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4 februari, drukte op de ijsbaan

Winterwille!

De Elfstedentocht kwam er dan wel niet maar geschaatst werd er dagelijks, tot in de late uurtjes zelfs. Onze ijsbaan was het toneel van schoolwedstrijden en
“gewoon voor je plezier” schaatsen. De lessen lichamelijke opvoeding op het AOC en bij het Lauwers College kwamen te vervallen en in plaats daarvan werd
er geschaatst. Nagenoeg alle leerlingen maakten van die kans gebruik. Ook de Fontein, de Lichtbron en de Mienskip, de basisscholen uit ons dorp, maakten
gebruik van de ijsbaan. Dit leverde de nodige mooie plaatjes op. En één daarvan ziet u hierboven. Onze complimenten voor bestuur en de vrijwilligers van
de ijsbaan die ervoor hebben gezorgd dat de ijsbaan telkens weer in optimale conditie was!

V a n d e r e d a c t i e Ontwikkelingsvisie Buitenpost-Centrum II
Februari
Volgens de Oudromeinse kalender de
twaalfde en volgens de Juliaanse kalender
de tweede maand van het jaar. Het Latijnse
februare betekent reinigen oftewel reinigingsmaand, omdat bij de Romeinen van
11-28 februari de Februa, de grote reinigingsen verzoeningsfeesten vielen. Februari heeft
in het Nederlands ook de naam sprokkelmaand, wellicht omdat in die maand de
wijngaarden gesnoeid worden.
Hiermee is de kop van het jaar 2012 eraf.
Toen dit geschreven werd, vroor het dat het
kraakte.
Hoe de weersomstandigheden zijn als u
dit leest, kunt u zelf zien. En hoe zat of zit
het met de Elfstedentocht op schaatsen?
Of wordt de Tocht der Tochten toch alleen
maar weer op de fiets verreden op Tweede
Pinksterdag? Dat is wel zo warm.
Omdat ons redactielid, dat anders de opmaak van De Binnenste Buiten Post verzorgt, een operatie heeft ondergaan en
daarom minstens twee maanden uit de
roulatie is, hebben we dit nummer met vereende krachten tot stand gebracht met deskundige medewerking van LauwersDesign
uit Dokkum. Dat gebeurde mede door de
hand en het verstand van oud-Buitenposter
Jan Douwe Visser, die een aandeel in dit
bedrijf heeft. Zo heeft ook deze editie toch
bijna in haar geheel op z’n Buitenposters het
druklicht gezien. Ook het maartnummer zal
langs dezelfde weg geboren worden.
U hebt de opgefleurde Bibubus of Bibuton
bij The Readshop gelukkig weer gevonden.
Er zat aardig wat post in. Wij wekken u nogmaals graag op uw geschreven gedachten
en gevoelens in deze bus te deponeren. Maak
van uw hart geen moordkuil. Laat ons het
resultaat van uw gedachtespinsels weten en
wij zullen dan zien of we die in onze dorpskrant de vrije loop kunnen laten met in
ons achterhoofd ons aller recht dat in onze
Grondwet verankerd ligt: de vrijheid van
meningsuiting en de vrijheid van drukpers.
De redactie hoopt in ieder geval, dat u weer
met genoegen van deze volle krant kennis
neemt door haar binnenste buiten te keren.

Na de ‘Inleiding’ in het vorige nummer volgt hieronder het tweede deel:
Huidige situatie (Historische ontwikkeling)
Buitenpost ligt in het Noorden van Achtkarspelen
tussen Groningen en Leeuwarden en die ligging is
vanouds van belang geweest voor dit (grens)dorp.
De naam Buitenpost verwijst naar buitenste wacht
of voetbrug., die destijds post werden genoemd.
Langzamerhand vestigden zich er leden van voorname Friese families (rouwborden in de voormalig
Nederlands Hervormde Kerk herinneren daaraan).
In de 19e eeuw begon Buitenpost voordeel te trekken uit de ligging tussen twee hoofdsteden. Het
dorp werd pleisterplaats voor de postwagens. De
paarden verdwenen geleidelijk uit beeld nadat in
1866 de spoorlijn tussen Leeuwarden en Groningen
werd geopend. Later deed ook de auto zijn intrede
in het straatbeeld. Spoorlijn en rijksweg hebben in
belangrijke mate bijgedragen aan de ontwikkeling
van Buitenpost. Deze gunstige ligging is nog steeds
van groot belang.
De ruimtelijk-functionele ontwikkeling is goed te
zien aan een opeenvolgende reeks historische kaarten. De kaart van 1850 laat zien dat er, naast de lintbebouwing langs de Voorstraat en de Kerkstraat,
reeds een verdicht bebouwingslint moet zijn geweest. In de daaropvolgende periode is het accent
verlegd en ontstaat lintbebouwing vooral ook langs
de Kuipersweg en richting het station. Deze ontwikkeling zet zich voort in de eerste helft van de 20e
eeuw. In de na-oorlogse periode zet de groei flink
door en ontstaan de woonbuurten. Allereerst aan de
oostkant en later de westkant en zuidoostkant. Ook
is dit de periode dat de bedrijvigheid zich concentreert aan de noordzijde van het spoor.
Ruimtelijke analyse
Voor de ruimtelijke analyse is het van belang om te
kijken naar: de verkeersstructuur, de groenstructuur
en de bebouwing.
Per onderdeel zijn daarvoor analysekaarten gemaakt. De meest belangrijke constateringen daarvan zijn: -De Voorstraat is de hoofdweg. Deze straat
is momenteel nog ingericht om de doorgaande
verkeersstromen te kunnen verwerken en vanwege
deze hoofdfunctie vormde het een barrière in de
noord-zuid richting van het dorp. De ingebruikneming van de nieuwe oostelijke rondweg leidt tot
verandering van deze situatie.
-Binnen het plangebied zijn weliswaar enkele dui-

delijke groenclusters aanwezig (omgeving gemeentehuis en Herbranda), maar voor het overige is er
weinig sprake van samenhang of groenstructuren.
-Voor wat betreft de bebouwing domineert het beeld
van kleinschalige lintbebouwing. Hier en daar is het
lintbebouwingspatroon doorontwikkeld naar een
middelgrote bebouwingsschaal en zijn er meer op
zichzelf staande grootschalige bebouwingen ontstaan.
-Binnen dat dominerende lintbebouwingspatroon
is met name langs de Voorstraat gekeken naar de
kwaliteit van de bebouwing en dan blijkt dat er relatief veel karakteristieke panden aanwezig zijn. Het
gaat daarbij om bouwwerken die qua hoofdvorm en
verschijningsvorm medebepalend zijn voor de identiteit van het dorp.
Functionele analyse
Op de analysekaart van functies zijn de winkels,
voorzieningen, horeca en bedrijven/kantoren aangegeven. Daarmee ontstaat een beeld ten aanzien
van de hoofdaccenten en daaruit blijkt, niet geheel
verwonderlijk, dat de Kerkstraat een duidelijk winkelgebied is. Maar ook langs de Voorstraat zijn diverse winkels aanwezig. Die liggen verspreid.
Sterke en zwakke punten
Vanuit de analyse van de huidige situatie is het mogelijk om een aantal sterke punten te benoemen. Het
zijn punten die de identiteit van het dorp bepalen en
drager kunnen zijn voor de verdere ontwikkeling.
-Allereerst het groen. Er is relatief weinig groen,
maar wat er is moet als sterk punt worden aangemerkt.
-Bebouwing. Binnen het dorp zijn twee sterke hoofdthema’s relevant voor het bouwen. Dat betreft de
typologie van lintbebouwing en de vele karakteristieke bebouwing. Bij dit laatste is vooral ingezoomd
op de Voorstraat, aangezien met name daar nieuwe
ontwikkelingen kunnen plaatsvinden, waarbij de
concrete invulling beoordeeld dient te worden in het
licht van de karakteristiek van de omgeving.
-Openbare ruimte. Een sterk punt voor een centrumgebied betreft de aanwezigheid van parkeerplaatsen. Daarvoor zijn behoorlijk wat plekken aanwezig.
Een ander sterk punt in de openbare ruimte is dat er
zichtlijnen zijn. Vooral de zichtlijn door de Kerkstraat
(vanuit de richting van de Voorstraat) is interessant
vanwege de ligging van de kerk.
Als tegenhanger van de sterke punten zijn er ook
zwakke punten. Om te beginnen met de verkeers-

aspecten:
-De Voorstraat is een echte verkeersstraat. De straat is dan ook
niet aantrekkelijk als verblijfsgebied en heeft zelfs enkele onoverzichtelijke kruispunten.
Parkeergelegenheid is, zoals gezegd, in flinke mate aanwezig,
maar kent in ruimtelijke zin een
onsamenhangend beeld.
-De dominante verkeersfunctie
van de Voorstraat heeft er toe geleid dat er weinig relatie bestaat
tussen het winkelgebied van de
Kerkstraat en de Voorstraat.
-De omgeving van station/gemeentehuis heeft een geringe
relatie met het centrum. En, als
we breder kijken naar publiekstrekkende functies in het dorp,
dan ligt ook de Kruidhof nogal
afzijdig. –Tenslotte valt op dat er
een behoorlijk aantal gebouwen
met een matige ruimtelijke kwaliteit aanwezig zijn. Bovendien is
er, relatief gezien, veel leegstand.
Ook de locatie van Woonzorg Nederland (Herbranda) heeft weinig
uitstraling en onderhoudt nauwelijks enige relatie met de omgeving.
In deel III gaan we op weg naar
een nieuw bestemmingsplan.

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

Kaartferkeap.
Leden, hja ha rjocht op twa kaarten, kinne fan sneon 3 maart ôf
kaarten keapje, wylst fan sneon
10 maart ôf ek net-leden kaarten
besette kinne. De spyldata binne
sneontejûn 17 maart en sneintemiddei 25 maart. Mochten der
nei de foarferkeap noch kaarten
beskikber wêze, dan binne dy op
de jûn of middei fan de útfiering
oan de seal te keap.
Italiaansk Buffet.
Nei ôfrin fan de útfiering fan
sneintemiddei 25 maart stiet der
dus foar de leafhawwer fan ite
oer
de grins wer in Italiaansk Buffet
op it program. Wa’t dielnimme
wol oan dizze iterij kin hjir foar in
kaart besette by Hedera Blommen. De tagong foar it buffet is
15 euro de man/frou. Oant uterlik
woansdei 21 maart kinne dizze
kaarten helle wurde.

80 & 90’s white edition party
We kijken weer met trots terug op een geweldig geslaagde avond.
Dj Wilfred heeft er met zijn show werkelijk een spektakel van gemaakt. Iedereen was laaiend enthousiast en wat een opkomst en
ook de dresscode White waar veel Buitenposters zich aan gehouden hebben, werkelijk geweldig.
We hebben met uw op en
aanmerkingen van vorige
jaren geprobeerd dit jaar rekening te houden en het is
een groot succes geworden,
bedankt hiervoor.
De foto’s van deze super
avond kunt u bewonderen
op onze site www.feestweekbuitenpost.nl

Feestweek
Natuurlijk zijn we alweer volop aan het plannen en organiseren
voor de komende feestweek.
Een en ander hebben we al verklapt, het wordt weergaloos, zinderend, spektakel en spanning ten top. Wie wil Buitenpost nu niet
eens vanuit de lucht zien. Wij willen helicopter vluchten regelen
om je woning van bovenaf op de foto te kunnen zetten.

Beter zien!
De themabijeenkomst ‘Beter zien’ gaat over gezichtsproblemen en wat senioren zelf kunnen doen
aan hun gezichtsproblemen. Oogaandoeningen
blijven vaak lang onopgemerkt. Vroegtijdige signalering is belangrijk. Deze themabijeenkomst vindt
plaats op 13 maart 2012 om 14.30 uur in de grote
zaal van Herbranda, Herbrandastraat te Buitenpost.
De bijeenkomst wordt georganiseerd door PCOB
afdeling Achtkarspelen te Buitenpost in samenwerking met de landelijke organisaties Unie KBO,
PCOB, NOOM, NVOG en LOC. De bijeenkomst is
vrij toegankelijk.
Goed kunnen zien is een groot goed. In druk verkeer is scherp zicht van levensbelang. Binnenshuis
verkleint een heldere blik het risico op stoten en
vallen. Bovendien is het heerlijk om te genieten van
wat er om ons heen is te zien: een lachend kind, een
vogel op het balkon, een mooi programma op televisie. Veel mensen doen zichzelf tekort door geen
bril of de verkeerde bril te dragen. Bij oogcontroles
blijkt regelmatig dat brildragers te weinig zien met
de bril die ze dagelijks op hebben. Oogaandoeningen blijven vaak lang onopgemerkt. Wanneer u
minder ziet, is daar meestal iets aan te doen.

Vicky Brown in het Fries
Janny Brandsma en Johan Keus.

De bijeenkomst wordt verzorgd door een seniorvoorlichter vanuit één van de landelijke ouderenorganisaties en een optometrist die aangesloten is
bij de Optometristen Vereniging Nederland (OVN)
of een oogarts.
Gedurende twee uur krijgt u praktische informatie
over signalering en behandeling van gezichtsproblemen. De themabijeenkomst wordt geleid door
een seniorvoorlichter in samenwerking met een
inhoudsdeskundige zoals een optometrist of een
oogarts. Er zullen beelden getoond worden van
het gezichtsveld van bijvoorbeeld een persoon die
glaucoom heeft.
Tijdens de bijeenkomst is er voldoende gelegenheid voor het stellen van vragen en uitwisselen van
ervaringen. De themabijeenkomst is bedoeld voor
zowel jonge als oudere senioren en hun omgeving,
zoals kinderen van oudere senioren. De bijeenkomst is voor zowel leden als niet-leden toegankelijk. U bent van harte welkom.
Voor inlichtingen en aanmelding voor de bijeenkomst kunt u contact opnemen met H.v.d. WestFokkens telefoon 0511-542318

Fantastisch optreden
JelleB in Café The Point

Jannie Brandsma,
onder andere docente
aan
muziekschool
De
Wâldsang,
zingt
al vanaf haar 18e
in het combo van
haar vader. In 1994
ontmoet zij gitarist Johan Keus en sinds die tijd
vormen zij samen SAIL AWAY, een band die kan
worden uitgebreid van duo tot bigband en alle
combinaties die daar tussenin zitten. SAIL AWAY
brengt easy listening, Pop, Jazz standards en ook
eigen composities. Johan Keus is vooral bekend
geworden door zijn samenwerking met Ernst Langhout wat resulteerde in de CD Dylan yn it Frysk.
Daarnaast treedt deze muzikale duizendpoot op in
de muzikale kindervoorstelling De Gang van Sake.
Samen brengen Brandsma en Keus nummers van
de Friese cd ”Leafdesnacht Tribute to Vicky Brown,”,
de zangeres die wereldberoemd werd met het
nummer “Stay with me till the morning”.

Op de laatste zondagmiddag dat Fryslân deze winter kon genieten van het ijs trad JelleB. op in café
The Point. Dat ijs en
Jelle aan het begin
van het optreden
toch elkaars concurrenten waren bleek
aan de publieke belangstelling.
Toch
kwamen er steeds
meer enthousiaste
bezoekers het café
binnen
waardoor
er een ontzettend
gezellige sfeer ontstond. Jelle ontpopte zich als een ware virtuoos op
zijn gitaar en wist een geweldig stemming te organiseren. Een meer dan geslaagde middag van
Stichting Maskelyn.

Zondagmiddag 11 maart 2012.
Aanvang 16.30 uur / Locatie: Tuincafé De Kruidhof.
Voorverkoop Hedera Bloemen € 8,00 / Aan de zaal
€ 9,00.

Bezoek ook onze website:
www.binnenbuitenpost.nl

Voorjaarskermis
Ook dit jaar mag de kermis in het Voorjaar niet ontbreken. De
kermis zal worden gehouden van 18 t/m 21 april 2012. Een draaimolen voor de kinderen, botsauto’s en nog veel meer attracties
zullen te bewonderen zijn in Buitenpost.

Samenwerking
Feestcommissie met Noorderlijke Hoge School
Leeuwaren (NHL)
De NHL heeft haar enquête onderzoek inmiddels afgerond en natuurlijk zijn we razend benieuwd naar de reacties die op de vragen zijn gegeven. De uitslagen zijn er nog niet, maar zodra deze
bekend zijn zullen ze via de site gepubliceerd worden en natuurlijk ook via uw dorpskrant de Binnenste Buitenpost.

Ook de kinderdag ontbreekt weer niet met mooie activiteiten voor
de allerkleinsten. Volop nieuwe onderdelen in het programma die
niet gemist mogen worden.

Dan wordt ook bekend gemaakt wie de helikopter vlucht heeft
gewonnen, dus wie weet bent u de gelukkige.

Garageverkooop

Nieuwe Leden

Na het succes en de enthousiaste reacties van iedereen, kunnen
wij jullie meedelen dat er wederom een garageverkoop gepland
staat, en wel op 21 april 2012.

De feestcommissie is blij jullie te kunnen meedelen dat we 2 nieuwe leden in de feestcommissie mogen verwelkomen. Aangezien
we behoorlijk grootse plannen hebben, is het meer natuurlijk
nooit vol en daarom……..aarzel niet en neem vrijblijvend contact
op met m.kampen@feestweekbuitenpost.nl om informatie te
vragen of je op te geven als lid, je bent van harte welkom.

Dus….ben je je zolder aan het opruimen of heb je spullen over,
bewaar ze tot de garageverkoop. Tijden en andere informatie horen jullie binnenkort.
Je kunt je nu al opgeven door een mail te sturen naar m.kampen@
feestweekbuitenpost.nl
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>> Het Jeltingahuis aan de Stationsstraat in Buitenpost
krijgt een opknapbeurt. Het interieur van de trouwzaal
van het monumentale pand wordt gerestyled. De werkzaamheden zullen twee maanden duren. Alle geplande
huwelijken op de trouwlocatie kunnen gewoon doorgaan. De werkzaamheden zijn hierop afgestemd. Het
pand maakt deel uit van het gemeentekantoor van
Achtkarspelen.
>> Een boerderij aan het Oost even buiten Buitenpost
is 6 februari door een grote brand in de as gelegd. De
brandweer kreeg om half twee een melding van een
schoorsteenbrand. Korpsen uit Buitenpost, Kollum
en Grijpskerk rukten uit om de vlammen te blussen.
Bij aankomst bleek het hele dak al in brand te staan.
Er werd een wak geslagen in een slootje, om er bluswater uit te kunnen pompen. De zes paarden, die in de
stal achter de boerderij stonden, bereikten veilig het
naastgelegen weiland.
>> In de gemeente Achtkarspelen worden vier elektrische oplaadpunten voor auto’s geplaatst. Drie daarvan
komen in Buitenpost: aan de Kerkstraat, bij het treinstation en op het parkeerterrein bij de hoofdingang
van het gemeentehuis aan de Stationsstraat. De vierde
komt op het Torenplein in Surhuisterveen. Het is niet
bekend hoeveel geld de gemeente uittrekt voor de
bebording.
>> Op maandag 6 februari vond in het gemeentehuis
van Achtkarspelen in Buitenpost de provinciale voorronde van het VARA jongerendebatprogramma ‘Op
weg naar het Lagerhuis’ plaats. Zeven middelbare
scholen uit Fryslân streden om een plekje in de landelijke finale. Onder andere het Lauwers College
deed mee aan het debat. Het Stellingwerf College uit
Oosterwolde is de Friese winnaar geworden. Door
deel te nemen aan ‘Op weg naar Het Lagerhuis’ vormen jongeren zich een mening over maatschappelijke
onderwerpen.
>>Mevrouw Dini Stavenga – van der Waals, voorzitster
van de Rotary Club Rotary Lauwersland overhandigde
dinsdagmiddag 14 februari in Restaurant Lauwersland
te Oudwoude een cheque van 2500 euro aan een vertegenwoordiger van de voedselbank van Achtkarspelen
en Kollumerland. De club houdt elk jaar diverse acties
om geld in te zamelen voor een goed doel. Een van de
acties was een wijnproeverij voor de kerstdagen, met
als doel zoveel mogelijk flessen wijn te verkopen.
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Volop ijspret op de ijsbaan
‘De natuur gaat zijn eigen gang’, is een veelgebruikte uitspraak en dat
blijkt ook deze winter weer te kloppen. De voorspelde horrorwinter
wou maar niet komen en ook wij als ijsbaanbestuur hadden niet meer
gedacht dat het water wat we in november op de baan pompten nog
zou bevriezen. We hadden al wel een nieuw hekwerk geplaatst bij de
ingang, zodat het geheel een nette aanblik geeft. Maar dan toch opeens begint het te vriezen en lijkt het een serieuze vorstperiode te
worden. Binnen een paar dagen staan twee bestuursleden rondom
de ijsbaan opnames te maken met nieuwsuur van de N.O.S. De media denkt dan al dat de ijsbanen in Friesland open kunnen. Na een
aantal koude nachten is het dan toch zover en meet voorzitter de Haan
op donderdag 2 februari 7 cm ijsdikte.
Vanaf zo’n moment gaat alles heel vlug. Ieder heeft zijn eigen taken
en voor de klok van elf uur draait alles op volle toeren. De eerste
schaatsers melden zich dan ook al op de ijsbaan en zijn al toe aan
een warme kop chocolademelk. Nog dezelfde avond hebben de basisscholen al een aanvraag ingediend om met de leerlingen naar de
ijsbaan te komen. Een heel feest voor de jeugd die goed uit de voeten
kunnen op het gladde ijs. Gelukkig was dit een jaar waarin we niet
veel sneeuw van de baan hoefden te vegen, zodat de ijsvloer in goede
conditie bleef. Het was vanaf de opening tot de dooi gezellig druk en
ook de inwendige mens werd goed verzorgt op deze koude dagen.
Er zijn heel wat liters chocomelk doorheen gegaan deze dagen en de
worsten waren soms zo snel niet warm te krijgen, maar wat was het
weer een feest.
Ook nieuw dit jaar zijn de vlaggen die aan alle masten op de ijsbaan
hangen. Dat dit een echte blikvanger was bleek wel toen er een aantal
auto’s op elkaar reden doordat de bestuurster haar aandacht bij deze
vlaggen had. Jammer genoeg waren er dit jaar ook weer de nodige
verwondingen en kneuzingen op het ijs maar gelukkig viel het bij alle
betrokkenen erg mee. We informeren altijd nog even hoe het met de
gewonde mensen gaat.
Helaas kwam aan alle ijspret op 11 februari weer een einde en viel
de dooi in, maar iedereen heeft volop kunnen schaatsen en genieten
van een sfeer zoals je die alleen hebt op de ijsbaan. Het was druk en
het zijn lange dagen voor de zes bestuursleden, maar we hebben het
weer met veel plezier gedaan. Ook het thuisfront van de bestuursleden wil ik hierbij niet vergeten te bedanken, zij staan ook altijd klaar
om te helpen en ze weten dat er niemand van het bestuur thuis te
vinden is, als de ijsbaan open is. Alleen zo kun je de klus met z’n zessen klaren en kom je even snel thuis voor een hapje warm eten en ga
je direct weer richting de ijsbaan. En nu is alles weer schoon en gaan
we richting het voorjaar waarbij we al weer een planning maken wat
er aan onderhoud gedaan moet worden. Voor nu iedereen hartelijk
dank voor de gezellige tijd op onze ijsbaan en graag tot ziens namens
alle bestuursleden.
A de Haan,H.Kuiper,J.Visser.W.Boersma,J.v/d.Veen en E.v/d.Meer.

Bezoek aan de bibliotheek
Tijdens De Nationale Voorleesdagen van 18 tot en met 28 januari kregen de peuters van peuterspeelzaal De Krobbekûle een uitnodiging
om de bibliotheek te bezoeken. In de bibliotheek vierden we een vrolijk voorleesfeestje, waarbij werd gezongen en gedanst en natuurlijk
voorgelezen uit het Prentenboek van het jaar 2012: ‘ Mama kwijt’ van
Chris Haughton. ‘Mama kwijt’ gaat over een schattig uiltje, dat al slapend uit zijn nest valt en mama
kwijt is. Eekhoorn zal hem wel
even helpen, maar dan moet
Kleine Uil wel de juiste aanwijzingen geven. Met gebruik van
diverse ondersteunende materialen gingen de kinderen onder
begeleiding van Wilma Pasma
op zoek naar Mama Uil. De
Nationale Voorleesdagen zijn
specifiek gericht op ouders van
kinderen van nul tot vier jaar en
hebben als doel het stimuleren van voorlezen. Voorlezen prikkelt de
fantasie, ontwikkelt het taalgevoel en bezorgt plezier aan kinderen en
ouders.

E3 van VV Buitenpost
zaalkampioen voetballen
Zaterdag 11 februari jl. zijn de E3 pupillen van Buitenpost in hun
poule kampioen geworden van de zaalcompetitie 2011/2012! In Harkema moesten er nog twee wedstrijden worden gespeeld. Met vijf
punten voorsprong op de nummer 2 had Buitenpost aan een gelijkspel genoeg, maar de eerste wedstrijd werd met 3-0 gewonnen van
’t Fean ’58. En ook voor de E4
van Buitenpost was de E3 een
maatje te groot, deze wedstrijd
eindigde met 0-5 in het voordeel
van de E3. Alle acht wedstrijden
in deze competitie werden door
de E3 van Buitenpost gewonnen. Er werd maar liefst 27 keer
gescoord en kreeg maar 1 doelpunt tegen. Per touringcar werd
nog luid toeterend een ereronde
gemaakt door Buitenpost, waarna de jongens werden getrakteerd op
een welverdiend bakje patat. Klasse jongens!

pagina 3

PBB V a n d e b e s t u u r s t a f e l . . .
Februari 2012

Eéns per jaar trakteert het bestuur van PBB zichzelf op een etentje, om de
vrijwillige inzet te belonen. En ook om elkaar op een andere manier te leren
kennen, zodat we er weer een jaar tegen aan kunnen. Deze keer waren we
te gast in de Pyramide. Het was er zeer goed van eten en van sfeer. We hopen echt op succes voor het restaurant, zodat de beoogde maatschappelijke
functie van Nijenstein is gewaarborgd.
Naar aanleiding van klachten hebben we bij de gemeente de geluidsoverlast
van de rondweg aangekaart. Het blijkt niet eenvoudig om daar wat aan te
doen. Als u ook hinder hebt van dit geluid, dan horen we het graag. Zo kunnen we meer druk uitoefenen op de provincie en de gemeente om hier iets
aan te doen. Het lijkt trouwens veroorzaakt te zijn door de constructie. Het
asfalt is niet over de hele breedte van de weg aangelegd en de kantstrepen
versmallen de weg extra. Zeker vrachtwagens rijden daardoor altijd op de
strepen, wat een naar hoog geluid geeft.
PBB is onder andere vertegenwoordigd in de taskforce Buitenpost. Met dit
initiatief wil de gemeente Buitenpost op de kaart te zetten. De eerste bijeenkomst is onlangs geweest. Daarbij zijn de positieve en negatieve punten
van Buitenpost op een rij gezet. Opvallend is dat er veel meer positieve punten dan negatieve zijn benoemd: onder meer de centrale ligging, de goede
zorgvoorzieningen, scholen en sportclubs, de evenementen en de Kruidhof/
het IJstijdenmuseum. Een groepje mensen gaat dit verder uitwerken. Bij de
volgende bijeenkomst in maart zal deze groep een visie presenteren op basis
van het genoemde en een inventarisatie van wat er al is/loopt in Buitenpost.
Zet het alvast in uw agenda: maandag16 april is de algemene jaarvergadering van Plaatselijk belang Buitenpost. Deze keer komen we bijeen in de
brasserie van het gemeentehuis. Als u de nieuwbouw nog niet van binnen
hebt gezien, dan is nu uw kans. We hopen op een grote opkomst, dus van
harte welkom!
Namens het bestuur, Marianne Rigter

Voorjaarsconcert brassband
Concordia Buitenpost
Op zaterdag 31 maart 2012 vindt het voorjaarsconcert plaats van
brassband Concordia o.l.v. Richard Visser. Dit jaar verleent het Nederlands Jeugd Accordeon Orkest (NJAO) zijn medewerking aan het programma en hierdoor is het programma niet alleen erg afwisselend,
maar zeker ook erg boeiend!
Het NJAO bestaat uit jongeren tussen de 12 en 26 jaar en zij zijn afkomstig uit het hele land. Het NJAO heeft een erg gevarieerd repertoire, van klassiek tot modern en natuurlijk ontbreken ook de tango’s
niet. In Buitenpost laten zij die ook zeker horen! Het is de eerste keer
dat het NJAO een officieel concert geeft in Friesland.
Het concert wordt gehouden in de Fonteinkerk, De Achtkant 48,
Buitenpost. Aanvang 20.00 uur. De entree is € 5,00. Kaarten kunnen
worden besteld via kaarten@brassbandconcordia.nl of via
Renny Banga, 06-28556532.

Sport- en spelinstuiven voor
kinderen in voorjaarsvakantie
De gemeenten Achtkarspelen, Kollumerland ca. en Tytsjerksteradiel
organiseren in de voorjaarsvakantie sport- en spelinstuiven. Kinderen
van groep 3 tot en met 8 van de basisscholen uit de drie gemeenten
mogen gratis meedoen. Op Vrijdag 2 maart van 13.30 tot 15.30 uur
wordt dit
georganiseerd in Sporthal ‘De Houtmoune’ Buitenpost in samenwerking met Timpaan Welzijn. Voor meer informatie over de activiteiten
kunt u contact opnemen met Debora Haisma, sportstimulering High
Five, tel. (0511) 54 87 81 of d.haisma@achtkarspelen.nl. High Five is
het sportstimuleringsproject van de gemeenten Achtkarspelen, Kollumerland ca. en Tytsjerksteradiel en heeft als doel om een gezonde
en actieve leefstijl te stimuleren.

Hoogwaardig Eiwitdieet GP SLANK
Eindelijk een dieet dat werkt.
Voor informatie kunt u terecht bij:

J. Boersma
De Vijzel 6
9285 MV Buitenpost
Tel. 0511-542638 of 06-24728937
e-mail info@bodyincontrolcenter.nl
www.bodyincontrolcenter.nl

De Binnenste Buiten Post
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door Nelleke Kemps-Stam
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ONDERNEMERS DIE GEWAARDEERD WORDEN,
DOEN VAAK IETS TERUG VOOR EEN DORP
Business Club Buitenpost roept op tot eenheid

In april 2007 schreef het Plaatselijk Belang een wedstrijd uit om een
tekst voor een welkomstbord te bedenken voor bezoekers aan ons
dorp. De keuze viel op ‘Buitenpost da’s pas binnenkomen’. Sinds de
aanleg van het viaduct is de toegangsweg aan de oostkant van het
dorp echter afgesloten voor verkeer. Wie vanaf het westen het dorp
binnen komt rijden, wordt geconfronteerd met leegstand.
Hoezo ‘da’s pas binnenkomen’? Ondernemers uit Buitenpost willen meedenken om het dorp weer leven in te blazen. Alexander de
Vries en Hielke Jan Ellens leggen uit wat daarvoor nodig is.
In 2010 is de Business Club
Buitenpost van start gegaan.
De club heeft als doel de
contacten tussen ondernemers in alle bedrijfssectoren
te versterken. De BCB is niet
alleen voor ondernemers
en ondernemingen in en uit
Buitenpost, maar ook voor
bedrijven die een nauwe
band hebben met Buitenpost. De BCB vindt dat er
meer uit een businessclub
moet komen dan alleen onderling contact tussen ondernemers.
Bijvoorbeeld
een bijdrage aan het dorp
Buitenpost als eenheid, een
plek waar het prima ondernemen is. (bron: BCB)
Boodschappendorp
Alexander de Vries en Hielke
Jan Ellens zijn bestuursleden bij de BCB. Hielke Jan
is onlangs met zijn bedrijf
van de bovenverdieping in
Nijenstein
naar
beneden
verhuisd. Alexander vond in
Drachten plek voor zijn zaak,
maar Buitenpost bleef zijn
woonplaats. Hoe kijken beide heren als bewoner tegen
het dorp aan? “Buitenpost
heeft veel faciliteiten”, begint Alexander. “Dat laat niet
veel te wensen over. Veel
sportverenigingen,
zwembaden, scholen. Je kunt hier
je dagelijkse boodschappen
doen. Het is groen en veilig.
Buitenpost is een prima dorp
om in te wonen.” Hielke Jan
beaamt zijn woorden. “Als je
tot deze conclusie komt, stop
dan eens een keer om met de
ogen van mensen uit andere
dorpen naar je eigen dorp te
kijken. We kijken vaak naar
wat er allemaal niet is, terwijl er heel veel wel is. We
kunnen ook accepteren dat
we een boodschappendorp
zijn.” “Natuurlijk zijn er wel
verbeterpunten”, nuanceert
Alexander. “Er is geen eenheid in het dorp. Er worden
te weinig gezamenlijke acties ondernomen, waardoor
het dorp gezelligheid mist.
Er zijn wel veel verenigingen maar er is geen geheel.
Het zijn allemaal eilandjes.”
“Buitenpost is los zand, hoor
je dan. We zijn allemaal bezig met ons eigen ding”, vervolgt Hielke Jan. “We zijn
allemaal heel hard bezig als
feestcommissie, de Kruidhof
of de BUVO, maar allemaal
langs elkaar en niet met elkaar.”
Hoe de twee geboren en
getogen Buitenposters het
dorp als ondernemer zouden
omschrijven, is de volgende
vraag. “Er wordt mij wel
eens door een buitenstaander gevraagd hoe hij hier
het beste klanten kan werven. Daar moest ik wel even

over nadenken”, zegt Alexander. “Hij kan adverteren in
de Binnenste Buiten Post,
want die krant krijgt iedereen. Maar bij wie moet hij
zich aansluiten? Dat is lastig in Buitenpost. De BUVO
is een echte winkeliersvereniging geworden. De BCB
is ook mede daardoor ontstaan, om daar invulling aan
te geven. Het ondernemersklimaat is hier afwachtend.”
Alexander spreekt uit ervaring. Omdat het hier te lang
zou duren voordat hij zijn
bedrijf kon starten, koos hij
voor Drachten. “De houding
van de gemeente is wel veranderd”, meent Hielke Jan.
“De gemeente heeft zich ook
aangesloten bij de Business
Club.” Alexander snapt niet
waarom de gemeente bij de
aanbesteding van het nieuwe gemeentehuis niet voor
Buitenposter ondernemers
heeft gekozen. Een dergelijke houding tref je ook bij inwoners van Buitenpost aan.
“Waarom koop je je schoenen niet hier en ga je naar
Leeuwarden”, vraagt Alexander zich af nadat al weer
een schoenwinkel zijn deur
sloot.” “Dat ligt besloten in
het feit dat hier veel forensen wonen”, zegt Hielke Jan
nuchter. Wel merkt hij dat
zijn opdrachtgevers steeds
vaker lid zijn van de BCB en
dat netwerken zijn vruchten
afwerpt. “Waarom zou je je
buurman geen voordeel gunnen”, vindt Alexander. “Ondernemers zijn ook werkverschaffers waar je als dorp blij
mee kunt zijn. Ondernemers
die gewaardeerd worden
in een dorp, doen ook vaak
weer iets terug in de vorm
van sponsoring. Als ondernemer moet je meegaan met
je werknemers en klanten.”
“Dat zie je met name aan de
voetbalclub”, gebruikt Hielke Jan als voorbeeld. “Er is
heel wat sponsorgeld uit eigen dorp neergelegd om de
wedstrijd met Ajax hier naartoe te krijgen.”
Gezellig winkeldorp
De Business Club Buitenpost doet er alles aan om het
contact tussen haar leden
te verstevigen. Daarvoor
organiseert ze zo’n vijf activiteiten per jaar, waar men
elkaar op ontspannen wijze
leert kennen. En het lijkt te
werken. Dit succesverhaal
zou ook voor het dorp moeten gelden: Buitenpost als
winkeldorp met plaats voor
ontmoeting en gezelligheid.
“Ik hoop echt dat er op het
plein van Nijenstein straks
weer een mooi terras komt.
Het is een prachtige plek”,
droomt Hielke Jan. “En dat
het stratenfestival weer te-

rugkomt. Hang vlaggetjes op
in de Kerkstraat, zet je deur
open of een kraampje op
straat. Haal de mensen in de
winkels. De samenwerking

zoals de Kerstmarkt. Niet
één keer organiseren, maar
volhouden. Daarmee kweek
je goodwill bij de mensen”,
bedenkt Hielke Jan. “Maar je

Alexander de Vries (l) en Hielke Jan Ellens (r).

van de winkels met de voetbalplaatjes en de ruilactie
in de Christinastraat had tot
gevolg dat Omrop Fryslân
naar Buitenpost toekwam.
Geweldig toch!”
Wil de droom uitkomen, dan
moet er wel een mentaliteitsverandering plaatsvinden. “Er komen hier te weinig mensen in de winkels”,
zegt Alexander. “Straks zijn
hier alleen nog een slager
en een bakker. Dat moet je
niet willen. De vraag is: hoe
maak je van forensen mensen met een gevoel voor
Buitenpost. Die hier willen winkelen.” “Maar dan

moet je wel de kansen pakken die je hebt”, benadrukt
Hielke Jan. “Met activiteiten
als de Sinterklaasintocht en
het stratenfestival moet je
jonge mensen met kinderen
de meerwaarde van het dorp
laten zien.” “Er moeten creatievelingen opstaan die met
z’n allen acties op touw zetten om de mensen weer in de
winkels te krijgen. Ook moeten ondernemers aanhaken
bij evenementen die georganiseerd worden en profiteren van de mensen die voor
hun deur langskomen. Geef
maar eens een kortingsbon,
dan komt men wel in de winkel,” geeft Alexander als advies. “Je kunt ook aanhaken
bij bestaande activiteiten of
nieuwe dingen opstarten,

moet het wel zelf doen. Pak
je kansen.”
H&I
Het plan dat BCB voor Buitenpost heeft, betekent dus
dat de ondernemers en winkeliers geen eilandjes meer
vormen. Er moet gemeenschappelijk gedacht worden.
“Het beste is dat je een soort
H&I krijgt, een handel- en industrieclub, waar de winkeliersvereniging onder hangt.
Je moet het in de samenwerking zoeken, breng in kaart
wat je hebt en wat je daarnaast nog zou kunnen doen.
Zet dat in een agenda voor
het hele jaar, koppel daar
acties aan vast en breng dat
als geheel naar buiten. Samen met een website over
Buitenpost waarop bijvoorbeeld de agenda en foto’s
van activiteiten staan.” En
het blijft niet bij praatjes. De
eerste
brainstormvergadering van de BCB en andere
evenementenorganisaties
en gemeentelijke instanties
heeft inmiddels begin februari plaatsgevonden. “De BCB
wil meedenken met een frisse ondernemersblik, een blik
die vooruit kijkt. Wij willen
wel een structuurgroep vormen en aanspreekpunt zijn”,
zegt Hielke Jan vastberaden.
Wat zegt u? ‘In Buitenpost kan helemaal niks’?
Volgens de ondernemers
wel. Als je maar wilt.
(Nieuwsgierig
geworden
naar de BCB? Kijk dan op:
www.bc-buitenpost.nl)

Stoere jongens!
Door Janne Oostwoud

Asto foar dyn achttjinde net
smookst’, hie syn heit beloofd,
‘dan krijst fan my it rydbewiis.’
En sa kaam it dat Jan al rillegau
nei de jierdei syn begearde dokumint yn besit hie. Hy hie mar ien
doel, mei syn freonen op stap yn
‘e auto. Dat mocht fan heit, mar,
‘gjin drip alkohol achter it stjoer,
oars is it fuortdaliks út.’
Se hienen harren de hiele sneontenacht tige fermakke. Op nije
plakken west, wat fierder fan
hûs, leuke fammen troffen, en
mei Cola hie Jan it ek bêst oprêden om fleurich te bliuwen. Nei
al dy ûnthâlding woe der eins
wol graach in kear blaze, foar
de kick, mar de plysje liet harren
gean. Sjit! hie der dêr no Cola
foar dronken? Se naaiden elkoar
op, swaaiden de auto en rieden
foar de twadde kear by de kontrôle del. Wer net. ‘Folhâlde, noch
in kear!’ raasden de maten. De
tredde kear wie it raak. De blaastest wiisde út: Nul prosint alkohol. Grutsk liet er syn rydbewiis
sjen, allegear yn oarder. ‘Mar’,
sei de plysjeman, ‘wêrom ha de
hearen de autogordels net fêst?’
(advertentie)

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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Uit de oude doos...
Spits gezegde

Wat voorbij is, is voorbij.
Wat nog komen gaat, is er
nog niet.
In het verleden gebeurt niets meer.

Foto reünie school (klas) Kuipersweg uit de jaren
’90.
Staande v.l.n.r.: Eeuwkje van der Weg, juf Hagen,
Harm Hoeksma, Wietse Meerstra, Anne Molenaar,
Anne van Lune, Griet Tjoelker, Joh. De Boer, Geeuwke Hoeksma, Minne Bosma, Ids Bulthuis, Bouke
Kempenaar, Griedy de Vries, Aad van Dop, Harry
Westra.
Zittend v.l.n.r.: Teatske Kazimier, Jellie Roorda, Jantje de Vries, Sippie van der Berg, Ina Evenhuis, Hennie Henstra, Joke Hamstra, J.Buist, juf Geerling,
Janny Waltje, Sietze Waltje, Henk Visser, Gretha
van Til en Juul Beerda.

East - West, yn ‘e Wâlden is ’t it bêst
Nei in wykein fol spanning en soarch, ús mem hie fan freedtejûn
oant moandeitemoarn wurk fan
myn komst hân, ferwolkomme dokter Koning my om fiif foar healwei
tsienen op 22 septimber 1947 mei
de wurden: “Tjonge, alweer zo’n
dikkop…” Wêr’t dat ‘alweer’ op
sloech wit ik no noch net. Wol wit
ik dat ús heit en mem, Pieter Willem
Postma en Marie Postma-Kok, wakker wiis mei my wienen. Us heit it
meast noch, want wat wolle jo as
‘jonge’ heit fan 52 jier, as der noch
in stamhâlder fan rom 9 pûn yn jo
libben ferskynt.
Lit ik my earst mar efkes neier foarstelle oan ‘e lêzers fan ‘e Bûtenpostmer doarpskrante: ik bin Wijbe Klaas
Postma, berne oan ‘e Rijkstraatweg
64 (no: Voorstraat 37) as soan fan
de manufakturier dy ’t advertearre
mei: ‘Wat je koopt bij P.W.P. gaat jaren mee’ en dat giet foar my dus al
64 jier op.
Mei myn suster Marijke en broer
Willem ha ik in grut part fan myn
jonge jierren yn Bûtenpost trochbrocht. Offisjeel binne Marijke en
Willem myn healsuster en –broer en
hja ha de achternamme Ter Vrugte.
Dat is om’t hja bern binne út it earste houlik fan ús mem, mar harren
heit is yn ‘e oarloch omkaam yn in
Dútsk konsintraasjekamp. Mem Marie is doe as widdo nei Bûtenpost
kaam en troude yn 1946 mei Pieter
Willem en út dat houlik kaam lytse
Wijbe. Dêroer ha ik faak it sechje fan
ús heit heard: “Alde rammen, bêste
lammen”.
Doe’t ik noch mar in lyts baaske
wie, hat Marijke in soad op my
passe moatten om‘t heit en mem it
drok hienen mei de winkel en alles
wat dêrmei gearhong: bestellingen
bylâns bringe, gerdinen naaie, flierbedekking lizze. By dy oppasserij ha
’k har in kear wakker yn ferlegenheid brocht troch krekt ear’t ik yn
‘e tobbe moast fuort te rinnen en
yn ‘e bleate kont de Skoalstrjitte yn
te draven. Se hat my wer te pakken
krige en dat ha’k witten: myn biltsjes ferhegen de temperatuer fan it
tobbewetter behoarlik…
Mei ús buorlju, de famyljes Bolling
(Hotel De Roskam) en Jorritsma
(bakkerij) hienen wy goed kontakt
en ik kaam geregeld by har oer de
flier. In loopke troch de bakkerij fan
Jorritsma smiet altiten wol wat lekkers op en by de Bollings wie ek altiten wol wat te rêden. Mei Johan,

dy’t neffens my yn ien fan ‘e eardere
útjeften fan dizze doarpskrante syn
ferhaal dien hat, ha ik in hiel soad
oplutsen en wy ha noch altiten kontakt. Syn ‘tante Dity’ hat destiids
myn beukerjuffer west yn ‘e Tsjerkestrjitte.
Nei de beukertiid gie ik nei de Iepenbiere Legere Skoalle dêr’t meester
Kim haad fan wie. Ik bin noch fan ‘e
generaasje dy’t yn april al nei skoalle mocht en ik kaam by juf Fennema
yn ‘e earste klasse telâne. Neist myn
buorjonge en freontsje Johan wit
ik noch dat Douwe Joustra, Pieter
Zuidema, Nanning de Jong, Jouke
Brander, Jelle Koers, Bram Schievink, Joke v/d Witte, Antje de Wal,
Anneke Zuidema (gjin suske fan Pieter), Jannie Poelstra, Nelly de Winter, Griet Oppedijk en Clarie Douma
by my yn ’t lokaal sieten. Der ha grif
mear west, mar dy nammen wolle
my no net yn ’t sin komme.
Myn hiele legere skoalletiid wie ik
faak op ‘e pleats by Douwe Joustra
te boartsjen. Wat in prachtige oeren ha ik dêr trochbrocht! Ik fûn it
geweldich by Douwe-en-dy op ’t
hiem, de telle, de stâl en de greiden.
Dat makke by ús heit en mem de
opmerking los oft ik dêr leaver wie
as thús… Ik kaam doe, njoggen jier
wie ik, op it idee dat Joustra my mar
keapje moast.
“No”, sei ús heit doe, “dat moat mar
wêze, jong. Mar… asto ús dan yn
‘e buorren tsjinkomst dan silste al
‘dach Postma en frou Postma’ sizze
moatte”. Dat griisde my oan en dus
gie de keap oer.
Nanning de Jong, soan fan winkelman Hotze de Jong út ‘e Tsjerkestrjitte, bin ik noch altiten tankber
dat er my behoede hat foar it smoken: yn it magazyn hie Nanning in
doaske ôfkarde sigaren fûn en dêr
moasten wy, keardels fan alve jier,
marris ien fan opstekke… Ik ha noch
nea sa strontsiik west en oanstriid
om sigaretten, sigaren of pipen op
te stekken ha ik nea wer hân.
Om ’t ús heit him doetiids nochal
ynsette foar de fuotbalferiening is
de basis foar myn sportive dwaan
en litten – neist it lidmaatskip fan
gymnastykklup M.A.A.S. – lein op it
sportfjild oan ‘e Parklaan. As ‘welp’
mocht ik by de jongsten (10-jierrigen) begjinne en ha oant de Ajunioaren hiel wat wedstriden spile.
Der is troch ús heit ek noch besocht
om my de basisprinsipes fan ’t keat-

sen by te bringen, mar dat foel as
sied op rotsige grûn. Mem brocht
wat tsjinwicht tsjin al dat lichaamlike gedoch troch my, as juffer fan
‘e sneinsskoalle, mei spirituelere
saken yn oanrekking te bringen. Dat
barde yn in keamer fan ‘e pastorij en
soms ek yn ‘e konsistaorje dêrneist.
Dy pastorijkeamer hie in grutte opberchkast en dy ha ik, om’t ik net altiten die wat ús mem woe dat ik die,
geregeldwei fan binnen besjoen.
Sadwaande ha ik in grut part fan it
Evangeelje troch it smelle skreefke
tusken de kastdoarren taskikt krige.
Nei de legere skoalle, ik herinnerje
my noch osa goed de skoalmasters
Jonker, Rispens en Jan Alberda,
reizge ik fjouwer jier lang op ‘e fyts
nei de iepenbiere Kollumer mulo. Ik
hie op ‘e ein fan ‘e legere skoalle al
yn ‘e holle om skoalmaster te wurden en de mulo-perioade hat dat
idee net feroare. Yn it lêste healjier,
it eksamenjier, ferkocht ús heit de
winkel en kocht in hûs yn Wergea. Ik
ha doe in fearnsjier yn ‘e kost west
by myn omke Harm en tante Els Robroch-Kok yn Ingwierrum: moandeitemoarns betiid fan Wergea op ‘e
fyts nei Kollum, lessen folgje en nei
skoaltiid op ‘e fyts nei Ingwierrum.
Freeds de omkearde folchoarder. Dy
tochten ha gjin neidielige ynfloed
hân op myn learderij, want yn juny
1964 helle ik myn mulo-diploma. Yn
dat jier bin dus ek Bûtenpostmer-ôf
wurden.
Fan Wergea út gie ik nei de Rijkskweekschool (foar ús ‘De Kweek’ en
letter waard dat de Pabo) yn Ljouwert. Yn it twadde stúdzjejier trof in
Swaan Vondeling, dat klikte en nei’t
ik yn 1969 slagge wie, binne wy yn
desimber fan dat jier troud. Doe ha
ik in jier lang op in, foar myn gefoel,
frij nutteleaze wize besocht yn ’s konings rok‘ de Russen op te kearen.
Gelokkich koe ik begjin 1971 as skoalmaster oan ‘e slach yn ‘e tredde
klasse fan de iepenbiere Prof. Kohnstammskoalle yn Harns. Yn myn
Harnzer tiid ha ik twa ûnderwiisakten helle: Frysk en Lichamelijke Oefening. Fan beide ha ik in soad wille
hân en no noch.
Yn Harns waard yn 1973 ús dochter
Hester berne. It famke hat fiif jier
lang ús libben ferrike mar ferstoar
yn 1978 yn it Akademysk Sikehûs yn
Grins oan it net te oerwinnen sykte.
Swaan en ik ha doe in minne rite
trochmeitsje moatten.
Ek yn Harns kaam yn 1976 ús âldste

soan Rimer op ‘e
wrâld. Hy hat net sa
lang as echte Tobbedûnser ûnder de
oare Harnzers ferkeard, want yn 1977
waard ik beneamd
ta
boppemaster
yn Eastermar en
dus … werom nei
de Wâlden yn it
skoalhûs njonken
de Iepenbiere Legere Skoalle oan ‘e
Grutte Hoarnstwei.
Sawol
skoalhûs
Wijbe Postma (eigen foto)
as skoalle wienen
wakker karakteristyk: in grut hiem
Burgum en waard dêr wer ‘gewoan’
(freedtemiddeis nei skoaltiid meskoalmaster.
ane…), twa mânske kastanjebeammen op ’t plein en hege lokalen. De
Yn Harns wie ik al lid wurden fan ‘e
legere skoalle waard basisskoalle
FNP en yn Tytsjerksteradiel bin ik
en krige de namme ‘De Bolster’. Yn
no sûnt 1998 polityk aktyf. Is it net
1980 krige Rimer in broerke, Josse.
bysûnder dat ik no, yn ’t ramt fan
Ik ha beide jonges by my op skoalle
‘e gearwurking tusken ús beide gehân en ek as learlingen yn ‘e groep.
meenten, sa no en dan in gearkomIk ha net it gefoel dat hja dêrûnder te
ste ha yn Bûtenpost en dat ik dan sit
lijen hân ha…
te wiispraten op in plak dêr’t ik as
jonkje yn ‘e spoargrêft siet te fiskjen
Tusken1977 en 1995 wienen der frijop mûdhûn?
wat wikselingen yn de beneaming
Dêrom ek de titel fan myn bydrage:
fan myn funksje: fan boppemaster
East – West, yn ‘e Wâlden is ’t it
waard ik direkteur, doe skoallieder
bêst!
en dêrnei lokaasjelieder. De ‘winst’
Door... Wijbe Postma
dêrfan wie dat der mear papierwurk
en fergaderingen kamen, mar it eigentlike skoalmasterswurk kaam op
‘e tocht te stean en dan benammen
it kontakt mei de bern. Ik ha dêrom
yn 1995 de oerstap makke nei de iepenbiere basisskoalle ’t Partoer yn

Spre k w ur d fan ‘e moanne
Fleane
Wa hat it net ris dreamd, fleane te kinnen op eigen wjukken? Wy kinne
fleane as in hazze, as it spoar, fleane as in swel, mar ús fuotten bliuwe
by de grûn.
Dat liket har sa folle as fleanen
Ze wil er helemaal niets van weten
Dy jonge wol fleane sûnder fearren
Hij zet iets op touw zonder dat hij er geld voor heeft
Dat sil sa hurd net fleane
Dat zal zo’n vaart niet lopen
It wurk fljocht har troch de hannen
Het wer gaat haar heel handig af
Hy wol foar syn frou wol fleane
Voor zijn vrouw wil hij alles wel doen

Hoveniersbedrijf

P. Douma
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Duidelijkheid over vergoedingen fysiotherapie 2012

DorpsDenker -11Soms vindt een mens op de gekste plekken
troost. Ik las een werkje van de heer Arthur
Schopenhauer; zoals bekend niet bepaald
de vrolijkste filosoof die ooit op de wereldbol rondhuppelde. Het mag dan ook op z’n
minst verwonderlijk heten dat ik bij deze
aartszwartkijker soelaas vond voor de existentiële crisis in mijn DorpsDenkerbestaan.
Zoals u zich wellicht kunt herinneren, overwoog ik aan het eind van mijn laatste column om dan in hemelsnaam maar poëet te
worden. Ik zat dus diep. Héééééél erg diep.
En toen kwam plotsklaps Onkel Arthur mijn
leven flierefluitend binnen dansen (nou...
eerlijk gezegd kwam hij al mopperend binnen gestrompeld, maar ach, laten we de
dingen voor de verandering eens van de
zonnige kant bekijken).
‘Sehr geehrter Herr DorfDenker,’ zo sprak
hij, ‘ je moet bij geen enkele gebeurtenis groot gejuich of groot gejammer laten
opkomen...’ Waarop ik natuurlijk meteen
dacht: ‘O nee? Er valt hier anders heel wat
af te jammeren op deze armzalige aardkloot, meneer Schopenhauer. U moest eens
weten hoe erg ik het heb!’ De Germaanse
geestgraver ging echter onverstoorbaar
verder: ‘ Vreugde en verdriet kunnen namelijk door de veranderlijkheid van alle dingen
elk moment omslaan in iets geheel anders.’
Waarop ik op mijn beurt dacht: ‘ Verhip... dat
is waar. Geef me de nieuwste iPad of laat de
gele Lottobal eens lekker op mijn hoofd stuiteren, en ziedaar: alle kommer en kwel verdwijnt als Elfstedenkoorts.’ Aangemoedigd
door het instemmende knikje van mijn door
denkrimpels doorgroefde hoofd, sprak de
grijsaard met de indrukwekkende sideburns
en de ietwat ontplofte haardos: ‘Daarentegen moet je altijd zo opgewekt mogelijk van
het heden genieten: dat is levenswijsheid.’
‘Shit,’ dacht ik (of gezien de context waarschijnlijk: ‘Scheisse’), ‘dát is nog eens een
aforistisch pareltje dat het verdient om in
allerijl gebeiteld te worden op een tegeltje
aan de wand van mijn binnenkamer. Zo opgewekt mogelijk van het heden genieten.
Met fleurige teugen het hier en nu indrinken. Welk een diepgang! Welk een eenvoud! En zo kort en krachtig geformuleerd
ook! Waarde Schopenhauer, heeft u hier
wellicht nog iets aan toe te voegen?’ En natuurlijk had hij dat. Want het gebeurt maar
zelden dat denkers, docenten, dominees en
dat soort praatgraag volk écht kort door de
bocht gaan. Hij sloot af met: ‘We doen echter meestal het tegendeel...’ (‘het tegendeel
waarvan ook alweer?’ dacht ik - want ik ben
zo kort van memorie als sommige dikdoeners lang van stof zijn - ‘o ja: het ging om het
tegendeel van zo opgewekt mogelijk van het
heden genieten.) ‘We doen echter meestal
het tegendeel,’ hernam mijn wijze leermeester zich na mijn zoveelste interrumperen,
‘Plannen en zorgen voor de toekomst, of ook
verlangen naar het verleden, houden ons
voortdurend zó sterk bezig dat het heden
vrijwel altijd voor nietswaardig gehouden
en verwaarloosd wordt. En toch is alleen
het heden zeker; de toekomst, en ja: ook
het verleden, zijn bijna altijd anders dan wij
denken. Zo bedriegen we onszelf een leven
lang.’ ‘Jaja,’ dacht ik, ‘nu niet meteen weer
de trappen der depressie afdalen met je
gewauwel, Sjopie, je zat net zo lekker in de
flow.’ Gelukkig beëindigde hij daarna zijn referaat met: ‘Het zoeken naar het verleden is
altijd en het zorgen maken om de toekomst
is vaak nutteloos. En dus is alleen het heden
het podium van ons geluk.’ Juistem. Eine
Wahrheit wie eine Kuh, Herr TiefDenker. Als
u mij dan u even wilt excuseren: ik ga even
een heerlijk slokje van het Nu nemen.
Hoogachtend,
Uw DorpsDenker, drs. A. Grijpstra
(Facebook/Dorpsdenker Buitenpost)

Amnesty
International
komt op voor
mensenrechten
over de hele wereld.

Onder patiënten is verwarring ontstaan
over de nieuwe vergoedingen en het eigen
risico voor fysiotherapie. Veel mensen denken dat ze sinds 1 januari 2012 de eerste 20
behandelingen zelf moeten betalen. In de
meeste gevallen verandert er echter niets
en worden behandelingen door uw aanvullende zorgverzekering vergoed.
De meeste mensen hebben bovenop de verplichte basisverzekering een aanvullende
ziektekostenverzekering. Behandelingen bij
de fysiotherapeut worden in de meeste gevallen door die aanvullende verzekering vergoed. Het aantal behandelingen dat wordt
vergoed verschilt per pakket en zorgverzekeraar, maar meestal is het voldoende om
incidentele klachten en blessures te verhelpen. Het nieuwe kabinetsbeleid heeft hier
geen invloed op. Heeft u dus een incidentele
klacht en een aanvullende ziektekostenverzekering, dan verandert er niets.
Chronisch
De veranderingen, die het kabinet per 1 januari heeft ingevoerd, hebben te maken met
chronische aandoeningen die door fysiotherapie verholpen of verlicht kunnen worden. Dit zijn ziekten zoals diabetes, COPD,
beroerte en noodzakelijke behandelingen

Spits gezegde

na een operatie. Bent u 18 jaar of ouder en
begint u in 2012 de behandeling van zo’n
chronische aandoening, dan moet u vanaf
1 januari de eerste 20 behandelingen zelf
betalen als u geen aanvullende verzekering
heeft. Heeft u wel een aanvullende verzekering, dan worden de behandelingen afhankelijk van uw persoonlijke situatie geheel of
gedeeltelijk vergoed. Bent u 18 jaar of ouder
en bent u al vóór 1 januari 2012 in behandeling voor een chronische aandoening, dan
valt u nog onder de oude regeling en blijft
alles hetzelfde (behalve voor onderstaande
aandoeningen). Voor kinderen tot 18 jaar
met een chronische aandoening verandert
er ook niets. Deze behandelingen worden
zoals altijd uit de basisverzekering vergoed.
Geschrapt
Chronische aandoeningen zijn op een lijst
van het ministerie van Volksgezondheid
Welzijn en Sport beschreven. Vanaf 1 januari wordt een aantal aandoeningen van deze
lijst gehaald. De fysiotherapeutische behandelingen voor deze aandoeningen worden
vanaf dat moment vanuit de aanvullende
verzekering vergoed. De geschrapte chronische aandoeningen zijn:

• wervelfractuur als gevolg van
osteoporose,
• reumatoïde artritis of chronische reuma,
• chronische artriden
(gewrichtsontstekingen),
• spondylitis ankylopoetica (ziekte van
Bechterew),
• reactieve artritis,
• juveniele (idiopatische) chronische
artritis,
• myocard-infarct,
• status na coronary artery bypassoperatie (CABG),
• status na percutane transluminale
coronair angioplastiek (PTCA),
• status na hartklepoperatie,
• status na operatief gecorrigeerde
congenitale afwijkingen.
Vraag uw fysiotherapeut of uw klacht hieronder valt. Fysiotherapie Buitenpost, Medisch Centrum, Groenkamp 1, Buitenpost,
0511-542000.
Of u een vergoeding krijgt via een aanvullende verzekering hangt af van de polis die
u heeft afgesloten. Controleer hiervoor uw
budget in uw polis. Uw zorgverzekeraar kan
u meer informatie geven omtrent de mogelijkheden/kosten om voor meer Fysiotherapie verzekerd te zijn.

We leven allemaal onder dezelfde hemel,
maar we hebben niet allemaal dezelfde horizon.

Volksverhalen uit de Friesche Wouden -deel 2Dominees (2)
Dominees B: zingen (2)

9. “Wie heeft de wereld geschapen?”

7. Wat schort er toch aan mijne brille?

Der wenne froeger in dûmny yn Grinzer Pein. As dy op
‘e preekstoel stie sneins sloech er altyd mei de fûsten
op ‘e beide kanten. In pear ûndogense jonges wie dat
opfallen en doe hienen se op in kear in pear spikers
oanbrocht oan ‘e beide kanten mei de skerpe einen
omheech. Dy sneins preke dûmny wer en doe sei er:
“Wie heeft de wereld geschapen? Ik zeg: Wie heeft de
wereld geschapen?” Doe kamen de beide fûsten mei
geweld del. Op de spikers. Mei in grou flokwurd sei
dûmny der fuort achteroan: “Dat hebben die Godgloeiende jongens
gedaan.”

Der wie in dûmny, dy moast foar in tsjerkefol poepen
[Duitse gastarbeiders, met name maaiers] preekje,
mar dy poepen koene net lêze. Dat der waarden gjin
tsjerkeboeken brûkt. As der song wurde moast, moast
de dûmny earst rigele foar rigele foarsizze. Op in kear
hienen de jonges dûmny syn bril mei kearsfert ynsmard. Doe soe er de sneintemoarns de bril opsette
en hy koe der net troch sjen. Hy sei, fan ‘e preekstoel
ôf: “Wat schort er toch aan mijne brille?” De poepen
tochten dat se dat sjonge moasten en it klonk lûd de
Jurjen van der Kooi. (eigen foto)
tsjerke troch: “Wat schort er toch aan mijne brille?”
10. De man die preken moest
“Ze is ja gans met vet besmeerd,” sei de dûmny. De
poepen wienen op gong rekke en songen troch: “Ze is ja gans met vet
Der wie ris in griffermearde âlderling dy moast preeklêze. Mar hy ferbesmeerd”. Doe sei de dûmny: “Och Heere, dat was niet mijn wille, dat
geat de preek mei te nimmen. Doe sei er mar doe’t er op de stoel stie:
domme volk zingt gans verkeerd.” De poepen songen wylst troch. Alle
wurden dy’t de dûmny sei namen se oer op ‘e wize fan in psalm Doe
“Als alle bomen één boom waren,
Als alle waters één water waren,
sei de dûmny noch: “Och Here, wat ‘n ellendigheid, ze zingen en begriAls alle stenen één steen waren;
pen ‘t neit.” Doe’t se dat ek noch song hienen bigûn er mar te preekjen.
Als die steen dan in die hoge boom lag,
Als die dan viel in dat diepe water,
Wat zou dat een grote plof geven. Amen!”
Dominees c: preek en preekstoel
Veruit de meeste domineesverhalen en -anecdotes in de noordelijke
Wouden gaan over de preek of komische voorvallen op en rond de
preekstoel. Er volgt hier en in de volgende drie afleveringen een brede
selectie van in Buitenpost en omstreken gehoorde volksverhalen uit
deze groep.
8. Broeders bij God
Der wie in dûmny, dy neamde syn folkje altyd ‘broeders en zusters’ op
‘e preek-stoel. “Want,” sei er, “de minsken binne foar ús Leaven Hear
allegearre deselden: broeders en zusters.” It gebeurde ris, dat der in
earm mantsje by him yn ‘e preek siet. Dy hearde, dat dûmny in kear
of wat ‘broeders en zusters’ tsjin ‘e gemeente sei. Doe tocht er: dêr
hear ik ek by. En doe’t de tsjerke útkom, gong hy fuort op ‘e pasterije
ta, dêr’t er oanskelle. De frou fan ‘e dûmny frege: “Wa binne jo?” “Ik
bin in broer fan dûmny,” sei it mantsje. “Ik ha in reis makke en bin nei
tsjerke ta west en ik ha no wol sin oan wat wiet en droech.” Doe liet
de dûmnysfrou him der yn en it duorre net lang of de man siet foar in
panfol iten. Hy iet ta. En doe’t er it board skjin leech hie, kaam dûmny
der yn. “Goen dei, dûmny”, sei it mantsje. “Goeden dag, man. Wie ben
je?” frege dûmny. “Sa’t dûmny fan ‘e moarn preke hat, bin ik in broer
fan dûmny.” Doe bigong dûmny hiel oars te sjen en hy sei:
“Ja, broeder by God, maar niet in de pot.”

11. De doorgezaagde preekstoel
Te Feanwâlden stiet in tsjerke mei in âlderwetske preekstoel, sa’n ien,
dy’t ûnder rûn is en op ien punt fêst sit. Dêr stie in dûmny, dy hie in
soad meneuvels by ‘t preekjen, dan wie er o sa heftich en soms sloech
er mei de fûsten op ‘e bibel. De tsjerkeriedsleden gong dat net nei ‘t
sin. Sy seinen: “Hy moat mar ris nei beneden.” Doe gongen se hinne
en sy sagen mei in spansage it tinne ein fan ‘e preekstoel op in lyts
bytsje nei troch. De sneins dêroan preke har dûmny wer, en hy sloech
en stampte wer wakker, dat sy seinen sacht tsjin elkoar: “Aanst komt
er.” Mar de preekstoel hâldde it. Der gebeurde dy sneins neat. Doe ha
de tsjerkeriedsleden de stoel dy wyks nòch in knikje mei de sage jûn.
De sneins dêroan stie dûmny wer op ‘e stoel. En dat wie wer slaan en
stampe. De fûst kaa mei folle kracht op ‘e bibel del. “Als ik kom,” sei er,
“dan kom ik haastig.” Mei’t er dat sei kaam er mei de preekstoel del.
Dêr lei er langút oer de tsjerkeflier. “Ja,” hienen de tsjerkeriedsleden
sein, “wy hienen jo ferline wike al ferwachte.”
13. “Dominee, het is uit”
Yn Droegeham stie in dûmny, dy mocht graach in slokje. Op in kear
siet er yn ‘e preekstoel mei moai simmerwaar. De gemeente wie oan
‘t sjongen, en de lea befoel him. De dûmny rekke yn ‘e sliep en hy wie
noch net wekker doe’t de sang út wie. Doe kaam de koster by ‘t trapke
op en sei: “Dûmny, ‘t is út.” Doe sei dûmny, heal út ‘e sliep wei: “Nou,
laat Tryntsje er dan nog maar een in doen.”

Eg y p t e 3
92 85 W X B uit e np o s t
t e l e f o o n: 0511- 4 42 970
m o b ie l: 0 6 23936772
w w w.hoekstraschilder werken.nl

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

Voorkomen is beter dan verzekeren
Neem het heft in eigen handen met preventie
Preventie is een eenvoudige manier om schade te voorkomen en beperken. Daarbij gaat het niet alleen om financiële schade, maar vooral ook
om de emotionele impact. Interpolis weet dat geld niet altijd alles oplost.
Bij inbraak wordt de materiële schade uitgekeerd, maar daar krijgt u het
gevoel van veiligheid niet mee terug. Het verlies van dierbare foto’s in een
brand is een levenslang gemis. Met preventie neemt u het heft in eigen
handen. Wat kunt u dan zoal doen?
En welke preventieoplossingen biedt Interpolis u?
Meest voorkomende schades
De praktijk leert dat schade door brand, wateroverlast (lekkage) en inbraak de meest voorkomende schades
zijn. Met eenvoudige preventiemaatregelen is veel winst te behalen. Zo reduceert het
aanbrengen van hang- en sluitwerk met het Politiekeurmerk Veilig Wonen de kans op inbraak met maar
liefst 90%. Ook blijkt uit onderzoek dat een rookmelder de omvang van brandschade met ongeveer de helft
reduceert.

Wat kost preventie?
De investering die preventie vraagt is over het algemeen lager dan het bedrag aan schade op het
moment dat het fout gaat. Zo kost bijvoorbeeld een lekbak ongeveer € 15 en levert het een besparing op van
gemiddeld € 600 per schade. Een aantal preventiemaatregelen is volledig kosteloos en kunt u eenvoudig
doen. Zoals het regelmatig controleren van kitnaden op scheurtjes, om waterschade te voorkomen. Of regelmatig het pluizenfilter van de droger leeg maken, om brand te voorkomen.

Preventiewinkel voor iedereen
Met het preventieadvies deelt Interpolis haar kennis en kunde, die zij op basis van jarenlange ervaring heeft
opgebouwd. In de Preventiewinkel treft u praktische adviezen en glasheldere oplossingen, namelijk: preventieartikelen, preventiepakketten, preventiemannetjes en installatiemannetjes. De Preventiewinkel is online
toegankelijk voor iedereen.

HG car wax shampoo

Spoel het zout van uw auto!
Flacon 1 liter
voor 50-60 wasbeurten

nu € 5,00

HG car wax shampoo is een
ultramoderne autoreiniger, die
uitmunt door zijn zeer hoge glans
en betere bescherming. HG car
wax shampoo voegt wax componenten toe tijdens het wassen. De
lak wordt dus niet alleen gereinigd maar er treedt tegelijkertijd
bescherming op.

Speciaal aanbod voor klanten Rabobank en Interpolis
Interpolis is de huisverzekeraar van Rabobank. Uw verzekeringen regelt u eenvoudig en dichtbij
via Rabobank. Bent u Rabobank klant dan krijgt u tot 25% korting op een aantal artikelen. Als u
verzekeringen van Interpolis heeft, dan biedt Interpolis tot maximaal 50% korting op diverse artikelen.

Meer weten?
Kijk op www.interpolis.nl voor inzicht in risico’s en of www.preventiewinkel.nl voor de oplossingen.

Voorstraat 5 • 9285 NM Buitenpost
Tel. 0511 54 15 45
Fax 0511 54 15 24
winkel@enormvanderveen.nl
www.enormvanderveen.nl
Maandagmorgen en van 12.00 - 13.00 uur gesloten.
Lid inkoopvereniging Nicovrij UA te Deventer
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Kinderwerk
Buitenpost.
De afgelopen weken zijn de activiteiten in it Koartling weer druk
bezocht.
Vooral de workshop Dansen van
de Switte was een groot succes!
(zie foto) Kleuterdansen, maar
ook Streetdance en Hiphop kwamen aan de orde. De kinderen
hebben hard hun best gedaan
en een fantastische dans geleerd. Deze dans mochten ze na
afloop natuurlijk uitvoeren voor
de ouders.
Op woensdag 15 februari zijn
de kinderen bezig geweest met
Hama. Met deze strijkkralen konden ze een onderzetter maken of
hun kunstwerken ergens anders
voor gebruiken. We kwamen er
achter dat het ook heel leuk is om

aan een touwtje voor het raam
te hangen. De opkomst was bij
deze activiteit iets minder, maar
daarom niet minder gezellig!

Flyers verschijnen binnenkort op
de scholen.
Of kijk eens op onze website:
www.itkoartling.nl

Ook het komende programma
beloofd weer erg leuk te worden.
Zo is er 29 februari een workshop Zeep-kettingen maken.
En woensdag 14
maart wordt een
filmmiddag van
14.30 - 16.00 uur
kosten
gratis!
leeftijd 6 t/m 12
jaar.
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Muziek met baby´s en peuters
in It Koartling
Er zijn al een aantal cursussen geweest van `Muziek op Schoot` en de
reacties waren zeer positief. De ouders/begeleiders waren zeer enthousiast en stonden versteld hoe zulke jonge kinderen d.m.v. muziek
zoveel konden leren. Dat is geen wonder, want baby´s en peuters genieten van muziek. Al heel vroeg hebben ze interesse in klanken en
geluiden. Een peuter die muziek hoort gaat vaak spontaan klappen
en dansen. En hoeveel baby´s zijn er niet in slaap gezongen. Muziek
ontspant ook.
Jonge kinderen en muziek horen van nature bij elkaar. Samen plezier
beleven aan muziek, dat is waar het om gaat bij de cursus. Aan de
hand van nieuwe en traditionele kinderliedjes komen allerlei muzikale activiteiten aan bod. Er wordt met muziekinstrumentjes gespeeld
en ook luisteren naar en bewegen op muziek komt aan de orde. Voor
de ouder is muzikale kennis niet beslist noodzakelijk ; het samen met
je kind willen zingen en spelen is het belangrijkst. Na afloop krijgen
de ouders/ begeleiders de liedje mee naar huis, zodat er thuis nog
kan worden nagenoten. Het gaat om baby’s vanaf 8 maanden tot en
met peuters tot 4 jaar. Alle kinderen zijn welkom met een volwassene.
Bij voldoende deelname gaat de cursus van start op een donderochtend van 9.30 – 10.15 uur. Na afloop is er gelegenheid voor een gratis
kopje koffie. De kosten bedragen 68 euro voor 10 wekelijkse lessen.
Opgave en inlichtingen bij leidster Lutske Pilat tel.: 0512-352143, lutskepilat@hetnet.nl of bij It Koartling 0511-541212

Brimzenpraat: De tweede Ark
Nederland werd weer eens geïnspecteerd door ‘Brussel’. Dat land was verdorven en overbevolkt, zo werd geconcludeerd.
Besloten werd dit deel van Europa te
straffen met een overstroming.
Een nazaat van Noach, Noë genaamd,
kreeg de opdracht een ark te bouwen en
twee exemplaren van elk levend wezen,
samen met enkele goede mensen, te redden.
Hier is het plan met tekeningen, zo werd
tegen Noë gezegd. Haast je, want over
zes maanden zal het 40 dagen en nachten gaan regenen. De Bilt zal dat niet kunnen verklaren en weer een oorzaak uit de
duim zuigen,
zoals ‘opwarming van de aarde’ of iets
dergelijks.
Zes maanden later begon het te regenen.
Noë zat in zijn ondergelopen tuintje te
huilen. Er was geen ark. Op dat moment
kwam een EU-inspecteur langs en vroeg
op bulderende toon aan Noë: ‘Waar is de
ark’? ‘Vergeef mij’, zo smeekte Noë. De
regels zijn, vergeleken met de eerste ark,
heel erg veranderd. Ik had een speciale
bouwvergunning nodig van het gemeentebestuur en ik heb moeten discussiëren

met de inspecteurs van de verzekeringsmaatschappij in verband met een opstalen brandverzekering. Mijn buren
beweren dat ik de rooilijn zal overschrijden met mijn ark en dat ik de maximum-hoogte niet zal respecteren. De
Welstandscommissie moet hier nog
uitspraak over doen. Ook legden ze een
klacht neer wegens geluidsoverlast bij
de milieu-inspectie. Ik ben diverse keren naar de afdeling Planologie van de
gemeente geweest voor een bouwbesluit. De provincie heeft nu de kwestie in
handen. Ook mensen van het ministerie
van Verkeer en Waterstaat zijn ermee
gemoeid. Zij eisen een waarborg voor
de mogelijke toekomstige kosten van
aanpassing van de infrastructuur als de
ark verplaatst gaat worden naar de zee.
Ik heb hun verteld dat de zee tot hier zou
komen, maar daar geloofden ze geen
snars van. Voorts word ik bijna dagelijks
lastig gevallen door de lui van de krant,
de radio, de televisie en de roddelpers.
Het hout
inkopen was een volgend probleem. De
linkse partijen trekken van leer tegen het
kappen van inlands hout, dit om de gevlekte bosuil te beschermen. Ik probeerde de activisten te overtuigen, dat ik het

hout juist nodig had om de uil en enkele
goede mensen te redden. Geen gehoor,
maar wel veel agressie tegen mij. Ik verzamelde ondertussen de dieren, zoals
mij was opgedragen, maar ik werd aangeklaagd door de dierenbescherming.
Marianne Thieme van de Partij voor de
Dieren beweerde dat ik de dieren tegen
hun wil gevangen hield. Bovendien vond
ze dat de accommodatie te beperkt zou
zijn en dat het vreselijk wreed was dieren
te houden in zo’n kleine ark.
Ondertussen ben ik ook nog steeds bezig om een klacht van het Centrum voor
Racismebestrijding op te lossen. Die club
eist toegankelijkheid voor iedereen.
Van het CWI (Centrum voor Werk en Inkomen) moet ik een bepaald percentage allochtonen inhuren om de ark mee te helpen bouwen. Anderzijds willen de vakbonden dat ik enkel oudere timmerlieden
uit de WW met arkenbouw-ervaring aan
het werk zet. Minister Maxime Verhagen
wil geen exportverklaring afgeven voor
het geval de ark op drift raakt. Mark Rutte
eist participatie van alle EU-leden. Om de
zaken nog erger te maken, heeft de belastingdienst samen met de douane op
al mijn bezittingen beslag gelegd. Zij beweren dat ik het land illegaal wil verlaten

met medeneming van bedreigde diersoorten. En toen men op het ministerie
van Volksgezondheid hoorde van al die
dieren, begonnen ze meteen te ijveren
voor een ‘mest-actieplan’. Ook vroegen
ze of ik nog
nooit gehoord had van inschrijving bij de
Kamer van Koophandel. En dan zwijg ik
nog maar over de problemen, die ik heb
met de politici, die allemaal absoluut
mee willen op de ark. Ik mag alleen enkele goede mensen meenemen. Zitten die
daar wel tussen? Dus, vergeef mij. Het zal
nog minstens tien jaar duren eer die ark
gereed is.
Plotseling stopte de regen. De lucht
klaarde op en de zon begon te schijnen.
Noë keek verwonderd op. ‘Wil dit zeggen
dat Nederland niet op deze wijze ten onder gaat gaat’, zo vroeg hij zich luidop af.
‘Nee’, zo hoorde Noë een stem, ‘jouw regering is daar intussen al op een andere
manier druk mee bezig…’

Addis (deel 2)
Beste vriend Hoe is alles? Hebt u ontmoette enig probleem op uw artikel van vorige keer. Ik heb gehoord dat je een kritiek op de nieuwe
educatieve beleid van uw land heeft geschreven. Terwijl ik weet dat
het sommige dingen tegen in Afrika is niet zo eenvoudig als de meeste
Europeanen beilieved.
Zoals ik beloofde u in mijn vorige brief ben ik klaar om u te vertellen
over mijn kinderen school en het Nederland onderwijs.
We kwamen hier in Nederland op 14 september 2011. Accourding
om de toestemming kregen we van de regering van Nederland onze
woonplaats gebied is Friesland, Buitenpost. Friesland is een van de 12
munispalities in het land. De meeste van landbouw producten worden
geproduceerd in dit gebied. In Friesland mensen spreken twee talen.
Dit zijn het Nederlands en friet.
De infrustructure van elke dienst het geven van publieke organisatie
zijn WEL gebouwd als de andere munispalities. Op 15 september 2011
in Sneek stad, was er een speciale cermony door de gemeente en de
communautaire utoriteiten de wettelijke vluchtelingen en asielzoekers
welkom in friesland. Eindelijk na onze lanch gingen we naar ons huis
dorp. Zoals u weet dat mijn woonplaats huis is te vinden in Buitenpost.
Beste vriend Ik denk altijd dat een menselijk wezen is een vol potentieel. Als iemand gemotiveerd is om iets te Hij of zij kan het doen. Dit
betekent niet dat .er sprake is altijd succes. Het leven zelf is een ful van
ups en downs. Als we bereid zijn om uitdagingen te bestrijden, hebben wij de winnaars. Afkomstig uit Afrika en woonachtig in Buitenpost,
Friesland als andere hoofdstuk van ons leven. Het eten gewoonte, de
manier waarop we behandelen onze kinderen, de sociale zaken, het
onderwijs-en medische systemen zijn allen stoppen verschillend. Het
is duidelijk dat elk aspect van het wereldse leven is beter dat de vorige, maar als we onze religieuze waarden denk ik dat we kunnen niet
kiezen controleren Europe.There zijn kerken in bijna elk dorp, maar de

meeste jongeren zijn anti-religieuze waarden. Ze hebben een volledige
recht om te doen wat ze willen. Maar Nederland heeft zeer interessant
onderwijs.
Ieder kind op de leeftijd van vijf naar school moeten. Het is de verantwoordelijkheid van ouders om hun kind te helpen om naar school te
gaan op de gewenste leeftijd. ouders die niet helpen hun kinderen naar
school te gaan op de leeftijd van 5 zijn onderworpen aan de rechtsstaat. Ze zullen worden bestraft. Dus mijn kinderen moeten gaan naar
school. Mijn oudere dochter was 12 en haar zus was 5 op dat moment.
Zo heb ik gezocht buiten de school met de hulp van de gemeenschap
huis om mijn kinderen. Maar de uitdaging is onze taal probleem. Mijn
kinderen waren niet Nederlands spreken. Maar de voertaal in de
school is het Nederlands. In Nederland mogen kinderen om te leren bij
de groep van hun leeftijd. Vandaar mijn twee kinderen mogen om te leren in groep 8 en groep 2 accourding aan hun leeftijd. Maar ze moeten
zijn Nederlands te leren erg fastly. Het gemeenschapshuis in Buitenpost en de school gemeenschap gezamenlijk hebben voorbereid een
bijzondere bijstand voor de languge naar de Kids. Zo was het amaizing
voor mij en mijn familie de kinderen zijn al het onderwijs aangepast.
Het onderwijs hier is heel interessant. Het is student centered.The
belangrijkste persoon in de school is elk van het systeem deelgenoot.
Niemand is het belangrijkste. Niemand is de minst belangrijke.
Beste vriend wonen in Holland betekent wettelijk Na kansen gelijk.
Dat is het belangrijkste deel. Eduacation is de sleutel tot problemen
op te lossen. Een van de critici in het kapitalisme is het ontkent gelijke kansen. Rijkdom gaat een rijke en rijk, maar arm zijn af. Sociale
dimocrats bepalen de waarde van de mens. Maar kapitalisten praten
over rijkdom. Rechts vleugels zeg altijd gelijke verdeling van de welvaart is belangrijk voor de stabiliteit van de landen. Ja, Er zijn `zeer rijke
mensen in Nederland, maar de basis nececities ontmoetten elkaar en
ieder persoon van het land. Dat is de reden waarom onderwijs en gezondheidszorg worden in gelijke kansen om het hele volk. In sommige

Afrikaanse landen gelijk oportunities zijn dromen.
Slechts een grappig verhaal in Afrika! Een land in de Hoorn van Afrika
heeft zijn onderwijs in de afgelopen jaren.
Het land heeft de instructie van de media de moeder tong van elke regio. Er zijn bijna 80 talen in dat land. Mensen moeten hun kinderen in
opdracht van media in de school worden een of twee nationale talen.
Maar de regering beval de mensen om hun kinderen op de regionale
talen te onderwijzen. Er was geen boek voorbereid. Er waren geen voldoende leraren en andere logistieke materialen. Maar kinderen van de
premier en de president in aanvulling op hogere autoriteiten werden
gestuurd naar een aantal forign land te leren in een andere taal van
het land. Dergelijke niet zinvol dexcrimination en de ongelijke verdeling
van de welvaart die vele professionals uitwijken naar andere landen.
Nederland is een land van vrijheid en gelijke Distributie van de rijkdom
gemaakt van gelijke kansen. Ik zal blijven schrijven over het onderwijsstelsel van Nederland. Want de tijd bieng laat me hier te stoppen. Door
de manier waarop mijn twee kinderen begonnen om Nederlands te
spreken binnen twee maanden op school. Gelieve contact te houden.
Beste wensen!
Bye! Bye!

Spits gezegde

Wacht niet op de gelegenheid.
Zij komt niet, zij is er.

Nu ook voor al uw catering!

Reserveer nu:

de Friese Donald Duck
Verschijnt 15 april

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

Radio TV
Witgoed

G rote voorjaarsopruiming!
H o ge kor tingen op 3D -ve llen, f iguur s ticker s en scrapve llen

Kerkstraat 68 tel. 0511 541560
www.alfredvisser.nl

BELASTINGAANGIFTE
voor PARTICULIEREN
en BEDRIJVEN
Wacht er niet te lang mee!
Neem nog vandaag vrijblijvend contact op.

TAAK van Zuiden
Administratie en advies
Wollegras 4

■

9285 LN Buitenpost ■ T. (0511) 54 46 00
www.taakvanzuiden.nl

Opruiming!

■

M. 06-46 626 680

Sparta ion grn v7

van € 2299,-					
voor € 1899,-					

DE LAATSTE
OP = OP

Alleen damesmodellen en geen inruil mogelijk bij deze aanbieding.

Verder opruiming van alle modellen 2011

Voorstraat 47, 9285NP Buitenpost, tel. 0511 541237,

Maak kennis met de
nieuwe collectie lever deze advertentie
in en ontvang 20 % korting op een artikel
naar keuze uit de zomercollec tie 2012!
Ge l dig t /m 15 maar t 2012

CHRISTINASTRAAT 4 - BUITENPOST
0511 541635

Buitenpost 1940-1945 deel -22-

De Binnenste Buiten Post
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Het verzet in kaart gebracht.
Vergelijken we de huidige plattegrond van Buitenpost
met die van 1944/’45, dan valt pas goed op hoe klein
ons dorpje toen was. In voorgaande afleveringen hebben we de adressen gezien waar en van waaruit illegale activiteiten plaats vonden. Projecteren we deze
op de
plattegrond, dan ontstaat een opmerkelijk beeld. We
zien hoe, verborgen voor het oog van de inwoners en
de bezetter, een netwerk van ’verzetshaarden’ zich
over het dorp uitrolde. Het is een duidelijke illustratie
en voor zover mogelijk inventarisatie van de verzetsgeest in een klei dorp.
1. De aanslag op Blank bij De Laatste Stuiver, dl. 21.
2. De spoorwegsabotage bij Sarabos,dl.19.
3. Observatiepost bij Evert de Haan, Parallelweg.
4. Joost van Kuil meester-vervalser. Van beroep: decoratieschilder. Voorstraat 70.
5. Rint van der Meulen. Onderduikadres van Gosse
Enzerink sectiecmdt en Chris Dick, koerierster ,aan de
Voorstraat 45.
6. Observatiepost in het winkelpand van Albert Bakker,
hoek Voorstr.-Stationsstr. Zoon Popke was lid van de
groep Buitenpost.
7. Aan de Voorstraat 40 woonde Wim van Mourik, de
Gemol. Een adres waar berichten binnen kwamen en
verzonden werden. Tevens werden hier besprekingen
gevoerd.
8. Aan de Kuipersweg 13, thans Carins kapsalon, woonde Ids van der Weij. Vader en zoon zaten volop in het
L.O.-werk. Dochter Alie en Jantje Dijk, inwonend hulp in
de huishouding, waren koeriersters.
9. In de boerderij van Jaap Elzinga, Lutkepost 7, lagen
de wapens verborgen. Er vond regelmatig onderhoud
plaats en wapeninstructie. Tevens was Elzinga plaatsvervangend groepscommandant van de groep Buitenpost.
10.Nijenstein was de commandopost van het verzet.
Hier werkten Jacob Pijnacker en Wim van Mourik als gemeenteambtenaar. Van hieruit liepen ook lijnen door de
gehele gemeente. Gerrit Leistra, eveneens ambtenaar,
vernietigde hier het bevolkingsregister.
11.Drukkerij IJlstra, Voorstraat 25, drukte voor
P.J.Galliard pamfletten z.g. bestemd voor het het verzet.
zie dl.10.
12.Fré Veenstra, leider van het distributiekantoor achter
IJlstra’s drukkerij, wist iedere periode duizenden kaarten teveel te ontvangen. De L.O. zorgde voor verspreiding onder de onderduikers in Buitenpost en wijde omgeving. Zie dl. 4.
13.Boven het arbeidsbureau aan de Parklaan 3 woonde
het gezin van Tamme van der Veer, ambtenaar op dit
bureau. Na werktijd doorzocht hij de bureauladen van
de N.S.B - leider Tjibbe Tolsma en las de “verkeerde”
stukken. De daarin genoemde namen van mannen die
gevaar liepen werden gewaarschuwd.
14.Jacob Pijnacker woonde in de Julianalaan 15. Hij was
de Gemeentelijke Commandant van de N.B.S. Een adres
waar berichten binnen kwamen en uitgingen en besprekingen werden gevoerd.
15.Frederik Veenstra, leider van het distributiekantoor,
woonde in de Schoolstraat 29. Zijn woning fungeerde
als afhaaladres van illegale bonkaarten.
16.Aan het andere eind van de Julianalaan woonde
Anne Terpstra. Zijn woning, no32, werd een centrum
van de L.O. Van hieruit werden zo’n 300 onderduikers
van bonkaarten voorzien. Tijdens de laatste oorlogsmaanden werd hier een “Trouw-bulletin” gestencild.
Het verscheen twee keer per week in een oplage van ongeveer 500 exemplaren.
17.Schuin achter de woning van Terpstra woonde dr.
Van der Kam aan de Stationsstraat 19. Dit was een doorgangshuis voor acuut gezochte personen uit het gehele
land. Van der Kam had veel landelijke contacten in de
L.O. en O.D.
18.Tegenover Van der Kam staat het Jeltingahuis aan de
Stationsstraat. Het werd destijds bewoond door burgemeester Pier Eringa. Op de zolder werd enkele malen

Plattegrond (Jasper Keizer)

wapeninstructie gegeven.
19.Klaas de Vries van de steenhouwerij aan de Jeltingalaan 13b begon al in het begin van de bezetting met het
verzet. Dit adres ontwikkelde zich tot een trefpunt van
het L.O.-werk. Zie ook deel 3. Het werd tevens de bakermat van het N.S.F.
20.Even verder, aan de Jeltingalaan 18 woonde klompmaker Roorda. Zoon Teake was groepscommandant van
de O.D.-groep Buitenpost en gaf thuis wapeninstructie
aan de leden. Naast deze centra van verzet waren er
nog 11 manschappen van de N.B.S.-groep en een aantal
koeriers(ters) actief. Maar ook de medewerkers van het
L.O. en het N.S.F. moesten tot het eind regelmatig op
pad voor een toenemend aantal onderduikers.

Waar en hoe het mis ging.
Hoe omvangrijker het verzet werd, hoe groter de kans
dat iets mis zou gaan. Het kon niet uitblijven, of ook hier
gebeurde dit. We volgen hierbij de hier boven genoemde nummers van de plattegrond.
5. De woning van Rint van der Meulen aan de Voorstraat
ontkwam niet aan de razzia op dinsdag 4 november
1944. Van der Meulen en Enzerink werden niet gevonden. Maar Chris Dik, koerierster en verloofde van Enzerink, werd gearresteerd en in Leeuwarden gevangen
gezet. Twee weken later kwam ze weer vrij.( zie volgend
deel). Het illegale werk ging door.
8. Maandag 13 november 1944 viel de S.D. de woning
van Ids van der Weij aan de Kuipers- weg binnen. Dochter Alie was een schakel in de koerierslijn Groningen
– Leeuwarden. De hulp in de huishouding, Jantje Dijk,
verving haar bij verhindering. Door verraad in Groningen werd deze verbinding opgerold. Zoon Johannes en
vader Ids zaten volop in het L.O.-werk. Het gezin werd tijdig gewaarschuwd en dook onder. Pas na de bevrijding
keerde het terug. Anderen namen het verzetswerk over.
10.Door verraad viel de S.D. op zaterdag 4 april 1942 afdeling Sociale Zaken in Nijenstein binnen. Het hoofd van
deze afdeling, Aaldert Oosterhof, werd gearresteerd. In
zijn tas vonden ze “Duits vijandige papieren”. Op oudejaarsdag 1943 werd hij onverwacht vrij gelaten. Zie deel
6. De verrader bleef onkundig van wat zich op drie andere afdelingen afspeelde. Het werk ging door, zij het
gewaarschuwd en dus voorzichtig.
12.Door verraad kwam de S.D. er achter dat op het distributiekantoor “Deutschfeindliche Hetzschriften wurden
gelesen”, ringen in de kleuren van het koningshuis werden gedragen en een plakkaat van de V-aktie in een W (
Wilhelmina) was veranderd. Het kostte burgemeester Eringa zijn burgemeesterschap. Gerrit Nijdam,ambtenaar,
werd gearresteerd en werd 6 weken in Leeuwarden

vastgehouden. De bezetter kwam nooit achter de aktie
met de teveel ontvangen bonkaarten per periode. Deze
ging door tot het einde. Zie deel 4.
13.Op 9 maart 1945 overleed Tamme van der Veer, ambtenaar op het arbeidsbureau. Zie dl. 6. De bezetter verdacht hem van ander verzetswerk. Hij werd hardhandig
verhoord,maar bleef zwijgen. Door gebrek aan bewijs
mocht hij naar huis, maar hij overleefde het niet.
17.Tot tweemaal toe werd Van der Kam gewaarschuwd,
dat zijn naam in Groningen wer genoemd. De tweede
maal dook hij tijdig onder in Amersfoort. Daar zette hij
zijn ondergronds activiteiten voort. Mej G. Haagen, de
kinderoppas, en de assistent drs. Netelenbos werden
gearresteerd en zaten ruim een week gevangen. In Buitenpost namen anderen zijn werk over.
19.Door verraad in Leeuwarden deed de S.D. een inval
bij Klaas de Vries. Deze was gewaarschuwd en dook onmiddellijk onder. De S.D. vond niets, het werk ging door.
Zie deel 18.
Het mag een wonder heten dat dit vrij intense netwerk
met haar activiteiten in een kleine gemeenschap slechts
één slachtoffer telde: Tamme van der Veer. De gevaren
waren groot Het motto luidde: “horen, zien en zwijgen
en papieren direct vernietigen of veilig verbergen”. Maar
dan nog waren er de onbekende en onberekenbare factoren. Van de 7 keer dat het mis ging, was er één keer
een razzia (no 5); 2 maal verraad uit eigen dorp (10 en 12)
door dezelfde persoon; 3 maal kwam het verraad van
buiten (8, 17 en 19); 1 maal was de oorzaak niet bekend
(13). Het merkwaardige hiervan was, dat de S.D. Tamme
zijn activiteiten op het arbeidsbureau nooit te weten
kwam. Het verraad uit de eigen kleine dorpsgemeenschap was gering (10 en 12). Dat gold maar één persoon.
Gevaarlijker werd het met de noodzakelijke, soms lange
verbindingen met de regio. Kwam er ergens een kink in
de kabel, dan had dat dikwijls een kettingreactie tot gevolg. Een vlugge en tijdige waarschuwing kon dan erger
voorkomen (8,17 en 19). Maar ook de hier aangegeven
verzetshaarden hadden hun onderlinge contacten. In
deze beide spanningsvelden opereerden de mannen en
vrouwen in het ongewapend- en gewapend verzet tot en
met de bevrijding. Ze kenden de risico’s en wisten dat
dit hun leven kon kosten.
Jasper Keizer
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Een geheim is evenveel waard als
degene voor wie we het moeten
bewaren.
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MAAS TURNSTERS BEHALEN
5 MAAL GOUD

door Bote de Haan

Buitenpost. Tijdens de eerste plaatsingswedstrijden van afgelopen
weken wisten de turnsters van MAAS maar liefst 5 gouden plakken
in de wacht te slepen.
Sinds januari is de Buitenposter vereniging een andere “koers gaan
varen” en hebben twee nieuwe trainers de turnsters onder hun hoede. Een spannende tijd om midden in een wedstijdseizoen alles om
te gooien maar de turnsters en trainers hebben het prima opgepakt.
De turnsters niveau 8-7-6 moesten gelijk vol aan de bak in Dokkum
en hebben op een aantal toestellen hele mooie oefeningen laten zien.
Het lukte nog niet om over vier toestellen constant te presteren maar
dat zal in de toekomst zeker gaan lukken.
Voor de meiden op niveau 9 en 10 was het ook zeer spannend, ze
wilden zo graag goed presteren in Kollumerzwaag. Voor drie meiden
kon deze dag niet meer stuk; Jente Jongsma (8 jaar niveau 10) Famke
Jongsma (instap niveau 10) en Aukelies IJbema(jeugd I niveau 9) ze
mochten alle drie op de hoogste trede plaatsnemen om goud in ontvangst te nemen.

De foto: Het G team ; van links naar rechts:
Griet de Vries (trainster), Trijnette IJbema, Rianne Witting (coach), Pieter Iedema, Grietje Gorter (trainster), Henk den Hartogh, Hendrika
de Boer, Gerrit Lolkema (coach), Albert IJbema, Aileen Dijkstra, Hannie Zijlstra, Ineke Wijma, Harm Nicolai. Wiebren ontbreekt op de foto.
Als correspondent van de Binnenste Buitenpost kun je in principe overal belanden. Ditmaal was een afspraak gemaakt
met Gerrit Lolkema in een kerkgebouw. Sinds enige maanden heeft de Christengemeente, waarvan Lolkema de voorganger is een pand gekocht aan de Marconistraat. Op dit moment is men nog druk bezig het gebouw in te richten. In
maart wordt het gebouw officieel als kerk geopend. Lolkema heeft het er erg druk mee, maar wanneer “zijn” G team
ter sprake komt, maakt hij graag een uurtje vrij voor een interview.
“Korfbal is mijn sport” vertelt hij ”Jarenlang heb ik zelf gespeeld en later werd ik scheidsrechter. Ik floot zelfs in de
landelijke topklasse. Voordat wij naar Buitenpost verhuisden, woonden wij in Stadskanaal. Ik werkte daar toen als
verpleegkundige in de kinder- en jeugdpsychiatrie en in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. In
het westen van ons land was toen al een speciale korfbalcompetitie voor gehandicapten opgezet, de zogenaamde G
competitie. Nee, de letter G heeft niets met gehandicapten te maken. Het was gewoon de letter die na de F competitie
kwam”.
In Stadskanaal zette Gerrit Lolkema samen met zijn dochter een G team op. In Noord Nederland kwam het toen moeizaam van de grond. Alleen CSL Britsum en Korfbalvereniging Leeuwarden hadden een G team. Ondertussen had Gerrit
zijn theologiestudie met succes afgerond en werd hij beroepen om voorganger te worden bij de Christengemeente in
Buitenpost. Hij accepteerde dit aanbod en het gezin vertrok naar Fryslân, inmiddels alweer zeven jaren geleden. “Mijn
kinderen houden gelukkig ook van korfbal en al gauw raakten wij betrokken bij de Flamingo’s”, vertelt Lolkema “Omdat
wij in Stadskanaal ervaring hadden met het opzetten van een G team leek ons dat ook wel iets voor Buitenpost en zo
zijn wij vier jaren ermee begonnen”.
Inmiddels is er in Noord Nederland ook een volwaardige competitie voor G teams ontstaan. Er zijn twee competities
met in totaal elf verenigingen. De Flamingo’s nemen met twee viertallen deel. Een team die echt om de punten spelen
en een team dat zuiver recreatief bezig is. Lolkema vertelt dat je nooit té zachtzinnig met de spelers van het G team
om moet gaan. Zo kent hij een oudere dame die een kleinzoon heeft die het syndroom van Down heeft. “Ach die kleine
jongen kan helemaal niks’ zei zij. Op advies van Lolkema kwam kleinzoon Henk bij de Flamingo’s en zo waar Henk vindt
korfballen leuk. Hij kan inmiddels goed een bal vangen en wanneer hij wordt aangemoedigd schiet hij ook op de korf.
Nooit té snel afschrijven is het devies van Lolkema.
“Korfbal is een heel gezonde sport”, aldus Lolkema “Je traint vrijwel elke spier in je lichaam; je leert goed ballen vangen.
Om een goede korfballer te worden kun je beter zo jong mogelijk beginnen. De reflexen worden dan goed ontwikkeld”.
Iedere zaterdagmorgen van half elf tot half twaalf traint het G team in een zaal van het gebouw aan de Parklaan. Zijn
er gehandicapten of mensen met een verstandelijke beperking die belangstelling hebben, ze zijn van harte welkom om
eens een training mee te maken.
“Als predikant ben ik vrijwel altijd met mensen bezig.”, vertelt Lolkema “En met mijn achtergrond als verpleegkundige
heb ik ook affiniteit met de doelgroep gehandicapten en dat gecombineerd met mijn liefde voor het korfbalspel kun je
mij ’s zaterdags in mijn vrije tijd vaak treffen bij het G team van de Flamingo’s. Ik geniet er van om te zien hoe ook deze
mensen die het niet altijd even gemakkelijk hebben in onze maatschappij, zich met hun hobby bezighouden”.
KV de Flamingo’s wil graag korfbal aan deze bijzondere doelgroep aanbieden. Het doel is natuurlijk korfballen, maar ook
om de integratie voor mensen met een beperking te bevorderen.

Schutjassociëteit De Freonskip
Vrijdagavond 3 februari jl. was de opkomst bij de maandelijkse schutjasavond niet groot. Slechts 11 leden kwamen opdagen om een kaartje te leggen. Dit hield in dat er bij elke ronde drie stilzitters waren. Er
is momenteel één persoon, die de lakens uitdeelt. Was Roel Weidenaar de beide voorgaande edities de beste, dit kunststukje wist hij
ook deze keer te herhalen. Hierdoor verbeterde hij zijn positie in het
klassement voor de competitie op flinke wijze. Met nog één ronde
voor boeg gooit hij hoge ogen voor de eerste plaats.
Luut Dijkstra startte de avond sterk met twee winstpartijen, maar in
het vervolg gaf hij niet thuis. Met zijn score van 32-47 ging hij met de
poedelprijs naar huis.
Op vrijdag 2 maart a.s. wordt de volgende kaartavond gehouden.
Uitslag:
1. Roel Weidenaar
2. Geert de Haan		
3. Lieuwe vd.Wijk
4. Foppe de Vries
5. Gooi Jansen		
6. Anne vd.kloet		
7. Popke Hoekstra
8. Peet Mulder		
9. Menze Stiksma
10. Aale de Haan		

60-34
56-24
56-34
50-28
50-34
48-32
45-53
40-38
40-44
34-54

Om mooi begin van het wedstrijdseizoen voor de turnsters van MAAS

Zaterdag 10 maart KNGU
turnwedstrijd in de Houtmoune
Op zaterdag 10 maart organiseert gymnastiekvereniging MAAS de
tweede plaatsingswedstrijd turnen niveau 9 en 10 van het KNGU-rayon Noord-Oost Friesland. Dit vindt plaats in sporthal De Houtmoune
in Buitenpost van 8.30 tot 14.00.
Op de eerste plaatsingswedstrijd niveau 9 en 10 in Kollumerzwaag
waren de turnsters van MAAS zeer succesvol. Op zaterdag 10 maart
kunnen ze voor eigen publiek laten zien wat zij in hun mars hebben.
Iedereen die het leuk vindt om eens een kijkje te komen nemen bij een
turnwedstrijd, is van harte welkom! De toegang is gratis.

Wa t v e r e n i g d o n s?
Jongerein Fryske Krite Bûtenpost.
Foar de simmerfakânsje 2011 wie der in oprop: ‘Fryske Krite Bûtenpost siket jong talint’. En hjiroan waard manmachtich gehoar jûn. Mar
leafst 25 jongeren joech harren op om in saterdei mei toaniel dwaande te wêzen, in ‘teaterpriuwerij’ fan alles wat mei teater te meitsjen
hat. En dat smakke nei mear. De oprjochting fan Jongerein Fryske
Krite wie in feit. Wykliks kamen 12 jongeren út Bûtenpost en omkriten by elkoar om ûnder lieding fan Bianca Wiersma en Theo Smedes,
ferskate wurkshops te folgjen. Lessen yn beweging, tekstbehanneling, ymprovisaasje, stimoefeningen etc. En der bleaun it net by. Se
hawwe drok oan it repetearen foar in ienakter, ‘De Wâldkeninginne’,
Wêrfoar Vera van Lierop de muzyk skreaun hat. Dizze ienakter wie te
sjen op 14 en 15 jannewaris yn de Point Bûtenpost.
Foar kommend seizoen sille wy mei de jongerein besykje om wer wat
moais del te setten. De jongerein sit sels fol mei spannende en wylde
ideeën. Mei in oantal fan de ploech sille wy dizze
maaitiid al wat úttinke. Sels sitte se fol mei muzyk en dâns. Nei de simmerfakânsje geane wy hjir
echt mei los. Wy binne bliid mei sa’n moaie enthousiaste jongereinploech en hâlde jo op’e hichte. Mochten der noch bern wêze fan tolve jier en
âlder dy’t belang hawwe om mei te dwaan kinne
Spits gezegde

Communicatienetwerken
Bij opgravingen in de buurt van
Moskou tot een diepte van circa
100 meter, hebben Russische
wetenschappers resten van koperdraden gevonden met een
geschatte leeftijd van 1000 jaar.
De Russen trokken hieruit de
conclusie dat hun voorouders
reeds 1000 jaar geleden beschikten over een koperen communi-

De laatste groep die aan de beurt was waren de meisjes op niveau
11-12. In de vroege ochtend in Ferwerd veroverden Fenna de Weger
4de en Dianne Kloosterman 3de al een medaille bij de instap meisjes
op niveau 12. Lianne de Vries (pup I niveau 11) en Marijke Walinga
(jeugd I niveau 11) lieten geweldig mooie oefeningen zien en behaalden beide het goud in hun categorie.

catienetwerk.
Om niet achter te blijven, zijn
Amerikaanse wetenschappers
ook hun bodem in de buurt van
New York gaan afgraven, waarbij
ze op een diepte van ongeveer
200 meter resten van glasvezels
aantroffen. Deze vezels bleken
na onderzoek zo’n 2000 jaar oud

Gras groeit niet door aan de
sprieten te trekken,
maar door de wortels water
te geven.
te zijn.
De Amerikanen concludeerden
hieruit dat hun voorouders reeds
2000 jaar geleden een zeer geavanceerd digitaal glasvezelnetwerk in gebruik hadden.
Niet zo heel lang daarna ging de
Buitendienst Gemeentewerken
in het bijzijn van enkele Friese

wetenschappers bij Buitenpost
in de grond graven tot een diepte van zo’n 5 meter.
Een zeer nauwkeurig onderzoek
leverde niets op.
Wat wel gevonden werd, was
de conclusie dat onze Friese
voorouders ongeveer 5000 jaar
geleden al beschikten over een
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Negentig jaar Fryske Krite
Op 24 maart bestaat de Buitenposter toneelvereniging de Fryske
Krite negentig jaar. In 1922 werd
de Krite opgericht, eerst als afdeling van It Selskip foar Fryske Taalen Skriftekenisse, dat in dat jaar in
Buitenpost een opvoering had gegeven tijdens een buitengewone
vergadering van de Maatschappij
tot Nut van het Algemeen. [J. Keizer, internet] De vereniging startte
meteen met dertig betalende leden.
Nu, bijna een eeuw later, heb ik
een gesprek met drie ‘werkende
leden’: Anneke Paauw (voorzitter),
Anneke Nieuwenhuis (speelster)
en Harrie Nieuwenhuis (decorbouwer).
Het bijzondere aan de toneelvereniging is in de eerste plaats natuurlijk het feit dat alle stukken in
de Friese taal opgevoerd worden.
Dat stelt uiteraard enige eisen aan
de acteurs, maar tot nu toe heeft
dat nog geen problemen opgeleverd. Buitenpost mag trots zijn op
zijn Krite: al jaren bevindt ze zich in
de ereklasse (de hoogste) van de
Kriich (de competitie van de STAF,
de Stichting Amateurtoneel Friesland, waar veel toneelverenigingen bij zijn aangesloten). Een constant hoog niveau dus. Dat vraagt
veel inzet. Anneke Nieuwenhuis:
“Als bij een opvoering ‘het lichtje’
brandt, weten we dat de Karcommissie in de zaal zit, om ons te keuren, voor een beoordeling voor de
Kriich. Daar ben je je dan wel heel
erg van bewust!”
De Krite repeteert twee avonden
per week. Dat is veel, maar dat
moet wel, wil ze twee verschillende stukken per jaar brengen (in
november en in februari/maart).
Anneke Paauw: “ Toch is dat wel
bijzonder. Veel clubs doen dat niet
meer, omdat het te veel tijd kost.
Wij hebben een paar jaar geleden
ook een keer een andere club ingehuurd en dat zal in de toekomst
misschien vaker moeten gebeuren. Het publiek vindt dat echter
minder leuk, want dat ziet graag
bekenden op het toneel. Maar ja,
op, het werk van de regisseur na,
onze enige betaalde kracht, is het
allemaal vrijwilligerswerk. En in
het algemeen wordt dat steeds
moeilijker; ook bij ons zien we dat
veel mensen geen tijd meer hebben om twee avonden in de week
vrij te maken.”
Het publiek heeft, volgens mijn
drie gesprekspartners, een duidelijke voorkeur voor kluchten: men
komt om te lachen. En hoewel bekend is dat de Karcommissie ook
graag eens wat zwaardere, serieuze stukken zou zien, die dus meer
punten zouden kunnen opleveren,
staat het bestuur op het standpunt
dat de club niet voor de Karcommissie speelt, maar voor het publiek. De keuze van de stukken
wordt daar dan ook op afgestemd.
Een geliefde toneelschrijver is Alan
Ayckborn: veel van zijn stukken zijn
al in het Fries vertaald. Sommige
stukken heeft de Krite in het verleden al eens opgevoerd; bij een
heropvoering worden ze eerst wat
gemoderniseerd, want om het publiek te kunnen boeien moet je natuurlijk wel met je tijd meegaan. Zo
groeien het repertoire en de vormgeving met de maatschappij mee.
De Krite heeft een trouw publiek,
waaronder gelukkig weer meer
jongeren dan wel eens het geval
was. Want jong bloed is noodzakelijk voor het voortbestaan. Daar
wordt hard aan gewerkt: er is, in
navolging van het initiatief destijds

van Roel Klompmaker, weer een
‘jongereinploech’ in de maak, die
als kweekvijver moet dienen voor
de volwassenengroep.
Zoals gezegd brengt de club twee
verschillende stukken per jaar. Bij
het novemberstuk blijft het echter
niet bij de twee optredens in het

Allemaal hebben ze het er voor
over om veel tijd in hun vereniging
te steken. Natuurlijk omdat ze er
zelf plezier in hebben. Maar ook
omdat ze het belang zien voor Buitenpost van een club als de Krite.
Anneke P: “Een functie van de
Krite is een bijdrage leveren aan
het in stand houden van de Friese

Meldpunt bedrijvigheid
Ik speel de Bas!

Volg nu basgitaarles bij Muziekschool de Wâldsang
De afdeling lichte muziek van muziekschool de Wâldsang heeft zich de afgelopen jaren
behoorlijk ontwikkeld. Donderdag 2 februari hebben leerlingen van de muziekschool
met hunbands opgetreden. Het was een groot succes! De bandlessen vinden wekelijks
plaats, meestal in combinatie met individuele lessen. Momenteel is er veel vraag vanuit
de popbands vande Wâldsang naar bassisten. Vandaar dat wij iedereen die interesse
heeft in dit instrument uitnodigen om deel te nemen aan een proefles. Je kunt 3 lessen
volgen en daarna bepalen of je verder wilt gaan. In de meeste gevallen zul je al snel kunnen instromen in één van de popbands van de Wâldsang. Diverse leslocaties. Neem voor
meer info contact op met Menno Bonnema (mennobonnema@me.com) en vermeld in
dit mailbericht je naam, telefoonnummer en ‘proefles basgitaar’.
Voor definitieve opgave van de proeflessen kun je een inschrijfformulier downloaden
van de website van de muziekschool (www.muziekschooldewaldsang.nl) of bellen met
0511-541616.

Gezond bewegen en gezelligheid in zwembad
de Kûpe

Foto: (Ineke Mooijweer) van links naar rechts:
Anneke Nieuwenhuis, Harrie Nieuwenhuis, Anneke Paauw.

eigen dorp. Er wordt ook een aantal malen uitgespeeld, soms tot
in Zwolle of Haarlem aan toe. Dat
betekent veel extra werk voor de
decorbouwers. Harrie Nieuwenhuis: “De decors moeten helemaal
uit elkaar gehaald worden, ergens
anders weer opgebouwd en ’s
avonds na de voorstelling weer
teruggebracht worden. Als de spelers gezellig een wijntje gaan drinken, moeten wij alles nog uitladen
en opruimen. Dat wordt meestal
nachtwerk, maar met een leuke
ploeg doe je dat met plezier.” Ook
Anneke speelt graag uit: “Het is
gezellig. Bovendien is het leuk om
een stuk meer dan één of twee
keer voor het voetlicht te brengen.
En hoe vaker je een stuk speelt,
hoe meer ontspannen je bent.” Anneke P: “Die gezelligheid is bij ons
heel belangrijk. Je hoort de oudere
spelers herinneringen ophalen aan
eerdere optredens. En naderhand
is het feest voor iedereen, ook voor
het publiek, met dansen.”
Harrie: “Voor mij en de andere decorbouwers zit veel van de gezelligheid juist vooraf. De regisseur
bedenkt samen met de decorploeg
wat voor decor het nieuwe stuk
moet krijgen. Dat vergt veel gezamenlijk denkwerk, vooral bij stukken die ook ‘uit’ gespeeld worden,
want die decors moeten makkelijk
te demonteren zijn. En dan gaan
we samen aan het bouwen; tegenwoordig mogen we in de werkplaats van Tamminga werken, daar
zijn we erg blij mee. Ik mag graag
knutselen. Het mooie van decors
vind ik, dat er zo’n verschil is tussen voor- en achterkant. Het moet
wat lijken, maar het moet niks zijn.
Dat is uitdagend, je moet creatief
zijn. Natuurlijk kost het veel tijd, al
werken we in ploegen met wisselende samenstelling. Maar die voldoening als je in de zaal zit en de
gordijnen opengaan, de waardering die je voelt als het publiek verrast reageert: daar doe je het voor.”
Anneke N: “We hebben als spelers
veel lol. Maar het is ook serieus. Je
moet op elkaar aan kunnen, altijd
naar de repetities komen bijvoorbeeld. Het is belangrijk dat we
elkaar steunen, niet alleen bij het
spelen, maar ook als er emoties
loskomen die opgeroepen kunnen
worden door het bezig zijn met het
stuk. Het kan er soms heftig aan
toe gaan.”

taal. Maar daarnaast geeft het ook
binding in het dorp: je hebt samen
een gezellige avond, je ontmoet
elkaar, iets waar in de drukte van
het dagelijks bestaan weinig tijd
voor is. Hopelijk ziet men ons als
iets ‘van het dorp’: vroeger was
de Krite misschien ‘van de openbaren’, maar die tijd van verzuiling
is helemaal voorbij. Het is nu echt
door het dorp, voor het dorp. Mensen hoeven zich niet te laten weerhouden om naar onze opvoering
te komen, omdat ze niemand kennen. Iedereen kan gewoon aan een
tafeltje aanschuiven. Ons eerste jubileumstuk, ‘Twa’, is wat dat betreft
extra leuk, omdat daar het publiek
bij wordt betrokken. Heel 2012 is
jubileumjaar; in november hopen
we ook weer met een speciaal stuk
te komen. Als extraatje hebben we
dit jaar oudere spelers, die al gestopt waren, gevraagd om mee te
doen. Dus voor het trouwe publiek
betekent dat veel oude bekenden
op het toneel.”
Anneke, Harrie en Anneke stralen
alle drie grote betrokkenheid uit bij
hun club. Anneke N: “Ik heb een
tijdje terug een klein jaar niet meegedaan. Wat was dat vreselijk kaal!
Ik miste de gezelligheid maar ook
de spanning enorm.” Anneke P: “Ik
heb vroeger een aantal jaren gespeeld en mijn beide kinderen en
een kleinzoon spelen nu ook. Mijn
man zat in de decorploeg. Dus de
Krite is helemaal met mijn gezin
verweven, het is een deel van mijn
leven. Dat is niet uit te leggen. Het
komt al vijftig jaar niet in me op,
om niet naar een opvoering te
gaan. Vroeger was het zo: als je
17, 18 was, mocht je naar de Krite!
En ik heb sindsdien nooit weer gemist.
Ik zie, ondanks dat vrijwilligers
steeds moeilijker te vinden zijn,
zeker toekomst voor onze club. In
elk geval voor één stuk per jaar, of
voor eenakters. Wel wil ik een oproep doen aan mannen om zich als
speler aan te melden.” Harrie: “ En
we willen ook graag nog wat decorbouwers.”

In de maanden maart en april verzorgen zorgcentrum Haersmahiem in Buitenpost,
Sportfondsen Achtkarspelen en zwembad De Kûpe
activiteiten met het thema Gezond en Bewegen. Wilt u graag
zwemmen, maar heeft u problemen met uw hart of het bewegen? Kunt u niet zwemmen of wilt u graag zwemmen onder begeleiding? Wilt u alleen maar voor de gezelligheid zwemmen? In zwembad De Kûpe kan dat allemaal. Het zwembad heeft veel handige hulpmiddelen waarmee u op een veilige manier in het water kunt komen. Wanneer
u zelf niet naar het zwembad kunt komen, is dat geen probleem. Het vervoer wordt voor
u geregeld. Het is handig om u voor deze activiteit aan te melden, zodat achter de schermen alles goed voor u geregeld kan worden.
U kunt zich aanmelden bij de receptie van Haersmahiem, telefoon 0511-549898 of op de
website www.dekupe.nl.
Wat bieden we u? U komt om 10.00 uur een uur zwemmen onder begeleiding, daarna
kunt u gezellig koffiedrinken en vanaf 12.00 uur staat er in het restaurant van Haersmahiem een heerlijke maaltijd voor u klaar. De kosten voor deze activiteit zijn slechts € 8.U bent welkom op ieder donderdagochtend in de actiemaanden maart en april.
Kom zwemmen en ga gezond de zomer in!

Spits gezegde

Verlies jezelf niet uit het oog door je met mensen te
gaan vergelijken.
We zijn juist speciaal, omdat we allemaal uniek zijn.

Spetterende kleurrijke modeshow door
Buitenpost voor Buitenpost.
Het voorjaar en de zomer staan voor de deur. De mode is dit jaar kleurrijker dan ooit!
De lokale ondernemers Modique, Be different, Buitengewoon Buitenpost en V&B sport
hebben het voorjaar in hun bol en tonen u de kleurrijke zomer- en voorjaarsmode op
woensdagavond 28 maart. U krijgt een flitsende show te zien waarin de modellen de
nieuwe voorjaarsmode tonen.
Ook kunt u de nieuwste tassen,sieraden ,shawls en accessoires bewonderen.
Diverse andere ondernemingen zullen hun bijdrage leveren zoals de bakkers die zorgen
voor het lekkers bij de koffie. De plaatselijke kappers zullen het kapsel van de modellen
verfraaien Schoonheidspecialisten die de make up zullen verzorgen. Voor alle bezoekers
zijn er interessante aanbiedingen.
Nieuwsgierig geworden?
U bent van harte welkom op woensdagavond 28 maart in zalencentrum
The Point,Voorstraat 54 , Buitenpost. Aanvang: 20.00 uur.(Zaal open 19.30 uur)
Kaarten a 2,50 euro zijn verkrijgbaar vanaf 10 maart bij de deelnemende zaken.
Koffie en thee zijn bij de prijs inbegrepen. Dit is een initiatief van:
Modezaak Modique, Nijesteinplein 11
Be different , Kerkstraat 13
Buitengewoon Buitenpost ,Voorstraat 45
Sportzaak V&B, Chtistinastraat 4

Spits gezegde

Vaak hoor je het beter met je oren dicht.
Vaak zeg je het beter met je mond dicht.
Vaak zie je het beter met je ogen dicht.

Zwemles in zwembad de Kûpe
Vanaf 4 jaar kan uw kind bij ons op zwemles en krijgt de
leerling volgens de nieuwste eisen les. In zwembad de
Kûpe wordt gewerkt met de zwemdiploma’s van het Nationaal Platvorm Zwembaden. Deze A, B en C diploma’s
zorgen voor optimale zwemveiligheid van uw kind. De inhoud van de lessen in bestaat uit de volgende uitgangspunten:
Veiligheid, Plezier en Vertrouwen.
Daarnaast is het van het grootste belang dat er gekeken
wordt naar de motorische ontwikkeling van het kind en
vooral wordt er gekeken naar de persoonlijke ontwikkeling. Naar aanleiding hiervan is dan ook het niveau van uw
kind bepalend voor de snelheid waarmee het diploma behaalt wordt. Wij proberen ieder kind te stimuleren binnen
zijn / haar mogelijkheden. Succeservaringen zijn hierbij
van groot belang.
Zwemplezier, water is leuk, je wordt er nat van en kunt er
hele leuke spelletjes in doen. Het zwemonderwijs van tegenwoordig bestaat uit doelgericht spelen, waarbij kinderen al vrij snel watervrij zijn en onbewust beginnen met
het aanleren van een zwemslag. Er wordt zoveel mogelijk geprobeerd aan te sluiten bij de denkwereld en leefwereld van het kind. Vaardigheden
die van belang zijn zoals onder water gaan, ademhaling, drijven, springen, lopen, voortbewegen en zelfs met kleding aan zwemmen.
U kunt bijna alle dagen bij ons komen zwemlessen. De lessen door de week duren 45 minuten en hierbij kunt u kiezen uit 1, 2 of zelfs 3 keer per
week. Op zaterdag duren de lessen 1 uur. Bij het zwem ABC is het gemiddelde kind voor het A diploma tussen de 40 en 50 klokuren bezig. Kijk
voor meer informatie hierover eens op de site www.npz-nrz.nl en natuurlijk op onze eigen site www.dekupe.nl
Ook biedt zwembad De Kûpe speciaal zwemonderwijs voor kinderen vanaf 4 jaar. Deze lessen worden altijd gegeven door vaste zwemonderwijzers
die hiervoor speciaal zijn opgeleid. Of het nu gaat om kinderen met b.v. een geestelijke of lichamelijke handicap, pddnos, adhd of gewoon het extra
aandacht nodig hebben, het kan op de zaterdagmiddag. Naast het feit van de vaste zwemonderwijzer, duren de lessen 20 tot 25 minuten, zijn er
geen storende factoren in de accommodatie en wordt het programma aangepast aan uw kind. Er is altijd een intake gesprek om te kijken in welke
groep uw zoon of dochter het best past.
Geef nu op en haal zo snel mogelijk het diploma. Er geldt op dit moment nog een kortingsactie. Mocht het zwembad sluiten op 1 januari 2013 dan
staat de gemeente garant voor de vergoeding van de leskaart. Voor voorwaarden en meer info tel. 0511 543180.
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Doopsgezinde Vermaning (1742 – 1835)
Volgens een koopakte van mei 1742 werd door Sytse Benedictus, Jan Harmens, Hendrik Goatzes, Egbert Roels en Edse Willems als “opsienders der Minnoniete gemeynte to Buytenpost” een huis gekocht aan de Rijksstraatweg achter de woning voorheen bewoond door mevr. A.
Dijkstra, naast de winkel van de familie H.F. Kiewiet. Dit pand werd ingewijd door ds. A. Wijnalda, predikant te Haarlem, wiens preek was
getiteld: Davids liefde tot Gods huis, Lees rede over Psalm 26:8. Deze preek duurde bijna drie uren. In 1745 werd de Gemeente verenigd met de
naburige Gemeente te Kollum en in 1835 werd de Gemeente ontbonden. De slechts zes overgebleven leden voegden zich bij de Doopsgezinde
Gemeente van Surhuisterveen.

P er s b er ich t

Douwe Wedzinga exposeert rituele voorwerpen in
het IJstijdenmuseum.
In het IJstijdenmuseum in Buitenpost is een expositie ingericht met rituele voorwerpen uit het Neolithicum en de bronstijd. Douwe Wedzinga uit Opeinde verzamelaar van prehistorische werktuigen verzamelde 20 jaar lang rituele stenen
voorwerpen in Denemarken. Een deel van zijn collectie exposeert hij in de zomermaanden in het IJstijdenmuseum in
Buitenpost. Het zijn vooral de prachtige bewerkte stenen bijlen, sikkels, speerpunten, messen en pijlpunten die de expositie bijzonder maken. De bewerking van deze vuurstenen voorwerpen getuigen stuk voor stuk van een staaltje vakwerk
en meesterschap. Het is bekend dat dit soort voorwerpen in de prehistorie werden gebruikt als offer of grafgift en dat
de dorps sjamanen deze gebruikten bij hun rituelen. Het bestuur van het IJstijdenmuseum is zeer ingenomen met de

Gewoon Eline
Eline van der Meulen (18) 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?’
‘Eline, hoe hou je het vol?’
Mag ik je iets vragen? Weet jij nog hoe het was
zonder smartphones, zonder apps en zonder social
media? Ja? Die tijd waarin je ’s avonds gezellig Ganzenbord speelde in plaats van Farmville (een online
game op Facebook, red.), en waarin je naast elkaar
op de bank zat en met elkaar praatte, in plaats van
met elkaar te “WhatsAppen”. Ik kan het me maar
moeilijk herinneren. We leven in een tijd waarin
mensen een onlosmakelijke relatie hebben met hun
smartphone: je bekijkt je laatste berichtjes nog even
voordat je gaat slapen en als je wakker wordt wil
je natuurlijk direct weten wat er die nacht -terwijl
jij lekker lag te snurken- is gebeurd. Ook ik durf er
volledig voor uit te komen dat ik nieuwtjesverslaafd
ben. Nooit had ik dan ook gedacht dat ik het vol zou
kunnen houden, en nooit had ik gedacht dat ik het
zo intens zou missen: mijn social media. Bijna dagelijks ben ik actief op onder andere Twitter en Facebook. Gewoon om op de hoogte te blijven van
de actualiteit en om te netwerken, maar ook om ge-

beurtenissen uit mijn eigen leven in 140 tekens de
online wereld in te sturen.
Begin januari besloot ik om voor precies drie weken mijn statusupdates stop te zetten. Een ontzettend drukke periode op school vol met belangrijke
deadlines en moeilijke tentamens zat eraan te
komen. Mijn vrienden en klasgenoten waren verbaasd en verklaarden me voor gek: ‘Tjonge, dat zou
ik echt niet kunnen!’ en het geheimzinnige ‘Ik ben
benieuwd of je het vol gaat houden…’ vlogen mij
om de oren. Je zult je nu vast wel afvragen hoe het
is gegaan.
Ik vond het vre-se-lijk! Ik heb me in tijden niet zo verveeld. Niet op de momenten waarop ik bezig was
met school, absoluut niet, maar meer op de momenten dat ik moest wachten. Hoe graag ik ook iets
wou zeggen over het vriendelijke vrouwtje die naast
mij zat in de trein, en hoe graag ik ook wou vertellen
over hoe brak ik in de wachtruimte van de tandarts
zat: het mocht niet. Ik heb het overleefd, en ja, ik heb
ervan geleerd. Social media speelt een belangrijke
rol in het dagelijks leven van veel jongeren, maar je
moet het niet overdrijven. Als je niet meer weet hoe
je dagen er zonder social media uitzien, kan ik je het
alleen maar meer aanraden om eens een tijdje geen
social media te gebruiken. Zet het even opzij, doe
iets geks en ga dan op je eigen manier weer verder.

Het meest westelijke deel van
De Kruidhof is belendend aan
de weilanden van de Noardlike
Fryske Wâlden. Het nationale
landschap van onze woonomgeving. Of misschien wel onze eigen
tuinbeleventuin. De Vereniging
NFW (Noardlike Fryske Wâlden)
is een koepelorganisatie voor natuur- en landschapsbeheer. Het merendeel van
de boeren in dit gebied dat vijf aaneengesloten gemeentes in Noordoost Fryslân beslaat, is hierbij aangesloten. Zo ook de gemeente Achtkarspelen. Het is
bijzonder om in de heemtuin te staan op de heuvel die uitzicht geeft over ons
prachtige coulissen landschap. In de verte zie ik een beest in het weiland zitten.
Het is een haas. Eerder hoorde ik een medewerker al spreken over vraatschade
aan de fruitbomen. Het zou van een haas komen misschien wel van een tuinhaas. Meestal valt de schade best wel mee en is er met een eenvoudige ingreep
gaas om de jonge boompjes te doen zodat de haas andere lekkernijen gaat
zoeken. Toch bracht het woord “tuinhaas” me bij mijn hoveniersopleiding in
Frederiksoord. Eind 80-er jaren was het heel gewoon om de studenten aldaar
“tuinhazen” te noemen. De Gerard Adriaan van Swieten Tuinbouwschool aan
de Majoor van Swietenlaan richtte zich aanvankelijk op de opleiding van de
zonen van de kolonisten van de Maatschappij van Weldadigheid. Later werd de
tuinbouwschool meer algemeen. Als trotse drager van de geuzennaam “Tuinhaas” neem ik nog steeds iets van het kolonistische erfgoed mee naar De Kruidhof. De Kruidhof is nog steeds een leerwerkplek voor mensen die een nieuw vak
mogen en soms ook moeten leren. Erfgoed wat in de tijd van de maatschappij
van weldadigheid in de in de Drents Friese veengebieden heel algemeen was.
Ook de nieuwe wet welke zich meer en meer gaat manifesteren in 2012, de wet
werken naar vermogen zal mensen met een uitkering meer en meer wijzen op
het werken naar vermogen. Dat De Kruidhof een plaats is en blijft waar gestart kan worden met een opleiding of werk/leertraject. Het heeft iets van de
oorsprong van de in middels 82-jarige Kruidhof. Mensen leren waar ze goed in
zijn en hen verder op weg helpen een baan te vinden, dan wel eigen groente en
of fruit te leren kweken. Sommige dingen veranderen gewoon niet en dat allemaal door een prachtige haas in ons landschap.
Jan Willem Zwart

Myn Krite en ik
Myn libbenswei by de Krite is begûn doe’t wy krekt yn Bûtenpost kamen te
wenjen. Lykas no hie de Krite doe ek al ferlet fan spilers. Tsjinoer ús wenne de
fam. Fokkinga dy’t al fan de earste jierren ôf yn it bestjoer fan de Krite siet en
tige warber wie.Troch harren bin ik as jonge spylster by de Krite kaam. It earste
grutte stik wie “De Lange Jacht” yn 1941. Der wiene doe noch twa kofjejûnen
mei ienakters en boekbesprekken en twa grutte toanieljûnen. As leafhawwer
kaam ik yn 1960 yn it bestjoer. Dat wie in hiele opjefte, tusken fjouwer (âlde)
manlju. Myn earste grutte put wie doe al gau it 40 jierrich bestean. Mei hulp
fan de spilers ha wy dêr in geselliche kofjejûn fan makke. De manlju smookjend út lange kalken piipen en de froulju yn nij Frysk kostúm. De kraantsjekannen mei brúne klontsjes op’e tafel. Mar de tiid hâld gjin skoft en al gau tochten
wy oan it 50 jierrich bestean. Dat ha wy nochal grut oanpakt mei sprekkers
en gasten. Ut namme fan alle leden waard troch Allert Daam van der Leij it
wurd dien en waard de Krite in nije gong oanbean. Sels de obers fan Gerrit
Leune wiene yn Frysk kostúm. Ik ha de opgeande tiid meimakke wêryn bettere
stikken en goeie regisseurs deroan bydragen ha dat wy al jierren yn de Eare
Klasse spylje. Op 6 febrewaris 1976 sloeg it needlot ta, de seal fan Klamer stie
yn ljochte lôge en de boel baarnde oan de grûn ta ôf. In grutte ramp foar de
fam. Leune mar ek foar ús Krite. Wy misten ús kûlissen en de doeken mar foaral …. ús gong! Us útfiering yn febrewaris mei “De Sweedse Sikretaresse” is
spile yn sportseal De Houtmoune. Letter ha wy de repetysjes en de útfieringen
yn de seal fan de Ridder hâlden. Yn 1982 bin ik ophâlden mei it bestjoerswurk
om plak te meitsjen foar de jongerein. Ik bliuw dan noch wol as ynstekster by it
toaniel. As tank waard ik beneamd as earelid fan de Krite. De Krite hie 24 maert
1982 60 jier bestien en mei it stik “In Keardel út Ien Stik” ha wy dêr in feestlik
oantinken oan joen. De seal wie prachtich optûgd en der wie ek in útstalling
fan foto’s, âlde programma’s en toanielboekjes. Fan ús leden ha wy in bydrage
frege om in nije koperen gong oanbiede te kinnen, wat tige slagge is.Der wie
noch jild oer sadat wy ek noch in prachtiche toanielflagge keapje koene. De
Krite wie der tige mei ynnommen mar de gong nimme se tenei mei nei hûs.
Sa ha ik hiel wat jierren meimakke en mei it feest fan 75 jier Krite ha ik definityf
ôfskied nommen. As blyk fan wurdearring spruts foarsitter Roel Groenbroek
moaie wurden en krigen wy in moaie tinnen panne mei ynskripsje en blommen. It ha moaie jierren wêst. Om nea te ferjitten!
Troch Dukke Roosma, by het 80 jierrich bestean fan de Krite yn 2002.

De Kruidhof organiseert rondleiderscursus voor nieuwe vrijwilligers

Foto van de kleuterschool
aan
de Irenestraat,
waar nu het parkeerterrein van
Lidl is.
Deze
school
stond tegenover
de chr. Mavo.

De Kruidhof verzorgt op aanvraag rondleidingen voor groepen. Dit kunnen bijvoorbeeld tuinclubs, familie-uitjes, scholieren of studenten zijn.
Een team enthousiaste vrijwilligers verzorgt deze rondleidingen. De
Kruidhof zoekt nieuwe rondleiders die het team komen versterken. Op
dinsdagavond 20 maart en 10 april 2012 wordt daarom in het tuincafé
van De Kruidhof een rondleiderscursus georganiseerd. Op de website
van De Kruidhof (www.dekruidhof.nl) vind je uitgebreide informatie
over de cursus. Wil je je opgeven voor de cursus? Stuur dan een e-mail
naar info@dekruidhof.nl
De Kruidhof – Botanische Tuin Fryslân, Schoolstraat 29b, 9285 NE Buitenpost (0511) 541253

