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Van de  redact ie

Jubileum
De Binnenste Buiten Post bestaat 
sinds 1999. In 2009 was dat 10 jaar 
en daar is toen enige aandacht aan 
besteed. Begon onze dorpskrant 
min of meer als een advertentie-
blad met wat Buitenposter nieuw-
tjes, de groei zette zich door tot 
wat het nu is. Ons dorpsjournaal 
is in omvang toegenomen. Dat de 
tijd soms stiekem sneller gaat dan 
je denkt, bleek uit het feit dat we zo-
maar ruim twee jaar verder waren 
en dat De Binnenste Buiten medio 
2012 zijn 12½-jarig bestaan bereikte. 
Hoewel dat niet gevierd is, vinden 
we het toch wel de moeite waard 
dit jubileum hier even te noemen. 
We kunnen dit uitdrukken met het 
roodbruine metaal koper dat staat 
voor 12½ jaar. Er is een uitdruk-
king: ‘ dat is van z’n roodkoperen’ 
en daarmee wordt dan aangege-
ven dat iets kwaliteit heeft. Omdat 
deze krant kennelijk met genoegen 
en goed gelezen wordt, mogen we 
in bescheidenheid stellen dat de 
kwaliteit in de smaak valt. Of je 
daarmee kunt zeggen dat ons ei-
gen blad in die periode volwassen 
geworden is, is misschien de vraag, 
maar als redactie moet je blijven 
proberen het antwoord daarop te 
vinden. Het bereikte peil moeten 
we trachten op peil te houden en 
steeds kijken of het nog beter kan. 
U mag erop rekenen dat wij ons 
permanent binnenste buiten keren 
om De Binnenste Buiten lezens-
waardig te houden. Daarbij doen 
wij ook een beroep op u. Als u iets op 
het hart hebt dat u kwijt wilt, mail 
ons dat of stop het in de Bibubus bij 
The Readshop. Even bellen met één 
van de redactieleden kan natuur-
lijk ook.

Doorpakken: dat is het centrale thema van de 
toespraak van voorzitter Auke Attema van PBB 
tot burgemeester en wethouders. Het gaat daar-
bij om de centrumontwikkeling van Buitenpost. 
Iedereen kent wel het gevoel dat je soms over-
komt als je vanuit ‘t West  door de Voorstraat 
rijdt. Wat triest hoe zo’n mooie straat ontsierd 
wordt door leegstand en verpauperde panden. 
Het bestuur van Plaatselijk Belang Buitenpost 
vraagt hier dan ook aandacht voor.

Op bezoek in Buitenpost
Op 19 september j.l. kwam het College van B&W 
in het kader van dorpenbezoek in Buitenpost op 
visite. Het bezoek ziet er als volgt uit: een toe-
spraak van de voorzitter over het centrale thema, 
een wandeling door het centrum met een kort 
bezoek aan het feestcafé Het Posthuis en een 
nazit bij de Pyramide.

Toespraak voorzitter PBB
We werden in het gemeentehuis ontvangen, 
waar tijdens koffie en thee onze voorzitter een 
mooie powerpointpresentatie gaf. Aan de hand 
van het kennismakingsbezoek met de vorige bur-
gemeester (inmiddels heeft Auke in de acht jaar 
dat hij in het bestuur van PBB zit al vier burge-
meesters meegemaakt), geeft de voorzitter aan 
hoe de situatie sinds 2008 is veranderd. Er zijn 
daarbij zowel positieve als negatieve ontwikkelin-
gen te melden. Positief is Nijenstein, de prachtig 
opgeknapte voormalige hervormde pastorie/het 
Trefpunt, het Posthuis en de geplande herinrich-

ting van de Voorstraat. Negatief is de toename 
van de leegstand en verpaupering. Als er door-
gepakt wordt met de plannen van de Aldi en de 
Poiesz ziet een deel van de Voorstraat er over 
niet al te lange tijd misschien weer florissant uit. 
Wethouder Jan Lammmers meldt dat daar echt 
voortgang in zit. Hoe het staat met de planvor-
ming/voortgang bij Kapenga is nog niet duidelijk. 
Hetzelfde geldt voor het begin van de Kerkstraat, 
waar twee panden (voorheen onderdeel waren 
van planvorming 3e fase) geen duidelijke bestem-
ming hebben. Ook de toenemende leegstand en 
veroudering van panden in o.a. de Kerkstraat en 
Kuipersweg vragen om aandacht. Doorpakken 
dus, zeker nu er beleid is om leegstaande/ver-
pauperde panden aan te pakken. 

Bezoek aan het feestcafé
Wat later dan gepland komen we op bezoek bij 
Het Posthuis. Tijdens dit gesprek blijkt dat de 
eigenaar helemaal verrast is door de toeloop 
en het succes. Het blijkt dat het feestcafé een 
goede aanvulling is voor het met name jeugdige 
uitgaanspubliek in Buitenpost. Om overlast te 
voorkomen (in het begin waren er veel klachten 
uit de buurt) zijn er twee portiers in dienst die zo-
wel het parkeerterrein als het toelatingsbeleid (na 
2 uur mag er niemand meer in) bewaken en de 
bezoekers manen om geen lawaai te maken. Het 
college van B&W en  de aanwezige bestuursle-
den van PBB waren onder de indruk van wat in 
dit fraaie en beeldbepalende gebouw is gereali-
seerd.

De wandeling
Dan wandelen we met zijn allen door de Voor-
straat, klein stukje Irenestraat, via de Christi-
nastraat naar de Kerkstraat en nog een stukje Kui-
persweg. Tijdens de gesprekken blijkt dat College 
en bestuur het erover eens zijn dat het belangrijk 
is om de leegstand aan te pakken. Hoe snel dat 
kan en op welke manier - sloop of het ombouwen 
van winkel tot woning is helaas niet aan te geven. 
Tijdens de wandeling merkt de burgemeester 
nog op hoe desolaat sommige delen van de Voor-
straat er uit zien. Een van onze bestuursleden 
wijst op de hanging baskets, die op haar initiatief 

het centrum opfleuren. Dit jaar zijn ze door Buvo 
en PBB betaald. Hoe de financiering volgend jaar 
moet, is onduidelijk. Wethouder Klaas Antuma is 
van mening dat een van de problemen, het water 
geven, wel door Raderwerk zou kunnen worden 
gedaan. Iets om te onthouden.

De napraat met de taskforce
Bij de kennismaking van PBB met burgemees-
ter Adema vorig jaar is het idee geboren om een 
taskforce (moeilijk woord voor een groep men-
sen die aan één taak werkt) bij elkaar te roepen 
om Buitenpost op de kaart te zetten. Bij een na-
gesprek in de Pyramide met Dieta Paauw van 
de taskforce vertelt ze over de vorderingen. Af-
gesproken is dat er een plan van aanpak wordt 
opgesteld om te komen tot een projectbureau. 
Dit moet ervoor zorgen dat activiteiten beter op 
elkaar afgestemd worden, want het belangrijkste 
probleem van Buitenpost is dat de samenhang 
ontbreekt. Om een plan van aanpak te maken is 
geld nodig. Tijdens het gesprek blijkt dat alleen 
PBB heeft toegezegd. De conclusie is misschien 
dat als niemand een kleine bijdrage wil doen er 
onvoldoende draagvlak is voor een gezamenlijk 
initiatief en dat de taskforce niet dat heeft kun-
nen bereiken waarvoor ze is opgericht. Misschien 
geldt ook hier het thema van de dag “doorpak-
ken”.

Namens het bestuur van PBB, Marianne Rigter

Doorpakken! Verslag van het bezoek van B&W aan Buitenpost

Op bezoek in het feestcafé (eigen foto)

Hoera voor de Fonteinschool:  25 jaar!
Op donderdag 18 oktober 2012 vierde de Fonteinschool haar 25-jarig bestaan. Er was een feestelijke opening met burgemeester Adema. Voor de 
kinderen was het de hele dag feest. Zij mochten onder andere meedoen met een toneelstuk van De vliegende speeldoos. ‘s Avonds was er voor geno-
digden en belangstellenden een receptie. Er was toen gelegenheid om de van binnen verbouwde school te bezichtigen.

De ‘oude pastorie’ (eigen foto)



Opbrengst collecte Nierstichting
Nierstichting haalt € 3100,00 op. In heel Nederland gingen van 16 tot en 
met 22 september ruim 80.000 enthousiaste collectanten de buurten en 
wijken in voor de Nierstichting. Alleen al in Buitenpost is tijdens de Nationa-
le Collecteweek € 3.100,00 euro ingezameld. Met dit geld kan de Nierstich-
ting verder werken aan een toekomst met zo weinig mogelijk nierziekten 
en een betere toekomst voor nierpatiënten.Verder zijn er tijdens de collec-
teweek in Buitenpost ook een aantal jubilerende collectanten in het zonne-
tje gezet. Als blijk van waardering voor hun trouwe inzet, variërend van 10 
jaar tot 35 jaar, hebben zij van de Nierstichting een aandenken en een fraai 
bos bloemen mogen ontvangen.

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

Zeventiende Dorcas Voedselactie
Dit jaar wordt in de week van 4 november tot en met 
11 november voor de zeventiende keer de Dorcas 
Voedselactie gehouden. Bij deze actie zijn meer dan 
400 kerken, 600 supermarkten en ruim 6.000 vrij-
willigers betrokken Op meer dan duizend locaties in 
Nederland wordt voedsel ingezameld voor de allerarm-
sten in Oost-Europa. .

Een voedselpakket is in nauw overleg met de veld-
kantoren en de douane van de verschillende landen 
samengesteld en bestaat uit houdbare producten: 
3 zakjes droge soep; 1 pak Liga (geen Milkbreak); 1 
pak theebiscuit; 1 blikken fles limonadesiroop; 2 plas-
tic flessen zonnebloemolie a 1 liter; 1 blik groenten a 
800 gram; 1 blik vruchten a 800 gram; 2 kg gebroken 
rijst (400 grams of kiloverpakking); 2 pakken suiker a 1 
kg; 2 doosjes (vruchten)thee; 3 pakken macaroni a 500 
gram; 1 pot jam; 1 pakje (lange) kaarsen (2 a 3 stuks); 2 
tandenborstels, 2 tubes tandpasta.

Wilt u de allerarmste 
mensen in Oost-Euro-
pa ook helpen dan kunt 
u de bovengenoemde 
producten brengen 
bij een van de onder-
staande personen: P. Rus, de Spil 9, tel. 541144; W. 
Leguijt, de Lange Schoor 33, tel. 543363; G. Velvis, 
Zwanebloem 13, tel. 541027; B. de Haan, de Ring 7, 
tel. 542265; J. Zuidema, Voltastraat 6, tel. 702860 en T. 
Coehoorn, Kruirad 41, tel. 543001. Kunt u de producten 
niet brengen, dan kunt u een van deze mensen bellen, 
dan worden de producten bij u opgehaald. Ook kunt u 
de producten brengen in de Fonteinkerk op woensdag 
7 november vanaf 18.30 uur; in het kerkgebouw van 
de Christengemeente op zondag 4 november van 9.00 
uur en in de Schakel (achter de Kruiskerk) op woens-
dag 7 november vanaf 18.30 uur en op zondag 11 no-
vember voorafgaande aan de dienst in de Kruiskerk.

Christengemeente, Gereformeerde kerk (vrijgemaakt) 
en PKN gemeente Buitenpost

Rectificatie
Ook wij maken wel eens een foutje. In het septembernummer is bij het 
artikel over de Fonteinschool een verkeerde foto gekomen. Oplettende 
lezers zagen dat het een verbouwing bij een andere school was. Onze 
excuses voor deze per abuis verkeerd geplaatste foto. Om het goed te 
maken vindt u op de voorkant van dit nummer een foto. Van het feest ter 
gelegenheid van opening van de van binnen verbouwde school en het 
25-jarig bestaan.

De redactie van De Binnenste Buiten Post

Opbrengst Prinses Beatrixfonds
De collecte voor het Prinses Beatrixfonds heeft in Buitenpost het bedrag 
van  €2563,70 opgebracht. Alle collectanten en gulle gevers worden hier 
enorm voor bedankt.

Achterste rij, van links naar rechts: mevrouw T. van Dijken (35 jaar collectant), mevrouw 
F. Beerda (10 jaar), mevrouw W.J. de Vries (25 jaar), mevrouw H. Dijkstra (35 jaar) en 
mevrouw J. de Vries (25 jaar).
Zittend vooraan: mevrouw M. Koopmans (10 jaar) en mevrouw G. Ytsma (35 jaar). Op foto 
ontbreekt mevrouw B. Benedictus (10 jaar). (eigen foto)

Opbrengst Dierenbescherming
De opbrengst van de jaarlijkse collecte voor de dierenbescherming is dit 
jaar een mooi bedrag geworden van €1046,30.Hierbij wil ik iedereen die 
hieraan mee hebben gewerkt,hartelijk bedanken.

Wijkcollectecoördinator Buitenpost, Jannie de Graaf

Hij komt, hij komt...
Wij hebben gehoord dat op zaterdag 17 november de 
Sint met een groep enthousiaste pieten naar Buiten-
post komt. Zal dit jaar alles rustig verlopen rond de in-
tocht? Met die gekke pieten kom je ieder jaar weer 
voor verrassingen te staan. De feestcommissie is daar-
om alweer druk bezig met het treffen van voorbereidin-
gen voor een mooie en geslaagde intocht om de Sint 
mee te verwelkomen in Buitenpost, dus aan ons zal 
het niet liggen. Ook de BUVO heeft dit jaar wat in petto 
kom dus allen naar het station en de Kerkstraat om de 
Sint welkom te heten

Kroegentocht
Op vrijdag 21 december organiseert de feestcommis-
sie in samenwerking met de plaatselijke horeca-on-
dernemers een kroegentocht. Affiches en flyers zullen 
jullie binnenkort meer informatie geven over de ver-
koop van buttons tijdens de kroegentocht en ook zul-
len hierop de activiteiten van de verschillende kroegen 
vermeld staan.

Feestavond februari 2013
De feestavond van februari dit jaar zal wegens het 
enorme succes ook volgend jaar weer georganiseerd 
worden. We zijn dan nu ook alweer druk bezig om hier-
voor alle voorbereidingen te treffen zodat we iedereen 
weer een onvergetelijke avond kunnen bezorgen. De-
tails over deze 80&90’s feestavond volgen zo spoedig 
mogelijk, maar de datum kun je alvast in je agenda zet-
ten, namelijk 16 maart 2013! Zorg dat je erbij bent want 
deze avond mag je niet missen!

Nieuwe leden
De feestcommissie is op zoek naar nieuwe leden voor 
de verschillende subcommissies binnen de commis-
sie. Vind jij het leuk om met een gezellige groep eve-
nementen te organiseren of bestaande ideeën voor 
activiteiten uit te voeren en te realiseren, meld je dan 
aan via marrit.kampen@feestweekbuitenpost.nl

De foto

Het Alauda strijkkwartet tijdens het concert in de raadzaal van het gemeentehuis. 
(foto: Hielke Boorsma)

Walk on! groot succes
De wandeltocht Walk on!, zaterdag 13 oktober in Heerenveen en omgeving 
werd gelopen was een groot succes. De 630 deelnemers hebben 25 km 
gewandeld in de strijd tegen borstkanker. Hiermee hebben zij een flink 
bedrag bij elkaar gewandeld voor borstkankeronderzoek en –zorg.

Na het overweldigende succes van de vorige actie (brei 
een mutsje voor India), heeft de organisatie besloten 
om weer een actie op te zetten, maar dan nu voor Cen-
traal Azië.
Door het breien van een mutsje geeft u een kind in Kirgi-
zië of Tadzjikistan een warm welkom! Het wordt in Cen-
traal Azië ’s winters ijskoud. Vooral bij baby’s gaat veel 
lichaamswarmte verloren via het hoofdje, waardoor een 
kind heel vatbaar wordt voor onderkoeling, luchtwegin-
fecties en longontsteking. De ouders van een pasgebo-
ren baby zullen uw mutsje krijgen als kraamcadeau als 
zij hun pasgeborene registeren. Het is heel belangrijk 
dat zij dit doen, want zonder geboortebewijs heeft een 
kind geen toegang tot (gratis) medische zorg,  onderwijs 
en bescherming. Dit registeren kost geld en daarom 

worden veel kinderen niet geregistreerd. Daarom willen 
we u vragen om ook een euro te doneren (of je mutsje 
te laten sponsoren), om de registratie te betalen.
Iedereen kan dus meedoen, u kunt mutsjes breien of 
u kunt geld doneren voor de registratie van de pasge-
borenen. Door mee te doen aan de actie van Save the 
Children houdt u een pasgeborene warm en geeft u een 
kind een toekomst!
Voor meer informatie zijn er folders in de winkel of kijk 
op www.savethechildren.nl/breien
Op 21 november is er een breimiddag in de winkel om 
met elkaar mutsjes te breien voor het goede doel.

Greetje Haagen

Brei een mutsje voor Centraal Azië

Strijd mee tegen onzichtbare slopende ziekte.
Al bijna 20 jaar zet het Nationaal MS Fonds zicht in voor 
mensen met Multiple Sclerose, beter bekend als MS.
MS is ziekte van het centrale zenuwstelsel. Door nog 
onverklaarbare redenen valt je eigen lichaam dit ze-
nuwstelsel aan. Hierdoor ontstaan allerlei fysieke on-
gemakken, bij de een heftiger dan bij de ander. Heel 
vaak zie je niks aan mensen met MS. Die lijken ge-
woon te fungeren, maar MS is net zo onvoorspelbaar 
als het weer en slaat toe wanneer je het niet verwacht. 
Leren leven met een onvoorspelbare ziekte als MS is 
een uitdaging.

Collectanten zijn hard nodig! 
Wilt u heel concreet helpen om mensen met MS een 
beter leven te geven? Collecteren is niet moeilijk. U 
ontvangt van de coördinator in uw woonplaats de col-
lectebus en overlegt in welk straat wilt collecteren. Ge-
middeld zet u zich 1 avond per jaar in! 
Wilt u zich aanmelden en/of meer weten over ons 
werk? 
Bel 010-5919839 of kijk op www.nationaalmsfonds.nl

MS Collecteweek 19 - 24 november 2012
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™
> De gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerk-
steradeel gaan definitief intensiever samen-
werken. De beide gemeenteraden hebben 
daar mee ingestemd. Er was al samenwer-
king op het terrein van toezicht en handha-
ving, sportbeheer, werk en inkomen en het 
Klant Contact Centrum. Hier kunnen bur-
gers terecht met vragen over de overheid. 
In de komende twee jaar worden nog meer 
bedrijfsonderdelen samengevoegd, zoals per-
soneelszaken.
> Het zwembad De Kûpe in Buitenpost kan 
in 2013 de deuren open houden. Dat is door 
de gemeenteraad van Achtkarspelen op 27 
september besloten. Het huidige contract met 
Sportfondsen Achtkarspelen zou per 1 januari 
2013 aflopen maar dit contract wordt nu met 
een jaar verlengd. Het college van B&W heeft 
van de raad tot mei 2013 de tijd gekregen 
gekregen om met plannen te komen voor de 
toekomst van het zwembad. De exploitatie van 
het zwembad is momenteel te duur om het 
open te kunnen houden.
> Textielketen Henk ten Hoor heeft begin 
oktober zijn 103 winkels, waaronder ook de 
vestiging aan de Christinastraat in Buitenpost 
moeten sluiten. De rechtbank in Assen heeft 
de surseance van betaling omgezet in een 
definitief faillissement. Dat gebeurde op ver-
zoek van de aangestelde bewindvoerder die 
daarmee versneld een doorstart hoopte te 
bespoedigen. Dit is gelukt, ongeveer de helft 
van de winkels wordt overgenomen door een 
investeringsmaatschappij. De winkel in Bui-
tenpost blijft ook geopend. Van de ongeveer 
425 medewerkers kunnen dankzij de door-
start 250 hun baan behouden.

Al gelezen?
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PBB Van de bestuurstafel...

Oktober 2012

Bij de vergader ing in oktober ontbrak onze secretar is . Zij bleek een 
spoedoperatie te moeten ondergaan, ter wijl ze met vakantie was. Ge-
lukkig is ze weer beter en kan ze zich weer als vanouds volledig inzet ten 
voor het bestuur. Jammer genoeg heef t ze ook het bezoek van B&W aan 
ons dor p moeten missen. Het bestuur was het erover eens dat dit zeer 
geslaagd was (zie ook het ar tikel elders in dit blad).  PBB wordt door de 
gemeente steeds vaker ingeschakeld. Voor inspraak bij her inr ichting 
van bijvoorbeeld Kuipersweg en Bernhardlaan, bij de klankbordcom-
missie voor de Voorstraat en bij inventar isatie van leegstaande pan-
den en (dreigende) ver pauper ing. Het laatste verzoek bleek bij de dr uk-
bezochte gemeenteraadsvergadering van 27 september. Het verzoek is 
om samen met PWC de exploitatie van z wembad De Kûpe over te ne-
men. De raad heef t eerder besloten geen geld meer voor het z wembad 
ter beschikking te stellen. Wel wil de raad een 25-meter bad dat 25 jaar 
wordt geëxploiteerd. Er zijn geen commerciële par tijen die aan deze 
voor waarden willen/kunnen voldoen. Spor t fondsen, de huidige exploi-
tant, heef t als enige een of fer te gedaan met als voor waarde een jaar-
lijk se bijdrage van de gemeente. De gunning is niet doorgegaan. Hoe 
PWC, PBB en andere betrokkenen De Kûpe wel kunnen exploiteren, zou 
moeten blijken in een plan van aanpak dat voor 1 mei 2013 klaar moet 
zijn. Voorlopig blijf t de Kûpe wel open. 
Tot slot; wij ont vangen signalen dat steenmar ters steeds vaker voor 
overlast zorgen. Graag wil het bestuur feiten hierover horen. Dan kan 
het een plan maken hoe deze overlast te bestr ijden is . Dus meldt u bij 
onze voorzit ter (At tema@zonnet.nl).

Namens het Bestuur van Plaatselijk Belang Buitenpost, 
Mar ianne Rigter, bestuurslid

Louiza Saitova vertelt
Op 11 november komt Louiza Saitova in Buitenpost ”Haar levensverhaal” 
vertellen onder begeleiding van muziek.
Louiza Saitova gaat ons deze middag vertellen over haar vlucht uit Tsjetsj-
enië. Louiza is 37 jaar oud, negen jaar geleden kwam ze na haar vlucht in 
Nederland aan. Na een procedure van een jaar kreeg ze een huis aangebo-
den in Woudsend, waar ze nu nog woont. Saitova studeerde koordirectie 
aan het conservatorium in Moskou. Louiza is op dit moment dirigent van 
vier koren en ze geeft les op muziekscholen. In 2010 won zij in Leeuwar-
den de publieksprijs van het Sjongfestival-Liet met het nummer “Reden 
troch muzyk”, de Friese tekst is van Jannie Roodhof-Pool die haar onder-
steunt bij haar optredens. Louiza heeft een videoclip gemaakt van het 
lied “Niemand wil het weten”, waarvan de opbrengst bestemd is voor de 
oorlogsslachtoffers in Tsjetsjenië. Sinds 2011 is Louiza ambassadeur van 
Vluchtelingenwerk Noord-Nederland. Klaas Harink, directeur van Vluchte-
lingenwerk Noord-Nederland is blij dat Louiza het werk van zijn organisatie 
wil uitdragen. Door haar snappen mensen waarom je vluchtelingen be-
scherming moet bieden en wat het belang van Vluchtelingenwerk is.
Zondagmiddaglezing 11 november 2012, aanvang 14.30 uur.
Doopsgezinde kerk Buitenpost, Julianalaan 12a, Buitenpost

Kritetoaniel spilet “Amateurs”
Op de sneontejûnen 17 en 24 novimber 2012, 20.00 oere, bringt it Kri-
tetoaniel “Amateurs” oer it fuotljocht. Yn it stik, ek spile yn it ramt fan 
90 jier Fryske Krite, sjocht it publyk efter de skermen fan it toanielsels-
kip “Fryske Krite” fiif repetysjes (kin ek seis wêze) foar de útfiering fan 
harren stik “Julia’s reis”. It selskip hat besletten om it dit jier hiel oars te 
dwaan. Profesjoneler én in stik mei mear ynhâld. De fêste regisseur, ien 
fan de eigen minsken, hat plak makke foar Jos, in dosint drama dy’t de 
saken hiel oars oanpakt. Net elkenien kin hjir sa’t it liket likegoed mei út 

de fuotten. Dêr-
by spylje dan ek 
noch de relaasjes 
ûnderling ... Wa 
docht it mei wa? 
In stik mei drama, 
tragyk, komee-
dzje en klucht . 
Mear smaken bin 
der net. Oars as 
oare jierren is de 
foarferkeap fan 
tagongskaarten. 
Fan woansdei 7 

novimber ôf kinne sawol leden as net-leden harren kaarten besette by 
Hedera Bloemen yn de Tsjerkestrjitte yn Bûtenpost. Foar de dúdlikheid: 
elk lid hat rjocht op twa kaarten tsjin ledepriis. Mochten der nei de foar-
ferkeap noch kaarten beskikber wêze, dan binne dy op de jûn fan de 
útfiering oan de seal te keap. Mear nijs oer it stik en de toanieljûnen fine 
jo yn de flyer fan de Krite dy’t meikoarten by elkenien yn it doarp op de 
matte falt.

It wûnder út’e Wâlden
(Der is mear tusken himel en teater)

Tet Rozendal
Hikke en tein op Kûkherne fertelt én 
besjongt Tet Rozendal wûnderdokter Grut-
te Wopke, Piter Poes, Fedde de Vries en 
oare ferneamde genêzers, dúvelbanners 
en piskikers út de Wâlden. Mar hoe sit it 
mei Tet sels? As jongfaam koe se al dingen 
dy ‘t in oar net koe en seach se dingen dy 
‘t in oar net seach. Se fleach út en learde it 
libben sjongend, dûnsjend, spyljend.  No is 
se werom. In folwoeksen frou dy ’t fertelt 
fan har magy en dy fan de âlde folksferha-
len. Is it allegear mar teater of is der mear 
tusken himel en toaniel? Meitsje minsken 
de magy? Of is it krekt oarsom? Tet dûnset 
tusken echt en ûnecht. Dit docht se tege-
arre mei har fêste muzykmannen Marius 
de Boer en Tseard Nauta. Mei in fildersmes of in stompe bile, mar altyd 
mei humor, enerzjy, sjarme en spiritualiteit. Want tink derom, se bliuwt in 
wâldpyk. Yn de maaitiid fan 2012 joech Tet troch it fertellen fan ferhalen in 
soarte fan “foarpriuwke” yn de tunen fan De Krûdhof, dizze kear wurdt it 
folsleine programma spile.
Sneintemiddei 11 novimber 2012 Oanfang 15.30 uur / Túnkafe De Krûdhof 
Bûtenpost Foarferkeap Hedera Blommen € 11,50 / Oan de seal € 12,50

Tsjochkonsert
Marcel Smit en Brigs
Marcel Smit, oorspronke-
lijk De Westereen, komt 
langs met “De Hiele Han-
nel”. Dit zijn de muzikanten 
Wander van Duin en Wilt 
Dijk. Wander en Wilt zijn 
ervaren rotten in de Friese 
muziekscene, ze speelden 
al eerder samen in Cotton 
Green en hebben ook af-
zonderlijk van elkaar veel 
op de podia gestaan. Zo 
was Wilt Dijk tot begin 
2011 bassist bij Irish Stew 
en speelt Wander van Duin onder andere bij Dixie Doodle en Gurbe en Fre-
onen. De liedjes van Marcel zullen in de setting “Marcel Smit en De Hiele 
Hannel” worden gebracht met akoestische instrumenten als gitaar, mand-
oline, contrabas en banjo. Bekende nummers van Marcel zijn Tatoo Fries, 
Autogek en De kop der foar. Brigs bestaat uit gitarist Gertjan van der Duin 
en zangeres Silvia Slump. Vanaf z’n 14e jaar speelt Gertjan gitaar, geïnspi-
reerd  door o.a. Leo Kottke Ten Ry Cooder. Door z’n klassieke opleiding en 
mensen als Frank Zappa ontwikkelde hij in de loop van de  tijd een brede 
stijl. Silvia zingt vanaf haar jeugd in verschillende  groepen, voornamelijk 
close harmony. Een leven zonder muziek en zang is voor haar niet voor te 
stellen. Ze is een groot liefhebber van de muziek van o.a. Jewel, Eva Cassi-
dy en the Corrs. Brigs brengt een breed repertoire van singer-songwriters 
uit de afgelopen decennia; van Bonnie Raitt tot Adele.
Zondagmiddag 25 november 2012. Aanvang 16.00 uur / Tuincafé De Kruid-
hof Buitenpost. Voorverkoop Hedera Bloemen € 7,50 / Aan de zaal € 8,50

Herfstmarkt in Haersmahiem
Op zaterdag 17 november wordt in Haersmahiem weer de traditionele 
herfstmarkt georganiseerd.  Dit jaar een beetje anders dan anders. Dit 
jaar kunt u de hele dag, van 10.00-17.00 uur, de herfstmarkt bezoeken. 
’s Morgens worden er diverse herfstactiviteiten georganiseerd en ’s 
middags vanaf 13.30 uur worden de kraampjes bemand. Er zijn diverse 
standhouders en diverse kraampjes waar door bewoners gemaakte 
handwerkartikelen aangeboden worden. Daar tussendoor kunt u weer 
mooie prijsjes winnen met diverse verlotingen en het rad van avontuur. 
In ons gezellige restaurant ‘De Ferdivedaasje’ kunt u namelijk de hele dag 
door een heerlijk bord snert of poffertjes kopen. Kortom, het belooft weer 
een gezellige dag te worden en wij hopen u te kunnen verwelkomen op 
zaterdag 17 november.

Bazar in Doopsgezinde Kerk
Op vrijdag 16 november vindt in de Doopsgezinde kerk weer de jaarlijkse 
bazar en rommelmarkt plaats. Er is voor “elck wat wils”. Bent u al op zoek 
naar leuke Sint Nicolaas presentjes, sla hier uw slag. U vindt er, naast de 
boeken, de rommelmarkt, het rad van avontuur, o.a. zelfgebreide sokken. 
De boetiek met bloemstukjes en andere leuke hebbedingetjes. Te veel om 
op te noemen en zeker de moeite waard om even een kijkje te nemen. 
Dus: vrijdag 16 november 14.00 – 17.30 / 19.00 – 21.00 uur, Julianalaan 
12a, Buitenpost.

Winterfair op 14 december
Op 14 december wordt weer de winterfair gehouden. Deze is in het 
centrum van Buitenpost en niet zoals in eerdere berichten bij stalhouderij 
Paula. Al veel standhouders hebben zich aangemeld, maar er kunnen 
natuurlijk altijd meer bij. Ook wordt er gezorgd voor gezellige muziek, 
warme versnaperingen en een levende kerststal mag natuurlijk ook niet 
ontbreken. U kunt er leuke decoraties voor de kerst vinden, maar ook 
handige artikelen voor de winter. Het belooft een hele veelzijdige fair te 
worden. 
Wilt u er ook met een stand staan, neem dan contact op met L. Plantenga, 
tel 543189 of met B. Wiersma tel 542413.



Zuurkool                    500 gram € 0,75
Irene´s                          10 ki lo € 5,00
Elstar                             2 ki lo € 2,50  
Heerl i jke mandari jnen  20 stuks € 3,50

Uw adres voor alle fietsverlichting, 
reparatie en regenkleding
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(advertentie)

Provinciaal beleid
Eind 2006 stelden de Provinciale Staten het 
‘Streekplan Fryslân 2007: Om de kwaliteit 
fan de romte’ vast. Het streekplan geeft de 
visie van Provinciale Staten op het ruimtelijke 
beleid van de provincie weer. Het streekplan 
vormt de basis van het provinciale beleid 
voor de periode 2006 tot 2016. Centraal in 
het streekplan staat het begrip ‘ruimtelijke 
kwaliteit’. Hiermee bedoelt de provincie dat 
in ruimtelijke plannen, in ontwerpen en in 
de uitvoering expliciet gebruikswaarde, be-
levingswaarde en toekomstwaarde worden 

toegevoegd aan de omgeving. Deze drie 
waarden waarborgen op de langere termijn 
een doelmatig gebruik en herkenbaarheid van 
de ruimte. Het betekent ook een ruimtelijke 
inrichting die bijdraagt aan duurzame ontwik-
keling. Bij een duurzame ontwikkeling wordt 
voorzien in de behoeften van de huidige ge-
neratie, zonder daarbij de behoeften van toe-
komstige generaties in gevaar te brengen. De 
provincie wil deze doelstellingen koppelen 
aan een krachtige sociaal-economische ont-
wikkeling in een leefbare omgeving, waarbij 
tegelijkertijd wordt ingezet op de instandhou-
ding en verder ontwikkelen van aanwezige 

bodem-, water-, landschappelijke, natuurlijke 
en cultuurhistorische kwaliteiten. Vanuit deze 
doelstellingen kiest de provincie voor concen-
tratie van wonen, werken en voorzieningen in 
stedelijke bundelingsgebieden. De provincie 
streeft naar het behoud van waardevolle ge-
bouwen, de afbraak van beeldverstorende 
bebouwing en het afronden en opknappen 
van onsamenhangende bebouwing; dit door 
nieuwe vormen van wonen, werken, recre-
eren en verzorging in dergelijke bebouwing 
te stimuleren. Voor een vitaal en leefbaar 
platteland zet de provincie in op een sterke 

positie van de regionale 
centra. Buitenpost is als 
één van deze regionale 
centra in het Streekplan 
aangewezen. De regionale 
centra zijn belangrijke dra-
gers van voorzieningen, 
bovenlokale bedrijvigheid 
en werkgelegenheid en 
van dienstverlening op 
het platteland. Een bijbe-
horende regionale woon-
functie ondersteunt deze 
dragers. De provincie zet 
voor de regionale centra 
dan ook in op bundeling 

en concentratie van wonen en werken en 
een robuust draagvlak voor voorzieningen 
door: een goede ruimtelijke positionering en 
situering van regionaal georiënteerde voor-
zieningen. Behoud en versterking van een 
attractief en bereikbaar kernwinkelgebied is 
belangrijk; behoud en verdere ontwikkeling 
van aantrekkelijke woonmilieus voor opvang 
van de woningbehoefte in de regio. Uitge-
gaan wordt van een meer dan evenredige 
woningtoename in de regionale centra; het 
op kwaliteit houden van bestaande bedrijven-
terreinen, zodat een wervend vestigingsmi-
lieu voor (boven)lokale en regionale bedrijven 

aanwezig is. In de Verordening Romte Frys-
lân is het ruimtelijke beleid uit het streek-
plan verder gespecifi ceerd. Hierin is op het 
gebied van de functie ‘wonen’ opgenomen 
dat een ruimtelijk plan alleen mogelijkheden 
voor woningbouw kan bevatten indien de 
aantallen en de kwaliteit van de woningbouw 
overeenstemmen met een woonplan dat de 
schriftelijke instemming van Gedeputeerde 
Staten heeft. Voor wat betreft werken en mo-
biliteit wordt in de verordening gesteld dat in 
een ruimtelijk plan niet zijn toegestaan: een 
kantoor met een grotere vloeroppervlak dan 
1200 m2. Een bedrijf met een kavelomvang 
groter dan 10.000 m2. Een voorziening met 
een bovenregionaal verzorgingsgebied. Het 
‘Derde Waterhuishoudingsplan Fryslân: Wiis 
Mei Wetter’ geeft de doelen weer die de pro-
vincie in de periode 2010-2015 wil bereiken. 
Het waterhuishoudingsplan staat centraal 
in de provinciale besluitvorming. Het Wet-
terskip Fryslân ontvangt dit provinciale plan 
als kader voor het waterbeheer in Fryslân. 
Het plan geeft eveneens de kaders aan voor 
het riolerings-beheer van gemeenten en het 
eigen provinciale beleid. Het waterhuishou-
dingsplan is de verbindende schakel tussen 
het ruimtelijke en economische beleid van 
de provincie en het waterbeheer. Bovendien 
is het een structuurvisie voor het ruimtelijke 
beleid. Dit houdt in dat het plan, op de onder-
delen die hierop betrekking hebben, dezelfde 
status heeft als het streeekplan. De hoofd-
doelstelling voor het waterbeleid in Fryslân 
luidt als volgt: ‘Het hebben en houden van 
een veilige en bewoonbare provincie en het 
in stand houden en versterken van gezonde 
en veerkrachtige watersystemen, zodat een 
duurzaam gebruik gegarandeerd blijft’. In het 
‘Waterbeheerplan: Skjin Wetter En Droege 
Fuotten’ is door het Wetterskip Fryslân aange-
geven welke maatregelen zij in de periode van 
2010 tot 2015 neemt om het watersysteem 

op orde te houden en te verbeteren. Hierbij 
kan het gaan om uitvoeringswerken, maar 
het betreft ook het opstellen van beleidsre-
gels en verordeningen of het normale beheer 
en onderhoud. In het waterbeheerplan wordt 
de relatie met de doelen en resultaten uit het 
waterhuishoudingsplan gelegd. Het waterbe-
heerplan staat centraal in de besluitvorming 
binnen het Wetterskip Fryslân.

Regionaal beleid
De vier gemeenten in noordoost Fryslân heb-
ben gezamenlijk een visie voor de regio op-
gesteld voor de periode tot 2015. De missie 
voor de regio is het behoud van de bestaan-
de bevolking en werkgelegenheid. Noordoost 
Fryslân heeft al veel te bieden, maar heeft 
ook potenties die nog ontwikkeld moeten 
worden. Door middel van samenwerking tus-
sen de vier gemeenten wordt gestreefd naar 
de ontwikkeling van die potenties. De regio-
visie richt zich op een sociaal economische 
ontwikkeling met behoud en versterking van 
de kwaliteit.
Dit streven is omschreven in een achttal 
hoofdkoersen:
- een ontwikkeling als woonregio
- het koesteren van de bestaande bedrijvig-
heid
- het selectief uitbouwen van nieuwe econo-
mische dragers
- het ontwikkelen en uitbouwen van de recre-
atieve sector
- het selectief ontwikkelen van de landbouw
- een kennis- en innovatie-offensief
- het versterken van de zorgstructuren in de 
regio
- het benutten van haar landschappelijke kwa-
liteiten en behoud en versterking van natuur.

In deel 4 gaan we verder met het gemeen-
telijke beleid.

Voorontwerp bestemmingsplan centrum Buitenpost –deel 3-

De Voorstraat

Even voorstellen

Sinds eind augustus is Buitenpost 
een tijdelijke inwoner rijker. Sinds 
die tijd woont de 17 jarige Andoni 
Vizcarra uit Chili aan de Balsem 
20, samen met zijn gastouders en 
gastzus, de familie Bosgraaf. Ando-
ni is hier met de internationale 
uitwisselingsorganisatie AFS geko-
men om te ervaren hoe het is om 
in een geheel andere cultuur te wo-
nen. Hij hoopt vele nieuwe, typisch 
Nederlandse, dingen te zien en te 
doen.  Ook moet hij gedurende 
deze 10 maanden het Nederlands 

leren, en misschien een beetje 
Fries op de koop toe. Hij gaat in 
Buitenpost naar school, HAVO 4 
van het Lauwers College. Net zo-
als zijn medeleerlingen gaat Andoni 
ook  op de fi ets naar school, door 
weer en wind. Als hobby’s heeft 
Andoni skateboarden, drummen  
en voetballen. Zijn eerste indruk-
ken hier zijn goed, al moet hij uiter-
aard erg wennen, alles is anders. 
Hij vindt het wel erg koud hier en 
dat er zoveel fi etspaden zijn kan hij 
bijna niet geloven. Maar de meisjes 
vindt hij hier erg mooi, mooier dan 
thuis. Andoni blijft tot halverwege 
juli van 2013 in Buitenpost, en gaat 
dan vast met een schat aan nieuwe 
ervaringen weer terug naar Chili. 
Kom je hem tegen, maak dan ge-
rust een praatje met hem. Meer 
weten over 
AFS? www.
afs.nl of neem 
contact op 
met afsfrys-
lan@hotmail.
com

Buitenlandse student

De Commissaris van de Konin-
gin van de provincie Utrecht, de 
heer R.C. Robbertsen, opende 
het honderdjarig jubileum van het 
NVVH-vrouwennetwerk met de 
woorden: “Het heeft Hare Majes-
teit de Koningin behaagd de ver-
eniging NVVH-vrouwennetwerk ter 

gelegenheid van haar honderdjarig 
jubileum het predicaat Koninklijk 
toe te kennen” Een grote eer; het 
predicaat Koninklijk wordt niet aan 
alle honderdjarige verenigingen uit-
gereikt.  Aan de volgende criteria 
moet worden voldaan : 
* minstens 100 jaar bestaan 
* zeer belangrijk zijn in het vakge-
bied 
*geen politiek of andere gevoelige 
opvattingen verspreiden, 
* stabiel en goed geleid zijn. 

Het NVVH- vrouwennetwerk vier-
de haar 100-jarig jubileum in het 
Beatrix Theater in Utrecht op 10 
oktober, tezamen met haar erelid 
Hare Koninklijke Hoogheid Prinses 
Margriet en een duizendtal leden.

Koninklijk NVVH- vrouwennetwerk
Afd, Buitenpost e.o.
Contactpersoon  mevr. A. Lam-
merts 
Tel. 0511-541327

NVVH-vrouwennetwerk mag zich koninklijk noemen

De foto’s

De reparaties aan het asfalt van de Bernardlaan te Buitenpost zijn op sommige plaatsen prachtige kunstwerkjes. Of zijn het 
wellicht Chinese karakters die ons de weg wijzen naar China Garden? (foto’s: Roel Timmermans)

De volgende 
Binnenste Buiten Post 

wordt verspreid 
in de week van 

26 november 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
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Nordwin College Nordwin 
College sluit met het onderwijs 
en andere activiteiten al aan 
bij de ontwikkelingen en 
maatschappelijke vraagstukken 
in de regio en wil dat nog 
nadrukkelijker gaan doen. Te 
denken valt daarbij aan de realisatie 
van doelen van overheden en 
bedrijven op het gebied van 
leefomgeving, voedselkwaliteit, 
dierenwelzijn, biobased economy, 
biodiversiteit en een duurzame 
groene sector. (bron: De Koerier)

Het bloed kruipt…
Het boerenleven is Rinze Fokkema 
niet vreemd. Vijftig jaar geleden 
werd hij geboren op een kleine 
boerderij in Kollumerzwaag. “Toen 
ik een jaar of twaalf was, zagen 
mijn ouders dat ik niet zoveel 
belangstelling had om de boerderij 
over te nemen. Omdat mijn broers 
ook niet geïnteresseerd waren, zijn 
mijn ouders er mee gestopt. Toch 
ging ik later in de vakanties weer 
aan de slag bij andere boeren”, 
vertelt Rinze.  “Na het Lauwers 
College en de militaire diensttijd, 
wist ik nog steeds niet goed wat 
ik wilde worden. Ik werkte hier 
en daar: bij de timmerman, bij 
Enitor. Uiteindelijk ging ik weer 
naar school en dat werd toch het 
agrarisch onderwijs. Ik heb de 
Middenkader Opleiding gedaan en 
losse cursussen. Daar zat onder 
andere een cursus voor manager- 
instructeur bij die destijds door het 
bedrijfsleven werd georganiseerd 
om mensen mee te sturen met 
de producten die men naar het 
buitenland verkocht. In dit geval 
waren de producten machines en/
of koeien. We spreken dan over 
1984, de tijd van de zogenaamde 
‘turn key’ projecten. Nederlanders 
bouwden complete projecten in 
het Midden-Oosten en die richtten 
ze helemaal in met machines en 
koeien. Er was eigenlijk ook vraag 
naar personeel. Dat werd mijn 
eerste baantje. Ik kwam zó van 
school in Saoedi-Arabië terecht!”

Gastarbeider
Na zijn reizen naar Saoedi-Arabië, 
Libië, Amerika, was Rinze weer 
een tijdje in Nederland. “Toen 

kreeg ik verkering. Aan de andere 
kant trok het buitenland. Maar mijn 
vriendin was heel duidelijk: het is 
of het buitenland, of ik. Ik besloot 
de verkering een kans te geven en 
ik bleef hier. Even later belde de 
praktijkschool voor het agrarisch 
onderwijs (PTC) dat ze instructeurs 
zochten. In 1988 werd ik 
aangenomen. Bij de praktijkschool 
heb ik enorm veel geleerd doordat 
ik anderen uit moest leggen 
of voordoen over hoe het zat 
met allerlei onderwerpen uit de 
melkveehouderij”. Dat bracht 
Rinze - samen met zijn vrouw 
Tia- ook voor een jaar in Hongarije 
waar hij meehielp met het 
opzetten van een praktijkschool 
bij een agrarische universiteit. 
Voor het geven van korte 
trainingen of advies was hij onder 
andere betrokken bij projecten 
in Rusland, Tatarstan, Moldavie, 
Albanie, Servie en Kroatie. 
In China was hij als opzichter 
betrokken bij de bouw van enkele 
voorbeeldstallen waarvan de 

materialen uit Nederland werden 
aangeleverd.“In Rusland  deden 
we in de zomer ons uiterste best 
om de koeien te beschermen 
tegen een temperatuur van + 40 en 
in de winter was ik daar en bevroor 
alles bij -36. De melkveehouderij 
kan in landen als Moldavie en 
Albanie zorgen voor een enorme 
impuls op het platteland, maar 
de infrastructuur is zo minimaal 
dat het moeilijk van de grond 
komt. Het agrarisch  middelbaar 
beroepsonderwijs systeem zoals 
wij dat kennen in Nederland is uniek 
in de wereld. Vooral de koppeling 
met de praktijk maakt het sterk.”  
Helaas vloog Rinze in 2004 door 
een reorganisatie de praktijkschool 
weer uit. “In 2005 begon ik bij AOC 
Friesland, nu Nordwin College. In 
2007 heb ik mijn lesbevoegdheid 
gehaald en nu werk ik daar al 
weer zeven jaar als trainer en 

projectcoördinator.” Rinze is een 
van de weinige Nederlanders die 
kan zeggen dat hij in dienst van de 
Arabische koning is geweest. “Dat 
was een hele gewaarwording, 
vooral als je in deze omgeving 
bent opgegroeid. Van een 
boerderij met vijftig koeien kwam 
je daar in een bedrijf van 10.000 
koeien terecht. Daar heb ik de 
fascinatie voor grote bedrijven aan 
overgehouden.” In het Midden-
Oosten zijn de Nederlandse 
koeien inmiddels vervangen door 
Amerikaanse, omdat deze veel 
meer niet-vette melk geven. “Het 
is eigenlijk wel bizar dat er koeien 
in de woestijn gehouden worden”, 
vindt Rinze. “Tegenwoordig is 
er wel airconditioning en een 
afdak waar de beesten onder 
kunnen liggen.” Rinze woonde 
er op een compound, samen 
met andere buitenlanders als 
Amerikanen, Engelsen en Denen. 
“Het is eigenlijk vergelijkbaar met 
gastarbeiders.” De Saoedische 
regering heeft nu weer een beroep 
op Rinze gedaan. De opdracht is 
nu om de eigen bevolking op de 
bedrijven aan het werk te krijgen. 
“Ook daar zijn jongens die niet 
op een kantoor horen, maar met 
de handen moeten werken. Of 
koeienjongen kunnen worden. En 
ze zien ook wel dat als de jeugd 
geen invulling van hun bestaan 
heeft, je net zulke toestanden krijgt 
als in Tunesië en Libië. Daarom 
gaat men nu in Saoedi-Arabië het 
middelbaar beroepsonderwijs 
opzetten. Dat bestaat niet zoals wij 
dat kennen.”

Imago
Rinze is geen doorsnee leraar. 
“Ik geef geen les aan leerlingen”, 
legt hij uit. “Ik heb weinig 
met de jongens en meiden op 
school te maken. Ik geef losse 
cursussen en trainingen voor het 
bedrijfsleven. Ik werk met het 
cursus- en contractonderwijs, 
de commerciële poot van het 
onderwijs. Interactie tussen 
onderwijs en het bedrijfsleven 
is heel belangrijk. Er komt 
bijvoorbeeld een aanvraag of wij 
voor vijftien Rwandezen een cursus 
of training kunnen ontwikkelen voor 
het conserveren van voedsel. Dan 

zoek ik uit wie me daarbij vanuit 
de voedingsmiddelentechnologie 
kunnen helpen en maak ik een 
programmaatje voor twaalf dagen 
met excursies en activiteiten. Dat 
bied ik dan aan. Het verzinnen 
van opleidingstrajecten is een 
belangrijk deel van mijn werk.” 
Op 3 september was zelfs op het 
nieuws te horen dat de naam AOC 
Friesland veranderd is in Nordwin 
College. De reden is dat de school 
een groener en duurzamer imago 
wil uitstralen. Deed de school dat 
dan niet? “Nee, onvoldoende”, 
antwoordt Rinze kort maar 
krachtig. “Het is ook onderzocht. 
De school heeft vooral een 
agrarisch, boer- gerelateerd imago. 
En dat is te beperkt. Je kunt bij 
ons wel 25 richtingen vinden. 
Daarvan is de melkveehouderij 
er eentje. Er is veel in het groen, 
je kunt in de paardenhouderij, de 
voedselbereiding, de bloemen of 
natural design. Het AOC is er niet 
alleen voor boeren, het is veel 
breder. Dat geldt ook voor het 
begrip ‘duurzaam’. Het betekent 
niet alleen zuinig zijn op de dingen 
in de natuur, maar ook zuinig zijn 
op de mensen om je heen. Het 
gaat om de kwaliteit van leven. Dat 
willen we als school wel uitstralen. 
Als kleine school hebben we veel 
aandacht voor de leerlingen.” Door 
voor de naam ‘Nordwin College’ 
te kiezen, heeft men de naam 
Friesland verlaten. “Het is natuurlijk 
wel een sterke merknaam, maar 
we willen laten zien dat er meer 
is dan Friesland. We willen voor 
het noorden iets betekenen en 
internationaal zijn we ook al bezig. 
We zetten de vensters naar de 
wereld open en dat willen we 
aan onze leerlingen doorgeven. 
Misschien kunnen zij straks wel via 
facebook of skype met Arabische 
studenten communiceren of zelfs 
naar Saoedi- Arabië toe.”  

Kunstgras
Intussen zet Rinze zich ook in voor 
de Buitenposter jeugd en met name 
voor de voetbalvereniging. Hij zit 
niet alleen in het bestuur, maar ook 
in de kunstgrascommissie. Want 
wat is het geval? “De voetbalvelden 
zijn destijds aangelegd in wat 
toen het ‘leeglân’ heette. Oud-

Buitenposters zeggen: ‘Se 
hawwe  harren ferstân net dat 
se dêr fuotbalfjilden oanlizze. 
Want froeger stienen wy dêr op 
redens* ‘. Als het regent, zitten 
we altijd met natte voeten. De 
ligging achtervolgt ons al veertig 
jaar, evenals de kwaliteit van de 
grond. Intussen zijn we enorm 
gegroeid. Voetbal is heel populair 
geworden in Buitenpost. We 
hebben meer dan 500 leden. We 
hebben al lang niet meer genoeg 
aan drie voetbalvelden. Bovendien 
voetbalt Buitenpost op hoog 
niveau. Daarom rammelen we aan 
de bel bij de gemeente en zoeken 
we de publiciteit. Onlangs zijn we 
met de wethouder van sportzaken 
naar de Swadde gegaan om 
te laten zien waarom er zoveel 
wedstrijden afgelast moeten 
worden. Hetzelfde geldt overigens 
ook voor de korfbalvereniging 
Flamingo’s. Kunstgras is volgens 
ons de beste oplossing. Het geld 

is het probleem.” Zelf heeft Rinze 
wel een idee. “Als de gemeente 
een gedeelte van de grond 
verkoopt van het Mejontsmaveld 
voor woningbouw, kan dat geld 
gebruikt worden voor kunstgras.” 
Als ik Rinze erop wijs dat hij dan 
een heleboel mensen tegen zich 
krijgt, antwoordt hij rustig: “Ja, 
dat klopt. Maar toch denk ik dat 
we die discussie aan moeten 
gaan, want er zijn een heleboel 
mensen betrokken bij het voetbal 
in Buitenpost. En dat is een 
activiteit die veertig weken per 
jaar plaatsvindt, en het Concours 
Hippique maar een keer per jaar.”

* Ze hebben geen verstand dat ze daar 

voetbalvelden aanleggen. Vroeger stonden 

wij daar op de schaatsen.

Buitenposters
door Nelleke Kemps-Stam

We zetten de grenzen naar de wereld open
Rinze Fokkema kijkt over grenzen heen

Rinze in Saoedie-Arabië (eigen foto)

Sinds 3 september jl. heeft  AOC Friesland haar naam veranderd 
in Nordwin College. Locaties van deze opleiding zijn te vinden 
in Leeuwarden (2), Heerenveen, Sneek en Buitenpost. De 
naamswijziging is het gevolg van een nieuwe visie op agrarisch 
onderwijs: ‘Nordwin College koerst op duurzaamheid en 
vergroening en wil mensen inspireren en leren om met passie en 
vakmanschap te werken aan een duurzame, mooie wereld’. De 
van oorsprong Germaanse naam Nordwin betekent ‘vriend uit 
het noorden’. Hoe toepasselijk deze naam is, horen we van Rinze 
Fokkema, trainer en projectcoördinator bij het Nordwin College.

Rinze geeft training (eigen foto)
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De foto’s

Desperate 
Hyveswife -5 -

Gesien Leguijt, getrouwd, moeder 
van drie zoons. Hier is het verhaal 
van een doodgewone huisvrouw, 
een doodgewone moeder met een 
doodgewoon leven.

Herfst… wat heb je te koop?
De één krijgt last van najaarsmoe-
heid, laat zijn humeur tegelijk met 
de blaadjes vallen en verandert in 
een knorrepot. De ander stuitert 
van energie en rent met de stor-
men op. De één huilt met de buien 
mee en verbruikt meer zakdoeken 
dan de rest van het jaar. De an-
der lacht naar de dartelende rode 
bladeren en danst met ze mee. 
Herfst heeft veel te koop. Vooral 
als je kijkt naar zijn invloed op je 
gemoedstoestand. Vroeger had ik 
een hekel aan herfst. We speel-
den vaak binnen. Er was te weinig 
ruimte en dus ontstond er ruzie. 
Kleine ruzies, iets grotere ruzies en 
ruzies waarin de inktpotten door 
roze geverfde meisjeskamers vlo-
gen (tegen de muur, aan de slaap-
kamerkant van mijn zus. Oei wat 
waren mijn moeder en zus kwaad 
op me, want natuurlijk was ik de 
werper). En, hoewel ik vaak de oor-
zaak was, ik had er een enorme he-
kel aan! Meneer Herfst en ik lagen 
elkaar niet. Hij maakte me vaker 
aan het huilen dan aan het lachen! 
En toen leerde ik mijn man kennen. 
Een rustige man. iemand die niet 
zo van de zomer kan genieten zo-
als ik dat kan.‘t Is geen zwemmer, 
‘t is geen zonneaanbidder en het is 
al helemaal geen man die loopt op 
zonne-energie (tegenovergestelde 
van mij). Maar de herfst? Daar lust 
hij wel pap van. Zodra de kaarsjes 
om vijf uur op tafel kunnen, begint 
hij te leven. Elke storm wordt, tot 
in de treure, breed uitgemeten 
(soms zelfs gefilmd of gefotogra-
feerd). Herfstwandelingen behoren 
tot de orde van de dag, Met natte 
haren en rode konen aan een be-
ker warme chocolademelk (ieuw) 
werd mijn lot. Ik verzette me flink 
tegen al die Herfst-fan-doenerij, 
ik had immers een hekel aan me-
neer Herfst! Maar langzamerhand 
begonnen de warmrode bladeren 
mijn koude hart te ontdooien . 
Soms kon ik zelfs glimlachen naar 
het waterige zonnetje, die meneer 
Herfst voorzichtig naar me toe 
stuurde. Ik begon te lachen om 
mijn uitgelopen mascara. Ik leerde 
kijken door de ogen van mijn man. 
Hij leende mij zijn zintuigen, tot ik 
snapte wat meneer Herfst me te 
bieden had!  En ik keek!  Ik begon 
te rennen met de wind en te dan-
sen met de blaadjes. Ik stamp met 
mijn gympen door de plassen tot 
mijn botten van de kou beginnen 
te rammelen. Ik speel met de zon 
en huil met de regen. Ik begin te 
leven! Alle uitersten komen voor 
mij in de herfst. Mijn ups en mijn 
downs. Mijn neiging om te rennen 
en mijn neiging om te luieren. Alles 
komt terug als meneer Herfst zijn 
teen voorzichtig in de nazomerse 
dagen steekt. En wanneer meneer 
Herfst gewend is en in vol ornaat 
het weer induikt geniet ik! Ik film, 
fotografeer en leer mijn kinderen 
wat de schoonheid is van dit sei-
zoen. En ik bedank via deze weg 
mijn man, omdat hij mijn ogen 
heeft geopend en mij de kans 
heeft gegeven meneer Herfst te 
leren kennen als het mooiste sei-
zoen dat het jaar ons te bieden 
heeft!

Varia (1)

28. Dominee en âlde Tryntsje
Der wie in dûmny, dy wenne yn Drachtster Kompenije. 
Op in snein moest er nei Nyegea ta te preekjen. ‘t Wie 
midden yn ‘e winter, sa kâld as roet en it sniejage dat 
it wat die. In boer út ‘e Kompenije ried de dûmny yn in 
wein dêrhinne. Yn dy tiid wienen der oeral fan dy stille 
kroechjes, en sa wie der ek in kroechje oan ‘e Achterwei. 
Dêr wenne âlde Tryntsje yn. De boer, dy’t mende, wie 
ferklûme. Hy sei tsjin ‘e dûmny, doe’t se oan dat kroechje 
ta wienen: “Sille wy in klearen keapje? Dan kinne wy 
‘t aanst wat better hurde.” “Dat mat mar wêze,” sei de 
dûmny en hja hâldden stil by Tryntsje-muoi. Hja plakten en 
hja plakten dêr mar. Hja hienen al in stik of wat achteroer 
slein, doe waard it op ‘t lêst heech tiid om fuort. Hja stapten wer yn nei’t 
de kedde wer foar de wein spand wie. De boer lei de swipe der oer en 
sa kamen se yn Nyegea. De gemeente siet al te sjongen. Dat koenen 
se bûten hearre. De kedde waard oan kant set en doe de beiden nei 
binnen. Dûmny bijoech him fuort nei de stoel ta. Doe joech er in psalm 
op te sjongen. De boer siet by de âlderlingen foar yn ‘t hokje. Dûmny 
hie trije fersen opjown fan psalm 68. Wylst de tsjerkegongers songen 
seach de boer omheech. Dêr siet dûmny al te knikkebollen. Hy hie fier-
ste folle hawn. Dat, doe’t it sjongen dien wie, tocht de boer: “Ik mei him 
wol warskôgje.” De boer giet oerein en rint it traapke nei de preekstoel 
op, Súntsjes seit er: “Dûmny, it is út, hear!” Dûmny sjit oerein en seit: 
“Dan mat Tryntsje-muoi der noch mar ien yn dwaan.”

29. De bril
Dit giet oer deselde dûmny as dy fan it foarôfgeande ferhaal. Dûmny 
waard wat âlder en it sicht waard wat minder. Dat dûmny krige in bril. 
No wol it gefal dat er foar it middeisiten in pear gleskes hawn hie, in 
pear tefolle einliks. Doe moast er oar it iten noch fluch efkes in lyts 
boadskipke foar de frou dwaan. Flak foar de winkel stie ien fan syn 
âlderlingen. Dy seach de nije bril en sei: ”Soa, dûmny hat ek al in pear 
gleskes op.” ‘Kan je ’t sien,” sei dûmny dy’t oan dy oare gleskes tocht 
skrokken, “kan je ’t sien?”

30. De zilveren lepel
Der wie ris in griffermearde dûmny, dy kaam by in roomske pas toar 
op besite. Dy pastoar hie in nije pasterije krige. En hy hie in kreaze 

húshâldster. Dûmny sei: “Wat ha jo dêr in moaie 
húshâldster.” “Ja,” sei de pastoar, “dat is ek sa.” “Dêr 
sliepe jo nachts tink ek by, net?” sei de dûmny tsjin 
‘e  pastoar. “Dêr ha wy it wer,” sei de pastoar, “altyd 
sitte jim op ‘e roomsken te fikken. Mar litte wy dêr no 
mar net langer oer prate, ik sil jo wat antyks sjen litte.” 
“Dat liket my goed ta”, sei de dûmny. “Sjoch, dy moaie 
sulveren leppel,” sei de pastoar, “dy wol ‘k net misse, 
foar gjin tûzen gûne.” De dûmny biseach him, doe sei 
er: “Nou mat ik jo hûs eins ek nochris besjen.” ‘Goed,” 
sei de pastoar, “dat kin wol.” De pastoar roan foarop 
en de dûmny der achteroan. Dûmny stoppe gau de 
leppel sûnder dat de pastoar it fernaam. “It is in prach-
tich-moai hûs,” sei de dûmny, “skitterjend.” “Ja, sjoch,” 
sei de pastoar, “ en yn dizze keamer slept de húshâld-

ster.” Doe gong de pastoar wer foarop en roannen se nei de pastoar syn 
sliepkeamer ta. De dûmny stoppe ûngemukenwei de leppel ûnder de 
pastoar syn tekken. De pastoar fernaam der neat fan. De oare moarns, 
dêr kom de pastoar by de dûmny oan hûs. “No is ‘t net bêst,” sei er, “ik 
siz net dat jo in dief binne mar de leppel is wei. Wite jo soms ek, wer’t 
er is, dûmny?” De dûmny sei: “Ik gean daliken mei jo mei, dan sille wy 
him opsykje, want hy moat dêr by jo wêze.” Doe’t se by de pastoar yn 
‘e pasterije wienen sei de dûmny: “Kom mar ris mei nei jo sliepkeamer 
ta. Dan sille wy dêr earst ris sjen.” Hja dêr hinne. “No, pastoar,” sei er, 
“licht dy tekken mar ris op.” “Sjoch, pastoar,” sei er, “dêr leit it glêzene 
potsje. Sliepe jo nachts nou ek by de húshâldster, ja of né?” “No ja,” sei 
de pastoar, “soms wol en fannacht ek.” “Krekt,” sei de dûmny, “dat koe 
ek net oars, want ik ha juster dy leppel yn jo bêd lein.”

31. Onnozel of discreet?
It wie in moaie simmerjûn yn juli. De âlde dûmny fan Feankleaster mak-
ke in kuierke. It is noch ljocht genôch, tocht er, nog mar eventsjes in 
slach troch de bosk. Doe by’t hertekamp der hearde er wat yn ’t lange 
gers. In fokse, tocht er earst, mar ’t wie wat oars. Dêr lei in pearke te 
frijen. Grutte skrik by de twa jongelju. Mar dûmny roun bedaard fierder 
en sei allinne mar, yn it stedsfrysk, want it wie in deftich man: “War 
jimme doene, weet ik niet, mar jimme hewwe der mooi weer by.” En 
hy sûchde noch ris tefreden oan syn pypke.

Jurjen van der Kooi

Volksverhalen uit de Friese Wouden -deel 6-
Dominees D

Jurjen van der Kooi. (eigen foto)

Sprek wurd  fan  ‘e  moanne

De lea

Us lea (lichaam) is it ynstrumint dêr’t wy mei arbeidzje, ek sinjalen mei 
opfange en útstjoere. Guon dingen kinne je raar yn ‘e lea sitte. Alde 
minsken hienen froeger allegear in ferarbeide lea. Gelokkich is in soad 
leabrekkend wurk oernommen troch masines.

Lit him mar gewurde, hy hat it wol oan ‘e lea.
Laat hem maar begaan, hij is lichamelijk erg sterk.

Se hat de lea hjoed noch net field.
Ze is vandaag gewoon lui.

De skrik is my noch net út ‘e lea.
Ik ben nog niet van de schrik bekomen.

Nei iten wurd ik altyd wat min op ‘e lea.
Na het eten word ik altijd moe en slaperig.

It leit my op ‘e lea dat dit spul net doocht.
Ik heb zo’n voorgevoel dat deze zaak niet deugt.

Oogstdag in de kruidentuin: oogstmarkt. (foto Hielke Boorsma) Oogstdag in de kruidentuin: knutselen met pompoenen. (foto Hielke Boorsma)

Oogstdag in de kruidentuin: Revi Gerner uit Onna (op de foto met Karin Hoogterp) werd 
winnaar van een werdstijd voor jonge bezoekers wie de zwaarste courgette kon 
kweken, die van hem was 7,2 kilo. (foto Hielke Boorsma)



Openingstijden
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Ate Gri jpstra

DorpsDenker -17- 
Het werd tijd om de horizonten te 
verbreden. Het licht eens elders op 
te steken. De netten verder uit te 
werpen. De zevenmijlslaarzen aan 
te trekken en de vertrouwde, doch 
enigszins beknellende dorpsgrenzen 
vele honderden kilometers achter 
mij te laten. De reguliere, op wes-
terse leest geschoeide diepdenkerij 
liet mij namelijk keer op keer hope-
loos in de steek wanneer het op 
praktische toepasbaarheid op het 
alledaagse Achtkarspeler bestaan 
aan kwam. Aristoteles, Erasmus, 
Pascal, Locke, Rousseau, Russell, 
Wittgenstein... als puntje bij ge-
meentepaaltje kwam, had je weinig 
tot Nietzsche aan deze roemruchte 
breinbikkels om de dagelijkse dorps-
sleur te verlichten. Ach ja, hun ge-
schriften wisten weliswaar bij tijd en 
wijle een instemmend knikje of een 
zweem van een glimlach teweeg te 
brengen, maar daar bleef het dan 
ook wel bij. Het werd dus hoog tijd 
om nieuwe bronnen aan te boren. 
Af te dalen in diepere krochten des 
geestes. To boldly go where no man 
had gone before! Mijn kennisuitbrei-
dingskweeste ging tweeërlei kant 
op. Eerstens was het een reis naar 
binnen en tweedens was het ook 
een reis naar binnen. Oké. Ik geef 
toe: dat klinkt vaag. En dat is het ook: 
heel, heel erg vaag. Ik richtte mijn 
inzichtspijlen namelijk enerzijds op 
de wondere wereld van de kwan-
tumfysica en anderzijds op de oos-
terse mystiek. Om met dat laatste te 
beginnen: ik verdiepte me in de leer 
van de Boeddha. Veel verlichter dan 
dat wordt het niet, moet ik gedacht 
hebben. In eerste instantie leek het 
allemaal netjes en overzichtelijk. 
Mooi ingedeeld in rijtjes en zo. Vier 
edele waarheden hier. Achtvoudi-
ge paden daar. Op de juiste manier 
spreken. De dingen geconcentreerd 
en met de juiste aandacht doen. 
Vredelievend in het leven staan en 
je dus verre van het oorlogsbedrijf 
houden. Nou, dacht ik, daar kunnen 
wij als lichtminnende en vreedzame 
Buitenposters wel wat mee. Maar 
toen doken plotsklaps de ingewik-
keldheden en de wazigheden op. 
Karma en nirvana en zulks. Wablief? 
Het Rad van Eeuwige Wederkeer? 
Al deze ellende nogmaals moeten 
doorstaan? En nog een keer? En 
nog een keer? Nee, dank u harte-
loos. Dan toch maar iets verder 
oostwaarts. Wellicht moesten we 
veeleer bij de Chinezen wezen. Ik 
deed een greep uit de millenia-oude 
wijsheidsliteratuur. En wat zag mijn 
oog? De Tao Te Ching. Vrij vertaald: 
het boek van de Weg en de Deugd. 
Volgens een zekere internet-ency-
clopedie bespreekt deze bundel in 
81 teksten hoe de wereld in elkaar 
zit, maar ook hoe men in het leven 
juist handelt. Mooi, dacht ik. Daar 
hebben wij in Buitenpost en wijde 
omstreken wel wat aan. Kom maar 
op! En ik kan u vertellen dat de Tao 
Te Ching op kwam. Namelijk als 
volgt: “Het Tao dat genoemd wordt, 
is niet het eeuwige Tao, want de na-
men die wij noemen, zijn geen eeu-
wige namen ... noemen is enkel de 
moeder der dingen ... de twee zijn 
in wezen hetzelfde; pas dan krijgen 
ze elk een eigen naam. We zouden 
beide een mysterie kunnen noemen 
en nog geheimzinniger is de poort 
aller mysteriën.” En dat allemaal 
alleen nog maar op de eerste blad-
zijde. Nou, het spijt me hoor, maar 
dan breekt mijn Noordbergumer 
Scherjonnetje. Volgende keer dus 
maar vrolijk verder met de kwantum-
mechanica.

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

Lêze, skriuwe, nifelje, ik die it 
graach as bern, mar it hearde net 
ta de nuttige bezichheden. Faak 
waard myn nocht fersteurd troch 
it folle nuttiger skjinmeitsjen. ‘Do 
bist hjir net op ‘e wrâld útfanhûs.’ 
Dan tôge ik de matten nei bûten 
en batste ik der op los. De 
matteklapper wie myn bêste freon. 
Ik koe ek omraak dweilje en plinten 
sopje. Yn myn âlderlik hûs koest fan 
de flier wol ite. Mar allemachtich, 
wat waard ik dêr depressyf fan. 
Dat wurd koe ik doe noch net, en 
in ynhâldlike diskusje oer nut en 

ûnnut kaam net by my op. Myn sus 
wie wat snoader. Dy sette boppe 
de stofsûger oan en gie der moai 
by sitten te lêzen. Mei ús trouwen 
krigen wy ek nuttige kado’s sa as in 
feger en blik en in dweil. Dy dweil, 
dêr ha’k foargoed mei ôfweefd. Ik 
borduerde der in fleurich hûs op 
mei spinreagen en hong him oan 
‘e muorre yn it treppensgat mei de 
spreuk: ‘Myn hûs is skjin genôch 
om sûn te wêzen, en smoarch 
genôch om lokkich te wêzen.’

Oer nut en ûnnut 
door Janne Oosterwoud

De OD-groep Buitenpost 
(2)
Wim vam Mourik werkte 
aanvankelijk op het ge-
meentehuis in Leeuwar-
den. Tijdens de oorlog dook 
hij onder in Buitenpost. 
Hier ging hij werken op de 
secretarie in Nijenstein, on-
der het mom dat hij door 
Leeuwarden was “uitge-
leend” aan Achtkarspelen. 
In Leeuwarden heette het 
dat hij voor de Duitsers 
moest graven. Waarschijn-
lijk heeft burgemeester Pier 
Eringa hierbij geholpen, 
deze was namelijk een oom 
van hem. Zijn functie als 
de Gemol bleek een even 
goede keuze te zijn als die 
van Pijnacker als Geco. Een 
goede organisator met een 
flinke dosis mensenkennis 
en durf. Daarmee was hij 
de juiste man naast Pijnac-
ker. Beiden werkten op het 
gemeentehuis in Nijenstein 
en hadden vrijwel dagelijks 
contact. Daardoor waren 
de lijnen kort en kon snel 
gehandeld worden. Beiden 
zochten in onderling over-
leg met Teake Roorda de 
geschikte personen voor 
de groep. Op 3 oktober 
1944 ontving hij van zijn 
districtscommandant een 
lange lijst met instructies. 
Van daaruit kon hij de nodi-
ge structuur aanbrengen in 
het gewapend verzet. Drie 
weken later moest hij reeds 
berichten “waar en hoe de 
wapens op te bergen”. Een 
maand daarna ontving hij 
de inventarislijst van wat 
Achtkarspelen nodig zou 
hebben. Men ging wel zeer 
voortvarend te werk. De 
eerste zending wapens was 
afkomstig van de dropping 
bij Alzum op 25 november 
1944. Het deel bestemd 
voor Achtkarspelen en 
Tietjerksteradeel werd naar 
het Steenvak  onder Ee 
gebracht. Van Mourik had 
turfschipper R. Westerhof 
uit Kollum bereid gevonden 
om de vracht, verborgen 
onder een lading bieten, 

naar Gerkesklooster te ver-
voeren. Onder begeleiding 
van Wim van Mourik, Tea-
ke Roorda en Jaap Elzinga 
kwam de zending zonder 
moeilijkheden bij Jan van 
Maassen aan. Het deel voor 
Tietjerksteradeel ging via 
het kanaal naar de Surhuize-
mermieden,waar Age van 
der Heide woonde. De vol-
gende dag werden de wa-
pens door de NBS van die 
gemeente naar hun gebied 
vervoerd, eveneens onder 
een lading bieten. Van Mou-
rik voerde een vrij drukke 
correspondentie met de 
districtscommandant. Daar-
door bleef hij goed op de 
hoogte van wat er in de pro-
vincie gebeurde. Zo werd er 
o.a. gecorrespondeerd over 
sabotage,inlichtingen,koe-
riers, waarschuwingen, wa-
pens en wapeninstructeurs 
met lesroosters, ontvangst 
van de munitie, aanvals-
plannen voor de bruggen, 
springladingen, etc., kortom 

over alles wat van belang 
was voor de acties. Samen 
met Pijnacker werd daarop 
beleid gemaakt. Toen radio 
Oranje op 8 april 1945 het 
sein gaf met de code “De 
fles is leeg”, kon Van Mou-
rik in actie komen. Hij was 
er klaar voor. De leider van 
de NBS wist precies wat er 
moest gebeuren. De groep 
Buitenpost kon worden in-
gezet. Zo moest o.a. het 
materiaal voor de sabotage 
van te voren zo dicht mo-
gelijk bij de  operatiepunten 
worden gebracht. De on-
middellijke omgeving daar-
van besprenkelen met ae-
ther tegen eventuele speur-
honden van de bezetter. 
De brugwachters moesten 
nu gewaarschuwd worden 
om onder te duiken “met 
medeneming van het beno-
digde gereedschap voor de 
bediening van de bruggen”. 
Verkeersborden moesten 
worden verwijderd, on-
leesbaar worden gemaakt 

of verwisseld. Overal in 
de provincie kwamen de 
sabotagegroepen in actie. 
Het einde van de bezetting 
was duidelijk merkbaar, 
de spanning steeg. De 
13e april 1945 kregen de 
groepsleden de order om 
op hun verblijfadres perma-
nent aanwezig te zijn. Men 
kon nu elk moment worden 
opgeroepen. Zaterdag 14 
april 1945 ’s morgens om 
3.30 u.  werd Van Mourik 
gealarmeerd. Onmiddellijk 
werden de drie sectiecom-
mandanten gewaarschuwd. 
Zelf kon hij de sectiecom-
mandant van Achtkarspelen 
noord gemakkelijk voor zijn 
rekening nemen. Schuin 
over de weg was Gosse 
Enzerink ondergedoken bij 
Rint van der Meulen. Aan 
de achterzijde van de wo-
ning klom hij op het dak. 
Via het dakraam kon hij Van 
Enzerink waarschuwen. Het 
wachtwoord voor de man-
schappen luidde: “Brêge-

loane”. Zelf vertrok hij daar-
op naar de boerderij van El-
zinga. De wapenen werden 
tevoorschijn gehaald en een 
deel werd naar twee nabu-
rige boerderijen gebracht., 
t.w. de boerderij van Halbe 
Oldenburger en die van 
Barend Oldenburger. De 
manschappen kwamen hier 
per sectie bij elkaar. Aan 
het begin en einde van de 
Dijkhuisterweg stond een 
wachtpost verdekt opge-
steld. Na het zeggen van 
het afgesproken wacht-
woord, wees deze hen de 
boerderijen. Op deze ver-
zamelplaats werd het een 
drukte van belang. Wat zal 
er in deze manschappen zijn 
omgegaan toen ze afscheid 
namen van hun geliefden, 
terwijl ze wisten dat ze met 
ervaren militairen konden 
worden geconfronteerd? 
En ook op de wegen hier 
naar toe was het oppassen 
voor eventuele Duitse pa-
trouilles. Al was het donker, 
dat maakte het niet altijd 
gemakkelijker. Nadat de 
wapens nog eens werden 
nagezien, was het wachten 
op actie. Ondertussen wer-
den de drie bruggen over 
het kanaal voortdurend in 
de gaten gehouden. Wan-
neer daar iets gebeurde 
moest dit onmiddellijk aan 
Van Mourik worden ge-
meld. De bruggen hadden 
de eerste prioriteit. Om-
streeks 9.00u. vertoonden 
zich drie Duitse militairen 
te Lutjepost. Ze werden 
gevangen genomen en op-
gesloten in een varkenshok, 
buit: één pistool. Tegen de 
middag kreeg Van Mourik 
het bericht dat er Duitsers 
in een bootje onderweg 
waren  om de bruggen te 
laten springen. In de volgen-
de aflevering zullen we zien 
wat de gevolgen waren van 
deze boodschap.

Jasper Keizer

Buitenpost 1940-1945 -deel 27-

Uit  de oude doos

Klassefoto chr. lagere school april 1942
Bovenste rij, v.l.n.r.: Rom van der Meer, Annie van der Vlugt, Jan Klomp, 
Hein van Lune, Tjeerd Hoekstra, Geert van der Wal, Johannes Metzlar, St-
even van der Meer, Gerben Hoekstra, Liesje Veenstra, Wietske van der 
Horn, Jan van der Meer, Douwe Waltje en Geert Heidema. Zittend v.l.n.r.: 
Jo Dijkstra, Anna van der Veen, Djoeke Waltje, meester Beerda, Willy Bult-
huis, Griet Hilboezen en Seeske Dijkstra. 
Voorste rij, zittend, v.l.n.r.: Henk van der Vlugt, Oene Postma en Johannes 
Wijma 
(foto: Juul Beerda)

Let op voortaan drie mailadressen!

 Kopij: bibupost@gmail.com
 Advertenties: u.groenhart@upcmail.nl 
 Correspondentie: redactie.bibupost@gmail.com



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

kijk ook op: www.cafetwaspan.nl

Alle zondagen

16.00-20.00 uur

geopend!

Voor aanbiedingen kom langs in de winkel of zie onze website.najaarsopruiming: hengels en molens 10% - 50% korting.

TEN CATE
3 + 1 GRATIS
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Geschiedenis
Van Kornelis Bijlsma kreeg ik de 
beurt toegewezen iets te schrijven 
over mijn binding met Buitenpost. 
Mijn naam is Janco Slingerland. 
Geboren en getogen in Buiten-
post ben ik een echte Buitenpos-
ter. Mijn ouders zijn dat zeker niet. 
Mijn vader Jan is ‘geëmigreerd’ 
vanuit Rotterdam. Hij vond in de 
jaren 70 hier in het hoge noorden 
zijn vrouw Hennie en een baan 
bij Enitor. Hier is hij na al die jaren 
nog steeds werkzaam. Mijn moe-
der ontmoette hij (of all places) in 
De Westereen. Na een korte tijd 
in Kollumerzwaag te hebben ge-
woond verhuisden ze naar Buiten-
post. Hier werden mijn zussen en 
ik geboren. Ik had het geluk om als 
enige jongen op te mogen groeien 
in een gezin met drie zussen. Van 
de vier kinderen ben ik tegenwoor-
dig de enige die nog in Buitenpost 
woont. 

Flamingo’s
Naast dat ik hier mijn liefde heb ge-
vonden, speelt Korfbal Vereniging 
Flamingo’s een grote rol in de bin-
ding die ik heb met het dorp. Als 
kleine jongen kwam ik per toeval 

terecht bij de KV Flamingo’s toen ik 
op een middag geen speelvriend-
je had en maar meeging met mijn 
zussen die deelnamen aan een in-
stuif van de korfbalvereniging. Zo-

doende werd ik een korfballer. Mijn 
vader als echte voetballiefhebber 
had me misschien wel liever op 
voetbal gehad maar heeft dat nooit 
echt laten merken. Al jarenlang tot 
de dag van vandaag staat hij langs 
de lijn als meest trouwe supporter 

mij aan te moedigen tijdens wed-
strijden. Het mooie van korfbal 
is het gemengde karakter van de 
sport. Aan de ene kant veroor-
zaakt het een negatief beeld wat 
toch sommige mensen hebben 
van korfbal, aan de andere kant 
is het juist de grote kracht van de 
sport. Het geeft een bijzondere dy-
namiek in het veld maar ook daar-
buiten. Mijn herinneringen van de 
laatste jaren in de jeugd is dat het 
eigenlijk altijd feest was. We wa-
ren in die tijd een hechte groep en 
gingen als groep jongens en meis-
jes ook buiten de trainingen en 
wedstrijden veel met elkaar om. 
Al op mijn zeventiende ging ik over 
naar de senioren. Daar werd alles 
anders. Al snel werd duidelijk dat 
ik nog heel veel moest leren. Waar 
ik eerst bij mijn leeftijdgenoten een 
van de beteren was stond ik plots 
onderaan in de pikorde. Dit was 
iets wat ik niet gewend was en ei-
genlijk helemaal niet leuk vond. Er 
ontstond bij mij een sterke drang 
om beter te worden en dan ook 
het liefst zo snel mogelijk. Deze 
drive heeft er voor gezorgd dat ik 
nu al jaren vaste speler ben  in de 
hoofdmacht met als hoogtepunt 

de promotie naar de eerste klas 

een aantal jaren geleden. Waarbij 
gezegd moet worden dat de ja-
ren ervoor, waarin we groeien als 
team naar dat niveau, de mooiste 
waren. Helaas hebben in de afge-
lopen jaren te veel talenten vanuit 
de jeugd de doorstroming naar de 
selectie gemist. Dit veelal wegens 
studie elders. Hierdoor heeft de 
club niet de sportieve groei naar 
een stabiele eerste klasser kunnen 

maken wat toen nog een realis-
tisch doel leek. Die tijd lijkt nu ook 
alweer lang geleden. Tegenwoor-
dig speelt KV Flamingo’s op het 
veld in de 3e klasse en zal het in de 
zaal alles uit de kast moeten halen 
om te handhaven in de 2e klasse. 
Maar met een jong tweede team 
en een aantal goede jeugdteams is 
er hoop voor weer betere sportie-
ve tijden. Maar dan zal de club wel 
in staat moeten blijken het talent 
langer aan zich te binden. Naast 
speler ben ik ook al jaren trainer 
van jeugdteams. Ik vind het gewel-
dig leuk om mijn drive en korfbal-
visie over te brengen op andere 
spelers. In de toekomst zie ik me-
zelf wel als hoofdtrainer bij ande-
re clubs. Maar voorlopig richt me 
nog helemaal op KV Flamingo’s. 
Een geweldige club waarbij veel 
energie en tijd word gestoken om 
de jeugd een goede sportopleiding 
te geven en waar wordt gestreefd 
om met de selectie op een zo’n 
hoog mogelijk niveau te spelen. En 
naast het sportieve vlak vooral een 
hele warme en gezellige sportclub 
waar plezier en prestatie hand in 
hand gaan.

De sportiviteit van Janco Slingerland

In actie voor KV Flamingo’s, links op de 
foto. (eigen foto)

K l im in  de  pen.. .
 Janco Slingerland

Met mijn grote trots, mijn zoon Tyme Jan!
(eigen foto)

Zwemlessen in de De Kûpe
 

Wat bieden wij: op maandag, dinsdag en 
donderdag zwemles vanaf 16.15 uur, op 
woensdag vanaf 15.00 uur, op vrijdag van-
af 14.30 uur, op zaterdag van 8.00 tot 13.30 
uur. Wij bieden hiervoor diverse  mogelijk-
heden, neem voor vrijblijvende informatie 
contact op met de kassa tel. 0511-543180 of 
kijk op onze site www.dekupe.nl  
In zwembad De Kûpe leiden wij de kinde-
ren op voor het erkend zwemdiploma van 
de Nationale Raad Zwemdiploma’s. Zij 
bieden een zwemdiploma met maximale 
zwemveiligheid: www.npz-nrz.nl.
Samen met uw zoon of dochter op zwem-
les, wat houdt dit in? Op zondag geeft u 
samen met één van onze medewerkers 
uw zoon of dochter zwemles. U krijgt vele 
aanwijzingen om uw zoon of dochter snel-
ler naar een zwemdiploma te begeleiden 
en bent een klein beetje zwemonderwijzer 
mee. Snelle resultaten doordat uw kind 
veel vertrouwen heeft in deze situatie. Tijd: 
zondagochtend van 9.00-10.00 uur.

Ook in zwembad de Kûpe: Swim-
ming with the stars.
Wij bieden met gediplomeerde mensen een 
zwemtrainingsprogramma voor kinderen 
en volwassenen met overgewicht.. Wilt u 
meer informatie of wilt u gratis 1 les mee-
doen, geef u dan op bij de kassa van het 
zwembad. De kosten zijn verder 7,75 euro 
per week, waarvoor u twee keer per week 
les krijgt, voor een zes weken kaart , 12 keer 
les betaald u 47,50 euro.

Duiklessen
In samenwerking met Octopus divers start 
er in het najaar bij voldoende deelname 
weer een opleiding Duiken. Voor meer in-
formatie over duiken, kijk eens op www.
duikenleren.nl. Opgave hiervoor kan via 
het zwembad.

Hoe werkt de puzzel?
Onderstaande woorden zijn van links naar rechts, van rechts naar links, 
van boven naar beneden, van beneden naar boven en diagonaal in het 
diagram verborgen. De letters mogen meer dan éénmaal gebruikt worden. 
De overgebleven letters vormen de oplossing van de puzzel.

Oplossen en inleveren.
Los de puzzel op en maak kans op een prijs ter waarde van € 10,-. 

Deze prijs wordt ter beschikking gesteld door De Binnenste Buiten Post. 
Oplossingen – bij voorkeur op een kaartje – inleveren in de kopijbus 

bij The Readshop (Nijenstein 7) vóór vrijdag 16 november.

Oplossing prijspuzzel september.
De puzzel in het septembernummer heeft 

33 correcte inzendingen opgeleverd! 
De oplossing luidde: swaddekuier. De winnaar is: B.N. Visser, Zegge 6.

Herfst Puzzel 
 

N V S N N N E T S P R 

E E N E O E I O A O E 

E R E L V R T S M M B 

W K L E E E N P H P M 

O O E D M D A O A O E 

L U Z N B A K H I E T 

L D E A E L A S N N P 

A H I W R B V K R E E 

H E R F S T K R A N S 

M I G A O K T O B E R 

C D H T I G W W E E R 

 

 

Pri jspuzzel  
door Gryteke van IJsseldijk

work shops

halloween

oktober

september

wandelen

bladeren

her fstkrans

pompoenen

vakantie

griezelen

november

samhain

verkoudheid

Op&Top, het hele jaar door voordeliger
 
Geen stad of dorp of je komt ze wel tegen: de 
prijsstunters als Action en Op=Op. Te midden 
van al dat geweld opende Op&Top dit jaar 
hun winkel in Buitenpost aan de Kerkstraat 
19, met een breed en gevarieerd assortiment 
tegen super scherpe prijzen. Hoe durven ze, 
vraag je je af? Hoe weten ze zich staande te 
houden tussen al die prijsvechters? Om maar 
direct een mogelijk misverstand te elimine-
ren: Op&Top verkoopt geen schadepartijen, 
geen partijen waarvan de verkoopdatum nog 
net niet is overschreden, of anderszins partij-
en waar iets mee aan de hand is, de slogan 
is:A-merken tegen B-prijzen. Waar ze zich ook 
in onderscheiden is dat ruim 80% van het assortiment wederkerig is, d.w.z. dat het steeds 
wordt aangevuld. Op&Top heeft inmiddels 4 winkels: Appelscha, Heerenveen, Steenwijk en nu 
Buitenpost. De reden om een vierde winkel in Buitenpost te openen was vrij eenvoudig: hier 
was vraag naar een ”low budget” winkel en de andere reden is om leegstand tegen te gaan 
in Buitenpost. De hoop en de verwachting is, dat dit voor het dorp de winkel is die ze zochten 
en dat ze niet meer naar een andere stad of dorp hoeven te reizen, maar het in hun eigen dorp 
kunnen halen tegen een lage prijs. Is er iets niet te krijgen, vraag het aan het personeel en 
ze zullen hun best doen om het alsnog voor elkaar te maken, kortom: Service staat hoog in 
het vaandel ! Aangezien het richting de feestdagen gaat zijn er altijd leuke kortingsacties voor 
scholen, verenigingen enz. m.b.t. sinterklaas-/kerstcadeaus. Loop gerust eens binnen en laat 
u verrassen, wekelijks is er aanvoer van nieuwe artikelen. De redactie hoopt dat Op&Top zich 
thuis gaat voelen in Buitenpost.

Bedr i jv igheid
door Piet Pettinga

Spits gezegde
Alles is energie! Zelfs wij mensen.

Goede gedachten komen uit je har t.

Eén woord teveel is een gedachte te weinig.



Zonnebank-actie

12 keer zonnen voor de prijs van 10

hele maand november

Van der Veen
Voorstraat 5, Buitenpost
t: 0511 541545

www.enormvanderveen.nl

Gesloten op maandagmorgen 
tussen 12.00 en 13.00 uur
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Gewoon Eline

Eline van der Meulen (19) woont 
haar hele leven al in Buitenpost 
en studeert Communicatie aan 
NHL Hogeschool in Leeuwarden. 
Eline in vijf woorden: sociaal, on-
dernemend, besluiteloos, prettig 
gestoord en passie voor journalis-
tiek & nieuwe media. ‘Dat waren al 
meer dan vijf hè?’

Over eetstokjes en euroknallers
Ni hao! Live vanuit Guangzhou, Chi-
na, staat hier uw verslaggeefster 
Eline van der Meulen. Correctie: ligt 
hier uw verslaggeefster, doodmoe 
op bed en angstig om zich heen 
kijkend of er geen kakkerlakken zijn 
die besluiten over of in mijn bed te 
kruipen. Omdat de wc verstopt is 
heb ik zojuist met een tandenbor-
stel in de pot zitten peuren, helaas 
zonder resultaat. Chinese meiden 
van mijn leeftijd scheren de pakjes 
shag onder hun oksels niet en min-
stens tien keer per dag wordt aan 
mij gevraagd of ik met een Chinees 
op de foto wil. Tot zover mijn cul-
tuurshock. 
Mocht je per ongeluk zijn vergeten 
waarom ik in China zit: ik ben hier 
voor een studiereis. Samen met 
Chinese studenten werken aan pro-
jecten die gericht zijn op fi nancieel 
management, leren samenwerken 
en natuurlijk leren omgaan met el-
kaars cultuur(verschillen). En niet 
te vergeten de hete pepertjes ver-
dragen en het leren eten met eet-
stokjes. Ik hou van lekker eten en ik 
weet wat ik lekker vind. Het toppunt 
uit de Chinese eetcultuur dat ik tot 
nu toe heb meegemaakt, was op 
mijn tweede dag in China. Onze 
groep studenten en begeleiders 
was uitgenodigd om met de bazen 
der bazen van Guangzhou College 
om te gaan eten in een superde-
luxe restaurant. Prima, dacht ik, dat 
doen we even. Omdat de jetlag 
nog in m’n hoofd bonkte, drong het 
nauwelijks tot me door dat er veel 
geroezemoes was over het eerste 
gerecht wat op tafel kwam. Een 
knalgele, sterk ruikende kippensoep 
werd geserveerd, waarin de kippen-
klauwen nog lekker in lagen te sop-
pen. Ik heb vriendelijk bedankt. Met 
moeite krijg ik drie rijstkorrels tus-
sen mijn eetstokjes, laat staan dat 
ik soep met eetstokjes naar binnen 
kan slurpen. 
Na een drukke week te hebben 
gehad op de campus (waar zo’n 
12.000 studenten studeren), zijn 
we vrijdag aan het eind van de mid-
dag naar Hong Kong vertrokken. 
Een weekendje weg, omdat het 
kan. Hong Kong is anders dan Chi-
na: tot 1997 is de stad een kolonie 
van Engeland geweest en daarom 
is het een stuk moderner en wes-
terser dan Guangzhou. Zo westers 
zelfs dat we direct op de eerste 
avond, hongerig en snakkend naar 
westers eten, een McDonalds zijn 
binnengestapt. Eindelijk! Ik heb in 
tijden niet zo genoten van het eten 
in de McDonalds. Het hele week-
end lang. Cheeseburgers die zo 
vet zijn dat je er volgens mijn vader 
de ramen mee kan zemen en pa-
tat die veel te zout is, het kon me 
niets schelen. Nu ik terug ben op de 
campus eet ik weer gewoon rijst, 
noodles en plastic pizza’s uit Kanti-
ne Vier (waar ze tevergeefs probe-
ren westers eten na te maken). De 
hele week roep ik al dat ik zin heb 
in een McKroket of een euroknaller, 
maar vanaf nu zal ik mij weer aan-
passen aan de Chinese eetcultuur. 
Euroknallers komen later wel weer.

Mannenkoor Westerlauwers uit Buitenpost 
viert het 35 jarig bestaan met een jubileum-
concert en nieuwe CD.

In 1977 werd in Buitenpost het initiatief geno-
men om een mannenkoor op te richten. Binnen 
korte tijd bestond het koor uit 40 leden en bij 
een van de eerste optredens kreeg het koor een 
positieve recensie in de plaatselijke krant. Al 
snel werd het koor veel gevraagd bij ondersteu-
ning van kerk- en zangdiensten. Nu 2012 bestaat 
het koor 35 jaar en dit wordt gevierd met een 
jubileumconcert op vrijdagavond 2 november in 
Surhuisterveen. Inmiddels is het aantal leden 
uitgebreid tot ca. 90 leden en of de naam Wes-

terlauwers nog van 
toepassing is maar 
de vraag. Wel is de 
grensrivier de Lau-
wers de bindende 
factor voor de ca. 
90 leden afkom-
stig van de Friese 
als de Groningse 
kant. Het koor 
heeft inmiddels de 
5e dirigent, Harm 
van der Meer uit 

IJlst (beslist geen onbekende in de muziek en 
koorwereld). Harm wordt ook wel de slagroom 
op de taart genoemd. Een man die veel tijd heeft 
besteed om de klank van het koor omhoog te 
brengen. I.v.m. het jubileumjaar heeft het koor 
een nieuwe CD (4e) opgenomen en deze zal 

op het jubileum-
concert worden 
gepresenteerd. 
Het koor heeft 
deze keer niet 
gekozen voor 
een traditione-
le mannenkoor 
CD maar heeft 
de uitdaging 
aangedurfd om 
hier een uitge-
breid repertoire 
op te zetten van 
prachtige Rus-
sische werken, 
geestelijke num-
mers en ook 
een aantal volksliederen. Een aantal liederen 
wordt begeleid door een speciaal samengestel-
de band. Het koor heeft in de wijde regio een 
bekende naam opgebouwd. Opmerkelijk is dat 
het koor in tegenstelling tot andere koren nog 
steeds in ledental groeit. Het jubileumconcert is 
op vrijdag 2 november om 20 00 uur in de Flam-
bou te Surhuisterveen en wordt gepresenteerd 
door Diana de Groot (RTV Drenthe en voorheen 
presentatrice Hjoed van Omrop Fryslân). Mede-
werking wordt verleend door organist Jan kroes-
ke, een bijzondere gast maar dit blijft nog een 
verrassing, Griet Wiersma zingt  samen met het 
koor enige Friese liederen waaronder een spe-
ciaal voor dit jubileum geschreven Lauwerslied. 
Een speciaal samengestelde band begeleidt 

een aantal liederen en uiteraard staat het geheel 
o.l.v. Harm van der Meer. De naam van de nieu-
we CD wordt Lauwersklanken. De opnames van 
de CD hebben plaats gevonden in de Grote Kerk 
van Steenwijk. Kaarten zijn verkrijgbaar via tel: 
0511-451027 Ook is het mogelijk kaarten te be-
stellen via www.mannenkoorwesterlauwers.nl

Alle mannen tussen 20 en 80 jaar die van zin-
gen houden maar schroom hebben om naar 
een koor te gaan, twijfel niet langer en loop op 
donderdagavond gewoon een keer binnen bij 
de repetitie van het koor van 20 - 22 uur in het 
AOC. Regelmatig lopen belangstellenden een 
keer binnen en het verplicht tot niets.

Optreden van het koor in Kollum. (eigen foto)

Cd ter ere van het jubileum

Oktober = wijnmaand

De geschiedenis van de wijn
De wilde wijnstok : Vitis vinifera, 
is de wingerdsoor t die dr uiven 
produceer t. Deze wingerd komt 
uit de Kaukasus (hooggebergte 
in Rusland tussen de Zwar te 
en de Kaspische Zee). Door deze 
centrale ligging verspreidde de 
dr uif zich snel. In Mesopotamië 
(het huidige Iran en Irak) zijn 
bij archeologische opgravingen 
kr uiken van 7000 jaar geleden 
aangetrof fen met sporen van 
wijn. Wijn werd daar verbouwd 
in het vr uchtbare Tweestro-
menland (Mesopotamië) van de 
rivieren de Tigris en de Euf raat. 
Door handel met de Levant (Li-
banon en Palestina) verspreidde 
de kennis van de wijnbouw zich. 
Zodoende kwam deze in het 

oude Egypte terecht. Al vanaf 
3000 vóór Christus zijn er vele 
af beeldingen en wijnsporen 
van Egyptische wijnbouw na-
gelaten. Circa 2000 jaar vóór 
Christus bereikte de dr uivenstok 
Griekenland. Op Kreta zijn am-
foren (kr uiken) en een wijnpers 
gevonden die dateren van 1500 
jaar vóór onze jaar telling. De 
kunst van het wijnmaken heef t 
zich daarna vanuit Gr iekenland 
verder verspreid naar Zuid-Ita-
lië, toenter tijd ook wel Oenotr ia 
(land van de wijn) genoemd. In 
Midden-Italië, vanaf circa 1000 
jaar vóór Christus, waren de 
Etr usken actief in het maken 
van wijn. De Romeinen (Latij-
nen) namen de kennis over. Zij 
ont wikkelden en verspreidden 
het verder naar de rest van Eu-
ropa. Amforen waren kr uiken in 
aardewerk die gebr uikt werden 
om graan of vloeistof fen in te 
bewaren. Omdat een amfora 
te poreus was om wijn in te 
bewaren, werd er hars aan de 
wijn toegevoegd. Omdat hars de 
houdbaarheid van wijn kennelijk 
verbeterde, bleven de Griek se 
wijnbouwers hars aan hun wij-
nen toevoegen: de retsina was de 
meest bekende Griek se wijn en 

wordt nog altijd gemaakt. Een 
andere reden voor de toevoeging 
van hars is dat mensen aan de 
harssmaak gewend zouden zijn 
geraakt en deze anders zouden 
missen. Vanaf 1980 werden mo-
derne vinif icatiemethoden in 
Gr iekenland geïntroduceerd en 
appellations contrôlées inge-
voerd. De oude Gr ieken dronken 
hun wijn verdund met water 
en gebr uikten daar voor een 
drink schaal. De meeste wijnge-
bieden in het huidige Frankrijk 
dateren uit de Romeinse tijd. 
De wijnbouw kende onder de 
Romeinen een periode van grote 
bloei, echter in de vijfde eeuw 
na Christus stor t te het Ro-
meinse Rijk ineen en de meeste 
wijngaarden werden vernietigd 
door Germanen en Moren. In 
het begin van de Middeleeuwen 
raakte de wijncultuur in ver val. 
Hij kwam weer tot bloei dank zij 
het christendom: elk klooster 
had een eigen wijngaard om 
miswijn te maken. In de streek 
van Doornik tot Luik werd in de 
10e eeuw wijn gemaakt. Tot in 
de 17e eeuw werd hoofdzakelijk 
jonge wijn gedronken. Door 
het gebr uik van kurk werd het 
daarna mogelijk wijn langer in 

f lessen te bewaren. In de per iode 
vanaf 1864 werden duizenden 
hectare wijngaarden in Frank-
rijk vernield door de dr uif luis . 
Het onderzoek van Louis Pastoor 
naar de oorzaak van ziekten 
van wijn en de methode om wijn 
te bewaren, legde de grondslag 
voor de oenologie (leer van de 
wijn en de wijnbouw). De Franse 
wijnbouw werd gered door Eu-
ropese dr uivensoor ten te enten 
op Amer ikaanse stammen die 
resistent waren voor de vraat-
zucht van de dr uif luis . De Amer i-
kaanse variant bleek namelijk in 
staat om opnieuw wor telpunten 
te laten aangroeien. Wijnbouw 
vindt tegenwoordig plaats in 
wijnstreken verspreid over de 
wereld in gematigde klimaat-
zones. Oók in Nederland neemt 
de wijnbouw toe. De meeste 
wijngaarden liggen in de pro-
vincie Gelderland. Wijnbouw is 
mogelijk door het ont wikkelen 
van zogenaamde hybr ide rassen 
die geschikt zijn voor koele en 
vochtige klimaten. Ze zijn vroe-
gr ijpend en meeldauwresistent. 
Succesvolle rassen zijn Regent, 
Johanit ter en Solaris . Hopelijk is 
met dit stukje historie klare wijn 
geschonken.

Brimzen 
praat

Mannenkoor Westerlauwers viert  jubileum
Wat verenigt  ons... 

De foto’s

Nieuwbouw Lauwers College, verwacht wordt dat de bouw in mei 2013 klaar is 
(foto Hielke Boorsma)

Waar is mijn fi ets? (foto Hielke Boorsma)



Zwembad De Kûpe
Zwemlessen

Wat bieden wij? Op maandag, dinsdag en donderdag zwemles vanaf 16.15 uur, op woensdag vanaf 15.00 uur, op vrijdag vanaf 14.30 uur en op 
zaterdag van 8.00 tot 13.30 uur. Wij bieden hiervoor diverse mogelijkheden, neem voor vrijblijvende informatie contact op met de kassa,

 tel. 0511-543180 of kijk op onze site: www.dekupe.nl. In zwembad De Kûpe leiden wij de kinderen op voor het erkend zwemdiploma van de Nationale 
Raad Zwemdiploma’s. Zij bieden een zwemdiploma met maximale zwemveiligheid. Zie ook: www.npz-nrz.nl.

Samen met uw zoon of dochter op zwemles, wat houdt dit in?
Op zondag geeft u samen met één van onze medewerkers uw zoon of dochter zwemles. 

U krijgt vele aanwijzingen om uw zoon of dochter sneller naar een zwemdiploma te begeleiden en bent een klein beetje zwemonderwijzer mee. 
Snelle resultaten doordat uw kind veel vertrouwen heeft in deze situatie. Tijd: zondagochtend van 9.00-10.00 uur.

Ook in zwembad de Kûpe, Swimming with the stars
Wij bieden met gediplomeerde mensen een zwemtrainingsprogramma voor kinderen en volwassenen met overgewicht. 

Wilt u meer informatie of wilt u gratis 1 les meedoen, geef u dan op bij de kassa van het zwembad. 
De kosten zijn verder € 7,75 per week, waarvoor u twee keer per week les krijgt, voor een zes weken kaart, 12 keer les betaald u € 47,50.

Duikopleiding
In samenwerking met Octopus divers start er in het najaar bij voldoende deelname weer een opleiding duiken. 

Voor meer informatie over duiken, kijk eens op: www.duikenleren.nl. Opgave hiervoor kan via het zwembad.

Brei ook een mutsje voor Centraal Azië.
Patroon en informatie in de winkel



Jarenlang was Dicky Kramer actief 
op de tennisbaan, maar op een ge-
geven moment werd het sprinten 
naar de bal haar teveel. “Het was 
1999 en ik zocht een sport waarbij 
ik niet zo hard hoefde te draven en 
toch genoeg lichaamsbeweging 
kreeg. Ik kwam toen in aanraking 
met de golfsport en het was vrijwel 
liefde op het eerste gezicht” ver-
telt Dicky: “Ik nam lessen en werd 
lid van  golfvereniging ‘De Groene 
Ster’ in Leeuwarden. Mensen die 
per spoor  reizen van of naar Leeu-
warden weten waar het is want ze 
hebben vanuit de trein een prach-
tig uitzicht op de golfbaan”. Vol lof 
is Dicky over de accommodatie 
van ‘De Groene Ster’. “Prachtig 
clubhuis met een goed restaurant. 
Aan het onderhoud van de baan 
wordt veel aandacht besteed. De 
club heeft ongeveer 800 leden, er 
komen veel golfers uit plaatsen als 
Dokkum, Franeker en Harlingen” 
vertelt Dicky. “In de loop der jaren 
doe je ook vriendschappen op. Ik 
vind het heerlijk om ‘s morgens 
vroeg te golfen en na afloop onder 
het genot van een kopje koffie even 
bij te praten buiten op het terras. 
Ik ga meestal tweemaal per week. 
Het is niet alleen dat je in beweging 
blijft, ook de sociale contacten en 
de gezelligheid vind ik belangrijk”. 
Golf is een sport die zich in Ne-
derland in een groeiende belang-
stelling mag verheugen. Er zijn in 
Nederland 380.000 geregistreerde 

golfers. Ook in Fryslân neemt de 
belangstelling toe. Er zijn zeven 
golfbanen.   Lauswolt bij Beetster-
zwaag, Heidemeer bij Heerenveen, 
De Hildenberg bij Appelscha en De 
Groene Ster zijn de meest beken-
de; verder nog op Ameland, bij St 
Nicolaasga en Oudemirdum. ‘De 
Groene Ster’ heeft een baan van 
6147 meter en ligt op 75 hectare 
grond. Er zijn veel vijvers waar he-
laas af en toe golfballetjes in ver-
dwijnen. Er zijn zandkuilen (golfers 
noemen dat bunkers) waar je af en 
toe flink in het mulle zand slaat om 
de bal weer op het grasgedeelte 
te krijgen. Dicky golft bij voorkeur 
vroeg in de morgen. “Je ziet dan 
veel dieren zoals hazen, konijnen, 
egels, reigers, witte en zwarte zwa-
nen, eenden, meerkoeten en ooi-
evaars, veel dieren voelen zich er 
kennelijk veilig. Vogelaars telden 65 
verschillende soorten op de baan. 
Dat is toch prachtig. Momenteel 
is de baan in ‘herfsttooi’, ook heel 
mooi. Alleen wanneer er veel re-
gen is gevallen kan er niet worden 
gespeeld. In alle andere weersom-
standigheden wel, zoals afgelopen 
februari ’s morgens in de sneeuw bij 
min 12 graden. We gebruikten toen 
oranje golfballen en waren dik inge-
pakt tegen de kou, maar we wilden 
toch spelen en genoten met volle 
teugen”. Golfen is voor iedere leef-
tijdsgroep. Er worden behoorlijke 
afstanden afgelegd en  ben je niet 
meer zo goed ter been, dan kun je 

gebruik maken van een golfkarre-
tje. En dan het spel. Golfers han-
teren verschillende stokken, ook 
wel clubs genoemd. Bij de afslag 
wordt een ‘zware’ gebruikt, de dri-
ver. Voor de volgende slagen wor-
den lichtere stokken gebruikt. “Ik 
vind putten het leukst”, zegt Dicky 
“dat ligt me goed. Bij de andere 
slagen heb ik wel  eens missers, 
maar dat precisiewerkje met een 
putter ligt mij het beste”. Met put-
ten wordt bedoeld wanneer de bal 
in het putje (de hole) terecht moet 
komen.  Een golfer ziet van verre 
de hole al omdat daar een vlag in 
is geplaatst. Wanneer men de bal 
in de nabijheid van de hole slaat op 

de zogenaamde green wordt de 
vlag uit de hole gehaald en kan met 
putten. Om meer van de golfsport 
te weten te komen wordt er mo-
menteel een voordelig kennisma-
kingspakket aangeboden door “De 
Groene Ster. Ook is het leuk om 
met een groep familieleden, vrien-
den of collega’s aan een golfclinic 
deel te nemen onder leiding van 
een golfprofessional. ‘De Groene 
Ster’ heeft vijf holes als  oefenbaan 
en de golfstokken en ballen wor-
den dan gratis ter beschikking ge-
steld.  Wanneer iemand  lid is van 
‘De Groene Ster’ kan hij of zij op ie-
der tijdstip van de dag gaan golfen. 
Een golfbaan bestaat uit 18 holes. 

“Meestal spelen wij negen, dus de 
helft “zegt Dicky “maar dan ben je 
toch al gauw twee uren bezig en al 
met al heb je dan heel wat kilome-
ter gelopen” Sommige leden zijn zo 
golfenthousiast dat ze hun vakan-
ties afstemmen op het spel. “Dan 
gaan ze naar Spanje, Portugal of 
Frankrijk en nemen dan hun golfkar 
in de bagage mee. Dat doe ik niet”, 
zegt Dicky “In mijn vakantie wil ik 
andere dingen zien”. Buitenposters 
die interesse hebben om eens een 
clinic mee te maken en ook andere 
belangstellenden kunnen de web-
site van de club raadplegen onder 
www. leeuwardergolfclub.nl.
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Spor tkoppen
door Bote de Haan Dicky Kramer houdt van de golfsport

Er zijn niet veel Buitenposters  die zich met de golfsport bezighou-
den, maar na enig zoekwerk kwam De Binnenste Buiten Post uit bij 
Dicky Kramer, woonachtig aan de Prof. Wassenberghstraat.  Al is 
ze de pensioengerechtigde leeftijd inmiddels gepasseerd, de sport 
in het algemeen en de golfsport in het bijzonder houdt haar nog 
altijd bezig. “Ook al word je een dagje ouder, je moet blijven be-
wegen” is haar devies en daar zijn wij, de medewerkers van De 
Binnenste Buiten Post, het van harte mee eens.

Dicky Kamer, links op de foto en golfvriendin Agnes de Boer uit Giekerk spelen golf op  de besneeuwde baan ‘De Groene Ster’. 
(eigen foto)

De spor t foto

Rutger Hoving fietst voor de eerste keer de Elfstedentocht. Een knappe prestatie! 
Op deze sportfoto te zien met de bloem in de hand, bij de finish. (eigen foto)

Jaarvergadering IJsclub
Op dinsdag 20 november houdt de ijsclub de jaarlijkse ledenvergadering. 
Aanvang van de avond is om 20.00 uur bij China Garden. Tijdens deze 
avond zal onder andere terug worden gekeken naar het afgelopen jaar en 
wat er voor dit seizoen op de planning staat. Alle leden zijn van harte uit-
genodigd om deze avond met het bestuur de agenda door te nemen en 
eventuele verbeterpunten aan te geven. We hopen dat de opkomst dit jaar 
hoog zal zijn. Noteer deze datum dan ook vast in uw agenda en denk er 
alvast eens over hoe of wat er nog beter zou kunnen. We hebben als be-
stuur alles weer goed voor elkaar en hopen dat er deze winter weer volop 
geschaatst kan worden op de ijsbaan. Graag tot ziens.

Het bestuur.

De ijsbaan in 1970 (eigen foto)

Het winterseizoen voor onze 
schutjasclub is weer begonnen. 
Door ziekte van onze voorzitter 
zijn niet alle uitslagen van de kaar-
tavonden in dit blad verschenen. 
Ook nu zijn de uitslagen niet volle-
dig, de punten ontbreken. Hopelijk 
komt er volgende keer wel weer 
een volledige uitslag. Op 5 okto-
ber waren zeventien schutjassers 
weer van de partij in de achterzaal 
van The Point. 

Uitslag:
1. Menze Stiksma 
2. Willem Veenstra
3. Ale de Haan
4. Peet Mulder
5. Luut Dijkstra
6. Anne van der Kloet
7. Floyd Tjeerdsma
8. Lieuwe van der Wijk
9. Roel Weidenaar
10. Fokje de Bruin
11. Minke Schievink
12. Jurjen de Haan
13. Jan de Ridder
14. Jappie Wiersma
15. Gooi Jansen
16. Geert de Haan
17. Freerk Bekkema

Schutjassen sociëteit De Freonskip

Schutjassen Vogelshow De Edelzangers
Volièrevereniging “De Edelzangers” uit Buitenpost en omliggende dor-
pen, houdt ook dit jaar haar jaarlijkse tentoonstelling. De show wordt 
gehouden op vrijdag 2 november van 19.00-21.30 uur en zaterdag 3 no-
vember van 10.00-15.00 uur in It Koartling. De jaarlijkse tentoonstelling is 
een must voor de leden, want de vogels worden eerst gekeurd op kleur, 
houding, conditie en andere criteria om dan tentoongesteld te worden aan 
het publiek. Voor de leden altijd een spannende aangelegenheid. Hoe zou-
den mijn vogels het er afgebracht hebben? Er zijn ettelijke soorten vogels 
waarmee gekweekt wordt. Onze vereniging is aangesloten bij de Neder-
landse Bond voor Vogelliefhebbers. Deze bond geeft het mooie maand-
blad “Onze vogels” uit en er staan veel wetenswaardigheden in over het 
houden  en kweken van vogels. Wij zijn een kleine leuke vereniging waar 
zeker nog ruimte is voor nieuwe leden. Zijn er vogelliefhebbers die wel 
vogels hebben en nog geen lid zijn van een vereniging, dan kunt u zich 
aanmelden bij het onderstaande adres. Ook met vragen over het hoe en 
wat van de vogelsport kunt u bij ons terecht. Wat is het mooi dat je vogels 
ringt met een eigen kweeknummer. Hopelijk hebben we u hiermee wat 
uitleg gegeven over onze mooie vogelsport en hopen u ooit bij onze ver-
eniging te ontmoeten.

H. Dijkstra, secretaris, Gruttostraat 2 Kollum. Telefoon: 0511-452520



DARE 2 BE 
Winter jassen

Dames en Heren div. k leuren 
Wind – waterdicht  –  ademend 

Van 84,95 
Nu 69,95 p.s .

CHRISTINASTRAAT 4 - BUITENPOST
0511 541635

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



Klaas Dantuma verzamelt landbouw-
werktuigen, in miniatuur, om precies 
te zijn. Ik had dan ook zeker een fl ink 
aantal exemplaren verwacht in de 
woonkamer van de familie Dantuma; 
toch is daar slechts één bescheiden 
trekkertje te zien. Maar dat heeft dan 
ook een speciale status: “Deze heb ik 
in het echt gehad”, vertelt Klaas, ter-
wijl hij hem voorzichtig oppakt van 
de kastplank en op tafel zet. “Daar is 
dit een schaalmodel van. Bouwjaar 
1970. Ik heb hem helaas weg moeten 
doen, wegens ruimtegebrek. Maar ik 
ben blij dat ik er nog één heb, een old-
timer. Mijn oldtimertrekkertje, dat is 
mijn alles.”

Gelukkig passen de miniaturen wel alle-
maal in huis. Een apart ‘hok’ is bijna he-
lemaal vrijgemaakt voor de verzameling van Klaas. De 
wanden zijn behangen met planken waarop rijen en 
rijen landbouwwerktuigen staan uitgestald. Trekkers, 
shovels, kranen, wagens om mee te gieren, machines 
die plastic balen met gemaaid gras produceren en nog 
veel meer: eigenlijk alles wat gebruikt wordt bij een 
loonbedrijf. Klaas heeft de miniaturen geordend op 
soort, merk en type. Het mooiste vindt hij eigenlijk de 
trekkers van Deutz. “Misschien jeugdsentiment: het 
is de eerste waar ik als kind op reed. Maar het zijn 
ook gewoon mooie modellen. En degelijk.” Het geheel 
doet me een beetje denken aan een modelspoorbaan, 
waar soms hele zolders mee volgebouwd worden. 
Ook Klaas heeft, in de beperkte ruimte te midden van 
zijn grote verzameling, een paar aansprekende tafe-
reeltjes gerangschikt, zo natuurgetrouw mogelijk. Zo-
als een opstelling met een maïsveldje, met daarin een 
machine die bezig is de maïs te snijden en te versnip-
peren en vervolgens in een kar te ‘spuiten’. Terzijde 
zijn twee mannetjes neergezet,  één met een koelbox 
in de hand, die wat staan te overleggen en te kijken. 
Om het nog echter te maken, heeft Klaas wat modder 
aan de grote wielen van de machine gesmeerd en er 
wielsporen mee gemaakt op de grond. Uit alles blijkt 
dat Klaas veel kennis, maar vooral ook veel toewijding 
bezit ten aanzien van de landbouwwerktuigen. Dat ge-
voel voor trekkers stamt al uit zijn jeugd. De familie 
Dantuma woonde midden in de Buitenposter Mieden. 
Klaas zwierf er als kind graag rond en zocht vaak de 
boer op, als die met de trekker in het land bezig was. 
Hij mocht meehelpen bij het hooien en zelfs op de trek-
ker rijden. Voetballen vond hij maar niks, maar trekkers: 
dat wás het gewoon. Tegenwoordig werkt hij in een 
garage als vrachtwagenmonteur, maar hij struint nog 
steeds graag buiten rond en hij vindt het prachtig als 
hij dan een trekker bezig ziet in de natuur. Daar móet 
hij gewoon even bij gaan kijken. Zijn eigen trekker, een 
mooie oldtimer, heeft hij helemaal zelf gerestaureerd. 

Hooien doet hij er niet mee, wel heeft hij meegereden 
met de Boeren Trekkertrek. Er gaat veel vrije tijd zit-
ten in het klussen aan zijn oldtimer, maar hij doet het 
ontzettend graag. ’s Winters gaat dat helaas niet. Dan 
is het weer tijd voor de andere hobby van Klaas: de 
miniaturen. Ook daar komt veel knutselwerk bij kijken, 
want hij is niet zomaar met elk kraantje of trekkertje 
tevreden: hij houdt van aparte modellen en hij wil het 
liefst zo precies en zo volledig mogelijk de echte ma-
chines op schaal hebben en als het kan nog een beetje 
mooier. Desnoods maakt hij van twee simpele wagens 
één echt mooie, zo nodig met stukjes overtollig rest-
materiaal van zijn werk. Collega’s vragen zich af wat hij 
er mee moet, maar Klaas ziet gewoon voor zich hoe hij 
het hebben wil en dan maakt hij het. Zijn trekkers en 
andere werktuigen zijn niet in de winkel te koop. Er is 
wel veel te vinden op beurzen, zoals die in Drachten of 
in de IJsselhal in Zwolle, waar duizenden mensen op 
afkomen. Klaas en zijn vrouw gaan er ook regelmatig 
heen. Soms koopt hij wat, soms niets, maar ideeën 
voor zijn knutselwerk doet hij er altijd op. Miniaturen 
verzamelen is duidelijk een hobby die veel mensen 
aanspreekt. Er is zelfs een Miniaturenclub Nederland, 
waar Klaas ook al jaren lid van is. Hij vindt echte trek-
kers eigenlijk het allermooist: het geluid dat ze maken, 
de techniek van de machines, hun hele uiterlijk. Voor-
al de oude machines trekken hem aan; de nieuwere 
hebben hem te veel elektronica, wat hij niet zo leuk 
vindt. Daar valt ook niets aan te knutselen, net zo min 
als aan moderne auto’s. Maar voor het verzamelen 
van miniaturen maakt dat niet uit. Daar kan hij, in zijn 
hobbykamer boven, naar hartenlust mee aan de slag. 
Klaas: “Als de vrouw tv kijkt, ga ik naar boven. Ik zit 
liever aan mijn miniaturen te werken dan dat ik op de 
bank of achter de computer zit.” Hij toont me zijn twee 
handen: “Dit is het, hé.”

Inspirat ie
door Ineke Mooijweer

Klaas Dantuma: 
gek op tractoren

Klaas Dantuma met trekkerverzameling (foto: Harry Slagter)
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Jeugdsoos It Koartling
Jeugdsoos It Koartling gaat van start met een nieuw aanbod. 

Omdat de jongere doelgroepen enthousiaster zijn in het bezoeken 
van het jeugdhonk, wordt er naar hun geluisterd en komen er meer 

openstellingen voor hen. 

Vrijdag 2 november
Disco groep 7 & 8

Tijd: 19.30 tot 21.30 uur

Vrijdag 9 november
12+ avond

Tijd: 20.00 tot 22.00 uur

Vrijdag 16 november
Film groep 7 & 8

Tijd: 19.30 tot 21.30 uur

Vrijdag 23 november
Meidenavond Nailart

Tijd: 19.30 tot 21.30 uur

Vrijdag 30 november
Sinterklaas Disco groep 7 & 8

Tijd: 19.30 tot 21.30 uur.

Alle vrijdagavonden zijn gratis te bezoeken.

Voor meer informatie: 
Grejanne Dijkema, 

jongerenwerker Timpaan Welzijn 06-15016841

Es kijken wat we 
aan trekken ...

Hé Teo, 
zullen 

we ons 
verkleden?

5 minuten later...

Door Dave

Waarom moet  
ik nou  

Wonder Woman 
zijn?!

op zolder...

Hi Hi Hi !!

Hmm, oké,  dan 
verkleden we ons 
als superhelden!

Schilderijententoonstelling 
Titia Toxopeus

Titia Toxopeus-Baarschers, in 1923 geboren te Winterswijk, wonende aan 
de Lange Schoor, tekent al haar hele leven, maar is pas na haar 50ste met 
olieverf gaan schilderen. Zij is lid van de Schildersclub ‘It Koartling’. Van 
1951 tot 1965 woonde zij met man en kinderen in Suriname. Landschap-
pen, huizen en de verschillende bevolkingsgroepen van Suriname vormen 
het thema van deze expositie. Naast schilderijen op doek vallen enkele 
portretten op die zijn geschilderd op ruw houten panelen. Kenmerkend 
voor haar getoonde werk tot nu toe waren de doeken met veel water en 
wolkenluchten, evenals het kleurgebruik en de beweging bij het schilderen 
van koeien en paarden. Beelden uit Noord-Nederland dus. Nu is het tijd 
voor Suriname, een land dat onuitwisbare indrukken heeft achtergelaten. 
De expositie is in het gemeentehuis te bezichtigen tot en met 11 januari 
2013.

De jaarlijkse lampionnenkeuring voor kinderen tot en 
met 12 jaar zal dit jaar plaatsvinden op zaterdagavond  10 
november. Vanaf 17.00 uur kunnen de kinderen met hun 
zelfgemaakte lampion deze laten keuren in ‘t Twaspan 
in de Kerkstraat.  De kinderen krijgen een verrassing en 

een versnapering in ‘t Twaspan. Er zijn leuke prijzen te 
winnen voor de mooiste lampions! Doe allemaal mee 
en tot ziens op 10 november in ‘t Twaspan! De lampi-
onnenkeuring wordt georganiseerd door de Buvo in sa-
menwerking met It Koartling.

Lampionnenkeuring zaterdag 10 november

Van links af: wethouder Marten van der Veen, Titia en haar dochter Anje. 
(foto: Hielke Boorsma)



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:
Maandag t/m donderdag: 09.00 t/m 17.00 uur
Vrijdag: 9.00 t/m 17.30 uur
Zaterdag: 8.30 t/m 12.00 uur
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Anne’s Ansichten
door Anne van Lune Tuin(be) leven

oktober 2012
De toekomstgerichtheid van planten.
Vanuit onze woonkamer kijken we zo de tuin in. Het is her fst, daar is 
geen t wijfel over mogelijk . De rode bladeren van de Japanse Esdoorn 
sier t onze tuin. Ik heb net nog de laatste bloembollen geplant. Ik vind 
het altijd weer een wonder dat de her fst eigenlijk alles al gereed heef t 
voor het voorjaar. De Rhododendrons bijvoorbeeld. als ik hier van een 
knop open snijd dan zie ik de roze rode kleur van de bloemknoppen 
al zit ten. Gereed voor de toekomst. De bloembollen, de tulpen en kro-
kussen zijn gewoon cadeautjes. Je stopt ze in de grond en strak s na de 
winter vindt er een heuse transformatie plaats. Ik zie er nu eigenlijk 
al naar uit. Het relativeer t het denken. Niet alles in de her fstper iode 
is vergankelijk , het merendeel is gewoon op de toekomst ger icht en 
misschien zijn al die rot tende bladeren dat ook wel. Toekomst voor een 
humusrijke r ijke tuin, waar in de bloemen en planten nog weelder iger 
groeien dan eerder. Zolang de nacht vorsten nog niet echt doorzet ten 
hebben we in de thematuinen van De Kr uidhof nog alle kans op mooie 
en bijzondere paddenstoelen. De inkt visz wam staat nog in volle glor ie 
in de f r uithof, maar ook de vliegenz wammen die doorgaans bij berken 
staan, zijn nog volop aanwezig. Het is her fst. Op De Kr uidhof kijken we 
ter ug op een goed seizoen. Dit ondank s de vele regen in de zomer pe-
riode. r uim 17 000 bezoekers wisten Buitenpost en het complex op De 
Kr uidhof met IJstijdenmuseum te vinden. Dat is veel! We evalueren de 
evenementen en bedenken nieuwe festiviteiten voor het nieuwe sei-
zoen, een seizoen waar we opnieuw, net als planten toekomst ger icht 
zijn.

Jan Willem Zwar t

Een gedeelte van de Kuipersweg gezien vanuit het zuiden. Links de in 1916 nog bestaande grote tuin behorende bij het herenhuis van 
de familie  D. Kuipers. Na de in 1864 opgerichte Nutsspaarbank (de eerste bank in de gemeente Achtkarspelen) was de Bondsspaar-
bank hier gevestigd. Deze werd later overgenomen door de Frieslandbank. Deze bank verhuisde later naar de hoek Kuipersweg – Oude 
Havenstraat. Het oude pand werd verkocht aan notaris G. Slobben. Het notariskantoor is in 2010 overgegaan naar Surhuisterveen. 
Rechts het huis ‘Bellevue’. Op deze plaats staat nu de Rabobank. Opperwachtmeester Jan van Waard heeft hier geen zware taak. De 
petroleumlamp zorgde voor de straatverlichting.

De natuur foto

Bij de Fam W. Mulder bloeit een roodachtige Zonnebloem met enige tientallen knoppen, 
De plant is ongeveer 4 meter hoog. (foto; Juul Beerda)

Een vliegenzwam die vorig jaar in De Kruidhof stond. (eigen foto)

Correctie bij Anne’s Ansichten
 
Een attente lezeres meldde ons,  dat er een verkeerd jaartal bij de foto van de molen in de rubriek ́ Annes´s ansich-
ten van de maand augustus is vermeld. Het woonhuis is niet gesloopt in 1963-64 maar in 1966, ze wist dit nog zo 
precies omdat ze uit de woning zijn getrokken toen haar dochter Bea 9 dagen oud/jong was. Bedankt voor de tip.

> Carin’s Haarmode
Carin´s Haarmode aan de Kuipersweg 13, is in week 47 (20 t/m 25 novem-
ber.) gesloten in verband met een interne verbouwing, na deze datum ont-
vangen zij en de medewerksters u weer graag in de kapsalon. Let u even op 
de persberichten omtrent een open dag ?

Meldpunt  bedr i jv igheid
Op 21 juli werd een groot deel van het clubgebouw van scouting De Brimzen op het Mejontsmaveld door brand 
zwaar beschadigd. Na onderzoek bleek dat er sprake was geweest van baldadigheid want op verschillende plek-
ken in het gebouw werden er aanwijzingen voor brandstichting gevonden. Voor de vereniging was dit een een gro-
te tegenslag, temeer omdat het gebouw eigenlijk nog maar net, na veel inspanning, helemaal klaar voor gebruik 
was gemaakt. De Brimzen hebben kort na hun oprichting in 1986 ook al met eenzelfde ramp te maken gehad. 
Maar net als toen is deze brand beslist geen reden voor het clubbestuur om bij de pakken te gaan neerzitten.
De verzekeringsmaatschappij verklaarde het gebouw total loss omdat er naast de uitgebrande achterste lokalen 
verder in het gebouw sprake was van veel water- en roetschade. Het totaalbedrag werd gelukkig enigszins beperkt 
doordat een deel van de spelmaterialen, toevalligerwijs, niet in het gebouw aanwezig was tijdens de brand. Nu 
duidelijk was in hoeverre er financiële compensatie zou komen werd er naar oplossingen voor  de nieuwe situatie 
gezocht. Van het achterste deel van het clubgebouw staan nog de wanden maar is verder volledig verdwenen. De 
rest van het gebouw is nog redelijk intact maar niettemin ook beslist niet meer voor onmiddellijk gebruik geschikt.
Als eerste was er dus een nieuwe locatie nodig waar de wekelijkse opkomsten van de ruim 100 leden tellende 
vereniging plaats konden vinden. Korfbalvereniging Flamingo’s en brassband Concordia stelden ruimhartig hun 

gebouw op sportpark De Swadde 
tijdelijk ter beschikking en daar-
mee kon in ieder geval dat deel 
van het verenigingsleven gewoon 
doorgaan.  Daarna werd er beslo-
ten dat het geblakerde clubge-
bouw voor een deel gesloopt en 
een ander deel schoongemaakt 
en heringericht gaat worden. Voor 
het te verwijderen gedeelte is ver-
vanging gevonden in een aange-
kocht houten noodgebouw dat in 
Rinsumageest als schoolruimte in 
gebruik is geweest.
De afgelopen maanden is er al 
veel werk verzet bij het opruim-
werk. De komende tijd moet er 
nog veel gedaan worden aan de 
plaatsing van de aangekochte loka-
len, het schoonmaken en opnieuw 
inrichten en schilderen. Al met al 
een grote klus. Een deel van het 

werk kan gelukkig worden uitbesteed aan professionele bedrijven. Maar ook nu zal er weer een beroep worden 
gedaan op de zelfwerkzaamheid van de leden, die niet alleen uit ons dorp maar ook de wijde omtrek komen. De 
26-jaar jonge vereniging kent gelukkig al een lange traditie van ‘zelf de handen uit de mouwen steken’. Met ver-
eende krachten kan hopelijk het vernieuwde clubgebouw in maart in gebruik worden genomen.

Scouting De Brimzen werkt onverdroten 
aan vernieuwd clubgebouw

Clubgebouw (foto Johan Kootstra)

Door ziekte is er enige achterstand in het bi jhouden van onze 
website ontstaan. Daar wordt nu druk aan gewerkt.  Zodra onze 

website weer up -to - date is zullen we u dat laten weten in dit  blad.

Spits gezegde

De glimlach die je uitstuur t,

komt altijd terug.




