet mijn 
manier van schilderen. Dat zou waarschijnlijk wel goed 
verkopen, maar dat is niet mijn doel. Geld verdienen 
doe ik met lesgeven. Natuurlijk vind ik het wel leuk als 
mensen geraakt worden door mijn werk. Dat gebeurt 
ook regelmatig. Maar in principe is het voldoende als 
het mijzelf raakt. Ik ben best kritisch: een schilderij 
moet gewoon goed zijn, anders wil ik het niet aan de 
muur hebben. Het moet goed geschilderd zijn, er moet 
spanning in zitten, ik moet er steeds iets nieuws in 
kunnen ontdekken.
Ik doe af en toe mee met exposities van de groep van 
Aafke Holman, bij wie ik nog steeds les neem. En ik 
zit vaak in het Rondje Kunst Achtkarspelen. Het is leuk 
om aan de mensen die hier dan langs komen te vertel-
len over wat me bezighoudt en over mijn passie voor 
het schilderen.”

Follly schildert ook vrolijke dingen, bijvoorbeeld het 
kleurige logo (met palmen) van de Hobby-caravan van 
vrienden, maar over het algemeen zijn haar onder-
werpen wat minder luchtig. Ze pakt er een doek bij in 
zwart, wit en grijzen. ”Iedereen keert tijdens de laatste 
periode van zijn leven terug in een cocon, zonder dat 
wij dat kunnen tegenhouden. Dat wordt weergegeven 
in dit schilderij van figuren, die langzamerhand hele-
maal worden ingesponnen door lichte draden. Het laat 
zien dat alles afsterft op aarde. Ik beleef dat gevoel wel 
diep tijdens het schilderen, ik stop het niet weg, maar 
ik word er niet treurig van. 
Ik ben filosofisch ingesteld, ik loop ook graag rond in 
Rooms-katholieke kerken en geniet enorm van kerke-
lijke kunst, vooral die uit de dertiende en veertiende 
eeuw. Het altaarstuk in Gent van Hubert en Jan van 
Eyck, genaamd Het Lam Gods, zou iedereen moeten 
zien. Waarom? Dit is voor mij het ultieme schilderwerk. 
Daarop is alles wat er met de wereld gebeurt in het 
kort verbeeld. In mijn werk gebruik ik geen specifiek 
christelijke beelden, maar tijdens het schilderen voel 
ik mij van boven af geleid. De mensen die ik schilder 
zijn zo bijzonder, dat ik me niet kan voorstellen dat het 
bij de dood is afgelopen. Ik geloof dat ik hen terug zal 
zien in de hemel. Het schilderen is een heel belangrijke 
uitlaatklep voor me. Als ik niet zou schilderen, zou ik 
gaan kleien of zoiets. Ik heb het echt nodig.”
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Inspirat ie
door Ineke Mooijweer

Folly Spoelstra: 
passie voor schilderen

Folly in de buitenlucht aan het werk. (eigen foto)

Dwaande
Yn dizze gemeente fan 

bodders, boerkes en boufakkers 
wrakselen wy ús eartiids al dwaande

mei skreppen en hanneljen 
 troch de earmoed hinne

en lieten foar de hjeldagen fansels
in fette hazze yn de Mieden net rinne.

Yn dy tiid wienen
de kavia cobs noch net paraat

mar in unifoarm makke ús 
wol altyd wat opsternaat.

Wy stienen hjir 
alhiel net op de kaart
mar dêr waard eins

 nea oer praat.

Wy lieten ús yn it kafee gauris gean,
hearden nei de sterke ferhalen

fan Jan Hepkes Wouda út Surhústerfean
en Siebe Snor die oan it Knillesdjip alle war

de snoek te fangen, dy’t sa grut wie
dat er swaaie moast yn de Burgumer mar.
Jan de Roas galme yn de strjitten syn liet

wylst Aan Rus omkeard op ’e fyts
yn de bleate bast oer de leuning ried

fan de brêge op Blauforlaet.
Oer dy libbenskeunstners

wurdt noch altyd praat, 
mar se setten ús hjir 
net echt op de kaart.

Mar sûnt ferline jier is dat oars;
no is elke krystmerk, elke winterkuier
of snertloop fuort in skot yn de roas.

Troch de promoasjekampanje Dwaande
wurdt rûnom oer ús praat
en steane wy definityf en  

ynteraktyf op de kaart.
Wy fokusje, fermerkje en

witte de hiele streek te ferglêzjen, 
leare alle ûndernimmers 

om ambassadeur te wêzen.
Twitterjend is de hiele wrâld no ús gast

 en sa kaam Achtkarspelen 
al dwaande út de kast. 

Lokkich gienen we net alhiel oan de haal
mei dy ûnbegryplike turbotaal.

Wy iepenen it nije hûs foar de demokrasy
en de amtners dy’t har yn it ferline

altyd behelpe moasten mei yn in suterige kantine
krigen har eigen brassery. 

Pieter Weening ried dagenlang yn de rôze trui
fan de Giro d’ Italia yn it rûn

wylst Droegeham  mei
‘Doch it foar dyn doarp’ 10.000 Euro wûn.
Hiel Fryslân stie massaal foar de wedstriid 

it Hearrenfean – de Harkema yn de rige 
en it iepenloftspul ‘Simke’ waard sa’n sukses

dat it sels in gouden Gurbe krige.  
Rûnom waard oer ús praat. 

Sadwaande stie Achtkarspelen yn 2011
stevich op de kaart.

Wol frege ús nije boargemaster de âlden
de bern fan de drank ôf te hâlden.

Ek liet deputearre Schokker ús noch wat skrikke
mar oer in fúzje mei Tytsjerksteradiel

kinne wy sels wol beskikke.

It jier 2012 is frij wat ûnwis, 
wy witte hjir yn de Wâlden 

mar al te goed wat earmoed is.
Wy binne hiel wat mânsk,

elke krisis jout ek wer in kâns,
As wy gewoan yn ússels leauwe 

en dwaande bliuwe
sille wy yn 2012 

de tsjinslaggen wol heine:
 ‘folle lok en seine’. 

(foardroegen op de nijjiersbyienkomst op 4 jannewaris 2012 fan de ge-
meente Achtkarspelen; it tema fan de nijjiersbyienkomst wie ‘Dwaande’)

Continurooster voor De Mienskip
Maatschappelijke en innovatieve ontwikkelingen zorgen ervoor dat scholen 
de oude schooltijden onder de loep nemen. Er wordt steeds meer een be-
roep gedaan op de tussen schoolse opvang en de buitenschoolse opvang. 
Voorgaande heeft ervoor gezorgd dat de openbare basisschool de Mienskip 
als eerste Roobol school m.i.v. het nieuwe kalenderjaar, 9 januari 2012, gaat 
werken met nieuwe schooltijden, genaamd continurooster. Dit houdt in dat de 
school continu onderwijs aanbiedt van 8.15 uur tot 13.45 uur. Hierdoor wordt 
kinderen meer rust en regelmaat aangeboden. Omdat het overblijven binnen 
de nieuwe schooltijden valt, werd donderdag 22 december j.l. afscheid geno-
men van de overblijfouders Thea Alma, Monique Hoekstra, Baukje Haaijema, 
Feikje de Vries en Anita Vos middels een ontbijt en een cadeau.

Om de herinrichting van de Kuipersweg af te ronden 
moeten nog bomen, hagen en ander groen worden 
geplant. Het plan was om alle bestaande bomen te 
kappen en daarvoor in de plaats nieuwe bomen (niet 
druipende linden) te planten. De bomen aan de oost-
kant van de Kuipersweg krijgen een plek in de nieuwe 
groenstrook tussen weg en trottoir. Een aantal aanwo-
nenden heeft echter bezwaar gemaakt tegen het kap-
pen van de bestaande bomen.

Huidige bomen blijven voorlopig nog staan
Het college heeft nog verder onderzoek gedaan naar de 
vitaliteit en de groeiomstandigheden van de bestaande 
bomen en in november vorig jaar besloten vast te hou-
den aan het plan om alle bestaande bomen te kappen. 
Nu moet de rechter nog een uitspraak doen. Die wordt 
niet eerder dan medio dit jaar verwacht. In ieder ge-
val tot dat moment zullen de bestaande bomen niet 

worden gekapt. Dit met uitzondering van een viertal 
bomen die volgens het eerdergenoemde onderzoek er 
slecht aan toe zijn en waarvan takken kunnen afbre-
ken. Deze bomen worden voor 15 maart gekapt.

Start aanplant 
De in het noordelijke (Voorstraat-Rabobank) deel van 
de Kuipersweg geplande bomen zullen dit voorjaar al 
wel worden geplant. Dit zullen al flinke bomen zijn met 
een stamomvang van 25-30 cm in plaats van 18-20 cm 
zoals eerst de bedoeling was. Ook het andere groen, 
zoals hagen en andere beplanting wordt hier dan met-
een meegenomen.

Start groeninrichting Kuipersweg

Bezoek ook onze website:

www.binnenbuitenpost.nl



Zwemles in zwembad de Kûpe
Vanaf 4 jaar kan uw kind bij ons op zwemles en krijgt 
de leerling volgens de nieuwste eisen les. In zwembad 
de Kûpe wordt gewerkt met de zwemdiploma’s van het 
Nationaal Platvorm Zwembaden. Deze A, B en C diplo-
ma’s  zorgen voor optimale zwemveiligheid van uw kind. 
De inhoud van de lessen in bestaat uit de volgende uit-
gangspunten:

Veiligheid, Plezier en Vertrouwen.

Daarnaast is het van het grootste belang dat er gekeken 
wordt naar de motorische ontwikkeling van het kind en 
vooral wordt er gekeken naar de persoonlijke ontwikke-
ling. Naar aanleiding hiervan is dan ook het niveau van uw 
kind bepalend voor de snelheid waarmee het diploma be-
haalt wordt. Wij proberen ieder kind te stimuleren binnen 
zijn / haar mogelijkheden. Succeservaringen zijn hierbij 
van groot belang.

Zwemplezier, water is leuk, je wordt er nat van en kunt er 
hele leuke spelletjes in doen. Het zwemonderwijs van te-
genwoordig bestaat uit doelgericht spelen, waarbij kinde-
ren al vrij snel watervrij zijn en onbewust beginnen met 
het aanleren van een zwemslag. Er wordt zoveel mogelijk geprobeerd aan te  sluiten bij de denkwereld en leefwereld van het kind. Vaardigheden 
die van belang zijn zoals onder water gaan, ademhaling, drijven, springen, lopen, voortbewegen en zelfs met kleding aan zwemmen.

U kunt bijna alle dagen bij ons komen zwemlessen. De lessen door de week duren 45 minuten en hierbij kunt u kiezen uit 1, 2 of zelfs 3 keer per 
week. Op zaterdag duren de lessen 1 uur. Bij het zwem ABC is het gemiddelde kind voor het A diploma tussen de 40 en 50 klokuren bezig. Kijk 
voor meer informatie hierover eens op de site www.npz-nrz.nl en natuurlijk op onze eigen site www.dekupe.nl

Ook biedt zwembad De Kûpe speciaal zwemonderwijs voor kinderen vanaf 4 jaar. Deze lessen worden altijd gegeven door vaste zwemonderwijzers 
die hiervoor speciaal zijn opgeleid. Of het nu gaat om kinderen met b.v. een geestelijke of lichamelijke handicap, pddnos, adhd of gewoon het extra 
aandacht nodig hebben, het kan op de zaterdagmiddag. Naast het feit van de vaste zwemonderwijzer, duren de lessen 20 tot 25 minuten, zijn er 
geen storende factoren in de accommodatie en wordt het programma aangepast aan uw kind. Er is altijd een intake gesprek om te kijken in welke 
groep uw zoon of dochter het best past.

Geef nu op en haal zo snel mogelijk het diploma. Er geldt op dit moment nog een kortingsactie. Mocht het zwembad sluiten op 1 januari 2013 dan 
staat de gemeente garant voor de vergoeding van de leskaart. Voor voorwaarden en meer info tel. 0511 543180.
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Anne’s ansichten

De Nederlands Hervormde kerk, in de volksmond “Âlde Wite” genoemd, is in 1496 gebouwd. Na de brand van 1594 is de kerk in de 
jaren 1611 – 1613 hersteld. Voor die tijd zal er ongetwijfeld een andere kerk gestaan hebben waarvan echter geen gegevens bekend zijn. 
Oorspronkelijk bezat de kerk een noordelijke en een zuidelijke toegang. De noordelijke is dichtgemetseld doch te lokaliseren aan de gele 
stenen en aan de sporen in de zandstenen waterlijst. Deze toegang was voor de mannen, de zuidelijke voor de vrouwen. De huidige 
toegang stamt uit latere tijd. Het orgel uit 1877 is door L. van Dam uit Leeuwarden gebouwd. Van de toren is het onderste deel ouder 
dan de kerk, vermoedelijk uit het begin van de 13e eeuw. In 1956 werd de toren door blikseminslag getroffen en ging het bovenste deel 
in vlammen op. In 1957 kwam het herstel gereed. De toren kreeg in 1620 een klok die in 1883 werd omgegoten. Deze klok werd in 
1943 door de Duitsers in beslag genomen. De in 1949 aangebrachte nieuwe klok ging in 1956 weer verloren. De klok scheurde door te 
grote afkoeling met bluswater. De huidige klok is in 1957 aangebracht door de firma van Bergen.

Tuin (be ) leven

januari 2012
‘Schuivende knoppen’
Het is dan wel winter, maar aan de 
temperatuur merken we hier nog 
niets van. Zelfs de sierappeltjes in 
mijn appelbomen thuis zijn nog niet 
aan het rotten. Dat is jammer want 
meestal komen hier veel vogels op af 
die het rottende fruit tot zich nemen. 
Dat de temperatuur niet winters is, is 
ook te zien aan het gras in de gazons 
en aan de knoppen van de bomen. 
Als ik rondom het dorp wandel 
langs ‘ de paadjes’ zie ik de knoppen meer en meer schuiven zoals dit in vak-
termen heet. Het schuiven van de knoppen is de groei van de knoppen, het 
voller worden van de knoppen. “Mei it mes yn ‘e bûse” wordt het pas echt bij-
zonder. Ik kan het dan ook niet laten om vol verwondering een knop open 
te snijden. Een Rhododendron  bijvoorbeeld, heeft in de knoppen al een pak-
ketje klaar voor de bloei in het voorjaar. Zo gedetailleerd zelfs dat de kleur 
van de toekomstige bloeiende boom inclusief de stampertjes en meeldra-
den is te zien. Verwondering, dat is het goede woord voor de natuur en voor 
tuinbeleven in deze tijd van het jaar. Mocht het nog wel even gaan vriezen, 
dan heeft de natuur het zo geregeld dat er een soort van anti vriesstof naar 
de knoppen wordt gestuurd. Een zoetige suikerhoudende stof zorgt er voor 
dat het leven dat in de knoppen zit intact blijft voor het voorjaar. De groei 
stagneert dan wel even, maar het leven blijft erin. Zo kunnen wij zelf ook 
vol verwondering spelen met de natuur. Bijvoorbeeld door een tak van de 
Kornoelje in een vaas in de kamer te zetten. Af en toe besproeien met water 
en de temperatuur zorgt voor de groei en het uitpakken van het leven. Zo 
hebben we in de eerste wintermaanden toch het voorjaar in huis. ‘De paad-
jes’ rondom Buitenpost zijn bij uitstek gebieden waar vele soorten bomen 
en struiken groeien. Bosplantsoen wordt dit genoemd. Kornoeljes, hulst, el-
zen, wilgensoorten, liguster en meidoorn zijn echte vogelstruiken. Los van 
het feit dat er in het voorjaar weer vele vogels in nestelen is het nu ook de 
plaats waarin kleine trekvogels zoals koolmezen, pimpelmezen, staartme-
zen en vinkensoorten verblijven of doortrekken in alle beschutting die het 
bosplantsoen hen biedt. De gemeente Achtkarspelen past het snoeibeleid 
hierop aan en snoeit niet alles tegelijk om verstoring van de vogels en an-
dere dieren die in het bosplantsoen leven te voorkomen.

Jan Willem Zwart

In de afgelopen 35 jaar gingen inwoners van Acht-
karspelen de aan hun tuin grenzende gemeentelijke 
groenstroken zelf onderhouden, omdat men bijzon-
der ontevreden was over het onderhoud dat door de 
gemeente op een belabberde manier of in ’t geheel 
niet gepleegd werd. De tuin knapte ervan op en het 
aanzien van de woningen en de straat werd zoals het 
behoort. Bij de gemeente kreeg men in de gaten dat 
er door het planten van bomen, het aanleggen van vij-
vers, het bouwen van hokken op die stroken, situaties 
ontstonden die niet aanvaardbaar waren en dat nuts-
bedrijven problemen ondervonden bij het onderhoud 
van riolering, kabels en leidingen. Maar ook het gebruik 
van deze stroken zonder obstakels kwam in het vizier 
en van gemeentewege werd getracht het beheer en 
onderhoud weer in eigen hand te krijgen. Dat gaf al-
lerlei problemen met procedures en dergelijke en dat 
leek een gebed zonder eind te worden. Dit deed bij de 
gemeente het idee groeien om deze affaire over een 
andere boeg te gooien oftewel een voor de burger zo 
acceptabel mogelijk beleid ter zake te gaan voeren. De 
visie, die ontstond, kwam erop neer, dat in een ideale 
toekomstige situatie er in alle gevallen sprake behoort 
te zijn van duidelijkheid over eigendom en gebruik van 
groenstroken. Als burgers gemeentegrond in gebruik 
hebben, moet dat zijn tegen een reële vergoeding op 
grond van een rechtsgeldige overeenkomst. 

Herijking beleid
In het coalitieprogramma 2010-2014 werd als afspraak op-
genomen: Gemeentelijk groen zoveel mogelijk overdragen 
aan aanwonende burgers en bedrijven, tenzij er leidingen 
in de grond liggen. Daarna bepalen of het beleid aange-
past/gewijzigd wordt. Pas op voor rechtsongelijkheid.

Ingrediënten herijking groenstrokenbeleid
In zijn vergadering van 12 januari 2012 nam de raad het 
voorstel van B&W als volgt over:
- Te koop of te huur zijn openbare stukjes groen of ver-

harding die niet van openbaar belang zijn.
- De grond moet logisch aansluiten bij het perceel en 

het onderhoud van het overige omliggende groen 
moet goed mogelijk blijven.

- Niet te koop of te huur is structureel groen in samen-

hang en van openbaar belang, bijvoorbeeld in geval 
van aanwezigheid van straat- en laanbomen, grond 
met kabels, leidingen en riolering, grond met verkeers-
doeleinden, grond voor ruimtelijke ontwikkelingen, 
grond bestemd voor speelvoorzieningen en grond die 
nodig is voor het beheer van omliggend groen.

- Verhuur van grond is een alternatieve mogelijkheid op 
basis van een kostendekkend systeem.

- Binnen de gemeentelijke organisatie wordt een ver-
antwoordelijk ambtenaar aangewezen die voor de 
burgers aanspreekpunt is.

Toetsingskader huur- en koopprijzen
Bij de bepaling van reële huurprijzen van groenstroken 
wordt geen onderscheid gemaakt tussen koop- en 
huurwoningen. Voor de huur- en koopprijzen worden 
als toetsingskader de tuingrondprijs €25,- per m² tot 
€145,- per m² bouwgrondprijs gehanteerd. Basis is de 
verkoopprijs volgens de strookjesregeling. Het huurbe-
drag per jaar is gebaseerd op het wettelijk bepaalde ren-
tepercentage op de ingangsdatum van de verhuur. Per 
huurder wordt een afzonderlijk huurcontract opgemaakt 
met een minimum huurbedrag van €50,- per jaar.

Verdere aanpak Regeling in gebruik genomen 
gemeentegrond
Uit een inventarisatie blijkt, dat in Buitenpost nog onge-
veer 150 gemeentelijke stroken in gebruik bij particulieren 
zijn, zonder dat daar enige vorm van overeenkomst aan 
ten grondslag ligt of anderszins aantoonbare goedkeu-
ring door de gemeente is verstrekt. Meer dan 90% van 
deze gevallen is reeds een decennium of langer oud. Op 
de voorgestelde wijze, zo vinden raad en B&W, ontstaat 
er een groenstrokenbeleid dat flexibel is, gericht is op 
maatwerk en meer passend bij de eisen van deze tijd.
- Het nieuwe beleid zal op de agenda van het overleg met 

de verenigingen voor Plaatselijk Belang worden gezet.
- Nieuwe aanvragen zullen worden beoordeeld aan de 

hand van het nieuwe beleid; aanvragers zullen te al-
len tijde een schriftelijke reactie krijgen. 

- Oude kwesties krijgen een schriftelijk voorstel. 
- In een aantal oude gevallen is het wenselijk om een 

informatiebijeenkomst per dorp of groep betrokkenen 
te beleggen, alvorens een schriftelijk voorstel te doen.

Herijking groenstrokenbeleid

Het bestuur van het IJstijdenmuseum in Buitenpost 
zoekt een aantal vrijwilligers die in 2012 mee willen 
helpen om een aantal taken uit te voeren. Allereerst 
worden vrijwilligers gezocht voor de organisatie van de 
activiteiten tijdens de jaarlijkse evenementen en in de 
voorjaarsvakantie op 28 en 29 februari en 1 en 2 maart. 
Ook jongeren kunnen zich aanmelden voor het organi-
seren van jeugdactiviteiten tijdens deze evenementen. 
Voor het ontwikkelen van een nieuwe website over de 
archeologie wordt naar een ICT-er gezocht. Op vrijdag 
16 en zaterdag 17 maart organiseert het IJstijdenmu-
seum in het kader van de landelijke vrijwilligersactie 

NL Doet ’t onderhoudsactiviteiten in het museum. 
Hiervoor worden ook vrijwilligers gezocht die een mor-
gen of middag de handen mee uit de mouwen willen 
steken. Het museum wordt in het najaar verbouwd en 
krijgt in de wintermaanden een heel nieuwe stijl. Om 
zoveel mogelijk op de kosten te bezuinigen wil het be-
stuur graag de klus met vrijwilligers uitvoeren. Het IJs-
tijdenmuseum is van een stichting van vrijwilligers en 
kan alleen haar werk doen als mensen uit Buitenpost 
en omgeving gezamenlijk de schouders onder het mu-
seum blijven zetten. Zie voor meer nieuws de adverten-
tie in deze krant.

Kunst in de Kruiskerk
Ook dit jaar hopen we tijdens de feestweek weer een expositie van 
amateur-kunstenaars in de Kruiskerk te organiseren. In 2011 is alles in 
recordtempo van de grond gekomen. Nu beginnen we wat eerder met de 
voorbereidingen. De opening van de feestweek is op donderdag 26 juli en 
eindigt op woensdag 1 augustus. Ten opzichte van de expositie van 2011 
zijn een aantal zaken veranderd:
• De organisatiecommissie is veranderd. Loes van Dam is afgehaakt om-

dat haar studie dit jaar alle tijd opslurpt en Betting Kroese moet om 
gezondheidsredenen verstek laten gaan. Gebleven is Wieb Akkerman 
en de commissie is verder aangevuld met Tineke de Boer, Wiepie Ren-
kema en Henk Slagter.

• De expositie houden we in de kerkzaal van de Kruiskerk en niet in de 
Schakel. We denken dat het tentoongestelde daar beter tot zijn recht 
komt. Bovendien sluit het beter aan op de naam van de expositie.

• De volgende disciplines krijgen een plaats: glas- en porseleinkunst; 
schilderkunst; beeldhouwkunst; sculpturen; vrije naald- en weefkunst 
en kunstzinnige fotografie.

• In 2012 ligt het accent op creativiteit, in 2013 krijgen andere vormen 
zoals modelbouw, houtsnijden, borduren enzovoort ook de aandacht.

• Stukken die in 2011 in de kerk zijn geëxposeerd komen niet weer in 
aanmerking.

• Er mogen maximaal vijf stukken worden aangeleverd. Drie daarvan wor-
den uitgezocht door de commissie, de andere twee mag je zelf bepalen, 
maar wel in overleg met de commissie.

• Deelname is gratis. Wel rekenen we erop dat je twee dagdelen aan-
wezig wilt zijn om de bezoekers te ontvangen. Lukt het niet om zelf 
aanwezig te zijn dan dien je voor vervanging te zorgen.

• We hopen dat je bereid bent om tijdens de openingsuren in de hal ook 
een aantal uren bezig wilt zijn met je hobby. Bezoekers kunnen dan 
ontdekken hoe je creatie tot stand komt.

• Bij verkoop houden we 10% van de verkoopprijs in ter bestrijding van de 
onkosten.

• Je kunt je aanmelden bij: Wieb Akkerman, tel. 0511-542602 of per mail: 
wjakkermans@hetnet.nl.

IJstijdenmuseum zoekt vrijwilligers

Help pake en beppe de vakantie door
Evenals in de voorgaande jaren organiseert het IJstijdenmuseum in Buiten-
post tijdens de voorjaarsvakantie weer een groot scala aan activiteiten voor 
jong en oud. Pake’s en beppe’s maar ook ouders worden op 28 en 29 februa-
ri en op 1 en 2 maart uitgenodigd in het IJstijdenmuseum te Buitenpost. Voor 
jongeren staat een team klaar om met hun allemaal spelen en activiteiten 
op te zetten. Zo kunnen er sierraden worden gemaakt en hangers worden 
geslepen, kunnen schelpen en rolsteentjes geschilderd worden. Kinderen 
kunnen geschminkt worden en voor de kleintjes zijn er kleurplaten. In het 
museum worden demonstraties gegeven en worden door vrijwilligers van 
het museum rondleidingen gegeven en verhalen verteld over de prehistorie. 
In het tuincafé worden in deze voorjaarsvakantie door Talant speciale hapjes 
geserveerd die geïnspireerd zijn op de voorjaarsvakantie. De opzet van alle 
activiteiten in het IJstijdenmuseum is grootouders en ouders met kleinkinde-
ren en kinderen een ontspannen dag te bieden in de voorjaarsvakantie. Infor-
matie is er via tel. 0511-544040 of via de website www.ijstijdenmuseum.nl.




