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Op zaterdag 17 november vanaf 13.30 uur werd in Haersmahiem weer de traditionele herfstmarkt georganiseerd. Er waren diverse standhouders en
diverse kraampjes waar door bewoners gemaakte handwerkartikelen aangeboden werden. Daar tussendoor waren er weer mooie prijsjes te winnen met diverse verlotingen en het rad van avontuur. Al met al een geslaagde middag.

Va n d e re d a c t i e Voorontwerp bestemmingsplan centrum Buitenpost deel -4De Buitenste Binnen

Dit enigszins merkwaardige opschrift
heeft te maken met het feit dat het de
bedoeling is dat u De Binnenste Buiten
Post tijdig in uw postbus krijgt. In de
meeste gevallen lukt dat, maar een
enkele keer niet. Dat is dan een kwestie van overmacht. De drukkerij heeft
soms pech met de machines. De stapel
(dorps)kranten gaat met de auto van
Emmeloord naar Heerenveen, alwaar
een redactielid de zaak overneemt
om bij de bezorgers te brengen. Door
oponthoud in het verkeer of slechte
weersomstandigheden is het mogelijk dat de bezorging niet op de laatste
maandag van de maand kan beginnen. Hopelijk hebt u in zo’n geval begrip voor de situatie. Volgens de regels
geldt als verspreidingstermijn de datum van verschijning plus maximaal
twee dagen. En daar proberen we ons
zeker aan te houden. Een ander punt
omtrent de bezorging is de brievenbus
met een ‘nee-nee’-sticker. Daar wordt
onze dorpskrant dus niet bezorgd,
omdat men aangeeft geen reclame en
ook geen week- of maandbladen te willen ontvangen. Onze redactie is kortgeleden nog eens door PBB gevraagd
of wij deze adressen willen benaderen
met de vraag of men De Binnenste Buiten Post toch wel in de bus zou willen
hebben. Wij gaan een dergelijke actie
niet ondernemen. Dat vinden wij principieel onjuist vanwege die ‘nee-nee’sticker. De bedoeling is duidelijk en dat
hebben wij te respecteren. Buitenposters met een ‘nee-nee’-sticker, die toch
onze krant willen lezen, zorgen zelf dat
ze in het bezit daarvan komen. Op dit
punt zijn ons geen klachten of vragen
bekend. Deze gang van zaken is kennelijk geen probleem. Daarom gaan we
het niet moeilijker maken als dat niet
nodig is. Dit zogenaamde probleem
lost zich tot nu toe vanzelf op.

Gemeentelijk beleid
In de concept-structuurvisie wordt de ruimtelijkfunctionele ontwikkeling voor de gemeente beschreven. Voor het onderhavige plangebied zijn
daar de volgende zaken belangrijk. De gemeente streeft in Buitenpost naar de vestiging van
arbeids- en/of bezoekersintensieve bedrijven/
voorzieningen. Het stationsgebied is hiervoor bij
uitstek geschikt. Bij de ontwikkeling van diverse
functies in de omgeving van het station dient
steeds de planvorming in relatie tot de potenties
van het station te worden bezien. Zo zullen er
goede loop- en ﬁets-verbindingen moeten worden gerealiseerd en zal in architectuur en detaillering aandacht moeten worden besteed aan
de relatie met het station. Ten behoeve van de
ontwikkeling van het stationsgebied is op basis
van deze uitgangspunten een afzonderlijke visie
opgesteld. Met de in gebruik name van de zuidoostelijke rondweg vervalt de stroomfunctie van
het Oost, de Voorstraat en het West. Deze route
wordt heringericht. Daarmee worden de uitstraling van het centrum en de mogelijkheden om
er te verblijven verbeterd. In deze visie is tevens
een gebied aangegeven waarbinnen de voorzieningen mogelijk vergroot kunnen worden. Het
complex ouderenwoningen Herbranda behoort
eveneens tot dit gebied. Deze locatie biedt mogelijkheden voor een verdere versterking van de
combinatie zorg en wonen.
De Ontwikkelingsvisie Buitenpost Centrum is een
integrale visie op het toekomstige centrum van ons
dorp. Hiermee vormt het de basis voor voorliggend
bestemmingsplan. Ingezet wordt op een goede
stedebouwkundige invulling van de op de visiekaart aangegeven locaties die voor ontwikkeling of
herstructurering in aanmerking komen, waarbij:
- een aantrekkelijke centrumstructuur ontstaat;
- winkels en voorzieningen optimaal van elkaars
aanwezigheid proﬁteren;
- een strategische ligging van de trekkers van
groot belang is;
- sprake is van een goede bereikbaarheid en
parkeermogelijkheden;
- parkeergelegenheid in het centrum tevens als
‘bronpunt’ fungeert voor winkelen in de omgeving;

De Kuipersweg is een voorbeeld van lintbebouwing. (foto: Juul Beerda)

- voor wat betreft de eventuele herontwikkeling
van de locatie op en rond de huidige locatie
van de Poiesz supermarkt de parkeergelegenheid op de Voorstraat wordt georiënteerd;
- een goede routing en minimale barrières tussen de winkels aanwezig zijn;
- de inrichting van de openbare ruimte evenzeer van belang is.
Een nadere uitwerking: verbetering van de Voorstraat door:
- herinrichting van het gehele tracé tussen
Parklaan en Herbrandastraat met aandacht
voor verbijzondering van de kruispunten ter
ontmoediging van het doorgaande verkeer en
het verbeteren van de leefbaarheid;
- herinrichting van het gebied Bakkershoek-Irenestraat tot een aantrekkelijker gebied voor
het winkelende publiek;
- het bieden van ontwikkelingsruimte voor winkelclusters waarbij het systeem van lintbebouwing leidend is voor de invulling;

- het bieden van ruimte voor verbetering of herstructurering van bestaande plekken;
- het herstructureren van de wooncluster Herbranda en daardoor dit gebied meer bij het
dorp te betrekken, een beter contact met het
stationsgebied te maken en tegelijk de groene en ecologische kwaliteit van het gebied te
benutten;
- het toevoegen van groen om tegelijk meer
ecologische structuur aan te brengen.
Versterking van de positie van de Kruidhof en
omgeving door:
- een betere route tussen de Kruidhof/IJstijdenmuseum en het station, respectievelijk de
parkeervoorziening. De huidige route opwaarderen met een bijzondere uitstraling en met
de mogelijkheid van een poortelement;
- de Kruidhof c.a. in oostelijke richting uitbreiden
en (de locatie) van It Koartling benutten ten behoeve van de zichtas vanuit de Schoolstraat;
(lees verder op pagina 2)
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Voordelige rijbewijskeuring op
woensdag 19 december
Zeventigplussers, chauffeurs jonger dan 70 jaar met C/D/E rijbewijs en
overige automobilisten, die eenrijbewijskeuring moeten ondergaan, kunnen op 225 locaties in Nederland terecht bij Regelzorg. Dit kan alleen door
vooraf een afspraak te maken via het landelijk afsprakenbureau, tel. 0882323300. Zelf een datum plannen kan via de website: www.regelzorg.nl
Locatie: Welzijn Ouderen Achtkarspelen. Herbranda 1, Buitenpost.
Tarief: € 30,00 voor de B/E keuring en € 40,00 voor de C/D/E keuring.
Data: 19 december 2012. Daarna eens per twee maanden.
Meenemen naar de keuring: Eigen Verklaring, medicijnenlijstje, klein beetje urine, bril of contactlenzen en het huidige rijbewijs.

Start verkoop kerstbomen voor
Siloam op Curaçao
Vanaf donderdag 6 december staan er weer volop kerstbomen en dit keer
extra veel kerstgroen klaar bij hoveniersbedrijf P. Douma. We verkopen
groene en blauwe sparren en ook zijn er weer Norman-sparren! De verkoop vindt deze keer plaats in de loods achter huis, dus kunt u alles lekker
droog uitzoeken en meenemen. De opbrengst van de verkoop gaat, zoals
inmiddels wel bekend is, naar het Christelijk Kinderherstellingsoord Siloam
op Curaçao. Hier worden chronisch zieke kinderen en aids-patiëntjes liefdevol verzorgd. Kijkt u voor meer informatie eens op www.siloamvillage.
org. Graag tot ziens bij Piet en Baukje Douma, West 92, tel. 543870.

D e foto’s

Commissaris van de Koningin Jorritsma op werkbezoek in Achtkarspelen op vrijdag 16
november 2012. De foto is genomen bij de Kruidhof. Voor deze rit werd gebruik gemaakt
van de electrische Peugeot Ion die de gemeente Achtkarspelen een week lang in gebruik
had van het bedrijf Drive4Electric. Dit als experiment in het kader van de promotie van
electrisch autorijden binnen de gemeente. (foto: Hielke Boorsma)

(vervolg van pagina 1)
- een goede relatie tot stand brengen tussen de Kruidhof c.a. en
het centrumgebied. Het moet
uitnodigend zijn om vanaf de
Kruidhof richting centrum te
gaan en vice versa.
Versterking van het stationsgebied
e.o. Kernpunten zijn:
- het stationsplein herinrichten
voor halen-brengen en als halteplaats voor het openbaar vervoer
(bussen/taxi’s), alsmede de realisering van een veilige passage
van het spoor voor voetgangers.
Het parkeren vooral aan de
noordzijde van het station;
- aan het stationsplein ruimte bieden voor de ontwikkeling van gebouwen (spoor gerelateerd en/of
kantoren);
- nieuwe langzaamverkeerroutes
richting het dorp;
- het herinrichten van de Stationsstraat en toevoegen van groen,
mede in relatie tot de verbouw

van het gemeentehuis.
Overige aspecten
Het streven is om de karakteristieke gebouwen zo goed mogelijk
te respecteren en waar mogelijk te
behouden. De kaarten, waarop de
‘karakteristieke bebouwing’ is aangeduid, zijn bedoeld als karakterisering en niet om aan al die panden
een beschermde status toe te kennen. Een afweging in die zin dient
plaats te vinden in het kader van de
ontwikkeling van het gemeentelijke
monumentenbeleid dat gemeentebreed in een afzonderlijk traject
wordt voorbereid. In deze ontwikkelingsvisie vormt bovengenoemd
streven het uitgangspunt. Dat wil
echter niet zeggen dat bij concrete
ontwikkelingen op een bepaalde
locatie geen afweging gaat plaatsvinden omtrent de vraag of in het
belang van die ontwikkeling concessies aan dit uitgangspunt moeten worden gedaan. Een formeel

Visie
De visie doet uitspraken die deels
met het onderhavige bestemmingsplan mogelijk worden gemaakt. Er worden ook uitspraken
gedaan die meer koersbepalend
zijn en uitnodigen tot nadere uitwerking, waarbij in veel gevallen
ook belangen van andere partijen
aan de orde zijn. Als dat leidt tot
plannen die niet binnen de kaders
van dit bestemmingsplan kunnen
worden gerealiseerd, zal daarvoor
een zelfstandige procedure worden gevolgd.
In deel 5 gaan we verder met de
welstandsnota van vier gemeenten
in Noordoost-Fryslân.

Sint Maarten
Vroeger, als het tegen 11 november liep, dan waren we
op school druk bezig met het maken van lampions. Er
werd geknipt en geplakt dat het een lieve lust was. Met
een scherp voorwerp gingen we raampjes uitprikken
en dan werd er van dat gekleurde papier achter geplakt.
In een lucifersdoosje werd een gat gemaakt waar een
kaarsje in kon staan, want in die tijd waren er nog niet
van de mooie elektrische lampjes. Dat doosje werd
onderin geplakt. Dan nog een gebogen ijzerdraadje en
een stokje en je was klaar om bij de deuren langs te
gaan. Als het dan zover was wilde het op 11 november
nog wel eens hard waaien. Mem stak in huis het
kaarsje aan en drukte ons daarna zo’n ouderwetse jute
boodschappentas in de hand. “Goed uitkijken hoor”,
zei ze dan “en denk goed om je kleine broertje”. We
gingen dapper op weg. Nog geen 10 meter buiten de
deur waren onze prachtige zelf gemaakte lampions
al tot het draagstokje toe afgebrand door de harde
wind. Huilend stonden we dan weer thuis in de gang.
Heit, die er bij kwam staan zei: “Niet meer huilen en
ga maar even bij de kachel zitten, dan zal ik je eens
laten zien wat een goeie lampion is”. Hij ging naar het
schuurtje waar zijn werkbank stond en een kwartier
lang hoorden we hem met een hamer en dergelijke
druk bezig zijn. Na ongeveer 20 minuten kwam hij weer
de kamer binnen. Hij had in twee grote blikken met

een dikke spijker allerlei ﬁguurtjes getimmerd, er een
lucifersdoosje met een gat erin gemaakt waar de kaars
in paste, verder een stevige draad met een stokje aan
de bovenkant. Zo had heit in een stijf kwartiertje twee
onverwoestbare lampions gefabriceerd en konden we
toch met harde wind bij de deuren langs. De kaarsjes
bleven tot onze grote verwondering gewoon branden.
Toen we bij de buren voor de deur stonden en “kip
kap kogel, mien heit schoot’n vogel” zongen, zagen
we overal om ons heen andere kinderen lopen met
afgebrande lampions. Sommigen hadden alleen nog
maar een stokje met een ijzerdraadje in de hand. Vol
trots liepen we tussen de anderen door met onze
blikjes en de mooie daarin gemaakte ﬁguren die ook
nog eens verlicht werden. Toen we na uren sjouwen
en schor gezongen weer thuis kwamen met een dikke
tas vol snoep en fruit zei ús heit: “Dat gaan we nu
delen zeker?” We gaven hem een dikke mandarijn
en zeiden daarbij dat hij geen snoep kreeg, omdat
dat slecht was voor zijn kunstgebit. Jaren later stond
ik zelf bij mijn eigen werkbank en maakte met een
grote spijker ﬁguurtjes in een appelmoesblik, omdat
mijn eigen zoon pas weer huilend thuisgekomen was
met z’n totaal uitgebrande zelfgemaakte lampion. Ik
zei tegen hem: “Ga maar even bij de kachel zitten…”
Komt dit verhaal u bekend voor…?

Levend erfgoed leeft in bibliotheek Buitenpost
Op dinsdag 13 november sprak de heer Spyksma van
het Werkverband van Friese rassen in de Bibliotheek
van Buitenpost over Fries Levend Erfgoed. Hij vertelde
over de verschillende Friese dierenrassen (zoals het
Friese paard en de Wetterhoun), karakteristieke nutsplanten (gerst, rogge, diverse woudbonen enz.) en
fruitrassen (zoals pruimen en wichters).
Vanuit de biodiversiteit is het belangrijk om de Friese
rassen in stand te houden. Het doel van de werkgroep
is de fruit- en groenterassen commercieel te maken,

13 november 1952 - 13 november 2012
Afgelopen zaterdagavond speelde de Fryske krite het stuk Amateurs voor een volle zaal
in The Point. (foto: Hielke Boorsma)

R.J. van der Meer
en
R. van der Meer-Bremer
Oud Buitenposters
Drachten, mevr. De Rooweg 137
9203 DT Drachten
Afgelopen weekend was er een spannende spokentocht voor kinderen in de Kruidhof.
(foto: Hielke Boorsma)

beschermde positie is voorbehouden aan panden die de monumentenstatus bezitten. Het verbeteren
van randen en overgangen bij parkeerterreinen door inpassing met
behulp van hagen.

Gefeliciteerd met jullie diamanten huwelijk.

bijvoorbeeld door een lopend aanbod aan de horeca,
waardoor deze in stand kunnen blijven. Meer informatie is te vinden op: www.werkverband-frieserassen.nl
en www.grienenest.nl.
De lezing werd georganiseerd door Stichting Oud
Achtkarspelen en HIP Achtkarspelen. Komend winterseizoen bent u ook van harte welkom bij de lezingen
‘Historie van de schaatssport’ (15 januari) en ‘Molens
in Achtkarspelen’ (13 maart). Meer informatie vindt u
te zijner tijd op: www.ontdekdebieb.nl.

Al gelezen?

™

> Om te bezuinigen heeft de gemeente
Achtkarspelen een oproep gedaan aan buurtverenigingen om openbare gazonnen en
plantsoenen zelf te gaan maaien. Op deze
manier kan de gemeente geld besparen en
kunnen de buurtverenigingen een zakcentje
verdienen. Bovendien wordt het volgens de
gemeente prettiger en veiliger in de buurt als
mensen samen verantwoordelijk zijn voor het
openbaar groen. Mooi en goed onderhouden
groen draagt bij aan het woongenot. Buurtverenigingen die interesse hebben, kunnen zich
bij de gemeente aanmelden.
> In het verleden heeft de gemeenteraad van
Achtkarspelen tweemaal besloten om niet
deel te nemen aan Burgernet. Een gezamenlijke motie van de fracties van CDA, CU, VVD,
FNP en PvdA werd in de raadsvergadering
van 1 november aangenomen om nu toch
als allerlaatste gemeente in Friesland toe te
treden tot Burgernet. Een van de argumenten
van de fracties om aan Burgernet te gaan
deelnemen was de betrokkenheid van de
inwoners te vergroten. Alleen de ‘extra ogen’
die Burgernet oplevert bij vermissing van
kinderen maakt het al de moeite waard zich
hierbij aan te sluiten.
> Brassband Concordia uit Buitenpost heeft
zich teruggetrokken voor het Nederlands
Brassband Kampioenschap (NBK) in de vierde
divisie. De titelkandidaat onder leiding van
Richard Visser kampt met teveel vacatures.
Op 30 november strijden in deze divisie nog
vijf bands in de Groninger Martiniplaza om het
kampioenschap van Nederland. In totaal zullen 38 brassbands in vijf divisies strijden om
de nationale titels.
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Zondagmiddagkerstconcert
Frouljuskoar Noaten op’e Sang

Noaten op’e sang is een groep van vijftig enthousiaste vrouwen, die af en
toe heel wat noten op hun zang hebben. Ze worden begeleid door drie
accordeonisten en een gitarist en soms, bij speciale optredens, door een
basgitarist en een violiste. Onder de bezielende leiding van dirigente Sietske Smid heeft het koor een eigen klank en stijl ontwikkeld. Als opmaat
richting de Kerst van 2012 verzorgen zij een zondagmiddagkerstconcert in
de Mariakerk (Nederlands Hervormde Kerk) aan de Oude Havenstraat. In
het Fries, Engels of Nederlands zullen ze driestemmig op een ingetogen
of juist een uitbundige wijze een rustpunt zijn in de altijd weer drukke decembermaand. Uiteraard zal de geweldige akoestiek van “de älde wite”,
zoals de kerk in de volksmond nog vaak wordt genoemd, bijdragen aan
een sfeer passend bij de op handen zijnde Kerst.
Zondagmiddag 16 december 2012
Aanvang: 15.30 uur yn de Mariakerk
Voorverkoop: € 7,50 Hedera Bloemen, aan de kerk: € 8,50

Stamppot Schmidt, in healwize
famyljefoarstelling fan Tryater
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PBB Van de bestuurstafel...
November 2012

De donkere dagen zijn weer aangebroken en misschien hebt u dit ook
aan de straatverlichting gemerkt. De gemeente houdt namelijk, mede
vanwege bezuinigingen en energiebesparing, proeven met verlichting.
Op sommige plaatsen kan het inderdaad wel wat minder. Maar er zijn
ook klachten geweest dat het bij gevaarlijke punten wel erg donker is,
nu vele straatlantaarns zijn gedoofd. Hebt u klachten of opmerkingen
over de straatverlichting dan horen we dit graag. Want binnenkort zal
de gemeente de proef met Plaatselijk Belang evalueren.
We maken ons zorgen over de bezuinigingen van de gemeente. Belangrijke voorzieningen als zwembad, bibliotheek, het sociaal-cultureel
werk van it Koartling, de muziekschool en de Kruidentuin staan zwaar
onder druk. Voor het zwembad is er een initiatiefgroep, bestaande uit
PWC, Aktivo, Gehandicaptenzwemmen en Plaatselijk Belang, in het leven geroepen. Daaruit zal een werkgroep gevormd worden, aangevuld
met andere deskundige vrijwilligers, om een plan te maken voor een
levensvatbaar zwembad. Als u ideeën heeft voor bijvoorbeeld subsidie
en sponsors voor de Kûpe, dan kunt u met mij contact opnemen. Als de
basisvoorzieningen uit Buitenpost verdwijnen, wordt de leefbaarheid
wel erg aangetast. De leefbaarheid staat toch al onder druk door alle
leegstaande winkels. PBB heeft voor de gemeente een inventarisatie
gemaakt van alle leegstaande en/of verpauperde panden. Daar wordt
je wel wat somber van.
Gelukkig is er ook goed nieuws. We hebben onze voormalige voorzitter
weer van harte welkom geheten bij de bestuursvergadering. Johan is er
een tijd uitgeweest en neemt nu zo langzamerhand weer taken op zich.
Wat hij voor het bestuur kan en wil betekenen, horen we nog van hem,
maar we zijn blij dat hij zich als vanouds wil inzetten voor ons dorp.
Ook goed nieuws is dat Achtkarspelen zich als laatste gemeente aansluit bij Burgernet. Plaatselijk belang heeft er meerdere keren over geschreven en er op aangedrongen om dit te doen. Wij zien het besluit van
de gemeente als een goed resultaat van onze lobby.
Namens het Bestuur van Plaatselijk Belang Buitenpost,
Marianne Rigter, bestuurslid

Winterfair op 14 december!

De Binnenste Buiten Post is een uitgave van de Stichting Dorpsblad ‘De
Binnenste Buiten Post’.

Na een half jaar van voor bereiden is het dan bijna zover, de Winterfair op
14 december. Er hebben zich veel standhouders aangemeld, met diverse
artikelen voor de winter, de kerst en voor de inwendige mens. Zo kunt u
bij diverse kramen terecht voor handgemaakte artikelen, kerststukjes en
mooie brocante. Ook de plaatselijke middenstand is ruim vertegenwoordigd op de fair. Natuurlijk is er ook live muziek, kunt u zich warmen bij de
vuurkorven en is er veel moois te bewonderen. We hopen dat het een
hele gezellige markt wordt, waar u vanaf 15.00 uur van harte welkom
bent. De markt duurt tot 21.00 uur. Graag tot de 14e.
Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met dhr. Wiersma, tel. 542351
of via: info@haagenhobby.nl
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Tryater spile Stamppot Schmidt twa jier lyn mei in protte sukses. In ferfolch wie net te kearen. Augurken,feeën en stofsûgers sille nea wer itselde wêze nei it sjen fan dizze foarstelling. De ûnferjitlike lietteksten, gedichten fan Annie M.G. Schmidt, binne nei ôfrin nei te lêzen yn it programmaboekje. Stamppot Schmidt is foar bern (6+), mar benammen ek foar
folwoeksenen. De Kommisje Ta Fersterking Fan Fersprieding Fan Ferskes
Fan Annie M.G. Schmidt is ree fûn om de minsken te learen hoe’t se
stamppot meitsje moatte. Kommisjeleden Koos en Klaas (en Kees) stampe herten,ﬂuittsjetteltsjes en in grut tal muoikes en Royalty ta ien Grutte
Panne Mei Poëzy. Mei har sizze wy: Hoerakatee! En Skep Nochris Op!
Want hoefolle wurden kensto eins yn it Frysk? Stamppot Schmidt is in
nochal absurde foarstelling foar elkenien dy’t jong fan geast is.
Sneintemiddei 20 jannewaris 2013
Oanfang: 16.30 oere yn de riedseal gemeentehûs
Folwoeksenen: € 10,00, bern: 6 o/m 18 jier € 7,50
Foarferkeap: Hedera Bloemen

Leden van Bibliotheken Noordoost Fryslân proﬁteren binnenkort op een
leuke manier van hun bibliotheekpas. Zij kunnen begin volgend jaar met
korting naar theater Sense in Dokkum! Voor volwassen leden zijn er kaartjes te koop voor de feelgoodvoorstelling Shirley Valentine van zaterdag 5
januari. Bibliotheekleden kunnen een kaartje bemachtigen voor € 13,- in
plaats van € 18,-, zij krijgen dus maar liefst € 5,- korting. De jongste leden
(en hun ouders) kunnen op zaterdag 16 februari naar de interactieve musical Knofje op visite. De korting op deze kaartjes is € 2,50; een kaartje kost
dan geen € 8,- maar € 5,50.
Bibliotheken Noordoost Fryslân heeft, in samenwerking met Theater Sense, een beperkt aantal kaarten beschikbaar, dus bestel snel, want op = op!
Ook leuk als Sint- of Kerstcadeau. Voordeel halen uit je biebpas? Bestel
dan je kaartjes tussen maandag 12 november (13.30 uur) en zondag 9 december via: ontdekdebieb.nl (klik op het kaartje rechts op de regio Noordoost). Hier vind je ook meer informatie over de voorstellingen.

D e foto

D e foto

Woensdagmiddag 21 november waren deze dames weer enthousiast van de partij bij
Haagen Hobby om babymutsjes te breien voor het goede doel. (foto: Hielke Boorsma)

Zaterdag 17 november is de goedheiligman weer in Buitenpost aangekomen. Hij werd
met veel enthousiasme door onze dorpsgenoten binnengehaald. (foto: Hielke Boorsma)

Druk:
F.D. Hoekstra Boom, Emmeloord
Zet- of drukfouten voorbehouden.
Exemplaren zijn ook af te halen in
The Readshop, It Koartling en
de bibliotheek.
Kopij graag getypt of via e-mail aanleveren, maximaal ongeveer 150 woorden. De redactie kan geen garantie
geven dat kopij wordt geplaatst. Zij
behoudt zich het recht voor ingezonden stukken redactioneel te wijzigen
of niet te plaatsen. Anonieme stukken
worden niet geplaatst.
Kopij voor het volgende nummer inleveren voor 10 december 2012.
De volgende editie verschijnt
in week 51 van 2012.
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Ik was niet zo’n geweldige leerling, ik voetbalde liever
door Nelleke Kemps-Stam

Schelto van der Lijn bouwde zelf zijn loopbaan op

Op 1 januari 2012 telde Buitenpost 5834 inwoners. Daarvan behoren 834 mannen en vrouwen tot de zgn. groep bejaarden. Maar
betekent dat ook dat ze oud zijn? Je bent tenslotte zo oud als je
je voelt. Neem nou Schelto van der Lijn. Hij is 74 en al een tijdje
gepensioneerd. Altijd actief geweest in de sport en het kerkelijk
leven. Zijn gezondheid dwingt hem het rustiger aan te doen. Maar
hij geniet van elke dag die hem gegeven wordt. Een advies dat hij
aan alle pensionado’s mee wil geven.
Een ‘pensionado’ werd ooit in Van
Dale omschreven als ‘een benaming voor Nederlanders die hun
pensioenjaren (willen) doorbrengen
op de Nederlandse Antillen’. Later
veranderde het in ‘uitkeringsgerechtigde Nederlanders die in Spanje
wonen’. Club pensionado is trots op
zijn naam. “Vroeger veranderde de
betekenis van het woord ‘geuzen’
van schurk naar vrijheidsstrijder. Zo
ook het begrip ‘pensionado’. Van
gepensioneerde Spanje-overwinteraar naar actieve, hedendaagse
gepensioneerde. Geen etiketten als
50-plusser, 65-plusser, senior, babyboomer of grijze duif, maar gewoon
pensionado. Tikje stoer, tikje macho,
maar vooral actief en wakker.”
Van meester tot leraar
Schelto van der Lijn is geen geboren Buitenposter, maar hij is voor
velen wel een oude bekende. Hij
kwam beroepshalve met zijn gezin
naar ons dorp. “Als onderwijsman
verhuis je nog wel eens”, is zijn
verklaring. “Wij kwamen in 1968
vanuit Oosterwolde naar Buiten-

tekenen, de akte lichamelijke opvoeding en de akte handenarbeid.
“Het waren allemaal LO-akten,
maar het merkwaardige was dat
je met die bevoegdheden niet op
de land-en tuinbouwschool terecht
kon, maar wel op de MAVO. Toen
daar een vacature kwam, werd
ik voornamelijk aangenomen als
leraar tekenen en handenarbeid.
Daarnaast gaf ik nog godsdienstles.” Na ruim twintig jaar kwam
de fusie met het Lauwers College.
“Van een kleine school kwam ik op
een hele grote school terecht. Maar
ik voelde me daar kiplekker. Ik ben
ook nog coördinator voor de onderbouw geweest.” Op 12 maart
1999 nam Schelto na ruim veertig
jaar afscheid van het onderwijs.
Schoonschrijver
Schelto van der Lijn heeft een
bijzondere voornaam. “Wat zeg
je?”, krijgt hij vaak te horen als hij
zich voorstelt. “Schelter?” Toch
is hij gewoon naar zijn grootvader
genoemd. De betekenis van de
naam komt overeen met ‘schout’.

Christelijke MAVO. (foto: Jaap Dijkstra)

post. Maar ik ben als onderwijzer
begonnen in Kollumerzwaag. Toen
leerde ik mijn vrouw Janny kennen
en wilden wij graag trouwen. In de
krant stond een advertentie van
het CVO (Christelijk Volksonderwijs) en daar was een huis bij. Die
baan heb ik gekregen.” Na acht
jaar lager onderwijs, wilde Schelto
wel eens aan oudere leerlingen
lesgeven. Zo kwam hij in Buitenpost terecht op de Christelijke lagere land- en tuinbouwschool, die
destijds in het gebouw van It Koartling gehuisvest was. “Alles wat
niks met het agrarisch onderwijs
te maken had, gaf ik hier: tekenen,
rekenen, taal, Engels, godsdienst.
Van meester werd ik leraar. En ze
zeiden heel netjes ‘meneer’ tegen
mij.” In de jaren ’70 ging het niet zo
goed met de tuinbouwschool. Met
nog slechts 90 leerlingen dreigde
de school gesloten te worden. “De
open dagen die we toen zijn begonnen, hebben de school gered”,
zegt Schelto met enige trots. “Met
busladingen vol kwamen de zesdeklassers uit de omgeving de school
bezoeken.” In 2012 bedroeg het
aantal leerlingen 370.
Tot 1976 bleef Schelto werkzaam
bij het AOC. Ondertussen behaalde
hij allerlei bevoegdheden: de akte

to van Janny veel tijd om met sport
bezig te zijn. De meeste tijd ging op
aan teamsporten als voetbal, korfbal, volleybal en hardlopen. Schelto
is dan ook geen solist. “Nee, absoluut niet. Ik moet beslist overleg
plegen om tot conclusies komen.”
Van der Lijn was een van de oprichters van het veteranenteam van
de voetbalvereniging Buitenpost.
“Dat team bestaat nog steeds. Later ben ik tot mijn 65ste in de zaal
gaan voetballen. Op latere leeftijd
ben ik nog bij mijn dochters op
korfbal gegaan. Van 1991 tot 1997
was ik voorzitter bij korfbalvereniging Flamingo’s. In die tijd is het
clubgebouw van de grond gekomen. Opbouwen en verbeteringen
aanbrengen vind ik mooi.”

“In Friesland noemen ze me vaak
‘Schelte’, maar ik verwijs meestal
naar Schelto Patijn, de oud-burgemeester van Amsterdam. Die kennen ze nog wel.”
Op de vraag waarom Van der Lijn
destijds voor het onderwijs heeft
gekozen, komt een verrassend antwoord. “Daar heb ik niet voor gekozen, maar mijn moeder. Ik zat op de
H.B.S. en was niet zo’n geweldige
leerling. Ik voetbalde liever. Na drie
jaar zag ik het niet meer zitten. ‘Ga
eerst maar eens naar de kweekschool’, zei mijn moeder. Ik kom uit
een echt onderwijsmilieu. Ook de
meeste van onze kinderen hebben
iets met het onderwijs. Maar ik zeg
het wel eens zo: de school was
mijn dagelijks werk, en daar buiten
waren mijn hobby’s. En die bestonden hoofdzakelijk uit sporten. Later
kwam daar nog het kerkelijk leven
bij. Vanaf mijn zeventiende ben ik
met tussenpozen organist in de
kerk geweest.”
Het liefst gaf Schelto tekenles.
“Dat gaf minder rompslomp dan
handenarbeid”, zegt hij eerlijk. Zelf
heeft hij nooit de motivatie gehad
om te tekenen. Wel haalde hij in
1970 een akte schoonschrijven.
Zijn handschrift is nog steeds te

Al pratend over zijn sportjaren, komt
onverwacht de aap uit de mouw.
“Ik heb in 1976 ook een LO-akte
Lichamelijke Opvoeding gehaald.
Want ik wilde eigenlijk oorspronkelijk gymnastiekleraar worden. Ik heb
een keer bij de gemeente Heerenveen gesolliciteerd naar de functie
van sportambtenaar. Mijn ouders
vonden dat maar niks, ik had toch
een goede baan als onderwijzer?”

Pensionado Schelto van der Lijn. (eigen foto)

vinden op veel MAVO-diploma’s en
doop- en belijdeniskaarten van veel
Buitenposters.
Hoewel Schelto nooit het vak CKV
(culturele en kunstzinnige vorming)
heeft gegeven, vindt hij het jammer als dit examenvak vanwege
bezuinigen uit het onderwijs zou
verdwijnen. “Het zou een enorme
verarming zijn als jongeren niet
meer leren om zich heen te kijken. Maar wij gingen vroeger ook
nooit met onze ouders naar een
museum.” Door wel zijn ogen de
kost te geven, ontdekte Schelto
in 1992 de tekeningen van Anton
Pieck. Het verzamelen van tekeningen van en boeken over deze kunstenaar is nog steeds zijn hobby.
Voorzichtig vraag ik of zijn werk
kunst met een grote K is of volkskunst. “Dat is de eeuwige twist”,
antwoordt hij. “Maar voor mij is
het met een grote K”. Van der Lijn
loopt naar de boekenkast en haalt
daar de complete “Duizend en een
nacht’ te voorschijn. “Dit is zijn
Nachtwacht geweest”, legt hij uit,
terwijl hij door het boek vol illustra-

ties en tekeningen bladert. Dat hij
zich ook heeft geabonneerd op de
postzegelserie met tekeningen van
Anton Pieck, verbaast dan ook niet
meer.
Teamgeest
Naast zijn schoolleven kreeg Schel-

Tegenwoordig is fysieke teamsport
is er niet meer bij. Ook het eierzoeken heeft hij opgegeven. Toch
heeft Schelto nog genoeg te doen.
Behalve in de sportschool is hij
twee keer in de week in Herbranda
te vinden bij de 55+ biljartclub. Het
leven van een pensionado bevalt
hem wel. “Het is prachtig. Ik heb
me nooit verveeld.” Wat hem daarbij gestimuleerd heeft, vat hij kort
samen in zijn levensmotto: wees
eerlijk en oprecht.

Veteranenelftal 1980. Achter v.l.n.r.: Jan v.d.Veen, Wiebe Jansen, Jo de Vries, Gemmy
v.d. Lei, Schelto v.d. Lijn, Gerrit Tol, Sije Veenstra, Hank v.d. Wal. Voor v.l.n.r.: Jurjen Visser,
Hidde Twerda, Willem Veenstra, Kees Tabak, Filippus Beiboer, Henk Verwer. (eigen foto)

S p r e k w u r d f a n ‘e m o a n n e
Hannen
Wurk en hannen is in kombinaasje fan alle tiden. Oft je no oan
‘e skeppe stean, achter de kompjûter sitte of iten siere by it
oanrjocht.
It wurk sit my hjoed oan ‘e hannen fêst.
Het werk wil vandaag maar niet opschieten.
It wurk ﬂjocht him troch de hannen.
Hij kan heel snel werken.
De hannen sitte dy jonge dwers oan ’t liif.
Die jongen is erg onhandig.
De hannen sitte har net yn ‘e knoop.
Zij is erg ﬂink in haar werk.
As men gjin hân hat kin men gjin fûst meitsje.
Het onmogelijke krijg je niet voor elkaar.

(advertentie)

Voor al uw creatieve cadeautjes en surprises.
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Manuel Fumbele: “Discriminatie begint bij jezelf...”
Brimzen
praat

Voordat de familie Fumbele uit Congo vijf jaar geleden naar de
Wiek in Buitenpost kwam, woonden ze elf jaar lang in een vluchtelingenkamp in Tanzania. 60.000 mensen woonden in dat kamp
en er waren nog zes van die kampen, die zijn er nóg. Het is dus
niet veilig in Congo. De Fumbeles zijn met zijn negenen: vader Pascal, moeder Ctiza, Manuel hun oudste zoon, Joseﬁen, Bienvenus,
Shabani, Sifa en hun twee neven: Asende en Samuel. Het is gezellig bij de familie Fumbele.

De historie van de schort

Welke taal spreken jullie?
“Wij spreken Swahili. Dat is de taal die in het hele oosten van Afrika gesproken wordt.” Ze spreken thuis ook Nederlands met elkaar.“Een prachtig mooie taal”, zegt Pascal. Ze kennen ook Frans en nu krijgen ze les in
het Nederlands. “Dat is een moeilijke taal, niet alleen voor ons”, aldus
Pascal.
Is het leven in Nederland erg anders dan in Afrika?
“Oh ja, heel anders. In Afrika zijn de mensen vriendelijk, ze helpen elkaar,
gaan veel bij elkaar op bezoek. Ze zitten niet in hun huis, ze gaan naar
buiten. Het is er altijd mooi weer. Vader, moeder, kinderen, opa, oma en
andere familieleden eten samen. De mannen en de grote jongens eten
apart, de vrouwen en kinderen eten niet met hen mee. Dat is onze cultuur”, zegt Pascal. “Zo ging het bij mijn ouders ook. Ik luisterde naar mijn
ouders.”
Het valt op dat Pascal de antwoorden geeft, Manuel (20), Samuel (24),
Bienvenus en Ctiza, die ook aanwezig zijn, zwijgen. “Zo is onze cultuur”,
zegt Pascal.
Geef jij geen antwoord voordat je vader iets gezegd heeft, Manuel?
“Nee, dat doe ik niet. Wij zijn respectvolle kinderen. Ik luister naar mijn
ouders.”
Samuel: “Je moet zorgen dat je discipline hebt. Dat betekent, dat je onder
water zit. Je ouders zijn boven water. Als we problemen hebben, bespreken we die met elkaar – alle kinderen praten mee, maar Pascal beslist wat
we moeten doen. Voor allochtone kinderen zijn hun ouders heel belangrijk. Zij hebben respectvolle kinderen.”
Hebben jullie in het kamp op school gezeten?
“Ja, we zaten met veertig kinderen in een groep, allemaal met een stuk
boomstam op schoot, papier en pen in de hand, buiten op de grond. Je
kon niet altijd goed verstaan wat er werd gezegd. Het kamp en de scholen
zijn van de UNHCR. Van mijn 5e tot mijn 16e heb ik in het kamp gewoond,
daar was ik gelukkig”, zegt Manuel, “als kind merk je niet dat je in een
kamp woont. We voetbalden, liepen hard, speelden met elkaar. We moesten in de buurt blijven, want je kon gemakkelijk verdwalen in het grote
kamp. Later heeft mijn vader ervoor gezorgd dat ik buiten het kamp naar
school kon. ’s Morgens om 6 uur ging ik op weg en ’s avonds om 6 uur
was ik weer thuis. Dan had ik vier uren gelopen.”
Wat deden jullie in het kamp?
Pascal: “Ik werkte daar bij de beveiliging, elf jaar lang.”
En jij Ctiza?
“Ik moest op de kinderen passen.”
Heb je nu een heel ander leven?
“Ik moet voor negen mensen koken. Soms kook ik Afrikaans, soms Nederlands, stamppot boerenkool bijvoorbeeld. Voor de Afrikaanse boodschappen gaan we naar Leeuwarden. Dan gaat er altijd iemand van de
kerk mee en dan gaan we met een auto. We gaan altijd naar de kerk. De
mensen van de kerk zijn aardig voor ons.” Pascal: “Ctiza kan heel lekker
koken.”

Drie kinderen Fumbele en een neef. V.l.n.r.: Sifa, Bienvenus, Manuel en Samuel (neef van
de familie). (foto: Harrie Slagter)

Toerisme te doen. Ik kan goed organiseren en communiceren en ook wel
mensen begeleiden die op reis willen. Ik wil zelf ook graag op reis. Ik weet
niet of ik terug kan naar Afrika, ik ben hier veilig, maar ik wil in mijn leven
graag iets doen voor kinderen die weinig mogelijkheden hebben. Eigenlijk
zou ik wel een boek willen schrijven.”
Waar moet dat boek over gaan?
“Dan wil ik over macht schrijven. In de Afrikaanse cultuur heeft een man
meer macht dan een vrouw. Dat vind ik niet goed. Daar zou ik over willen
schrijven.”
Samuel: “Ik schrijf wel eens een gedicht. Sifa heeft een eerste prijs
gewonnen met haar gedicht.”
Mag ik daar iets uit opschrijven?
Een paar regels eruit:
Liefde is mooi,
het zit in mijn hart,
ik wil het voelen en ruiken,
ik houd van liefde.
Voelen jullie je wel eens gediscrimineerd?
Pascal: “Toen we hier nog maar net woonden, werd er wel eens op de
ramen gebonsd en met steentjes gegooid. Ik ben blij dat ik in Buitenpost
woon. De mensen van de kerk helpen ons, Toos van der Vaart, meneer van
der Veen en zijn vrouw en meneer de Jong. Mijn kind is een keer geslagen.
Dat heb ik aangegeven bij de politie. Maar ik krijg geen antwoord. Soms
roepen mensen: jullie zijn apen.”
Ctiza: “God maakt zwarte en witte apen We moeten God danken. Wij
bidden elke avond met ons hele gezin voor onszelf, voor de mensen in
Buitenpost, voor Nederland. We voelen ons wel eens bang op straat,
maar God weet alles. We hebben ons leven aan God gegeven.”
Samuel: “Sommige blanken discrimineren meer dan zwarten, maar we
moeten respect tonen aan elkaar. Als iets niet goed gaat, moeten we bij
elkaar komen. In Afrika zijn we blij met blanke mensen. We discrimineren
daar niemand.”
Manuel: “Discriminatie begint bij jezelf. Als ik twijfel of de ander het wel
goed bedoelt, discrimineer ik al. Rascisme houdt vanzelf op als je je mond
houdt. Dan is het klaar.”

Wat wil je met je leven doen, Manuel?
“Ik zit nu in MBO 3, ik ga proberen verder te leren en dan de opleiding

Jannie Jensma

Het voornaamste gebruik van
beppe’s schort was, om haar
jurk te beschermen, omdat ze
er maar een paar had. Maar
ook, omdat het gemakkelijker
was om een schort te wassen
in plaats van een jurk. Ze gebruikte de schort ook als pannenlap om de pannen van de
kachel of uit de oven te halen.
Tevens diende de schort om
de tranen en vuile neus van de
kinderen af te vegen. En als ze
eieren uit het kippenhok ging
halen, was de schort ook heel
handig om de eieren te dragen. Als er visite kwam, konden
haar verlegen kinderen onder
haar schort schuilen. En als
het koud was, kon ze haar armen erin draaien om ze op te
warmen. De schort was ook
heel geschikt om de menigte
zweetdruppels af te vegen als
ze gebukt stond over de kachel
tijdens het koken. Hout voor de
kachel werd ook in de schort
naar binnen gebracht. Uit de
tuin droeg ze van allerhande
soorten groente in haar schort
naar binnen en als de erwten
gedopt waren, gingen de schillen in de schort.In de herfst
werd de schort gebruikt om
de appels op te rapen die onder de bomen lagen. Als beppe
onverwacht visite aan zag komen, stond je ervan te kijken
hoeveel meubeltjes dat ouwe
schortje nog in een paar seconden kon stoffen. Als het eten
klaar was, ging ze naar buiten
en zwaaide met haar schort.
Dan wist iedereen dat het tijd
was om binnen te komen. Het
zal nog lang duren, voordat
iemand uitgevonden heeft
wat voor zoveel doeleinden gebruikt kan worden, zoals dat
schortje! Vergeet niet, in deze
tijd zouden ons de rillingen
over de rug lopen bij de wetenschap hoeveel bacteriën er in
beppe’s schort zaten. Maar wie
maalde daarom en hebben we
er iets aan overgehouden…?

Spits gezegde

Een mens trachten te begrijpen is vaak zo moeilijk
dat men hem gemakshalve vaak veroordeelt.

Hoi, ik ben Meo, het
huisdier van Teo en Leo.
Ik zou zo graag
een eigen
slaapmand
willen hebben.

Asjemenou!
Daar ligt er één
kant en klaar!

Ik moet nog even een
paar handdoeken in
de droger doen!

Hier is het
tenminste lekker
warm!

?...

Een uurtje
later...
Zeg maar
niks...!
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Ate G ri j p stra
DorpsDenker -18Zoals de vorige keer toegezegd, zullen
mijn schrijfsels dit keer gericht zijn op
de tweede innerlijke zoektocht die ik
de afgelopen maanden heb ondernomen om tot diepere dorpswijsheden
te komen. Ik breng u even in herinnering dat de eerste kennisverrijkende
reis oostwaarts ging. En aldaar hopeloos strandde. Dit als gevolg van het
werkelijk tenenkrommende hersengekronkel dat ik aantrof in de geschriften van Lao Tse. In mijn optiek ging
dergelijke Chinese diepdenkerij de
spreekwoordelijke Jan-met-de-pet ver
boven de al even spreekwoordelijke...
eh... pet. Ik liet de Tao dus voor wat
het was en zocht een andere weg.
Nou ja, en dan is de kans natuurlijk
vrij groot dat je uitkomt bij de kwantummechanica. Hoewel... is dat wel
zo? Is die kans dan daadwerkelijk vrij
groot? Ik zou het eerlijk gezegd niet
kunnen zeggen. Wat ik wel weet, is
dat de kwantumtheorie de wereld in
ieder geval beschouwt in termen van
kansen, of laten we het ‘mogelijkheden’ noemen. Er is een mógelijkheid
dat een atoomkern tot radioactief
verval komt. En tegelijkertijd is er de
mogelijkheid dat ‘ie dat dus gewoon
effe lekker niet doet. Er is een mógelijkheid dat een in een stalen doos
opgesloten kat dood gegaan is als
gevolg van een blauwzuurvergiftiging.
De kans bestaat evenwel ook dat het
beestje (laten we ‘m voor de aardigheid Erwin noemen) nog altijd levend
en wel is. Volgens sommigen is er
zelfs een mogelijkheid dat Erwin tegelijkertijd morsdood en springlevend
is. Toegegeven, dat laatste lijkt enigszins onwaarschijnlijk, maar we ontkomen er nu één keer niet aan dat de
kwantumfysica de wetenschap is die
het universum deﬁniëert vanuit een
gegeven begintoestand en de mógelijke toestanden waarin het heelal zich
vanuit die toestand verder ontwikkelt.
Je zou het als één groot dobbelspel
kunnen zien (alhoewel je volgens Einstein ook de mogelijkheid hebt om dat
níet te doen). O ja, en we moeten de
Waarnemer niet vergeten. Volgens de
kwantumologen bestaan de dingen
namelijk pas als ze waargenomen
worden. Erwin de Kat is dus pas dood
als Iemand ziet dat ‘ie dood is. Of juist
levend. Of... zo. Volgens mij had ik in
een eerder stadium al aangegeven
dat ook deze verinnerlijkende wijsheidsreis enigszins vaag zou worden.
Mijn excuses daarvoor. Het moge in
ieder geval duidelijk zijn geworden dat
voor mij de overgang van de Oosterse
mystiek naar de kwantumnatuurkunde niet geheel onmogelijk bleek te
zijn. Volgens ingewijden is het zelfs zo
dat beide denksystemen elkaar grotendeels overlappen. Ik breng u in dit
verband eventjes ﬁjntjes de spiritueelwetenschappelijke hype van een aantal jaren geleden in gedachten, getiteld “What the Bleep Do We Know?”
Middels een beschavingsoffensief
van boeken en ﬁlms trachtte men ons
te ervan te overtuigen dat de rationele
realiteit waarin wij ons denken te bevinden veel magischer van aard is dan
we ooit voor mogelijk hadden gehouden. Ik herinner mij beelden van watermoleculen die zich in schitterende
patronen gingen ordenen als er een
labeltje met de woorden ‘Ik hou van
jou’ op een potje werd geplakt. Negatieve woorden leidden daarentegen
tot watermoleculaire chaos. Magisch
denken? Wellicht. En wat we in Achtkarspelen aan dergelijke kwantumwijsheid hebben? Wel, dat hangt ervan af hoe u de komende tijd van plan
bent uw voor zo’n zeventig procent
uit water bestaande mede-dorpsbewoners te gaan labelen.
Hoogachtend,
Uw DorpsDenker, drs. A. Grijpstra
(Facebook/Dorpsdenker Buitenpost)
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Volksverhalen uit de Friese Wouden -deel 7Dominees D
Varia (2)

in preek, dy ‘t klonk as in klok. Hy sei, dejinge, dy ‘t
ien ding weijoech, krige der sân wer foar in ‘t plak. Dat
32. Beest der beesten
hie it mantsje him goed in ‘e earen knope. Hy sei tjsin
Op in kear kaam dûmny op besite by in widdoufrou, dy
‘t wyfke, dy dûmny liket my in man ta fan syn wurd.
hie buorkerije. Hja seach mismoedich. Dûmny sei: “Hoe
Hy sil dwaan wat er seit. My tinkt, wy moas-ten him
is ‘t no, skeelt der wat oan?” “Ja, dûmny,” sei se. “Dat
ús ko mar bringe. It wyfke skytskoarre dêr earst wol
sit sa. Ik haw in ko en dy is siik.” En fuort dêrnei sei se:
wat tsjin oan - har iennich-ste ko, en sa’n besten ien
“Kin dûmny ek foar dy ko bidde?” Dêr hie dûmny net folle
- mar hawar, as hja der dan sân wer foar yn it plak krije
sin oan, mar omdat se oanhâldde, sei er op ‘t lêst: “Dan
soenen, dan moast it fansels altyd wêze. It boerke mei
mat dêr mar in slim set fan wêze.” Hja gong mei him nei
de ko oan it tou nei de pasterije ta. “Dy wie foar jo, dat
‘t bûthús ta. Dûmny gong achter de ko stean, die de hanhat jo preek útwurke.” Dûmny, dy ‘t sels seis kij op stâl
nen gear en sei:
hie, stie fersteld en woe sa’n jefte net oannimme. Mar
de man die gjin lichten, dat op it lêst, dûmny brocht de
“Hjir leiste, beest der beesten.
Jurjen van der Kooi. (eigen foto)
ko by de oare seis kij yn it lân en it mantsje kroaske
Yt en drink as alle beesten.
tofre-den ôf. Mar dy ko hie it dêr net nei it sin, mank
Wurd wer sûn, myn beest,
dy frjemde kornu-ten. Yn ‘e nacht raamde er sa bot tsjin ‘e hikke oan,
krekt sa’st altyd bist geweest.”
dat dy joech bilies en hy der troch, en dat wie rûts, lyk op it húske fan
‘e foarige baas oan. De oare seis founen dat aar-dich bitocht, dat dy der
En de ko waard wer better. Wat wie no it gefal? De dûmny leit in wyk
efteroan, dat sa koe it barre dat it boerke dy nachts sân baltende kij om
of wat letter siik op bêd. Hy hat swolderij yn ‘e keel. As de widdoufrou
‘e doar stean hie. Hy sei tsjin ‘t wyfke: “Hearst it wol? Us dûmny hat
dat heart tinkt se: no mat ik dûmny helpe. Hja giet nei him ta en dan
wurd hâlden; ha ‘k it dy net sein? En hy der ôf. De kij yn it lân en de
seit se: “Sil ik foar jo bidde?” “Ja, dat is goed,” seit dûmny. Hja docht
eigner fan sân bisten jowt him wer noﬂik del. Mar de oare moarns, as
de hannen gear en dan seit se:
dûmny syn feint de kij melke sil en it hiele lân is leech, sjocht dûmny
al efkes raar, mar hy tinkt soenen se ek by dat mantsje bidarre wêze?
“Hjir leiste, beest der beesten.
En ja, dêr rûnen se y ‘e ﬁnne. “Hark ris,” sei dûmny, “dit komt sa net
Yt en drink as alle beesten.
goed.” “Dit is sa krekt goed,” wie ‘t biskie, “jo ha snein sein, dy ‘t ien
Wurd wer sûn, myn beest ,
ding jowt, kriget der sân wer foar yn it plak. Dy kij binne nou mines,
sa’st altyd bist geweest.”
en jo meie der wol in rjochtsaak fan meits-je, as jo dat wolle, ik ha de
hiele tsjerke as tsjûge.” Dûmny tochte in skoftsje nei. Hy sei:”Under
Doe’t se dy wurden sei lake dûmny sa bot, dat de swolm yn syn hals
ien bitingst meie jo de kij hâlde, as it jo moarn slagget, it earst tsjin
briek troch en hy waard wer better, krekt lyk as de ko .
my “goemoarn” te sizzen.” Dêr gyng it boerke mei akkoart. Wat die
hy? Dy jûns let klattere hy yn in kastanjebean, dy ‘t yn ‘e pasterij-etún
33. David en Bathseba
stie, ﬂak foar de ﬁnsters fan dûmny syn studearkeamer. It roun al tsjin
Het nu folgende verhaal wordt in de rest van Nederlaand meestal als
toalven, dûmny wie drok oan it skriuwen, doe gong de doar iepen en
pastoorsverhaal verteld, maar in de Friese Wouden is het vooral geliefd
dêr fer-skiende Betsje, de húshâldster, mei in kop sealjemolke. Mar
als een dominee-huishoudster-verhaal. Die zijn er verder niet veel, want
doe wie it mei de stúdzje fan ‘e earwaarde dien. Hy sloech Betsje de
een ongetrouwde dominee kwam niet vaak voor. Het gezegde luidt
earm om ‘e mul en dat gong dêr yn ‘e nacht op in frijen, dat it klapte.
niet voor niets: een dominee zonder gemeente krijgt geen vrouw en
Op it lêst waard it dochs tiid fan ophâlden. Betsje gong ta de keamer út
een dominee zonder vrouw geen gemeente. Maar toch kwam het voor
en dûmny iepene in ﬁnster. Nou, tocht it boerke, moat ik myn trekken
en dat leidde tot dit verhaal dat speelt in de tijd dat de meeste domiwaarnimme. Hy sei: “Goemoarn.” Dûmny waard kjel en sei: “Binne jo
nees ook noch een kleine boerderij hadden.
dêr en wienen jo dêr al in skoft?” “Al sa lang sont David mei Bathseba
frijde.” wie it andert. (David wie dûmny syn foarnamme.) Dûmny wie
Op in doarpke yn ‘e Wâlden libbe in dûmny, dy wenne mei in húsgau biret. Hy sei: “Dan ha jo de kij earlik fertsjinne, mar jo moatte my
hâldster. Hy kaam ris op hûs-bisyk by in pear âlde minsken, dêr ‘t de
ûnthit-te, dat jo in goed slot op ‘e mûle ha.” Dêr hie it boerke neat op
man fan nea yn ‘e tsjerke kaam. Mar dit kear wist er de man sa te
tsjin en sa waard hy dus eigner fan sawn kij.
oertsjûgjen fan it nut fan it tsjerkegean, dat dy ûnthiet it him, hy soe takomme snein by dûmny yn ‘e preek komme. Dy sneins hâldde dûmny
Jurjen van der Kooi

Voordracht nieuwe burgemeester Achtkarspelen
De gemeenteraad van Achtkarspelen heeft woensdagavond 21 november
2012 besloten om de heer Gerben Gerbrandy bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan te bevelen om hem bij de Kroon
voor te dragen voor benoeming tot burgemeester van Achtkarspelen.
Advies van de vertrouwenscommissie
De gemeenteraad heeft een vertrouwenscommissie benoemd met de
opdracht een advies aan de gemeenteraad te geven over de geschiktheid
van de kandidaten die zich hebben aangemeld. De commissie heeft op 21
november 2012 dit advies aan de gemeenteraad meegedeeld. Op basis
van het advies draagt de gemeenteraad de heer Gerbrandy voor bij de
Minister. Daarmee spreekt de raad de wens uit dat de heer Gerbrandy de
nieuwe burgemeester van Achtkarspelen wordt.

Voordracht door de minister
Op grond van de aanbeveling van de gemeenteraad zal de Minister zijn
voordracht doen. Het is gebruikelijk dat de Minister de aanbeveling van de
raad volgt. De burgemeester van Achtkarspelen zal daarna bij Koninklijk
Besluit worden benoemd. Naar verwachting zal hij halverwege januari in
zijn nieuwe functie kunnen beginnen.
Nieuwe burgemeester
De heer Gerbrandy is 60 jaar, gehuwd en woont in Gauw. Hij was van
1998 tot 2010 wethouder van de per 1 januari 2011 opgeheven gemeente
Wymbritseradiel. Sinds 1 januari 2011 is hij voorzitter van de FNP-fractie
in de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân. In de periode voor zijn wethouderschap was hij werkzaam als leraar in het voortgezet onderwijs.

Puzzeloplossing
Bijna elke maand staat er een puzzel in dit blad. De oplossingen worden
in onze Bibu-ton gedeponeerd. Af en toe zit er een bijzondere kaart bij. Zo
ook dit keer! Deze mooie inzending heeft dit keer de prijs gewonnen.

Ui t d e ou d e d o os

Schoolverlaters april 1947. Bovenste rij v.l.n.r.: Meester Beerda, Piet Dijkema, Filippus
Beiboer, Jan Brik, Luitzen Dijkstra, Tjerk Smit, Filippus Hamstra, Henk Wijma, Bert Veenstra, Dedde Wiersma en Harke Tamsma. Zittend v.l.n.r.: Annie Hofstede, Minnie v.d.
Berg, Geeske Ylstra, Wiesje Miedema en Griet Wiersma. Voorste rij, op de grond: Gerrit
v.d. Meulen en Anno Wiersma. (foto: Juul Beerda)

Alle zondagen
16.00-20.00 uur
geopend!

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

mandarijnen

2 0 s t u k s € 3 ,5 0

perssinaasappelen

2 0 s t u k s € 3 ,5 0

bildtstar of borgers

10 kg

€ 5 ,0 0

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

Grienewei 52 - 9137 SB Oosternijkerk
Tel. (0519) 241888 - www.faber-installaties.nl
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1e Duitse aanval

De Strijd rondom Blauwverlaat
14 april 1945
Kaartje van de strijd rondom Blauwverlaat. (illustratie: Jasper Keizer)

de naderende bevrijders tegemoet,
om hulp te vragen. Dicht bij Drachten ontmoetten ze de Canadezen,
die hen de toezegging deden dat
de volgende dag, zondag 15 april,
er hulp zou komen. Maar de wachtpost te Lutjepost had inmiddels
de beweging van de vijand opgemerkt. Er werden nu direct twee
groepen het veld ingestuurd. Daarop volgde een vuurgevecht tussen
de groep bij de brug en de vijand
en tussen de groepen uit Lutjepost
en de Duitsers, die nu op hun beurt
in een lastige positie kwamen. Tijdens dit gevecht kreeg Van Mourik
bericht dat vanuit Buitenpost twee
wagens met landwachters naderden. De zes overgebleven NBS’ers
te Lutjepost werden in een hinderlaag gelegd en openden direct
het vuur toen de wagens in zicht
kwamen. Eén wagen ging daarop
in volle vaart richting Blauforlaet,
niet wetende wat daar aan de hand
was. Hier gaven de inzittenden
zich zonder strijd over. De landwachters van de tweede wagen
beantwoordden het vuur, maar gaven zich al spoedig over. Toen het
donker begon te worden werd het
vuren in het veld gestaakt, om te
voorkomen dat eigen mensen werden geraakt. De Duitse militairen
trokken zich daarop terug naar Gerkesklooster. De eigen stellingen
bleven de gehele nacht bezet. Het
was een enerverende zaterdag geweest voor de NBS-Achtkarspelen
en de groep Buitenpost, die er in
haar geheel bij betrokken was geweest. Het mag een wonder heten
dat er niemand gesneuveld was of
gewond raakte. De leden hadden
wel wapeninstructies gehad,
maar nooit met het wapen kunnen
oefenen in het schieten. Men had
ook niet in groepsverband kunnen oefenen. De bevelsstructuur
had men eveneens niet kunnen
beoefenen. En toch verliep alles
gedisciplineerd. Aan Duitse kant
vond men één gesneuvelde en
een zwaar gewonde. Al bracht de

door Janne Oosterwoud

Wêr is myn tas? Nergens, yn it hiele
fakânsjehúske net. Myn maat bellet myn mobile nûmer. Stilte. Fertwivele sjoch ik him oan. It bankje
op ‘e seedyk… haw ik him dêr…
Net seure seit er, hinne! It is al oer
tsienen en tsjuster. In kilometer of
sân oer ûnferljochte dykjes en ûnferhurde paden. Dêr’t wy net fytse
kinne rêde wy ús mei de bûslampe.
It is oppassen op dy knoffelige dyk.
De knibbels trilje my. Bankpas, autopapieren, rydbewiis, telefoan, fototastel, sinnebril… allegear kwyt?
Ik moat der net oan tinke.

Dijkhuisterweg

Trekweg

Bankje

Landwacht

Brêgeloane

De OD-groep Buitenpost (3).
De vorige aﬂevering eindigde met
een bericht aan Van Mourik dat er
Duitsers in een bootje onderweg
waren om de bruggen ‘te laten
springen’. Deze boodschap was de
aanleiding om direct tot actie over
te gaan. Onmiddellijk stuurde hij
een mitrailleurgroep, versterkt met
enkele schutters, naar een plek ten
westen van de brug te Kootstertille.
Een bazookagroep kreeg opdracht
om bij Rohel in een hinderlaag te
gaan liggen, eveneens versterkt
met enkele schutters. Eén en ander werd aanleiding om de brug bij
Blauwverlaat te nemen. Omstreeks
13.00 uur werd de aanval ingezet.
Ongeveer vijftig manschappen
werden in de richting van de brug
gedirigeerd. Een zelfde aantal bleef
als reserve in Lutkepost. Het verloop van de acties volgen we nu
aan de hand van de rol die diverse
leden van de groep Buitenpost
daarin vervulden. Het overmeesteren van de Duitse post bij de brug
behandelen we daarom bij ieder lid
van de Buitenposter groep die daar
aan meedeed. We gaan nu eerst
verder met de rol van Van Mourik.
Deze coördineerde de acties rond
de brug en ontving tegelijkertijd
een aantal verzoeken om over de
provinciegrens in Groningen te
hulp te komen. Van Mourik ging
hier niet op in. Hij wilde zijn krachten hier geconcentreerd houden,
om vanuit Lutkepost eventuele
hulpacties te kunnen ondernemen.
Het bleek een goede beslissing,
zoals we hierboven reeds zagen en
ook enige tijd later duidelijk werd.
Omstreeks 16.00 uur naderde een
sleep vanuit Gerkesklooster, ging
aan wal en opende meteen het
vuur op de brug, die inmiddels in
handen van de NBS was gevallen.
De Duitsers op de schepen hadden kennelijk in de gaten gekregen dat het bij de brug niet in orde
was. Hun vuur werd onmiddellijk
door de NBS beantwoord. De bren
bracht het Duitse vuur tot zwijgen
en de bazooka plaatste een voltreffer in de stuurhut. Van Mourik
riep nu de post bij Rohel te hulp.
Deze kwam na aankomst meteen
in actie vanaf de zuidkant van het
kanaal. De Duitsers sprongen of
zwommen daarop naar de wal en
verschansten zich achter enkele
boerderijen en een sleepboot. Met
hulp uit Gerkesklooster hergroepeerden ze zich om met een omtrekkende beweging de NBS in de
rug aan te vallen. Van Mourik begreep onmiddellijk dat hij nu tussen
het kanaal met de opgehaalde brug
en de vijand terecht kwam. De
brug was opgehaald als een barricade voor een eventuele vijand uit
het zuiden. Zijn beide ordonnansen
Teakle Holwerda (Julianalaan) en J.
D. van der Velde stuurde hij daarop

Hast oan it bankje ta, hat myn maat
telefoan. De soan! “Binne jim soms
in tas kwyt? In frou op Skylge hat my
belle, se hat in tas fûn op ’e seedyk
by Baaiduinen.” Dan falt even alles
te plak en in grut geloksgefoel oerfalt my. Dy earlike frou, de soan, de
tas terjochte, en wy tegearre op ‘e
tsjustere seedyk ûnder in prachtige
stjerrehimel. De ljochtbaan fan de
Brandaris gliidt oer it roerleaze Waad
en yn ‘e ﬁerte ljochtsje de fjoertuorren fan Flylân en it Amelân. “Romantyske nacht”, suchtsje ik, “sille
we noch even nei dat bankje?”

nacht rust, dat betekende niet dat
de zorgen voor Van Mourik voorbij waren. In Lutjepost lag maar
een kleine bezetting, zes man als
rugdekking. Zou de vijand, ervaren

militairen, de volgende dag terug
komen en wellicht met versterking vanuit de Groninger kant? En
wat kon men nog verwachten uit
de richting Buitenpost? Er werd
besloten om Kollum te vragen of
daar misschien nog hulp te krijgen
was. Al was van de vijand nu niets
meer te merken, van een volledige
rust was nog geen sprake. Bij het
donker worden zag men vanaf de
brug ‘een geweldige vuurgloed’.
Enkele schepen stonden in brand.
Een poos later ontploften granaten en sprongen vaten gevuld met
olie. Het lawaai en geknetter was
in een verre omtrek te horen. Geen
wonder dat velen in Buitenpost bezorgd waren over hun geliefden. Zo
wachtte men in spanning af wat de
komende dag, zondag 15 april, zou
brengen. Wat die zondag bracht
zien we de volgende keer.
Jasper Keizer

China Garden wokrestaurant bestaat al weer 2 jaar en het
zijn goede jaren geweest, ondanks de crisis.
Kerstmis
December is altijd een vrolijke maand met veel feestelijkheden. Het
voornaamste feest is Kerstmis en ook voor China Garden zijn dat de
drukste dagen van het jaar. Zoals u gewend bent van ons zin we beide
kerstdagen geopend. Om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te
geven om van ons speciale kerst wokbuffet te genieten hebben we op
beide dagen twee sessies waarvoor u kunt reserveren.
De eerste sessie is van 16.00 uur tot 18.30 uur.
De tweede sessie loopt van 19.30 uur tot 22.00 uur.
Het speciale kerst wokbuffet zal uitgebreider en luxer zijn.
De prijzen
De volgende prijzen worden door ons berekend gedurende de kerstdagen. Alle prijzen zijn all-in, dus inclusief alle drankjes, met uitzondering van buitenlandse gedistilleerde dranken.
Volwassenen
Kinderen van 3 tot en met 6 jaar
Kinderen van 7 tot en met 11 jaar

€ 35,50
€ 13,50
€ 19,50

Reserveren
Voor beide kerstdagen is reserveren verplicht. U kunt reserveren voor
ons feestelijke kerst wokbuffet op tel. 0511-541297. Natuurlijk kunt u
ook gewoon langskomen om te reserveren. Beide kerstdagen bent u
vanaf 11.30 uur van harte welkom uw kerst maaltijd af te halen.

Carin’s Haarmode heeft nieuw interieur
Carin’s Haarmode heeft
een volledig nieuw
interieur. De vernieuwing van de herenen dameskapsalon in
Buitenpost is met succes afgerond. “Na een
week van verbouwen is
het eindelijk zover. We
kunnen onze klanten
weer ontvangen in een
moderne kapperszaak.”
Carin Knoop is trots op
de upgrade van haar
kapsalon. “Een frisse
wind was wel nodig,
helemaal wat betreft
het interieur. Dat heeft
bijna tien jaar dienst
gedaan.” Carin startte
haar loopbaan in Kollum bij kapsalon Feikje.
“Nadat ik daar bedrijfsleider werd, was de stap naar een eigen bedrijf snel gemaakt.” Carin begon in Augustinusga en dat bleek een voltreffer. “De zaak liep prima en
ik heb in elf jaar een trouwe klantenkring opgebouwd.” Inmiddels zit
Carin’s Haarmode bijna een decennium aan de Kuipersweg. “Met een
vast team bestaande uit Annet, Jellie en Jeannette werken we met veel
plezier. We volgen cursussen en shows om op de hoogte te blijven van
de laatste trends.” Het maken van een afspraak bij Carin’s Haarmode
kan online. “Een service waar al veel klanten gebruik van maken”, vertelt Carin. “Dat onze kapsalon is vernieuwd gaan we natuurlijk vieren.
Wij knippen t/m 8 december extra kort! Je krijgt namelijk 15% korting
op elke normale knipbeurt.”

Desperate
Hyveswife - 8 Gesien Leguijt, 29 jaar, moeder van
drie zoons, hield een dagboek bij
vanaf de geboorte van haar jongste
telg. Haar dagboek was wekelijks te
lezen op hyves (sociale media). Hier
is het verhaal van een doodgewone
huisvrouw, een doodgewone moeder met een doodgewoon leven.
Wie is de baas?
Hier in huis vraag ik me regelmatig hetzelfde af: Wie is hier nou eigenlijk de baas? Vanmorgen kreeg
ik een zeer duidelijk antwoord
van mijn middelste zoon. Met gefronste wenkbrauwen en een heel
woest verrokken mondje gaf hij
me een beste uitbrander: “Jij hier
niet baas, ik hier baas, jij niet
luistert, ik hier baas!”. Daarna
stampte hij (op dringend consequent advies van mijn kant) kwaad
naar de keuken (waar de deurmat
al keurig lag te wachten op de uit te
zitten straf). Hij zou onderweg nog
even de deur kwaad dichtgooien,
maar helaas daar zat een stopper
tussen, dus de deur stuiterde met
grof geweld tegen de deur van de
hal. Met een beteuterde blik keek
hij naar het effect dat zijn gedrag
had gehad (niet veel, moeders zat
haar lach in te houden en vaders
ging stoïcijns door met mobiel computeren). En weer zat ik te denken:
Wie is hier nu eigenlijk de baas?
Zijn het de kinderen? Omdat ze
ondertussen zo’n beetje ons hele
ritme beheersen? Of zijn het nog
steeds vader en moederlief, omdat zij nog steeds degene zijn die
besluiten wat ze aan krijgen, wanneer ze naar bed moeten, wanneer
ze een beloning krijgen, of straf. Of
toch de kinderen, omdat we graag
om 10.00 uur uit bed hadden willen komen, maar onze telgen ons
al om 6.30 uur wakker hadden, zodat we om 7.30 uur aan de kofﬁe
zaten? Tja, het is een vraag waar
ik elk moment van de dag weer
een ander antwoord op krijg. Natuurlijk zijn wij nog steeds de baas.
Wij stellen de regels en handhaven
die. Wij besluiten en beslissen en
zij hebben te volgen, omdat ze zelf
nog te jong zijn om zulke besluiten
te maken. Kijk dan heb ik het niet
over een ‘wat wil ik op brood’ besluit of een ‘waar wil ik mee spelen’ besluit. Nee, dit gaat om de
‘naar welke school gaat mijn kind’
besluiten en de ‘kan ik die en die
investering maken’ besluiten. Maar
de kinderen zijn natuurlijk wel in
ons leven gekomen en hebben dat
danig op de kop gemikt. Ik bedoel
maar, ik kan me niet eens meer
voorstellen hoe het was zonder
ze. Ik weet dat we in het begin van
ons huwelijk vaker uitsliepen en
vaker uit eten gingen. Ik weet dat
we regelmatig er met zijn tweeën
op uitgingen en dat we onze dagen
gewoon indeelden zoals we ons
voelden. Ik weet dat… ik kan het
me alleen niet meer voorstellen.
Dus ik denk dat we hier allemaal
een beetje de baas geworden zijn.
(Wij een beetje meer dan zij!) De
kinderen regelen hier regelmatig
ons (ik geef toe: gezondere) ritme
en zijn de baas over de klok. Maar
wij… wij zijn de baas over de gang
van zaken. Wij zijn de baas over
de regels in huis… En ik denk er
sterk over de volgende keer maar
gewoon eens de discussie aan te
gaan met onze middelste burgemeester. Wij waren in dit geval de
baas… waarom?... Omdat ik het
zeg, daarom!

Gebonden uitvoering op A4 formaat
voor de aantrekkelijke prijs van € 19,90

Voorstraat 5 - 9285 NM - Buitenpost - tel. 541545 - fax. 541524
winkel@enormvanderveen.nl - www.enormvanderveen

Boekhandel IJlstra
Kuipersweg 16, tel. 540351
www.zoutzoet.com

Ten Cate
3 + 1 gratis

Wij hebben ze weer voor u ingekocht, de mooiste
kerstbomen van Buitenpost!
Verkoop start 1 december.
Blauwsparren en Nordmannsparren.
Verschillende maten, ook in pot.
Gratis bezorgd in Buitenpost.
Elke middag vanaf 13.00 tot 20.00 uur geopend.
Vrijdag en zaterdag hele dag open.
Geniet op de zaterdagen van een lekker glaasje glühwein!

De Binnenste Buiten Post

p a g i n a 13

Woonwagenkamp

Gewoon Eline

Dat Buitenpost al 85 jaar een woonwagenkamp heeft, zullen velen u niet gedacht
hebben. Dat hier een dergelijke vorm van
wonen aanwezig is, kan vrij uniek genoemd
worden, omdat de meeste plaatsen in Nederland geen woonwagenkamp kennen.
De redactie is eens in het gemeente-archief
gedoken om na te gaan hoe dit tot stand
gekomen is en op welke wijze dit zijn verdere beloop had.

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, ondernemend, besluiteloos, prettig
gestoord en passie voor journalistiek & nieuwe media. ‘Dat waren al
meer dan vijf hè?’

Rond 1900 trokken er nogal wat woonwagens
door ons land. Ook van over de grens. De
mensen die een dergelijke woongelegenheid
op wielen bewoonden, probeerden op diverse
manieren geld te verdienen om zodoende aan
de kost te komen. Zigeuners deden dat vaak via
hun bijzondere vorm van muziek en zang. Kermissen trokken ook op deze manier rond en dan
had je tevens ambachtslieden als de scharensliep, de stoelenmatters en mensen die klussen
van verschillende aard wilden verrichten. Dat
deze woonwagens op bepaalde momenten ergens moesten staan, al was het alleen maar om
(nacht)rust te moeten genieten, is duidelijk, maar
gemeenten of gemeentebesturen waren daar
niet happig op. De inwoners van die gemeenten
ook niet. Dit rondtrekkende volk had geen beste
naam en daarom bracht het innemen van een
standplaats voor korte of langere tijd nogal eens
de nodige problemen met zich mee. Dat deze
woonwagenbewoners tegen dat gebrek aan
medewerking nog wel eens in opstand wilden
komen, was, van hun kant bekeken, eigenlijk
heel menselijk. Gemeenten probeerden moeilijkheden te voorkomen en schoven de zaak
naar buurgemeenten en die waren daar op hun
beurt niet van gediend. Dit leidde ertoe dat er
in 1918 van regeringswege werd ingegrepen
met de invoering van de Wet op woonwagens
en woonschepen. De gemeenten werden uiteraard verplicht deze wet uit te voeren. Ook dat
ging niet van harte, omdat gemeenten stand- of
ligplaatsen voor woonwagens en woonschepen
moesten aanwijzen en inrichten. Ook dat gaf
geharrewar en ook hier vond de ene gemeente
de andere (buur)gemeente daar veel geschikter
voor. Van hogerhand werd nader opdracht gegeven een groter of kleiner woonwagenkamp te
creëren. Dat had tot gevolg dat de gemeenteraad van Achtkarspelen op 6 september 1927
besloot ‘dat woonwagens mochten staan op de
driehoek aan den weg Buitenpost-Augustinusga
bij het begin van de zogenaamde Bruggelaan’.
Verder stond er in die verordening dat gedurende 14 al dan niet achtereenvolgende dagen bin-

Het woonwagenkamp. (foto: Juul Beerda)

nen hetzelfde kalenderjaar dit verblijf kosteloos
mocht plaatshebben. Bij langer verblijf moest
voor elke dag 25 cent per dag bij vooruitbetaling
tegen afgifte van kwitantie worden voldaan ten
kantore van de gemeente-ontvanger.
Op 13 mei 1938 stelde de gemeenteraad een
nieuwe verordening vast en daarin werd gesteld dat woonwagens binnen de gemeente
alleen plaats mochten innemen op het woonwagenkamp aan den weg Lutjepost-Kooten. In
een toelichting werd aangegeven dat aan een
standplaats of een woonwagenkamp steeds
zwaardere eisen werden gesteld wat betreft
drinkwater, stalling en toiletgelegenheid. Ook
van deze ontwikkeling maakten gemeenten een
ﬁnancieel heet hangijzer. Men had er in wezen
geen cent voor over. Op den duur komt Achtkarspelen in overleg met de Provincie, het Woonwagenschap en andere instellingen ter zake tot
de vaststelling van een standplaatsverordening
op 29 juni 1972, waarbij het woonwagenkamp
Buitenpost als enig openbaar centrum voor
woonwagens in de gemeente wordt aangewezen met een capaciteit van vijf standplaatsen.
Dit hield het treffen van (huishoudelijke) voorzieningen in. In 1976 vindt aansluiting op het elektriciteitsnet plaats door het PEB.
Op 24 augustus 1978 wordt er een advertentie
geplaatst waarin het college van B&W bekend
maakt dat het van plan is zichzelf een vergunning te verlenen voor de bouw van een toilet
op het woonwagenkamp. Belanghebbenden
(wie zijn dat in dit geval precies?) kunnen bin-

nen 14 dagen schriftelijk bezwaren tegen dit
voornemen indienen. Het dossier vermeldde
niets over binnengekomen bezwaren. Dat het
woonwagenkamp geen liefhebberij werd en
daarom een ‘hoofdpijndossier’ bleef, bleek uit
een notitie dat in het net van nieuwe woonwagencentra van het Woonwagenschap Friesland
het woonwagenkamp Buitenpost geen functie
meer had en dat het gemeentebestuur in principe akkoord ging met ophefﬁng. Het openbaar
lichaam woonwagencentra achtte zich echter
niet tot ophefﬁng bevoegd en vond dat de gemeente dat zelf moest beslissen. De Landelijke
Vereniging van Woonwagenbewoners ging zich
er mee bemoeien en die vond als vanzelfsprekend dat het woonwagenkamp te Buitenpost
behoorde te blijven bestaan, omdat de Woonwagenwet aangaf dat iedere gemeente standplaatsen voor woonwagens diende te hebben.
Het gemeentebestuur besluit dan (weer in principe) verder te gaan met het inrichten van het
kampje, waaraan voor alle duidelijkheid werd
toegevoegd: van beperkte omvang. Het kampje
moest schijnbaar heel klein blijven. Toch komen
er in 1980 gesprekken op gang om het woonwagenkamp enigszins uit te breiden. In maart 1982
worden de kampbewoners hierover gehoord.
Die kiezen voor een zogenaamd ‘langgerekt’
model met acht standplaatsen. Dat ‘langgerekt’
hield waarschijnlijk verband met de privacy. In
1983 vond renovatie plaats. Anno 2012 heeft
het woonwagenkamp 11 stand plaatsen.

December de maand van wereldcadeaus...
Buiten is het weer alweer guur en de dagen zijn alweer kort. Kortom het
einde van het jaar nadert met rasse schreden. En dan wordt het tijd voor
het inkopen van cadeaus. Denk voor het kopen van uw sinterklaascadeaus
ook eens aan een alternatieve winkel, een winkel met een missie. Maar
ook een winkel met prachtige originele cadeaus, afkomstig uit de hele wereld, zoals kinderspeelgoed, blikvangers voor uw interieur, bijzondere sieraden, tassen, sjaals en noem maar op. En bovendien zijn er artikelen in alle
prijsklassen, dus een wereldwinkel cadeau hoeft niet per sé duur te zijn! De

wereldwinkel dus! Met vestigingen in Buitenpost (in de hal van de Poiesz
supermarkt) en Surhuisterveen. Wist u trouwens dat u bij de wereldwinkel
in Buitenpost ook terecht kunt voor slaafvrije chocoladeletters van het merk
chocolonely? En natuurlijk kunt u ook in de wereldwinkel terecht voor food
producten bijvoorbeeld voor een bijzonder kerstpakketje of gewoon voor
dagelijks gebruik. Ook kunnen wij uw bedrijfskerstpakketten verzorgen. Op
dinsdag 4 december is de wereldwinkel Buitenpost ook op ochtend geopend, dus van 10.00 tot 17.30 uur. Graag tot ziens in onze winkels!

Oproep gastgezinnen
Hallo, mijn naam is Nicole, ik een Argentijns meisje van
16 jaar (zie foto rechts). Eind februari 2013 wil ik heel
graag naar Nederland komen voor mijn uitwisselingsjaar, dat duurt tot januari 2014. Ik wil Nederland gaan
ontdekken, Nederlands leren, en misschien ook wel
een beetje Fries, allemaal nieuwe ervaringen op doen,
zoals alle dagen naar school ﬁetsen, een boterham
met pindakaas en hagelslag leren eten, proberen of
ik drop lekker vindt, of juist niet. Ook ben ik benieuwd
naar de gewoontes en gebruiken in Nederland, hoe
het weer is en wat ik ook heel erg wil is, nieuwe vrienden maken. Om dit allemaal te kunnen doen heb ik
alleen nog een een lief gastgezin nodig waar ik als een
tijdelijk gezinslid zolang mag wonen. Wie o wie lijkt het
een avontuur om het mij mogelijk te maken om een
voor mij nieuwe wereld te ontdekken en mij daarbij zo
nodig een beetje te helpen.
Wilt u meer weten over mij, of één van de andere 13 buitenlandse scholieren, die ook graag naar Nederland willen komen, neem dan een kijkje op www.afs.nl of stuur
een mailtje naar afsfryslan@hotmail.com en misschien
zien we elkaar dan eind februari wel op Schiphol.

Tot diep in de nacht
Vroeger, toen ik nog bubbels in
mijn melk blies en schaamteloos
met een melksnor naar school
ﬁetste, kon ik in een paar dagen
tijd een boek van 350 bladzijden
uit lezen. Tot diep in de nacht lag ik
kinderboekenklassiekers van Roald
Dahl, Carry Slee en J.K. Rowling
te lezen. Stiekempjes lag ik onder
de dekens met een leeslampje de
laatste zinnen van het hoofdstuk te
lezen. “Soﬁe, die in haar nachtpon
gehurkt op de vloer van de grot zat,
staarde hem aan door de dikke glazen van haar stalen bril. Ze trilde als
een blad in de wind en een ijskoude vinger gleed langs haar ruggengraat. ‘Ha!’ schreeuwde de reus en
liep handenwrijvend op haar toe.
‘Wat heeft wij hier?’ Zijn donderende stem rolde langs de muren van
de grot als een donderslag.” Spannend! Zodra ik voetstappen op de
trap hoorde, had ik een speciale
volgorde van handelen om maar
niet te hoeven horen dat ik moest
stoppen met lezen. Eerst ging ik
goed luisteren naar wie de trap op
ging. Mijn vader nam de traptreden met twee tegelijk, terwijl mijn
moeder zachte, geduldige stappen
zet. Vervolgens deed ik het lampje
boven mijn bed bijna helemaal uit.
Niet helemaal, want dan zou je een
harde klik horen. Daarna legde ik
mijn boek op zo’n manier neer, dat
het net leek alsof ik in slaap zou zijn
gevallen tijdens het lezen. Achteraf
gezien niet zo tactisch, want vaak
genoeg kwam het voor dat mijn vader of moeder toch mijn slaapkamer
binnenliep, het boek pakte en aan
de andere kant van de kamer op de
kast legde. Wilde ik mijn boek terug
dan moest ik uit mijn warme nest,
op m’n tenen door de slaapkamer
sluipen en ervoor zorgen dat ik niet
op de plekken ging staan waar de
vloer kraakte. Ik was de held in mijn
eigen verhaal: als een soort superwoman die de laserstralen niet
mocht aanraken, manoeuvreerde ik
door mijn slaapkamer. Waren mijn
ouders weer beneden, dan kon ik
opgelucht ademhalen en sloeg ik
mijn boek weer open. Toen ik naar
de middelbare school ging, kreeg
ik een andere blik op lezen. Met
moeite probeer ik nu iedere week
een paar bladzijden uit diverse studieboeken te lezen, maar dat is niet
niks. Ik lees hardop voor en ik leg
anderen uit wat ik precies moet
weten voor een tentamen, maar
dat is niet het lezen van vroeger.
Toen ik nog op de basisschool zat
viel ik met mijn boek in slaap, nu
stop ik wanhopig mijn studieboek
onder mijn kussen, want dat brengt
geluk. Tenminste, dat hopen we
dan maar.
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Hoveniersbedrijf

P. Douma

voor vakkundig snoeiwerk en tuinonderhoud

Tevens verkoop van tuinmeststoffen en eikenhouten vaten
West 92, Buitenpost, tel. 0511 543870 of 06-23115155, www.eikenvaten.nl

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

December cadeau aanbiedingen kom langs in de winkel of zie onze website.

S p o r tko p p en door Bote de Haan

De Binnenste Buiten Post

Jeugdcommissie tennisvereniging Buitenpost

Eén van de meest actieve clubs is ons dorp is Tennisvereniging
Buitenpost. Er worden allerlei toernooien voor de leden georganiseerd zoals de Paardencup ten tijde van de feestweek; dit artikel
richt zich speciaal op jeugdtennis en in het bijzonder op de activiteiten van de Jeugdcommissie. Deze bestaat op dit moment uit
vier dames, te weten Gea van der Veen, Marjo Meier, Mascha van
der Hek en Christina Kooistra. Laatst genoemd zijn twee nieuwe
commissieleden. Marjo en Gea verlaten volgend jaar de commissie, de commissie is nog op zoek om hun plekken op te vullen.

Het doel van de commissie is het
op een speelse wijze promoten
van de tennissport onder de Buitenposter jeugd. Zo wordt ieder
seizoen afgesloten met een feestavond. Nieuwe jeugdleden kunnen
lid worden door eerst deel te nemen aan Maak kennis met Tennis,
verzorgd door Pro tennis, zij geven
tennisles. Zonder tennisles kun je
ook lid worden. Je hoeft geen ervaring te hebben met tennis. Voor
zowel de jongere jeugd als oudere
jeugd worden meerdere malen in
het jaar activiteiten georganiseerd,
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een combi van tennis met wat
leuks ernaast.
Ieder najaar is er voor de jeugd in
de gemeente Achtkarspelen een
toernooi tussen de vier dorpen
die een tennisvereniging hebben.
Dit zijn Augustinusga, Harkema,
Surhuisterveen en Buitenpost. Zij
strijden dan om de Achtkarspelen
cup. Mascha vertelt: “Dit toernooi
wisselt van jaar tot jaar tussen de
vier dorpen. Wij doen dat dus ook
één maal in de vier jaar. Voor onze
jeugd is het goed om elders te spelen. Dit om alvast te wennen aan

V.l.n.r.: Christina Kooistra, Mascha de Hek en Marjo Meier. (eigen foto)

andere banen en daarnaast het creeren van de nodige uitdaging tegen
onbekende spelers voor verbeteren van je tennisvaardigheden. En
natuurlijk enorm leuk om andere
kinderen te ontmoeten.
Ook heel leuk is het Ouder-Kind

toernooi. Ieder kind mag een volwassene meebrengen die dan
met hem of haar gaat dubbelen
tegen een ander ouder-kind koppel. In november van ieder jaar
wordt de competitie afgesloten
met een feestavond. Op zich heeft

die avond niets met tennis te maken, maar de kinderen genieten
altijd enorm. De jeugdcommissie
organiseert dan altijd iets aparts.
Zo waren er in voorgaande jaren
een spokentocht en een vossenjacht. Dit jaar staat een levend
Cluedo Spel op het programma.
Iets unieks voor Buitenpost. Het
winterseizoen wordt er niet door
de jeugd getennist in het complex
aan het Freulepad. Wel kan er Indoor worden gespeeld, er is een
tennishal in Veenwouden waar een
baan gehuurd kan worden.
Op dit moment telt de tennisvereniging dertig jeugdleden. De
commissie gaat fanatiek bezig om
meer jeugdleden te gaan werven.
We zullen dit op diverse manieren
gaan proberen, clinics op scholen, vriendjes/vriendinnetjes laten
meegaan naar tennisles. En ook
op deze manier: kom eens kijken
bij tennisvereniging Buitenpost aan
het Freulepad.

Nieuwe kansen kunstgrasvelden Achtkarspelen

Schutjas sociëteit De Freonskip

Het college van b&w van Achtkarspelen onderzoekt of
een coöperatie van sportverenigingen het onderhoud
van sportvelden kan uitvoeren. Sportverenigingen kunnen dat goedkoper doen dan de gemeente. Het geld
dat de gemeente vrij speelt, wil het college gebruiken
voor een deel van de ﬁnanciering van de aanleg van
kunstgrasvelden in Harkema, Twijzel en Buitenpost en
de renovatie op termijn van het kunstgrasveld in Surhuisterveen.

Op vrijdagavond 2 november waren 17 leden van schutjas sociëteit De
Freonskip weer van de partij voor hun maandelijkse wedstrijd in de achterzaal van The Point. Hier volgen de uitslagen.

Financiering
Het college wil de aanleg van kunstgrasvelden mede
ﬁnancieren met de opbrengsten van de verkoop van
grond met een sportbestemming ten behoeve van
woningbouw. Het gaat daarbij om een deel van het
Mejontsmaterrein in Buitenpost, de ijsbaan in Harkema en het korfbalveld in Twijzel. Daarvoor moet wel
de bestemming van deze locaties worden aangepast.
Coöperatie
De gemeente wil het onderhoud van de kunstgrasvelden onderbrengen in een coöperatie van de sportverenigingen in Achtkarspelen. De coöperatie wordt verantwoordelijk voor het onderhoud van de kunstgrasvelden. De gemeente blijft verantwoordelijk voor het

gebruik en de verhuur van de sportvelden.
Vertrouwen
Wethouder Marten van der Veen ziet de toekomst met
vertrouwen tegemoet: “Der is no in kâns om inkelde
keunstgersfjilden yn ‘e gemeente te realisearjen, troch
terreinen mei in sportbestimming te ferkeapjen. Dêrnjonken sille de ferienings sels ek by de oanlis en it ûnderhâld de hannen út ‘e mouwen stekke moatte. Mar
dat binne de sportklups wol wend. Der is hjir oer it
generaal in grutte ynset fan frijwilligers. Ik bin der wis
fan dat wy mei elkoar, de gemeente en de sportklups,
it oprêde.”
Kunstgras
Op een kunstgrasveld kan vaker gesport worden.
Daardoor is de huuropbrengst van een kunstgrasveld
ook hoger. Daar staat tegenover dat de aanleg en het
onderhoud van een kunstgrasveld duurder is.
Gemeenteraad
De gemeenteraad van Achtkarspelen bespreekt het
voorstel van b&w op 22 november. Kijk op: www.
raad-achtkarspelen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2012/22-november/19:30/Kunstgrasvelden

Terug- en vooruitblik Concours Hippique
Het Concours Hippique 2012 in Buitenpost was voor zowel Deanne Elzinga als Dietha Paauw hun eerste
jaar in de functie van bestuurslid.
Dietha was in het voorjaar van 2011
benaderd om deel te nemen in het
bestuur en in december van dat jaar
werd er een oproep op Facebook
geplaatst voor een HBO-studente
binnen het bestuur. Deanne aarzelde niet en sinds januari 2012 maakt
zij ook deel uit van het bestuur. “Ik
heb het CH Buitenpost de afgelopen jaren altijd als toeschouwer meegemaakt” aldus
Deanne. “Het afgelopen jaar heb ik vooral gezien hoeveel werk er verricht moet worden om een uniek, eendaagse paardenconcours te organiseren. In januari heb
ik de eerste maandelijkse vergadering meegemaakt,
ruim een halfjaar voor het Concours Hippique. Tijdens
deze maanden was het iets rustiger, maar toch wordt er
al ontzettend veel geregeld om het concours mogelijk
te maken. Als toeschouwer denk je er niet bij na hoeveel mensen er eigenlijk nodig zijn om het concours te
organiseren. Het is dan ook wel een uitdaging om om
te gaan met tegenslagen vlak voor de dag van het Concours Hippique. Mijn ervaring tijdens dit eerste jaar voor
mij, is vooral kijken hoe de gang van zaken gaat tijdens
die ene dag waar je eigenlijk een heel jaar mee bezig
bent. En dan tijdens deze dag vooral proberen te ge-

nieten van de prachtige sport die er
te zien is”. Ook Dietha is vele jaren
toeschouwer van het evenement
geweest. “Toen ik door bestuurslid
Auke van der Horn werd benaderd
of ik belangstelling had voor een bestuursfunctie binnen het CH voelde
ik me zeer vereerd. Ik heb het altijd
een prachtig evenement gevonden
en had altijd veel respect voor de
mensen die ontzettend veel van
hun tijd en energie staken in het
mogelijk maken van dit evenement.
Om daar nu deel van uit te maken is heel bijzonder. Het
is een gemêleerde, maar hechte groep en ik verbaas
me iedere keer weer over de energie die de bestuursleden hebben en uitstralen. Het afgelopen Concours
was een fantastische dag en het was natuurlijk erg ﬁjn
dat het weer zo goed meewerkte. Het lijkt me als bestuurslid ontzettend frustrerend als je een heel jaar naar
dit evenement toewerkt en het weer dan roet in het
eten gooit. Het weer is natuurlijk een belangrijke component, maar hier kunnen wij helaas (en gelukkig) geen
invloed op uit oefenen. Komende editie wordt een heel
belangrijke editie omdat we dan het 60-jarig jubileum
vieren. Achter de schermen wordt er alweer heel hard
gewerkt en ik beloof dat het een fantastische dag gaat
worden. Ik reken er dan ook op dat heel Buitenpost die
dag op veld wil zijn!”

Spits gezegde

Er zijn twee mensen nodig om de waarheid te spreken;
één om te spreken en de ander om te luisteren..

1.
2.
3.
4.
5.

Luut Dijkstra
Peet Mulder
Gooi Jansen
Willem Veenstra
Freerk Bekkema
Geert de Haan
7. Anne van der Kloet
8. Aale de Haan
9. Roel Weidenaar

60-25
60-33
58-37
52-35
52-36
52-36
49-49
46-42
45-48

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Jurjen de Haan
Minke Schievink
Floyd Tjeerdsma
Menze Stiksma
Popke Hoekstra
Lieuwe van der Wijk
Jappie Wiersma
Fokje de Bruin

44-42
42-48
42-52
40-51
39-49
37-51
33-60
31-58

Groepsspring wedstrijd GV MAAS
Zaterdag 3 november hebben de meisjes van GV Maas uit Buitenpost bij
de groepsspring wedstrijden in Harkema, in de categorie instap E, zowel
op het onderdeel minitrampoline valmat als op het onderdeel kast reutherplank een geweldige 2e plaats behaald! In de tweede wedstrijd kwam
jeugd E aan de beurt. Ze begonnen op de langemat, daarna kwam de kast
reuhterplank, die ze mooi sprongen op een paar kleine foutjes na, knap 8e
werden. Als laatste gingen ze naar de trampoline valmat waar ze na de
mooie sprongen een 3e plaats verdienden. In de laatste wedstrijd kwam
de springgroep jeugd D aan de beurt. Ze deden mee aan de langemat,
waar ze sterk begonnen, maar in de laatste serie een paar foutjes maakten. Als 2e toestel na de trampoline valmat, waar ze na een hele strakke
serie met een 2e plaats naar huis gingen. Verder heeft de jeugd D zich
geplaatst voor de Friese Kampioenschappen op 24 november in Kollum.

D e s p o r t foto

Diplomazwemmen ouder-en-kind-zwemmen in De Kûpe. Woensdagmorgen 21 november werd er door dertien fanatieke zwemmers in de leeftijd van 0 tot 4 jaar voor het felbegeerde Jip’s waterwereld-diploma gezwommen. Aan een grote schare meegekomen
ouders, pake’s en beppe’s én aan juf Baukje Benedictus toonden de waterratten hun
gedurfde vaardigheden, allemaal geleerd op de woensdagmorgen van 9.15-10.00 uur.
Van liedjes zingen, onder water gaan tot springen van de paddenstoel, het werd allemaal
perfect uitgevoerd. Afhankelijk van leeftijd en “vorderingen” konden de kinderen een
diploma halen oplopend van niveau 1 tot en met 4. De volgende geslaagden komen uit
de gemeente Kollumerland en Achtkarspelen.
Niveau 1: Julian de Vries, Dieuwke Boomsma, Ylmar Werner Bruinsma, Brenn Kingma,
Frank Hoekstra, Wianna Ytsma en Cyner v.d. Veen.
Niveau 2: Lars de Vries, Femke Kingma en Ike Pieter Reitsma.
Niveau 4: Marrit Veenstra, Ulbe Stellema en Johan Witteveen.

Winter beurt voor uw ﬁets
•
•
•
•
•
•
•

Afstellen en eventuele reparatie van alle
onderdelen (schoon, ingevet afgeleverd)
Remmen
De nieuwe collectie
Versnelling
ﬁetsen 2013
Verlichting
is weer binnen!
Banden
Excl. onderdelen
Gratis leenﬁets

€ 27,50

Opruiming collectie 2012!

Tip van de sint:
De nieuwe scheurkalender
van Gijp voor € 14,95

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

Als het van hout moet zijn!

Openingstijden

50% korting
Op alle wintercollectie
kinderkleding en jassen
CHRISTINASTRAAT 4 - BUITENPOST
0511 541635

Insp ir atie door Ineke Mooijweer
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Auke de Boer: bezig met bijen en
eendenkorven

Cursus van klei tot keramiek

Twee jaar geleden streek Auke de Boer
neer aan de Kuipersweg in Buitenpost.
Het huis en de tuin zijn best mooi en
groot, maar de Boer moet toch een
minpuntje kwijt: hij heeft zijn bijen
vooralsnog moeten achterlaten in Engwierum. Want bijen zijn gewend aan
hun eigen omgeving en zouden misschien ook niet helemaal zonder gevaar kunnen zijn voor een woonwijk.
Maar volgens De Boer redden ze zich wel
zonder hem, zeker in deze tijd van het jaar.
Binnenkort gaat hij er weer heen, om ze
in ‘de winterstalling’ te zetten, een overdekte ruimte bij de zeedijk. In andere jaargetijden is er meer werk aan de winkel;
op het internet is er bijvoorbeeld op de
site ‘Imkerpedia’ een hele maandkalender
te vinden, met daarbij vermeld de bijbeAuke de Boer. (foto: Harrie Slagter)
horende werkzaamheden. De Boer laat,
vanuit zijn jarenlange ervaring, wat vaktermen vallen
toen: die zestig korven waren allemaal bezet en toch
en een nieuwe wereld van koninginnen, zwermverhinzag je ook nog veel eenden in de ruige wal broeden.
dering, kunstramen, etc. gaat voor mij open. Hij vertelt
Dat is wat ze van nature doen. Je krijgt het niet zo
bijvoorbeeld dat bijenvolken de neiging hebben om in
makkelijk voor elkaar om een eend in een korf te laten
het voorjaar uit te zwermen naar een andere plek. Dat
broeden, behalve als hij zelf in een korf is uitgekomen.
wil je als bijenhouder voorkomen, anders hou je geen
Toch is dat wat je graag wil als kooiker, omdat het nest
bij meer over. Daar zijn allerlei kunstgrepen voor, die
dan is afgeschermd en je alles mooi bij elkaar hebt.
De Boer zo langzamerhand op zijn duimpje kent.
Maar ze zijn dan nog steeds allesbehalve tam.
Hij heeft een relaxte houding ten opzichte van zijn bijen:
volgens hem moet je bijen rust gunnen en er niet te
veel mee rommelen. “Ik kijk alleen in de bijenkast als
het nodig is, bijvoorbeeld om te kijken of er al honing
valt te slingeren of om kunstramen te plaatsen.” Neem
nou die massale bijensterfte, waar tegenwoordig alarmerende berichten over in de media verschijnen. “Bij
mij gaan er weinig bijen dood en dat komt omdat ik ze
met rust laat. Dat vertel ik ook aan de biologen die me
wel eens vragen hoe het met mijn volken gaat. Maar
die Varroamijt kun je ook niet uitvlakken, nee, die kunnen we nog niet de baas worden. Hij beschadigt de
larven, zodat ze later niet kunnen vliegen. Ik kan er wel
wat aan doen, door kunstramen te plaatsen. Varroamijten verzamelen zich daar op en kunnen daarna makkelijk worden weggehaald. Wat misschien ook nog
een rol speelt: mijn bijen hebben geen last van bestrijdingsmiddelen, want die worden niet gebruikt in het
gebied waar ze vliegen. Ik heb de bijenvolken staan bij
een stuk land waar bepaalde soorten bloemen speciaal
zijn ingezaaid. Vogels komen daar ook graag schuilen,
het is een mooi stukje natuur. Het plezier van bijen zit
hem voor een deel in het verkrijgen van honing. Die
is er niet altijd: soms werkt het weer niet mee, waardoor de bijen niet voldoende kunnen vliegen, of er zijn
geen bloemen. Ik vind niet dat ik honing steel van de
bijen, want ik geef ze er suiker voor terug. Wel zestien
kilo per volk en ik heb vier volken, dus reken maar uit.
Soms verkoop ik wat honing, via de bijenclub in Buitenpost (bij de Kruidhof), waar ik lid van ben.”
De bijenhobby van De Boer is eigenlijk al begonnen
in zijn jeugd; zijn ouders hielden ook bijen. Zo is het
ook gegaan met zijn tweede hobby: het vlechten van
eendenkorven. “Wij woonden in Engwierum, bij de
Lauwerszee, tussen vier eendenkooien. De meeste
kooiboeren maakten de korven ’s winters zelf, om de
oude en versleten korven te vervangen. Daar heb ik
het geleerd, toen ik een schooljongen was. Wij hielden
zelf ook eenden en hadden wel zestig korven nodig.
Nu is dat niet meer zo, maar er waren zoveel eenden

Wat we met die eenden deden? Een enkele kwam in
de pan terecht, maar het ging vooral om de eieren.
Eerst verkochten we ze, maar dat mocht op een gegeven moment niet meer. Je zou er paratyfus van
krijgen. Nou ja, een kwestie van goed koken, toch?
Later brachten we ze naar de bakkers, die ze gebruikten voor de beschuit. Maar de meeste eieren lieten
we gewoon bebroeden. Ik heb later zelf ook wel een
vijvertje met eenden gehad, waar ik wat mee fokte.
Gewoon voor de aardigheid.
Sinds ik met pensioen ben, vlecht ik weer eendenkorven. Dat is leuk werk en ik heb er ook wat mee kunnen
verdienen in de tijd dat veel mensen er een in de tuin
wilden hebben. Maar die rage is al weer voorbij. Vroeger deed ik een uur over een korf, nu anderhalf à twee
uur. Het hangt er ook van af hoeveel mensen er om me
heen staan. Bij de markt op de Kruidhof bijvoorbeeld
kan ik maar beter wat korven klaar hebben voor de handel, want dan moet ik zoveel tekst en uitleg geven, dat
er van vlechten niet veel komt.” Het is handig dat De
Boer zo vaardig is met dat vlechten; zo verbindt hij als
het ware beide hobby’s met elkaar. “Ik heb van hetzelfde materiaal waar ik de eendenkorven van maak,
ook een bijenkorf gemaakt. Van riet met pakjetouw.
Vroeger gebruikte ik stro, maar dat heb ik niet meer.
Als je het riet goed draait, wordt het heel stevig.
Of ik een natuurbeschermer ben? Ik hou van de natuur
en in zekere zin wil ik die beschermen, maar hoever
moet je gaan? Zijn hertenjagers ook natuurbeschermers? Je bekijkt wat mogelijk is, maar alles wat je
doet is in feite een verstoring. Op dat bloemenveldje
bij de bijen heerst rust en kunnen de dieren ongestoord leven. Er zijn meer mooie stukjes natuur daar bij
de zeedijk, maar mensen die zich ‘natuurbeschermers’
noemen hebben het nodig gevonden om bepaalde gedeelten onder water te zetten. Dat zijn dan natte natuurgebieden. Hoever moet je de natuur zoeken? Er is
volgens mij al genoeg water. Als het niet van onder is,
dan is het wel van boven.”

Klei is een bijzonder materiaal. In de cursus gaan we met de hand vormen opbouwen van de zachte klei die vervolgens gebakken worden in
de elektrische oven. Na het aanbrengen van een laagje glazuur vindt het
tweede bakproces plaats. Op deze wijze ontstaat Keramiek. In de cursus zullen drie verschillende opbouwtechnieken aan de orde komen: met
ringen, met plakken en het opbouwen van een relief. Bij iedere techniek
laten we ons inspireren door een thema: Water, Huid en tenslotte Planten. De cursisten kunnen uiteraard zelf kiezen welke techniek en welk
thema hen het meeste aanspreekt. In de cursus zal ook aandacht zijn voor
de geschiedenis van de keramiek en bekijken we werk van hedendaagse
keramisten. En tenslotte staat vooral het plezier in het ontdekken van wat
u zelf allemaal kunt met klei centraal! Docente: Dineke Taal.

Lampionnenkeuring op 10 november

Op zaterdagavond 10 november om 17.00 uur was er weer de gebruikelijke lampionnenkeuring, georganiseerd door de Buvo in samenwerking
met It Koartling. De eerste kinderen met lampions stonden er al om kwart
voor vijf. Die jury heeft dit jaar de handen meer dan vol gehad aan de vele
lampions die voorbij kwamen. Maar liefst over de 200 kinderen met of
zonder begeleiding zijn langs de jurytafel gekomen. Het weer werkte dit
jaar goed mee. Voor alle kinderen met een lampion was er een traktatie
van de Buvo en een warm hapje van ‘t Twaspan. Rond 19.15 uur heeft de
jury zich teruggetrokken teneinde zich te beraden om uit de vele mooie
lampions een aantal prijswinnaars te kiezen. De prijsjes zijn uitgereikt op
donderdagavond 15 november in It Koartling. Daar zijn de prijswinnaars ook
op de foto gezet. De jury was ook dit jaar weer onder de indruk van de vele
mooie lampions. Dus kinderen alle lof van onze kant. Een verlichte kop en
schotel en een nagemaakte James Bond kwamen voorbij. En de lampion
uitbeeldend geloof, hoop en liefde van Hillyanne was zeker een topper dit
jaar. Er zijn helaas ook hele mooie lampions niet in de prijzen gevallen.
De prijswinnaars zijn:
Speciaal onderwijs:
1. Willem Daniel Visser
2. Jild de Roos
3. Rick Prins en Jesse Kooistra
Groep 3 t/m 6:
1. Morris Gerritsen
2. Natascha Zijlstra
3. Pieter Ofﬁnga

Peuters en groep1 en 2:
1. Klaas de Vries
2. Lucas Plas
3. Marrit Banga
Groep 7 en 8:
1. Hillyanne Beenen
2. David Grijpstra
3. Tirza Kootstra

Prijswinnaars van harte gefeliciteerd, en wie dit jaar niks heeft gewonnen
volgend jaar gewoon opnieuw proberen!

Spits gezegde

Praten zonder denken
is als schieten zonder richten.

D e foto

Overwegperikelen
Op maandag 19 november ontstond er bij de spoorwegovergang Stationsstraat/Jeltingalaan omstreeks
half vier in de middag een enorme verkeersoverlast. De
spoorbomen bleven gesloten en aan beide zijden bleef
men zoals dat hoort, afwachten tot het sein op veilig
ging en men zijn of haar weg weer kon vervolgen. Al
wat er gebeurde, de bellen bleven rinkelen en de lampen bleven knipperen en de weg geblokkeerd. Een enkeling waagde toch de oversteek en ging zigzaggend
over de overweg! Het werd een onoverzichtelijke en
gevaarlijke situatie en een verkeerd voorbeeld voor de
vele wachtende scholieren. Twee toevallige passanten
werd het te gortig en zij zetten hun ﬁets aan de kant en
gingen spontaan het verkeer regelen. In een mum van
tijd hadden ze de zaak onder controle en leidden het
vele (spits)verkeer om de nog steeds gesloten bomen
heen. De politie was inmiddels door een voorbijganger
gebeld (een machinist van Arriva!) maar kwam helaas
niet opdagen. Tot ongeveer kwart over vijf hebben de
twee heren, later nog aangevuld met een jongeman,
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gezorgd dat er geen ﬁle ontstond en dat een ieder
veilig aan de overkant kwam. Op het laatst gingen de
bomen plotseling omhoog, maar gingen ze pas weer
dicht toen de weer rijdende treinen al op een meter
van de overweg langzaam aan kwamen rijden. De
twee mannen hadden hier op gerekend en hadden gewacht op de eerstkomende trein en sprongen weer
op de weg om de geschrokken automobilisten tijdig
te waarschuwen. Toen om 17.45 uur alles weer veilig
was, zijn ze met een gerust hart en een voldaan gevoel huiswaarts gegaan. Bij navraag deed blijken dat
de mannen het als hun burgerplicht beschouwden dit
te doen. Door het wegblijven van de politie waren zij
de aangewezen personen om (vooral) de scholieren
over te laten steken, zij waren het meest bang voor de
op afstand stilstaande treinen.
Een goed voorbeeld doet goed volgen? Namens velen
worden deze vrijwilligers hartelijk bedankt.
Lampionlopers aan de deur op zaterdag 10 november. (foto: Juul Beerda)
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A nne’s ansichten door Anne van Lune
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Tuin ( b e ) leven
november 2012
Waardering

In de “Mennonite Voluntary Service
Newsletter” (dit is het internationale contact orgaan van de doopsgezinde vrijwillige hulpdienst) van april 1957 kwam een
kort bericht voor waarin ondermeer te lezen stond dat er die zomer een kamp zou
worden gehouden in Buitenpost, waarvan de deelnemers mee zouden helpen
met de bouw van de Doopsgezinde Vermaaning, omdat de gestaag groeiende gemeente de benodigde ﬁnanciële middelen
voor de bouw niet bijeen kon krijgen en
daarom werd er hulp ingeroepen. Er kwamen reacties van jonge mensen die er wel
voor voelden om samen met anderen,
verschillend van taal, iets op te bouwen.
Het resultaat was dat op 21 september
1957 vierentwintig jongeren in Buitenpost
aankwamen om te helpen met de bouw
van de kerk. Te weten: drie Amerikanen,
zeven Engelsen, twee Oostenrijkers, vijf
Duitsers, twee Egyptenaren en vijf Nederlanders. Aannemer de Vries uit Veenwouden was de bouwmeester.

Spits gezegde

Iedereen is het er over eens dat liefde prachtig en nodig is,
maar niemand is het er over eens wat het nu precies is.

P r ijsp uz zel

In de gemeenteraad zijn tijdens
de behandeling van de programmabegroting vragen gesteld over
De Kruidhof. Is De Kruidhof een
kerntaak van de Gemeente Achtkarspelen? De meer commerciële
kant van het Kruidhof concept.
Terecht in economische schaarse
tijden. Samen met de coördinator
van De Kruidhof, Karin Hoogterp
hebben we een stuk geschreven
voor de raad en daarmee ook
voor de gemeenschap over wat
we eigenlijk op het terrein van De
Kruidhof aan het doen zijn. Alles
even goed op een rijtje. Opeens ziet het er dan allemaal anders uit en
zien we dat er alleen al in 2012 199 mensen in verschillende trajecten bij
De Kruidhof hebben gewerkt. Heel vaak wordt dit vergeten. En dat is
jammer omdat het eigenlijk de ziel is van de botanische tuin in ús Butenpost. Sinds 1930 is De Kruidhof onderdeel van Buitenpost. Kijk maar
eens op Google en Buitenpost en je komt uit op De Kruidhof. Veel geschiedenis, maar ooit begonnen als re-integratieproject voor mensen
die langer uit de arbeidsmarkt lagen. Mensen die een nieuw vak konden
leren, eigen groenten en fruit konden verbouwen, mensen zoals we allen momenteel wel kennen. Het mooie is dat deze mensen zich in de
tuinen van De Kruidhof opeens gewaardeerd voelen. Het zijn deze mensen die in het seizoen een praatje maken met de vele bezoekers. Deze
mensen voelen zich plotseling trots dat ze deel uit maken van een wel
heel bijzonder geheel. Een botanische tuin met inmiddels maar liefst zeventien verschillende thematuinen, een tuin waar jaarlijks ruim 18000
mensen vanuit vele windstreken komen en ook nog wetenschappelijk
onderzoek wordt gedaan. Het is dan ook zeer terecht dat de raad hierover vragen stelt. Dat de raad vragen stelt over haar eigen vastgestelde
beleid. Beleid dat nu vooral gericht is op re-integratie onder een museale paraplu. Op dit moment onderzoeken we de mogelijkheden om nog
meer samen te werken met de universiteit. Er staat zelfs een beauty en
health garden aan te komen en ook een meer commerciële tak van het
kweken van kruiden op het terrein van De Kruidhof wordt onderzocht.
Dit doen we om De Kruidhof ook in de toekomst op de kaart te kunnen blijven zetten. Zo blijven we met en voor al die mensen die naar De
Kruidhof komen; “Dwaande”.
Jan Willem Zwart

Nieuwbouw IJstijdenmuseum onder dak
door Gryteke van IJsseldijk

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.
bezuinigen
bladeren
kabinet
kalebas
koud
mais
mist
modder
nat
neerval
oogsten
pompoen
regen
stormachtig
suikerbiet
weer
windkracht

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 7 december.

Oplossing prijspuzzel oktober.
De puzzel in het oktobernummer heeft 41 correcte inzendingen
opgeleverd! De oplossing luidde: stormachtig weer.
De winnaar is: s. Jacobi, Wederik 4.

Het hoogste punt is bereikt. (foto: Hielke Boorsma)

Er wordt hard gewerkt aan de realisatie van
het nieuwe IJstijdenmuseum. Aannemers
bedrijf Rienk Tamminga uit Buitenpost bouwt
aan het casco en een groot aantal vrijwilligers
is druk bezig met schilderen van vitrines, timmeren van een groot aantal constructies die
in de inrichting van het museum moeten
worden gebruikt, met elektriciteit en verwarming. Het nieuwe museum zal een duurzaam karakter krijgen waarbij energiezuinige
verlichting en klimaatbeheersing een grote
rol spelen. Op vrijdag 9 november werd het
hoogste punt bereikt dat ook even in kleine
kring werd gevierd. Op vrijdag 16 november
bracht Commissaris van de Koningin John
Jorritsma een bezoek aan Achtkarspelen
waarbij hij zich ook liet informeren over de
nieuwbouw. Jorritsma prees de inzet van de
vrijwilligers in het project en noemde dat een
voorbeeld van een goede samenleving. Bur-

gemeester Piet Adema en de wethouders
Marten van der Veen, Jan Lammers en Klaas
Antuma lieten weten dat ze blij zijn met dit
museum project in hun gemeente. In de
komende maanden wordt het interieur afgebouwd en worden de vitrines en de nieuwe
ruimtes ingericht. In mei 2013 verwacht het
bestuur het nieuwe museum ofﬁcieel te kunnen openen. De bovenverdieping op het museum kan nog niet volledig worden ingericht.
Het ontbreekt de stichting nog aan het geld
dat er voor nodig is. De actie die daarvoor is
opgezet door leencertiﬁcaten uit te geven van
€ 25,- loopt goed. In de eerste maand werden voor meer dan € 750,- aan certiﬁcaten
afgezet in Buitenpost en omgeving. De actie loop tot eind 2013. In het museum zullen de educatieve doelen vooropstaan. Het
IJstijdenmuseum legt verbindingen met het
nationaal landschap en zal dat landschap ook
als referentie gebruiken bij de verdere ontwikkelingen. De educatieve commissie van
de stichting heeft hiervoor reeds overleg
gevoerd met Staatsbosbeheer, De Noardlike
Friese Wâlden en Afûk. Ook is er een nieuwe website ontwikkeld: www.archeoweb.nl,
waarop de prehistorische geschiedenis van
de Friese Wouden wordt vermeld en nieuwe
feiten op archeologisch gebied worden vermeld. Op het web is plaats voor een jongerenrubriek. Jongeren worden steeds meer
betrokken bij het museum en zullen ook in
de nieuwbouw een eigen plek krijgen.

