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In dit nummer:

Feestelijke openingsdienst!
Zondagmiddag 25 maart werd het verbouwde pand aan de Marconistraat op het industrieterrein door de Christengemeente met een feestelijke openingsdienst in gebruik genomen. In een middagdienst, waar veel genodigden, gasten en leden aanwezig waren, werd de openingshandeling verricht door
burgemeester Piet Adema. Door het blazen op de Sjofar (ramshoorn) werd de kerk officieel geopend. In de afgelopen maanden is er hard gewerkt door veel
vrijwilligers om het pand te verbouwen tot bijeenkomstruimte. Meer hierover in het volgende nummer van de Binnenste Buiten Post.
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Van de redac tie
Maart

Ontwikkelingsvisie Buitenpost-centrum III
Zoals in deel II werd aangegeven, gaan we nu op weg naar een nieuw
bestemmingsplan.

Deze maandaanduiding hebben we te
danken aan het Latijnse Martius oftewel
de maand van Mars, ook lentemaand
genoemd. Volgens de Romeinse kalender is
maart de eerste maand van het jaar, maar
werd later vanwege de Juliaanse kalender
de derde maand.
Hopelijk heeft de lente zich ook
daadwerkelijk op 21 maart aangekondigd.
Ieder wil de zon wel in zijn gezicht en in het
water zien schijnen.
Oók dit maartnummer van De Binnenste
Buiten Post is met deskundige hulp van
LauwersDesign uit Dokkum samengesteld.
We hopen dat ons redactielid dat normaal
de opmaak doet het aprilnummer weer kan
verzorgen.
Een ander lid, Cornelis Visser, gaat
onze redactie helaas verlaten. Andere
werkzaamheden nopen hem met het edele
dorpskrantwerk te stoppen. Hij zette zich
bijna 10 jaar met veel elan voor de BiBuPost
in. Hij was de geestelijke vader van de
rubriek: Bedrijvigheid en verder loste hij vele
schrijf- en technische klussen op. We zijn hem
veel dank verschuldigd en we wensen hem
sterkte en succes toe voor zijn dagelijkse
arbeid en werkzaamheden in eigen tijd.
Gelukkig lijkt het er op dat we deze vacature
op goede wijze kunnen laten vervullen door
een andere Buitenposter. Als dit doorgaat
dan zal zij zich binnenkort in onze krant aan
u voorstellen. Verder genieten wij sinds kort
ondersteuning van Eline van der Meulen, die
zich
in het februarinummer profileerde via
de column met de titel: ‘Gewoon Eline’. Zij
studeert Communicatie in Leeuwarden en
loopt stage bij onze redactie. Gezien haar
passie voor journalistiek en nieuwe media,
past dat haar en ons heel mooi.
Zo lukt het heel aardig ons aller
dorpsjournaal in de lucht te houden en we
hopen dat u ookaan deze maarteditie enig
leesgenoegen zult beleven..

Spits gezegde

Er gaat ons meer
boven de pet dan
eronder.

De gemeente gaf al aan dat er met het dorp al veel gesproken is over
de beleidsinzet voor het dorpscentrum. Zo staat in de Notitie van Uitgangspunten voor het Bestemmingsplan Buitenpost Centrum (2008)
aangegeven waar het concentratiegebied van de detailhandels- en
dienstenfuncties zou moeten liggen. Daarnaast zijn zogenaamde aanloopgebieden aangegeven waar dergelijke functies ook voor komen,
maar daar ligt het niet voor de hand om een verdere ontwikkeling te
stimuleren. Nieuwvestiging van detailhandel is dan ook niet gewenst
in deze zones.
Structuurvisie voor de gemeente Achtkarspelen
In de concept structuurvisie wordt de ruimtelijk-functionele ontwikkeling voor de gemeente beschreven. Voor het onderhavige plangebied
zijn de volgende zaken belangrijk.
De gemeente streeft in Buitenpost naar de vestiging van arbeids- en/
of bezoekersintensieve bedrijven/voorzieningen. Het stationsgebied
is hier bij uitstek geschikt voor. Bij de ontwikkeling van diverse functies in de omgeving van het station dient steeds de planvorming in
relatie tot de potenties van het station te worden bezien. Zo zullen er
goede loop- en fiets- verbindingen moeten worden gerealiseerd en zal
in architectuur en detaillering aandacht moeten worden besteed aan
de relatie van het station. Ten behoeve van de ontwikkeling van het
stationsgebied is op basis van deze uitgangspunten een afzonderlijke
visie opgesteld.
Met de ingebruikname van de zuidoostelijke rondweg is de stroomfunctie van het Oost, de Voorstraat en het West inmiddels vervallen.
Deze route houdt wel een belangrijke functie in de interne ontsluiting
van het dorp en het stationsgebied. Een (gedeeltelijke) herinrichting
van deze weg staat op het programma. Daarmee worden de uitstraling
van het centrum en de mogelijkheden om er te verblijven verbeterd. In
de visie voor de ontwikkeling van het stationsgebied is ook de aan de
noordkant van de Voorstraat gelegen locatie van Herbranda opgenomen. Deze locatie biedt mogelijkheden voor een verdere versterking
van de combinatie van zorg en wonen, waardoor ruimtelijk gezien ook
de relatie met de omgeving verbeterd kan worden.
De Kruidhof en het IJstijdenmuseum zijn aangegeven als ‘studiegebied
groen/recreatieve voorzieningen’. Doel is om De Kruidhof in dit gebied
te versterken. Onder meer door de gerealiseerde educatieve natuurspeelplaats, de vestiging van een Natuur- en Milieu- educatiecentrum,
toevoegingen in het kunst- en cultuurprogramma en versterking van
het karakter van De Kruidhof als re-integratieomgeving.
Visie
De visie voor de ontwikkeling van het centrum van Buitenpost is opgebouwd uit drie kaarten, t.w. een relatieschema, een uitgangspuntenkaart en een visiekaart.
Relatieschema
De kaart ‘relatieschema’ toont de hoofdgedachte, die bepalend is voor
de visie. Het geeft aan dat er drie clusters zijn die op dit moment te
weinig met elkaar doen. Juist door daar verbetering in aan te brengen,
kan meerwaarde ontstaan voor het dorp als geheel.
In deel IV gaan we verder met de Uitgangspunten.

Agenda voor de Jaarlijkse Algemene
Ledenvergadering van het Plaatselijk
Belang Buitenpost
Maandag 16 april 2012 om 20.00 uur in het Brasserie van het Gemeentehuis
1. Opening door voorzitter Auke Attema.
2. Het jaarverslag 2011.
3. Verslag van de ledenvergadering op 13 april 2011.
4. Financieel overzicht over 2011.
Bovengenoemde verslagen zijn vanaf 10 april af te halen bij de penningmeester Herman Bergervoet, Molenstraat 27. Deze zijn ook per email te verkrijgen bij: h.j.bergervoet@chello.nl onder vermelding van
“verslagen PBB 2011”.
5. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie.
6. Bestuursverkiezing: Andre van der Laaken, De Vang 43, wordt voorgesteld als nieuw bestuurslid.
Herman Bergervoet is aftredend en herkiesbaar.
Fokko Terpstra is afgetreden als voorzitter.
7. Rondvraag.
Sluiting huishoudelijk gedeelte.
Pauze. U kunt op uw gemak een kijkje nemen in het nieuwe gedeelte
van het Gemeentehuis.
8. Levendige presentatie door Buitenposter Jan Willem Zwart, teamleider
Samenleven met als titel: Dwaande in Buitenpost
Wij stellen uw aanwezigheid zeer
op prijs!
Met vriendelijke groet,
Het bestuur:
voorzitter: Auke Attema;
secretaris: Leonie Kramer-Boer;
penningmeester:
Herman Bergervoet;
algemeen bestuurslid.
Jan Klaas Gatsonides:
Geertje van Dijk:
Marian Rigter:

De volgende Binnenste
Buiten Post wordt verspreid in de week van
23 april.
De krant niet of te laat ontvangen? Meld het zo snel
mogelijk - met uw adres bij

e-mail

chello.nl
540014.

p.pettinga8@
of

tel.

0511
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Opbrengst collecte
Amnesty International

Seizoensopening 2012-2013 op vrijdagavond 19 oktober:
Teake van der Meer, Griet Wiersma en Minze Dijksma,

De collecte van Amnesty International, die van 12 februari t/m 18
februari 2012 in Buitenpost werd gehouden, heeft € 1620, 34 opgebracht. 33 vrijwilligers hebben gecollecteerd.

“Moat it no sa..?!”
Met nieuwe conferences, dolkomische typetjes en hilarische
sketches, zullen Teake, Griet en
Minze de lachers weer op hun
hand weten te krijgen. Deze
gezellige
familie-lach-show,
wordt daarbij gecompleteerd
door mooie Friese muziek en
absurde, gortdroge magie, zodat u heel af en toe ook weer
even bij kunt komen.
Teake is een fenomeen, een
volks-komiek die de lach aan
zijn kont heeft, zoals ze dat zeggen. Waar hij de types die hij
speelt vandaan haalt, is een
raadsel, maar ze zullen maar
naast je komen wonen.
En Griet wordt in de wandelgangen, door haar kolderieke
typetjes, stiekem soms de Friese Tineke Schouten genoemd.
In haar lachwekkende sketches met Minze, geeft Minze
de voorzet, ook al kost dit hem

Het was de tiende keer dat mensenrechtenorganisatie Amnesty International een landelijke collecte hield. Amnesty strijdt voor naleving
van de mensenrechten in alle landen. Amnesty International is onpartijdig en onafhankelijk, en wordt voornamelijk gefinancierd door
giften van leden en donateurs. Dankzij deze bijdragen, inclusief die
we tijdens de collecte ophalen, wordt het werk van Amnesty
blijvend mogelijk gemaakt. De collecte was heel succesvol. We haalden samen driehonderd euro meer op dan in 2011 !!
Amnesty dankt iedereen van harte voor de geldelijke bijdrage. Ook
bedankt Amnesty alle vrijwilligers die in weer en wind hebben gecollecteerd voor hun enthousiaste inzet.
Wilt u volgend jaar ook meehelpen? Dan kunt u zich aanmelden bij
het Collecteteam via e-mail collecte@amnesty.nl of telefonisch via
020-77 33 834.
U kunt zich ook aanmelden bij coördinator Dini Stavenga-van der
Waals – 0511 542660.

Orgelconcert
Zaterdag 3 maart jl. was
er weer een orgelconcert in de Mariakerk,
deze keer georganiseerd
door
de Stichting Het Behouden Huis. Het was in de
serie jaarlijkse orgelconcerten van de stichting
de derde keer dat Harm
Hoeve acte de présence
gaf. Ook deze keer een
gevarieerd programma
met naast werken van Mozart,
Johann Sebastian Bach en Johann Christoph Bach een tweetal
koraalbewerkingen van Garmt D.
Bouwman uit Buitenpost. Harm
Hoeve sloot het concert af met
een vrolijke serie Dansen voor
orgel met o.a. bewerkingen van

ervaringsdeskundigen,
een
onderdeel van ons zorgpakket
moeten worden.
Kortom; Teake, Griet en Minze
beloven een avondje onbezorgd genieten en heel veel
lachen.

Dit jaar maar liefst 3 kampioenschappen tijdens
CH Buitenpost

Für Elise, Ragtime my Beethoven
en Comedians Gallop.
Op de foto bedankt Jannie
Jensma-Dijkema namens de
stichting Het BehoudenHuis,
Harm Hoeve. Op de achtergrond
het prachtige van Dam orgel van
de Mariakerk.

“Vicky Brown” prachtige afsluiting
winterseizoen Maskelyn
Janny, Johan en Wytze.
Op zondagmiddag 9 maart vond
de laatste culturele activiteit
plaats van Stichting Maskelyn.
In het tuincafé van De Kruidhof
vond een schitterend optreden
plaats van Jannie Brandsma. Zij
bracht in het
Fries een ode aan de veel te jong
overleden Vicky Brown. Bijgestaan door Johan Keus en Wytze van der Meer konden
de ruim zestig bezoekers
niet enkel genieten van
“Vicky” maar kwamen ook
de Beatles, The Everly Brothers, Lou Reed en Simon
en Garfunkel muzikaal nog
even langs. Een prachtige
afsluiter van een meer
dan geslaagd cultureel
winterseizoen wat op vele

soms het geheim van zijn trucs,
Griet mist nooit, en schiet hem
dan ook op de meest doldwaze
manieren in.
Lachen is gezond, humor ontspant, en deze drie Friese toppers zouden dus eigenlijk als

locaties in Buitenpost plaatsvond. Elk jaar bewijst Maskelyn
steeds meer de waarde van haar
bestaan. In de pers moeten we
helaas lezen dat cultuuraanbieders het moeilijk hebben; weinig
publiek, Maskelyn heet ieder jaar
meer bezoekers welkom.
Een reden te meer voor de 5
commissieleden om door te
gaan op de ingeslagen weg.

Met
trots
kunnen
wij
mededelen dat er dit jaar drie
kampioenschappen
worden
verreden
tijdens
Concours
Hippique Buitenpost. Twee van
de
drie
kampioenschappen
maken wij nu al aan u bekend.
Als eerste zullen de dames met
de eenspannen tuigpaarden
Fries ras strijden om het
kampioenslint. Afgelopen jaar
werd dit kampioenschap in
Opmeer gewonnen door Tjitske
Bouma met haar paard Beene.
Zij zal ongetwijfeld dit jaar de titel
verdedigen in Buitenpost.
Trots zijn wij ook op het
kampioenschap
enkelspan
hackneys grote maat. Vorig jaar werd het kampioenschap hackneys tweespan in Buitenpost verreden en nu
zal de strijd om het enkelspan hackneys grote maat losbarsten.
Het zal een boeiende strijd worden en de paarden hebben u aanmoediging nodig, dus zet 1 augustus alvast
in uw agenda!
Later dit jaar zal het derde kampioenschap bekend worden gemaakt. Zoals elk jaar zal de huldiging van
de kampioenen rond 16.00 uur plaats vinden op het Mejontsmaveld. Voor het laatste nieuws kunt u kijken
op www.chbuitenpost.nl. Ook kunt u vrienden worden van de CH Buitenpost Hyves en facebook pagina.
Als u dit prachtige concours wilt ondersteunen in de vorm van sponsoring, dan kunnen wij in overleg een
sponsorvorm op maat ontwikkelen. U kunt nog altijd lid worden van de club van 100 zodat u dit jaar in
de VIP tent het concours kan meemaken. Alle sponsors van het Concours Hippique zijn te vinden op de
website. Voor info kunt u altijd mailen naar secretaris@chbuitenpost.nl. Graag zien wij u 1 augustus!

“Pitsstopdienst” met Herman Boon!
Op 21 April organiseren we weer een zaterdagavondmeeting, die voor iedereen toegankelijk is.
Herman Boon, bekend van zijn cabaret en ‘bidden en vasten’, zal deze avond spreken. Op een eigentijdse,
grappige en krachtige manier zal hij het Woord brengen. Het doel van deze avond is dat de bezoekers (weer)
aangevuurd en opgebouwd worden om met vernieuwde kracht Jezus te volgen.
We hopen en bidden dat je zult worden geraakt door de woorden die Herman op deze avond zal spreken.
Het is ons gebed dat de bezoekers van deze avond, na afloop weer bemoedigd en gezegend naar huis
zullen gaan. Maar ook als je simpelweg nieuwsgierig bent naar het geloof en wel eens meer willen weten
over die God waar de christenen het steeds over hebben, is deze avond voor jou bedoeld.
Deze meeting zal worden gehouden in de Fonteinkerk te Buitenpost en iedereen is van harte welkom als
de avond om 19:30 uur begint. De muzikale invulling van deze avond zal worden verzorgd door “Life from
the Atttic”.
Meer informatie over Herman Boon vindt u op zijn website: www.hermanboon.nl
Meer informatie over de band vindt u op hun website: www.lfta.nl

Voetballers gezocht.
Hierbij doen wij, het 4de van vv Buitenpost, een oproep aan alle
mannelijke inwoners tussen de 20 en 40. Wij hebben o.a. door
blessures een smalle selectie en zitten te springen om versterking.
Sportiviteit vinden wij belangrijk, maar ook de analyse na de wedstrijd
of de 3e helft doet er toe.
Ben jij een voetballiefhebber met een redelijke techniek en conditie?
Vind je het leuk om in teamverband te sporten?
Heb je zaterdags vrije tijd over? Dan roepen wij jou op je bij ons aan
te melden!
Voor aanmeldingen of info kun je mailen naar; janvanderwal@
hotmail.com of bellen naar 06-30282196
Jan van der Wal en Riemer van Hijum

Tijdens deze avond willen we ook vertellen wat stichting ‘Cruising for Jesus’ doet. Om een tipje van de
sluier op te lichten: Het is ons verlangen om in woord en daad te laten zien dat Jezus van jou houdt en dat
Hij op zoek is naar jou. Er is deze avond ook gelegenheid om voor je te laten bidden, als je dat nodig hebt.
Het is per slot van rekening een Pitsstop-dienst. Een moment om even stil te staan, bij te komen en bij te
tanken.
‘Project Held’
Omdat het Hart van de Vader in onze harten klopt en wij dat door onze stichting heen willen laten klinken, zal
ook het team van ‘Project Held’ weer aanwezig zijn
om hun prachtige werk onder de armen, weduwen
en wezen, aan de aanwezigen bekend te maken.
Bezoek ook onze website:
Meer informatie over ons en over deze dienst vindt
u op: www.cruisingforjesus.nl

www.binnenbuitenpost.nl

De gemeente Achtkarspelen heeft een auto op
groengas, biogas dat gemengd wordt met aardgas
aangeschaft. De auto, een klein bestelbusje, wordt
gebruikt als vervoermiddel voor medewerkers
bij boominspecties en het groenonderhoud in de
gemeente. Achtkarspelen beschikte sinds vorig jaar al
over een groengas-vulpunt. Die staat bij het tankstation
aan de Meander in Surhuisterveen.
NVVH-Vrouwennetwerk Buitenpost e.o. vierde vorige
maand met een receptie in de Schakel in Buitenpost
haar 65-jarig bestaan. Bijna alle leden waren aanwezig
en hebben met de genodigden kunnen genieten van
Marijke Kots. Deze theatermaakster uit Haarlem
liet zien hoe een geëmancipeerd persoon een hele
afdeling van huisvrouwen laat draaien. Daarna was
er een buffet. Ter ere van het jubileum is een boekje
met de geschiedenis van de afdeling, herinneringen,
anekdotes en foto’s uit het heden en verleden
samengesteld.

Het ooievaarsnest voor de boerderij van de familie
Brandenburg in Buitenpost is ook dit jaar weer
bewoond. Als twee ooievaars op hun nest zitten,
verklaren ze elkaar hun liefde met spectaculair
snavelgeklepper. Ooievaars zijn niet trouw aan elkaar,
maar “nesttrouw”. De Europese ooievaar keert elk
jaar terug naar het nest waar hij het jaar ervoor ook
zat. Omdat zowel mannetjes als vrouwtjes dit doen,
nestelen ze toch vaak met dezelfde partner.
Twee 18-jarige broers uit Buitenpost zijn in hun
woonplaats aangehouden op verdenking van het
dreigen met een gasalarmpistool. Op vrijdagavond
9 maart schoten de knapen op de Borgweg in
Noordhorn in de lucht met een echt lijkend vuurwapen.

Het 13-jarige zusje van de verdachten had op school
langere tijd ruzie met een aantal jongeren. De broers
besloten de groep van ongeveer zeven jongeren op
te zoeken. De politie heeft de zaak in behandeling en
doet nader onderzoek. Een aantal slachtoffers heeft
inmiddels aangifte gedaan
Ale Hiemstra (1969) uit Buitenpost heeft op 13 maart
het eerste kievitsei van Achtkarspelen gevonden.
Waarnemend burgemeester Piet Adema heeft het
ei op het gemeentehuis in ontvangst genomen. Ale
Hiemstra vond het kievitsei om 9.00 uur achter de
Pypketsjerke in Surhuizum. De vinder van het eerste
kievitsei kreeg een oorkonde en een cadeaubon ter
waarde van € 15 aangeboden.

Zes leerlingen van het AOC MBO Groen uit Leeuwarden
hebben op vrijdagmiddag 24 februari de laatste hand
gelegd aan het planten van vijf jonge lindebomen op
sportpark De
Swadde. De voetbalvereniging Buitenpost had
herplantplicht van bomen opgelegd gekregen van
de gemeente. Dit nadat vrijwilligers van de club een
aantal grote bomen had omgehaald die voor nogal wat
overlast zorgen op het sportpark. De voetbalvereniging
draait uiteraard zelf voor de kosten op.
Een 29-jarige treinpassagier uit Engwierum is 27
februari op het treinstation in Buitenpost door de
politie aangehouden voor verdenking van bedreiging.
De man werd even voor zijn aanhouding in de trein
aangesproken door conducteurs op het drinken van
alcohol. Hij weigerde op verzoek van de conducteurs
een identiteitsbewijs te laten zien De inmiddels
gearriveerde politie hielden de verdachte aan. Hij werd
overgebracht naar het politiebureau. Daar werd hij
voor nader onderzoek ingesloten.
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(Foto: H. Boorsma). Een mooie voorsteling van de Krite, waarbij het pupliek
ook in het stuk werd betrokken als gasten in het cafe
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Van de b es tuur s tafel. ..

Maart 2012
Er zijn heel wat plannen voor het centrum. Al enige tijd geleden is de
centrumvisie beschreven, die onder meer aangeeft waar winkels zich
zouden moeten concentreren en welke karakteristieke panden de moeite
waard zijn om te behouden. Vorig jaar is het ontwerpbestemmingsplan
centrum gepresenteerd, waarin staat waar een woonfunctie is, waar
horeca is toegestaan, winkels of wonen/winkelen. Onlangs, eind februari,
was er weer
een presentatie, nu over de inrichting van de Voorstraat. Na voltooiing van de
rondweg wordt de Voorstraat meer ingericht op gebruik door voetgangers
en minder op auto’s. Er is nog geen plan van aanpak, in de presentatie
zijn alleen mogelijkheden zichtbaar gemaakt. In het gemeentehuis waren
daartoe borden geplaatst. Twee deskundigen lichtten dit toe aan de hand
van resultaten van hun onderzoek. Er zijn verkeerstellingen gedaan waaruit
blijkt dat bij het West er nog gemiddeld veel auto’s zijn, maar dat bij het Oost
de aantallen aanzienlijk zijn gedaald. Voor de toegestane snelheid leidt dat
tot twee opties. Na de rotonde bij de ambulancepost mag men 80 km per
uur rijden, gevolgd door 50 km en in het centrum 30 km en daarna weer 60
km. Behoorlijk afwisselend. De andere optie, die door de meeste aanwezigen
leek te worden gesteund, is 60-30-60 km. Een ander punt dat naar voren
werd gebracht zijn de fietspaden, nu nog ventwegen. Worden beiden
tweerichtingsverkeer of zo niet, waar kunnen fietsers dan oversteken.
Aan de hand van foto’s uit andere dorpen werd duidelijk gemaakt welke
mogelijkheden er zijn voor de Voorstraat. Niet meer een verkeersweg gericht
op auto’s, maar een straat die uitnodigend is voor alle gebruikers. Er blijven
wel vele vragen open. Wordt parkeren op de straat toegestaan of komen er
parkeervakken. Hoe wordt de toegang naar de Kerkstraat? Er staat dus
nog niets vast, wel is duidelijk dat eerst de Voorstraat wordt aangepakt en
daarna de aanrijroutes West en Oost. Er is een klankbordcommissie waarin
Plaatselijk belang, de Buvo en aanwonenden deelnemen. Zij hebben inspraak
bij de verdere uitwerking. Ook is afgesproken dat aanwonenden, voor wie
de situatie verandert, hierover vroegtijdig worden geïnformeerd. Er lagen
formulieren klaar, waarop de aanwezigen voorstellen en suggesties konden
doen.
Wordt vervolgd.
Namens het bestuur, Marianne Rigter

Buitenposter Keninginne

Koninginnedag

Om onze spetterende feestweek ook dit jaar weer helemaal compleet te maken en om onze activiteiten te ondersteunen met je
aanwezigheid, ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR JOU !! Ken jij of weet jij
iemand of ben je zelf iemand die het leuk vindt om HET GEZICHT te
zijn bij de festiviteiten van de feestweek, dan is dit jouw kans.
Hou je ervan om in het middelpunt van de belangstelling te staan
en verrast te worden met een mooi prijzenpakket, geef je dan snel
op via de mail bij Marrit, m.kampen@feestweekbuitenpost.nl , dan
zorgen wij dat dit jouw feestweek wordt.
De Bûtenposter Keninginne zal tijdens de feestweek van Buitenpost, 26 juli t/m 1 augustus, bij diverse evenementen aanwezig zijn
en een taak uitvoeren, de ene keer zal dit de prijsuitreiking zijn, een
andere keer het startsein geven. Zij zal in ieder geval een gezicht
geven aan de Feestweek.

Het schiet alweer op….en het programma is klaar voor een gezellige Koninginnedag in Buitenpost.
Ballonnen oplaten, versierde fietsen optocht, springkussens en een
voetbaltoernooi zullen wederom voor een geslaagde Koninginnedag zorgen.

Garageverkoop
Vergeten jullie je niet op te geven voor de garageverkoop van 21
april 2012. Je kunt je opgave mailen naar m.kampen@feestweekbuitenpost.nl. Geef je op voor 14 april dan hebben wij nog tijd om
een mooie route uit te zetten. De garageverkoop zal gehouden worden van 09.00 uur tot 14.00 uur. Iedere deelnemer zal te herkennen
zijn aan een vlag die door de Feestcommissie beschikbaar wordt
gesteld waarmee je aangeeft dat je meedoet aan de verkoop.
De vlaggen zijn af te halen in It Koartling op vrijdag 20 april van
19.30 uur tot 20.00 uur.

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.
Ook voor zoetigheden of een lekkere hap bent u welkom op de kermis.

Samenwerking Feestcommissie
met Noordelijke Hoge School
Leeuwarden (NHL)
De NHL heeft inmiddels aangegeven dat ze druk bezig is met het
rapport van de enquete.
Uiteraard zijn wij erg nieuwsgierig wat de uitslagen zullen zijn.
Zodra wij het rapport ontvangen hebben zullen wij de uitslagen op
onze site publiceren en in de volgende uitgave van de Binnenste
Buiten. De winnende enquete voor een helikoptervlucht zal dan ook
bekend gemaakt worden. Wij, de Feestcommissie van Buitenpost,
willen u dan ook hartelijk danken voor het invullen of beantwoorden van de vragen voor de enquete.

Aanvang 9.00 uur - Kindervrijmarkt
De gehele dag zal er een kindervrijmarkt zijn, hiervoor hoef je je niet
op te geven. De markt zal gehouden worden op plein Nijensteijn
waar je zelf een plekje mag zoeken om je spullen te koop aan te
bieden..
10.00 uur – Ballonnen oplaten
Alle kinderen worden uitgenodigd om een ballon met kaartje eraan,
die ter plaatse worden uitgedeeld, op te laten. Natuurlijk is er voor
de ballon die de verste reis maakt weer een mooie prijs.
10.30 uur – Versierde fietsen en skelter optocht
Heb jij een mooie fiets of skelter en vind je het leuk om deze versierd aan alle mensen te laten zien, dan is dit je kans. Kom om 10
uur naar de Kerkstraat met je versierde fiets of skelter en rij mee
in de optocht. Maak je fiets of skelter zo mooi mogelijk en kom de
show stelen op
Koninginnedag en overtuig de jury ervan dat jou fiets of skelter de
allermooiste is en win een mooie prijs !
11.00 uur – Start voetbaltoernooi
Op school worden er opgavenstrookjes uitgedeeld voor deelname
aan het voetbaltoernooi. Ben jij die sterspeler en gek op voetbal of
vind je het gewoon leuk om op Koninginnedag met een groep te
komen voetballen dan grijp je kans en meld je aan via de strookjes
die uitgedeeld worden.
13.00 uur
Dan zal het fluitsignaal klinken voor het einde van de wedstrijden en
zullen de winnaars van alle onderdelen bekend gemaakt worden.
De voetballers die topprestaties geleverd hebben worden beloond
met mooie bekers en de winnaars van de allermooiste versierde
fietsen en skelters zullen een mooie prijs mee krijgen naar huis.
Collecte Feestweekcommissie Buitenpost
Ook dit jaar wordt er in week 15 ( 10 april t/m 14 april 2012) een
collecte gehouden ten behoeve van de Stichting Feestcommissie
Buitenpost.
Het doel van de collecte is dat de Feestcommissie een leuk programma kan neerzetten en zoveel mogelijk evenementen gratis
toegankelijk wil houden. De opbrengst van de collecte gaat dan ook
geheel naar deze evenementen.
Zowel voor Koninginnedag en ook voor de Feestweek.
Wij hopen op een ieder zijn steun !!

Kleding

•
Oska - Aldo Martins
Sust
- In two
ART
- Cincini
Poools - Slippery
Easy Comfort
Happy rainy days

Schoenen •

Trippen - Grotesque
Jan Jansen
Dutch Charme

KLEU2R8

MAAR

T

..

A S
RIJKE
IN “
THE
ODES
P OINT”
VOOR
HOW
MEER
IN B
INFO
UITEN
ZIE O
POST
NZE
WEBS
ITE

M

WIJ ZIJN GENOMINEERD VOOR
LEUKSTE WINKEL VAN FRIESLAND.
U STEMT TOCH OOK! KIJK OP
WWW.LC.NL/LEUKSTEWINKEL

Tassen •

o.a. Voi tassen

VOORSTRAAT 45

>

9285 NP BUITENPOST

> 0511-541554

De Binnenste Buiten Post

pagina 5

NA DE EERSTE KEER WAS IK OM Dick en Toos van der Vaart zijn al 15 jaar gastouders
Van 11 t/m 15 januari jl. vond in de Jaarbeurs in Utrecht weer de vakantiebeurs plaats. Er stonden maar
liefst 1600 standhouders klaar om u naar de mooiste vakantieplekken te lokken. Wilt u op de fiets door
Amerika of met een camper door China? Alles kan. Maar het kan ook anders. Een vakantie weggeven
aan iemand bijvoorbeeld. Dick en Toos van der Vaart bezorgen al vijftien jaar kansarme kinderen een
onvergetelijke vakantie in Nederland.

Stichting Europa Kinderhulp
ziet het als haar taak om bijstand te verlenen aan kinderen, die leven in of onder
moeilijke omstandigheden,
ongeacht nationaliteit, ras
en levensbeschouwing. Al 50
jaar hebben wij als doel het
verzorgen van een onvergetelijke vakantie van ruim
twee weken aan kansarme,
kwetsbare kinderen uit heel
Europa. Dit gebeurt vooral
door het werven en selecteren van vakantiegastouders
die bereid zijn om in de zomervakantie een kwetsbaar,
kansarm kind voor ruim

Bôle mei
tefredenheid
Door Jantsje Oost

Wy sitte gesellich oan ‘e breatafel
mei de pake- en beppesizzers. Der
wurdt driftich smard mei pasta’s
en struid mei soarten hagelsag. Se
binne yn ‘e groei en ite mar raak.
Wy prate oer it ferskil fan froeger
mei no. Dat fine se nijsgjirrich. ‘Wy
mochten froeger mar twa skepkes
hageslag op ‘e bôle ha’, fertelt myn
maat. ‘Twa plestik aaileppeltsjes.’
Asjebleaft, dat wie net folle. ‘Op in
kear’, giet pake fierder, ‘bleau dominy by ús te iten. En dominy die
trije skepkes hagelslag op ‘e bôle.
‘Mem’, sei ik skrokken, ‘dominy
docht trije skepkes hagelslag op ‘e
bôle.’ ‘Wat dan’, sei dominy , ‘moatte der fjouwer op?’
‘Wy moasten froeger altyd earst in
stik bôle ite sûnder belis’, fertel ik
op myn beurt. ‘Dat wie bôle mei tefredenheid seinen ús heit en mem.’
Se sjogge my oan as kaam ik út in
foarige ieu. En dat is fansels ek sa.
It is in hiele sprong, fan tefredenheid nei it stikje bôle op myn board.
Fjouwer lagen belis: earst bûter,
dêrnei nutepasta, laachje hunich
en in trostomaatsje der boppe op.
sei de plysjeman, ‘wêrom ha de
hearen de autogordels net fêst?’

twee weken in hun gezin op
te nemen. (bron: www.europakinderhulp.nl).
À Table
Wanneer een zus van Toos
een kind in huis neemt voor
een vakantie, denken Dick en
Toos: dat lijkt ons ook wel
eens wat. De gedachte wordt
in de daad omgezet als Europa Kinderhulp in een regionaal nieuwsblad adverteert.
“We lazen dat ze nog gastgezinnen nodig hadden en
toen hebben we ons aangemeld”, vertelt Toos. “Je krijgt
dan bezoek waarbij gekeken
wordt of je geschikt bent als
gastgezin. En je moet een
Verklaring Omtrent het Gedrag kunnen overleggen. ”
Zo kwam het eerste kind in
1997 bij de familie Van der
Vaart terecht. Is het van belang dat je als man en vrouw
achter zo’n besluit staat?
“Dat is wel verstandig”, zegt
Dick nuchter. “Zeker in onze
situatie. De laatste jaren was
Toos nog aan het werk en
had ik al vakantie. Ik trok
dan het meest met de kinderen op. Als ik er niet achter
zou staan, wordt het drie
keer niks.” De jongens die
jaarlijks vanaf begin juli bij
Dick en Toos logeren, komen
via het Franse Rode Kruis.
“De vakantiekinderen komen
uit Duitsland, Frankrijk, Nederland, Oekraïne, Oostenrijk en Engeland. Destijds
werd gevraagd of wij ook
voorkeur hadden, waarop
wij vroegen wat het meest
nodig was. Op dat moment
waren dat kinderen uit Parijs. Mensen vinden de Franse taal toch wel vaak moeilijk, zodat deze kinderen niet
zo gauw geplaatst worden”,
legt Toos uit. “Toos redt zich
er behoorlijk mee”, bekent
Dick die geen Frans had op
school. “De gebruikelijke
commando’s als ‘aan tafel’,
‘tanden poetsen’ en ‘naar

bed’, daar red ik me wel mee.
Onze zoon Ronnie heeft zich
helemaal op de Franse taal
toegelegd toen hij op het
middelbare onderwijs terecht kwam. Hij wilde al jong
graag wat terug kunnen zeggen tegen de
kinderen.” Om de gastouders
tegemoet te komen, biedt
Europa Kinderhulp via de
website
woordenboekjes
aan. “Maar vooral het verstaan is lastig”, vindt Toos.
“Het zijn vaak allochtone
kinderen die met een accent
praten.” De bus die vanuit
Frankrijk de kinderen aflevert bij McDonald’s in Heerenveen, bestaat dan ook
vrijwel alleen uit donkere
kinderen.
Dick en Toos zijn in 1997 begonnen met één kind. “Je
nodigt zelf het kind uit voor
de vakantie. De Stichting Europa Kinderhulp vraagt of je
in geval van nood een tweede kind wilt opnemen. Zo
kwam in verband met ziekte
van een gastmoeder nog een
kind bij ons, dat vervolgens
vijf jaar bleef komen.” Het
gezin Van der Vaart krijgt alleen jongens op vakantie.
“Niet omdat wij daar onze
voorkeur voor hadden uitgesproken, maar omdat wij zelf
jongens in die leeftijd hadden”, verduidelijkt Toos. “Ook
al heb je zelf geen kinderen,
dan is er de mogelijkheid
om kinderen te ontvangen”,
vult Dick aan. De gastouders
krijgen niet exact te horen
wat de achtergrond van de
kinderen is. “Ze hebben het
thuis niet gemakkelijk”, vat
Toos het maar samen. De afgelopen twee jaar waren Vincent en Mohammed te gast.
“Mohammed was nog maar
vijf jaar toen hij hier voor het
eerst kwam. Dat mag officieel niet, maar zijn vader en
moeder hadden hem bij zijn
broertjes en zusjes bij de bus

gezet. Wij namen hem samen
met Vincent mee naar huis.
Hij huilde en moest overgeven. Later kwamen we erachter dat hij wagenziek was en
nu zijn we erop voorbereid.”
Halal
De wens om iets voor kwetsbare kinderen te doen, gaf
bij Toos de doorslag om zich
aan te melden bij de Europa
Kinderhulp. “Ik stond er nogal sceptisch tegenover”,
zegt Dick eerlijk, we hebben zelf al kinderen genoeg.
Maar na de eerste keer was
ik om.” “We hebben ook altijd hele lieve kinderen getroffen”, zegt Toos. Omdat het
gezin voornamelijk allochtone kinderen ontvangt, kan
het zijn dat ze te maken krijgen met moslimkinderen. “Er
was één jongen bij die geen
varkensvlees mocht eten,
dus kocht ik rundergehakt.
Toen ik eens voor onszelf
een karbonade had en voor
hem een runderschijf, vroeg
hij: ‘Dat gaat wel in een andere pan hè?’ Het ging mis
toen de patat in hetzelfde vet
ging als de frikadellen. Maar
ja, daar heb ik er geen twee
van! Als christenen bidden
wij voor het eten. Omdat wij
in het gebed voor het eten
zijn naam noemden, wilde

Leek, waar de kinderen naar
hartelust kunnen spelen.
Daar zien ze soms ook hun
broertje of zusje even weer.”
De kinderen Van der Vaart
vonden en vinden het prachtig als er in juli weer kinderen komen. “Zelfs onze getrouwde zoon komt er voor
terug en neemt ze even mee.
Niemand hoeft een vinger
naar die ‘zwarten’ uit te steken, want dan is het niet
best”, zegt Dick. “Toen op een
gegeven moment opgebeld
werd dat een van de jongens
niet kwam, moest een van
onze kinderen huilen”, herinnert Toos zich. “Hij belde
zelfs naar de meester om te
vertellen dat het niet door
ging. Omgekeerd is het één
keer voorgekomen dat er een
logeetje huilde toen hij weer
naar huis moest. Meestal
stappen ze in de bus en kijken niet meer om. Dat is ook
goed. Maar deze huilde in
de bus nog. Van de Franse
begeleiders mocht hij even
terug voor een laatste omhelzing. Dat vond ik heel erg
hoor. Die moet het volgende
jaar maar terugkomen,
zeiden we tegen elkaar.” Dick
blijft realistisch. “Je moet je
ook niet teveel aan de kinderen hechten. Toos heeft wel
kaartjes gestuurd of cadeau-

hij ook meteen weten wat we
over hem gezegd hadden.
We hebben daarna een gesprek gehad over respect
voor elkaar en dat wij hem
niet wilden bekeren. Maar de
meeste kinderen die hier komen, zijn rooms-katholiek.”

tjes met de Kerst, maar je
hoort nooit meer iets terug.
Zelfs niet via Facebook. Het
is drie week koesteren en
vertroetelen, maar dan moet
je afscheid nemen. Vooral
niet hechten. Maar dat is wel
eens lastig.”

Huilen
Wat doe je met de kinderen
tijdens hun vakantie? “Niets
bijzonders”, antwoordt Dick
onmiddellijk. “Gewoon doen
wat je normaal ook doet. Hier
zijn en buiten spelen vinden
ze al prachtig. We gaan wel
met ze zwemmen en ik heb
ze leren fietsen.” “Gewoon
samen aan tafel eten vinden
ze mooi”, vult Toos aan. “Kleren voor ze kopen mag wel,
maar de kinderen hebben
een koffer met extra kleding
en zwemkleding bij zich. De
kinderen zijn via Europa Kinderhulp verzekerd. Bij het
ophalen van de kinderen krijgen we een boekje met informatie waarin staat wat te
doen bij ziekte en ongelukken.” De organisatie verzorgt
elk jaar een dagje uit. “Alle
gastgezinnen uit de drie
noordelijke provincies komen dan naar Nienoord in

Nelleke Kemps

Toewijding
in techniek...
•
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riolering
water
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Even de hand schudden...
Een kennismaking gaat meestal
gepaard met een stevige handdruk. Omdat ik u niet allen bij de
hand
kan pakken, zoals u kunt begrijpen, zal ik u op papier een fictieve, ferme handdruk geven.
Misschien
denkt u: ‘En wat zou ik daarmee
moeten?’. Nou in principe niks,
maar aangezien u de aankomende
tijd wat verhalen van mij zult
gaan tegenkomen in de Binnenste Buiten, vind ik het wel zo beleefd me
even voor te stellen. Dus daar
gaan we dan:
Hallo, mijn naam is Gesien Leguijt-Soldaat, 28 lentes jong.
Sedert een aantal jaren woon ik
in uw
midden. Sommige van u zullen mij kennen, sommige zullen
totaal niet weten wie ik ben en
anderen
zullen de naam Leguijt vaker
gehoord hebben. Mijn man en
ik zijn 7 jaren getrouwd en hebben 3
prachtige boefjes van zoontjes
gekregen. Sinds vorig jaar hebben we samen een bedrijf opgestart in
houtwerken. Mijn man is hier
in Buitenpost opgegroeid en
ondertussen een echte ‘Buitenposter’
geworden.
Ik,
daarin
tegen, ben
nog
druk
bezig me te
vormen tot
‘ras e c hte’
Buitenp os ter. Of me
dat
ooit
gaat
lukken durf
ik nu nog
niet te zeggen.

nde, vraag ik me regelmatig af
hoe mijn ouders dit vroeger
voor elkaar hebben gekregen.
Maar dit terzijde, alhoewel u
over dit onderwerp vast nog
meer te lezen krijgt van mijn
hand.
Afgelopen 4 jaar heb ik een dagboek bijgehouden over de veranderingen en gebeurtenissen
in het
leven van een jonge moeder en,
‘bewust’ gekozen, huisvrouw. Ik
verheug me erop mijn columns
met
u te delen en hoop van harte dat
u net zo zult genieten van mijn
verhalen, als ik ervan genoot ze
te
schrijven.
Tegenwoordig ben ik bij mijn
man ‘ingestapt’ en ben ik, tot
beider voldoening, als houtbewerkster
vaak te vinden bij zijn projecten.
Prettig ook, kennis te maken
met u. Nu u mij kent en u ziet me
eens lopen, aarzel niet en druk
me
maar de hand. Om de wederzijdse kennismaking te voltooien. Ik
ben zeer geïnteresseerd in uw
verhalen en als u wilt kan ik deze
voor u verwoorden in uw eigen
krant. Voor nu een fijne maand
toegewenst en hopelijk tot ziens.

Ik ben geboren
en
getogen in
Dokkum.
Opgegroeid
in een gezin
met 8 kinderen. Ondertussen, als
moeder zij-

Spre k w ur d fan ‘e moanne
DE DUVEL
De duvel is in favoryt ûnderwerp yn de siswizen oer goed en kwea.
Je kinne sa dom,mar ek sa listich wêze as de duvel. En...de duvel
skyt altyd op ‘e grutte bult. De rikenhawwe noch altyd mear ekstra
foardielen as de earmen.
Lit dy man mar gewurde, dy is de duvel te tûk ôf.
Die man redt zich wel, hij is een gewiekst persoon.
Us beppe, dêr sil de duvel net folle part oan ha.
Mijn oma is een fijn mens, op haar is niets aan te merken.
Men moat de duvel wol te freon hâlde.
Je moet wel op goede voet blijven met slechte mensen.
Hja is de duvel fan de kroade ôfgliden.
Zij is een slecht mens, een slechterik.
Dy’t gjin wurk hat jout de duvel wurk.
Ledigheid is des duivels oorkussen.
Alles helpt sei de duvel en smiet in flie yn ‘e hel.
Alle kleine beetjes helpen.
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Wat verenig t o ns...

Fierljeppersklub Buitenpost e.o..
Het begin van fierljeppen in Buitenpost
Met de komst van fierljepper
Riemer Wolters naar Surhuizum, ontwikkelde zich de fierljepsport ook in deze regio. Zelf
actief lid van Trynwâlden, zag hij
graag een trainingsmogelijkheid
nabij Surhuizum of Surhuisterveen. Echter, daar was in deze
beide dorpen weinig kans op.
Als uitvoerder bij de Grontmij.
was Riemer in 1975 bezig met de
realisering van een sportcomplex te Buitenpost. Als daar nu
eens een trainingsschans aangelegd zou kunnen worden. Dat
werd al spoedig verworpen. Als
er iets moest komen, dan gelijk
een volledige springaccommodatie.
Verdere ontwikkeling
Met medewerking van de gemeente werd het project, dat
reeds in uitvoering was, zodanig gewijzigd, dat alsnog drie
schansen aangelegd konden
worden. De speelhoogte, die er
oorspronkelijk zou komen, werd
omgezet in een natuurlijke tribune. Vanuit de Swadde werd een
springwater gegraven. Op deze
manier ontstond er een schitterende springarena. Het geheel
werd met medewerking van de
middenstandsvereniging ‘BuVo’
gecompleteerd met enkele polsstokken.
Oprichting fierljepvereniging
Met deze nu geheel volledige
fierljepaccommodatie
werd
tegelijk de ‘Fierljepvereniging
Achtkarspelen’ opgericht, onder
leiding van Henk Hofman. Met
deze gebeurtenis op 6 april 1976
was dit eveneens de eerste fierljepvereniging in de provincie
Fryslân.
De groep ljeppers, onder leiding
van Riemer Wolters, ontwikkelde zich voorspoedig. Bekende
springers kwamen er uit zijn
‘school’. Met name Jellie Hofstra uit Augustinusga, werd in
de damesklasse een geduchte
ljepster. In 1976 en 1977 werd zij
zelfs provinciaal kampioene.
Zo kwam ook topklasser Klaas
Keizer uit deze ‘school’.

Officiële opening
Op 31 juli 1976 werden de
springschansen officieel in
gebruik genomen. De Friese
record-houder Jouke de Vries,
de juniorenkampioen Piet Vlieger en de dameskampioene
Tineke Vlieger, verrichtten de
openingssprongen. Ruim 2.500
toeschouwers genoten van dit
prachtige ljepfestijn. De prachtige arena zorgde ervoor dat
het de beste wedstrijd werd van
de tot dan toe gehouden fierljepwedstrijden. Er waren tien
sprongen bij van meer dan 15
meter.
Piet Vlieger werd de dagkampioen met 16.03 meter. Van
de thuisvereniging werd Jellie
Hofstra derde met 10.43 meter. Bij de jongens van 14 en 15
jaar werd Ite Hofman derde met
11.54 meter. Er werden maar
liefst 17 persoonlijke records
verbeterd.
Historie
Voordat er springschansen waren, werd er in Buitenpost reeds
gefierljept. In 1959 begon dat
met incidentele wedstrijden
over de Buitenpostervaart. De
BuVo organiseerde die. Van de
op 5 juli 1960 gehouden wedstrijd is nog een uitslagenlijst
bewaard gebleven. Er waren
76 deelnemers. In de categorie mannen van 19-50 jaar, behaalde B.de Vries uit Buitenpost
toen de 5e prijs met een sprong
van 11.62 meter. Personeel van
de Dienst Gemeentewerken
fungeerde als meters en polshouders.
De training werd in het begin
verzorgd door Riemer en Bjinse
Wolters. In de jaren ’70 en ’80
maakte men voor de wintertraining vanaf januari gebruik van
de gymzaal bij de toenmalige
Mulo in Buitenpost. Vergaderingen vonden plaats in café De
Ridder, thans ‘The Point’.
De fierljeppers van Buitenpost
droegen eind jaren ’70 al eigen
sportkleding. Die bestond uit
een groen shirt en een zwarte
broek. Ze organiseerden ook
wedstrijden en gaven demonstraties in de omgeving bij tentoonstelling Survento en het
dorpsfeest Surhuizum.

De actieve leden kwamen uit
een vrij groot gebied, met een
vrij sterke Trynwâldster inbreng,
zoals Catharinus Hoekstra uit
Aldstjerk. Piet, Gerhard en Tineke Vlieger uit Rypstjerk. Later
stapten zij over naar het dichterbij gelegen Burgum. Bekende
leden uit de jaren ’70 waren
verder Bjinse Wolters, Janke
Holthuis, Willy Hettema, Klaas
Keizer en Ite Hofman.
In 1982 werd er in Buitenpost
en daarmee ook voor het eerst
in Fryslân over de 18 meter gesprongen. In 2002 vestigde Bart
Helmholt hier het Nationale juniorenrecord van 18.70 m.
In 2003 sprong Henk Schievink
het Friese record van 18.89 meter.
Het kampioenschap van Nederland werd hier georganiseerd in
1979, 1992 en 2010.
Ljeppersklub Buitenpost
Onder deze naam zijn de fierljeppers alhier thans actief.
Op de site www.ljeppersklubbuitenpost.nl kunt u alle informatie, zoals de wedstrijdkalender, vinden. De eerste wedstrijd
is zaterdag 19 mei a.s. De 1e
klasse begint om 19.00 uur en
de 2e klasse om 14.30 uur. Ook
is er een 3e klasse waarin twee
Buitenposters deelnemen, nl.
Arnout Wijma en Tjerk Hamstra.
Jeugdigen, die het fierljeppen
graag eens willen uitproberen,
kunnen gratis drie lessen volgen
op dinsdag 15, 22 en 29 mei a.s.
van 19.00 – 20.00 uur.
Voor degenen, die verder willen
springen, is er training op maandag- en donderdagvaond.
Fierljeppen is ook voor personeelsverenigingen, familie-uitjes of gewoon vriendengroepen een unieke sport om eens te
proberen. Dat iedereen kan fierljeppen laten we u graag zien via
een demonstratie. In één morgen of middag leert u de basis
van deze sport. Ervaren leden
van onze vereniging begeleiden
u graag in een ongeveer 1,5 tot 2
uur durende demonstratie.

Hoveniersbedrijf

P. Douma

voor vakkundig snoeiwerk en tuinonderhoud
App el of p eren sap 		
Heerlijke mandarijnen		
E lstar
				

1 ltr. € 1,69
20 st. € 3,95
2 kg € 1,98

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

Dat zie je bij de é chte groenteman!
Openingstijden:
Maandag t/m donderdag: 09.00 t/m 17.00 uur
Vrijdag: 9.00 t/m 17.30 uur
Zaterdag: 8.30 t/m 12.00 uur

Openingstijden

Wij doen mee met de actie van Spro in het visblad van mei.

Fe el T he Dream
by MAC
Pas de Jeans
en b ele ef de
droom
Ak tie loopt
tot 30 April
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A t e G ri j p s t ra
DorpsDenker -12‘Op niemand rust de plicht alles te weten,’
schrijft de Verlichtingsfilosoof John Locke in
het boekwerkje “Leidraad voor het verstand”, hetwelk ik onlangs ter hand nam om
eens eventjes een flink potje te breinjoggen.
Aah, heerlijk! verzuchtte ik inwendig. Welk
een verlichting van de zelfopgelegde kwelling van het eeuwig najagen der kennis. Het
hoeft allemaal niet zo nodig. We hóeven
niet alles te weten (hetgeen tussen haakjes volgens een zekere volkswijsheid ook
geenszins gelukkig zou maken (waarbij ik
tussen nog meer haakjes de kanttekening
zou willen plaatsen dat een dergelijke volkswijsheid tot de nodige hersenknopen kan
leiden, indien men bijvoorbeeld een gelovig
mens is en er vanuit gaat dat de Godheid
alwetend is... want dan zou de Almachtige
en Alwetende immers volgens genoemde
volkswijsheid tevens de Niet-geheel-gelukkige zijn...).
Hmm... enige afdwaling. Waarvoor mijn
spijtbetuigingen. Terug naar Locke’s constatering dat we niet alles hoeven te weten.
Mooi. Rustgevend ook. Voor mezelf was ik
tijdens eerdere overpeinzingen in mijn jonge
filosofenbestaan ook al eens tot een soortgelijke conclusie gekomen, namelijk dat
een mens niet alles hoeft te kúnnen. ‘Alles
te kunnen maakt niet gelukkig’, zou in mijn
optiek dan ook met onmiddellijke ingang
tot volkswijsheid verheven moeten worden
(met de aantekening erbij zulks bij voorkeur
niet toe te passen op godheden, vanwege
verwachte stremmingen in de hersenpan).
Zelf kan ik ook niet alles (ik weet het, ik weet
het: ik blijf u keer op keer verbazen). Sterker
nog: ik wíl ook niet alles kunnen. Want hier
is de wijsheid: als je alles kunt, zal je geen
moment rust meer worden gegund. Er zal
voortdurend een beroep op je worden gedaan. Want jij kunt immers alles? Zou je dan
misschien even voor mij...?
Nee, nee, waarde lezer, geloof mij nu maar:
alles te kunnen maakt niet gelukkig. Vandaar
dat ik de eerste zal zijn om toe te geven dat ik
iets níet kan. Ik schrik er geen seconde voor
terug om mijn armen in een gebaar van uiterste hopeloosheid in de lucht te werpen
en schaamteloos uit te jammeren dat ik
geenszins capabel ben om een bepaalde
taak naar behoren te verrichten. Wat zegt
u? Onderhoud plegen aan een automotor,
CV-ketel of fietsventiel? Eh, nee, sorry: ik
kan niet alles. Klussen? Doe-het-zelverig
doen? Nee, dank u: twee linkerhanden. En
dito voeten, trouwens; dus marathonlopen,
wandelveeldaagses en ander zweterig benenwagen-gemartel laat ik ook graag aan
beter-geschapenen over.
Mijn vooruitziende blik ziet op dit moment
de overweging in uw brein opstijgen dat uw
DorpsDenker wellicht een tikkeltje luitjes en
gemakzuchtig is. NEEN! Dat bestrijd ik ten
zeerste. Ik wil u zelfs in overweging geven
dat mijn standpunt van diep inzicht getuigt.
Het is veel wijzer om datgene te doen waar
je goed in bent en waar je plezier aan beleeft. Idealiter moet je daarmee ook je brood
zien te verdienen. En als je dat heel goed
doet, houd je misschien nog wat pecuniaatjes over om iemand in te huren om die
dingen voor jou te doen waar jij ietsepietsie
de schurft aan hebt, maar waar hij of zij wél
goed in is en plezier aan beleeft en wellicht
zijn of haar brood mee verdient. Iedereen
happy. En nog goed voor de economie ook!
Wees dus geen Alleskunner. Noch een
Allesweter. Nergens voor nodig.
Hoogachtend,
Uw DorpsDenker, drs. A. Grijpstra
(Facebook/Dorpsdenker Buitenpost)

advertentie

Amnesty
International
komt op voor
mensenrechten
over de hele wereld.
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Volksverhalen uit de Friesche Wouden -deel 3Dominees C: preek en
preekstoel (2)
14. Dominee Salmasius
Een dominee die sterk tot de
volksverbeelding
sprak
en
waarover tot ver in de twintigste
eeuw nog gesproken werd was
Andreas Salmasius, die van 1721
tot 1728, het jaar
waarin hij afgezet werd wegens
‘aanhoudende ergerlijke zonden
van dronkenschap, vuil spreken,
lasteringen, vloeken en sweren’,
predikant was van de gemeenten
Akkerwoude, Murmerwoude en
Veenwouden.
Eens op de zondag van
Burgumerkermis moest hij ’s
middags preken, maar dominee
had
meer trek om naar Bergum te
gaan. De armen wilde hij echter
niet benadelen. De opgekomen
toehoorders overziende zei hij:
“Honderd slaperige boeren,

honderd duiten; honderd duiten
is
een dertiendehalf. Die zal ik wel
geven; Ik ben liever te Bergum in
de merk (kermis), Dan hier in de
kerk.”En hij ging.’
(Een duit was 1/8ste stuiver, een
dertiendehalf een munt van 12
en een halve stuiver.)
Dûmny Salmasius wie in raren
ien. As er woe koe er tige preekje.
Mar meastentiids makke hy der
net folle fen. Dat wie benammen
de tsjerkerie min nei ‘t sin. Hy
krige alris in skrobbearring: it
moast oars! “No,” sei er, “it sil ek
oars. Takomme snein daliks. Dan
sil ik preekje dat de iene helte fen
‘e tsjerke sit te gûlen en de oare
te laitsjen. Dan ha jimme jim sin.”
De tsjerkerie stiek ôf: it soe wol
wer wat mâls wurde, tochten de
mannen.
Dy sneintemoarns der gâns folk
yn ‘e tsjerke. Want de tsjerkerie
hie der alris wat oer útlitten:
der soe snein wat komme. No
wie de tsjerke sa ynrjochte dat

guon de dûmny op ‘e rêch
oansjen moasten. Dy sieten fan
tersiden.
Dûmny
oan
it
preekjen.
Alderoatmoedichst, wat kaam
er de lju op it gewisse. Yn skrille
kleuren teikene hy it lot fan de
dogenieten. Dat de Wâldtsjers,
benammen de wyfkes sieten al
ridlik gau mei de triennen yn ‘e
eagen. Dat wie de skare dy ‘t foar

him siet. Mar mei de oaren dy ‘t
njonken him sieten gyng it gâns
oars.
Dûmny hie achter oan syn steek
[dominees droegen vroeger een
steek] in sturt fan hynstehier
en lange hoannefearren bifêstige
en elke kear as hy mei de holle
draaide, en dat kaam yn syn
heftige rede fensels kear op kear
te pas, dûnse dy hoannesturt
dûmny op ‘e rêch om.
Dat wie fansels foar de jongerein
in tige ferfaltsje. Dy laitsje det it
wat ôfdie, en ek de âlderen
koene it net litte. Dûmny syn wird
wie wol útkaam.
Jurjen van der Kooi

Buitenpost 1940-1945 deel -21Europa Kinderhulp zoekt gastvrije gezinnen
Eerste kievitsei
‘Wij hebben ieder
AOC Friesland
jaar minimaal vijftig
vakantiegastouders
nodig’

Het gewapend verzet
Naarmate het laatste oorlogsjaar verstreek, groeide
het verzet. De toename van het aantal onderduikers
bracht steeds meer werk mee voor de LO. Er moesten duikadressen worden gevonden. Ze moesten
BUITENPOST – Op woensdag 14 maart
omworden
16.36 uur
werd van
doordistributiebescheiperiodiek
voorzien
Rudmer de Haan (16) uit Surhuisterveen
het
eerste
kievitsei
van
den. Het gewapend verzet bereidde
zich voor op
het AOC in Buitenpost gevonden. Rudmer
was
niet
alleen
de
eerste
de komst van de bevrijders. Begin oktober 1944
vinder van de locatie Buitenpost, maar
tevens
hij ook
de eerste
kwamen
erwas
nadere
instructies
voor het plegen van
vinder van alle locaties van AOC Friesland.
sabotage. Er moesten geschikte situaties worden
gezocht om wegen te kunnen blokkeren. Eventuele
versperringen moesten onder eigen vuur gehouden
kunnen worden. Materialen en werktuigen op onIederplaatsen
jaar heeft Europa Kinderhulp alleen al in de provincie Friesland
opvallende wijze zo dicht mogelijk bij deze
minimaal
verbergen. Dit alles om de aftocht van de
bezettervijftig
zo nieuwe vakantiegastouders nodig om aan de vraag te
voldoen.
Minimaal, want het aanbod van vakantiekinderen voor wie
veel mogelijk te belemmeren. Inlichtingen
moesten
een vakantie
zo nauwkeurig mogelijk worden verzameld
en door-bepaald geen overbodige luxe is, is vele malen groter. Het
wordt
echter steeds
moeilijker om
nieuwe
gastouders
De
gestuurd. Hiervoor kon ook heel goed de ‘vrouw‘
Politiecommissaris
Blank,
zittend vierde
van linkste
opvinden.
de voorste
rij, vier
enigeafjarenzijn
afnemende
animo
om
vakantiegastouder
te worden
Duitse vrienden.
(foto:
Jasper
Keizer)
worden gebruikt (de koeriersters in eensinds
volgende
baart
Henk Jaap Bakker, voorzitter Europa Kinderhulp Friesland,
levering). Uit de correspondentie tussen
Van Mourik
ernstig
Hij weetgewond,
als geendat
ander
hoe hoog
de nood
bij dekon d
en zijn districtscommandant is op te merken datzorgen.
de spanning
hij enkele
maanden
geenisdienst
kinderen.
Al vele
jaren is
hij als vrijwilliger
aan Europa
Kinderhulp
toenam. Op 31 oktober 1944 had de bezetter
opdracht
gekrevolgende
morgen verschenen
Duitse
militairen uit
verbonden.
Hij heeft in gen
de loop
der onderzoek.
jaren talloze
gehoord
gen “om goed toe te zien op het neerkomen
van wapens”,
voor een
Er verhalen
volgden geen
represaill
van
mensen
die
huisbezoeken
bij
vakantiekinderen
hebben
vooral in de nacht en het vervoer van deze wapens.
onmiddellijke nabijheid vonden ze een gedaan.
Duitse legerw
Hartverscheurende verhalen
overvan
veelde
te weg.
kleineDeze
behuizing,
emotionele
de berm
was net
tevoren door e
en lichamelijke verwaarlozing
en armoede.
Bakker:
“Die verhalen
De aanslag
lieerde jager
van de weg
geschoten.
Op aanwijzing
gaan je
en dat
maakt dat
ik na al die jaren
steeds dat
Woensdag 8 november ’44 kreeg Van Mourik
deecht
orderaan
omhet
eenhartNBS
vertelden
de omwonenden
aannog
de Duitsers
de
motivatie
heb
om
me
in
te
zetten
voor
Europa
Kinderhulp.
Dit
werk
aanslag te plegen op de hoofdcommissaris Philippus Blank,
tenden waren gevlucht. Blank werd na de
oorlog i
blijft
ergmajoor
noodzakelijk!
zijn altijd
nieuwe Hij
gastouders
een beruchte nazi uit Groningen. Samen
met
Sybolt Wij
instantie
totop
20zoek
jaar naar
veroordeeld.
was dus duid
Rudmer was als echte natuurman alOosterhof
voor de derde
pad.
Na
die
kind deom
vakantie
van hun
leven willen bieden. En hoe eerder
was hijkeer
voorop
een
onderzoek
naareen
Harlingen
de
zware
jongen.
veel geduld lukte het hem om in de ‘Wide
Pet’
bij
zijn
woonplaats
als
gastgezinnen
zich
aanmelden,
hoe
beter.”
raadselachtige dood van de vrouw van de commissaris van
eerste het eitje te bemachtigen. Als vinder
het eerste
kievitsei
politie van
Cornelis
van der
Poel te van
onderzoeken.(zie deel 13). De
Gewaarschuwd
AOC Friesland leverde Rudmer een echte
topprestatie.
De getroffen
kwetsbare
kinderenInmiddels
zijn afkomstig
uit Nederland,
voorbereidingen
moesten wel heel snel
worden.
begon november
met eenDuitsland,
waarschuwin
Frankrijk
en
België.
Door
uitzendende
organisaties
als
het Rode Kruis
Als plaats van aanslag werd de Laatste Stuiver gekozen. Hier
zijn hoede te zijn. Buiten “dienst-noodzaak”
mocht
Elk jaar wordt er door de leerlingengingen
van alle
locatiesschutters
fanatiekvan en
Jeugdzorg
worden kinderen
geselecteerd
vakantie
echt In d
drieAOC
geoefende
de groep
Buitenpost,
gen niemand
uitlatingen die
overeen
illegaal
werk doen.
gezocht om de felbegeerde beker in drie
ontvangst
te nemen.
hebben.
Ruim twee
weken
in de
zomervakantie
verblijven
bijde g
oud-militairen,
verkleed in Duitse nodig
overjassen,
in hinderband
moest
niemand
méér weten
dan hij zij
voor
Nadat Rudmer zijn verplichte eierzoekerskaart
had
laten
zien
en
het
Friese
gastgezinnen
waar
ze
de
kans
krijgen
onbezorgd
kind
te
kunnen
laag. In de late avond zagen ze de auto naderen. Schijnbaar
oefening van zijn werk nodig had. Voortdurend op zi
eitje door de directeur C. Fransooijs rustig
van AOC-locatie
was
zijn.
Meer
informatie
www.europakinderhulp.nl
bel met Jokebelangst
de
kwamen ze Buitenpost
te voorschijn.
Eén van
hen
kende
Duits en op zijn
tegen nieuwsgierigheid,ofongewenste
gelotterd, kon de trotse vinder alvastgaf
deeen
wisselbeker
van
deze
op 058-2573612
mail naar friesland@europakinderhulp.nl.
stopteken.
Toen
delocatie
auto vaart Vries
minderde
en bijna stil of geschaduwd
worden. Er werd regelmatig van wac
en tien euro vindersloon in ontvangst
nemen.
Als
vinder
stond,
zagen
zeeerste
achterin
tweevan
gloeiende uiteinden van een
gewisseld. Van 18-11 tot 28-11-1944 luidde dit: “Roe
het gehele AOC heeft hij ook nog recht
op
de
AOC
Friesland
beker
Data kinderreizen
sigaret. Waarschijnlijk begonnenen
de zenuwen
enigszins opFriesland
te
De wapeninstructie werd in november geïntensiv
het vindersloon van 25 euro.
spelen, want de aanslag mislukte. Wel werd Blank zodanig
kwam een rooster voor de sten, geweer, handgranaa
Franse kinderen: 7 juli – 27 juli, 21 juli – 11 augustus
Duitse kinderen: 23 juli – 10 augustus, 30 juli – 17 augustus
Nederlandse kinderen: 23 juli – 10 augustus

Looplicht
Politieman Oppedijk gaf onder andere in de jaren ’60 op goede wijze
vorm aan het gezag in Buitenpost.
Zijn wil was wet. Dat was altijd duidelijk en niet voor tweeërlei uitleg
vatbaar. Men wist dat en hield er
daarom rekening mee. En je kon met
Oppedijk afspraken maken.
Een begrafenisstoet bewoog zich
via de Voorstraat naar de begraafplaats aan de Kuipersweg. Oppedijk
stond op de Bakkershoeke het verkeer te regelen om de stoet de gelegenheid te geven veilig rechtsaf te
slaan de Kuipersweg op. De begrafenisondernemer maakte van de gelegenheid gebruik om tegen Oppedijk te zeggen: “Moarn om deselde

Brimzen
praat
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ien,van
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Dewer
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Oppedijk
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had.
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in al
die
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Toch
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lang en
dat
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tie
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Reid
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Geen
tijdHeidbuurt.
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Kerkstraat 26
9285 TB Buitenpost
tel. 0511 544575
westra@juweliersidia.nl

HG groene
aanslagreiniger
5 liter kant en klaar
€ 7.99

€ 5.99

HG groene
aanslagreiniger
1 liter concentraat;
goed voor maximaal 200 M2
€ 6.50

€ 5.95

Gardena drukspuit
5 liter inhoud

€ 22.95

€ 19.95

Voorstraat 5 • 9285 NM Buitenpost
Tel. 0511 54 15 45 • Fax 0511 54 15 24
winkel@enormvanderveen.nl
www.enormvanderveen.nl
Lid inkoopvereniging Nicovrij UA te Deventer

Maandagmorgen
en van 12.00 - 13.00 uur gesloten
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Buitenpost 1940-1945, deel 23
Door Jasper Keizer.
De illegale postbezorging. (1)
Voor een goed draaiende organisatie
zijn effectieve verbindingen van wezenlijk belang. Voor een illegale organisatie
gold hetzelfde. De laatste oorlogswinter
breidde deze organisatie zich steeds verder uit. De vorming van het Gewest Friesland met haar districten en gemeenten
vereiste een netwerk van verbindingen.
Zo ontstonden de lijnen Buitenpost –
Tijnje en Buitenpost – Drachten.
Maar ook lijnen
naar
Dokkum,
Leeuwarden,
omliggende gemeenten en de
eigen dorpen en
groepen in Achtkarspelen.
Het
waren
verbindingen, die vice
versa
werden
onderhouden.
Dit
betekende
dat het dubbel
gevaarlijk was voor hen die deze verbindingen onderhielden. Er ontstond een illegale postbezorging, verzorgd door vertrouwde koeriers(ter)s. Maar ook in ons
eigen dorp hadden de verzetscellen, die
we in deel 22 in kaart brachten, hun verbindingen. Zo had Gerrit Leistra, die het
bevolkingsregister vernietigde, hierover
tevoren contact met de koerierster Alie
van der Weij en zijn zwager Tamme van
der Veer, ambtenaar op het arbeidsbureau. Jacob Pijnacker voerde nauw overleg met dr. Van der Kam. Toen deze moest
onderduiken, nam Pijnacker zijn activiteiten over. Dr. Van der Kam was weer de
grote stimulator van Frederik Veenstra,
leider van het distributiekantoor. Veenstra woonde in de Schoolstraat 29. Sa-

men overlegden ze hoe ze de onderduikers konden voorzien van hun bonkaarten. Al die duizenden kaarten moesten
per periode weer bezorgd worden in Buitenpost, de gemeente en daar buiten. Dit
bracht soms grote spanningen mee voor
Veenstra. Zo groot, dat dr. Van der Kam
hem adviseerde om een tijdje ’s nachts
elders te gaan slapen. Hij vond een onderdak in Kollumerzwaag. Zijn vrouw
verbleef een tijdje bij wed. Westra in huize “Zonnehoek” op de hoek Schoolstraat
– Julianalaan. Van
hieruit kon mevr.
Veenstra hun woning in de gaten
houden in verband
met
ongewenst
bezoek van de
S.D. Nadat het een
poos goed ging
keerden ze weer in
hun eigen woning
terug. Toen het
gezin Van der Weij
moest onderduiken, nam de groep
Terpstra een deel
van hun L.O.-werk voor haar rekening.
Pop Bakker had weer contact met Kl. de
Vries en Jac. Rusticus van de L.O. en het
N.S.F. Binnen Buitenpost waren deze verbindingen waar mogelijk mondeling, de
bezorging van de distributiebescheiden
aan onderduikers meestal anoniem. Zo
raakten de onderlinge groepen steeds
meer met elkaar verweven.
Het is duidelijk dat dit illegale materiaal
niet per post verzonden kon worden.
Deze onderlinge verbindingen vereisten
een illegale postbezorging. Naarmate
de oorlog verstreek werd deze steeds
frequenter. De koeriers(ter)s bezorgden
berichten, illegale blaadjes en verspreiden bonkaarten. Ze brachten pakjes over,

waarvan hun de inhoud onbekend was.
Soms leverden ze een wapen af. Van hogerhand kwamen strenge instructies. Een
koerier(ster) mocht “nimmer een brief
van een collega overnemen die kennelijk
reeds geopend blijkt”. Op een dergelijk
stuk moest de naam van de gever worden vermeld. Geheimhouding was niet
bedoeld als een blijk van wantrouwen,
maar “als een noodzakelijke maatregel in
het belang van onze gemeenschappelijke
taak. Namen moesten zoveel mogelijk
worden beperkt. In oktober 1944 kreeg
Van Mourik bericht om aan “vrouwelijke
ordonnansen” de voorkeur te geven.
De jacht op mannelijke arbeidskrachten
nam toe. Daardoor werd het voor mannen steeds moeilijker om zich op straat
te begeven. Een ontmoeting met een patrouille van de bezetter of de landwacht
kon een arrestatie betekenen. Trouwens
de bezetter vond verzet ook geen zaak
voor de vrouw.
De correspondentie.
Van de geringe correspondentie in Buitenpost is niets bewaard gebleven. Dat
was dus geheel volgens de regel: “Na
lezing vernietigen”. Van de uitgaande
post is zeer weinig overgebleven. Dit
ging immers naar
elders. De schetsen
van de detailtekeningen van de bruggen
te Stroobos, Blauwverlaat en Kootstertille zijn in duplo gemaakt. Daardoor kon
Van Mourik één bewaren, evenals van
de beschrijving van
de daar heersende
omstandigheden.
Ook korte notities
van de beide niet
uitgevoerde opera-

tieplannen zijn bewaard gebleven. De
binnengekomen correspondentie aan
Van Mourik is eveneens zo goed als bewaard gebleven. Dit was geheel tegen de
regels. Thans is het een prachtige aanvulling van de geschiedenis. Dat was ook
de bedoeling van hem. Enkele stukken
zijn verdwenen. De stukken die Pijnacker
ontving, zijn vernietigd, geheel volgens
de regels. Enkele stukken die doorgegeven moesten worden aan Van Mourik zijn
weer bewaard gebleven.
In het najaar van 1944 kregen de koeriersters het steeds drukker. Het werd duidelijk dat de bevrijding nooit lang meer kon
duren. November 1944 werd de drukste
maand. Maar de 29e kwam er bericht dat
alle “activiteit tot nader orde gestaakt
moet worden, de koeriersdiensten alleen
nog op even dagen”. December 1944 was
betrekkelijk rustig, maar de 12e kwamen
de activiteiten langzaam weer op gang.
Het nieuwe jaar, 1945, begon met een
dagorder aan de “Mannen van de Friesche N.B.S.”. Daarin werd o.a. gewaarschuwd om de uiterste voorzichtigheid in
acht te nemen, “naarmate de bevrijding
nadert”.

Addis (deel 3)
Beste vriend Hoe is alles? Ik weet dat je
altijd druk is. En je vecht voor de vrijheid
van
meningsuiting. Maar je vrouw schreef
me een brief aan je situatie te verduidelijken. Ze vertelde me dat je in de gevangenis voor die criticus artikel. Het spijt me
dat. Dit is de eindbestemming voor Afrikaanse journalisten. Afrika is een volledig van de middelen, maar een geluk van
goed bestuur. In Afrika zijn veel regeringen dictatuur. Je kunt niet spreken wat
je wenst te vertellen voor de anderen. Ik
en vele andere journalisten in het buitenland wonen. Veel professioneel zijn in de
gevangenis . Anderen verlieten hun land
van herkomst.
Beste vriend Ik hoop dat deze brief om je
te komen door je vrouw. Opnieuw voel
ik me niet goed door je situatie. Maar ik
moet doorgaan met het verschil tussen
Europa landen en Afrika in een bepaald
gebied te schrijven. Vooral In Nederland ben ik begonnen met hoe het gaat.
Het onderwijssysteem van Nederland
is heel anders dan Afrika. In Nederland
en sommige andere Europa landen Onderwijs is gebaseerd op de interesses
en capaciteiten van de kinderen. Er is
geen verplichting dat kinderen de toekomst bepaalt. Samen met hun ouders,
school gemeenschap en lokale administratiekosten mee, kunnen de kinderen
kiezen wat ze willen zijn. Scholen zijn
WEL georganiseerd. Laboratoria, school
materialen, boeken, leraren en andere
benodigdheden zijn aanwezig. Basis informatie, zoals de verkeersveiligheid, de
bescherming van ziekten, sanering en
andere kernideeën groeien op school
met kinderen. Dat betekent dat kinderen
zich bewust zijn van hun fundamentele
basisonderwijs voor de noodzaak van de
vermelde informatie hierboven.
In Nederland basisonderwijs wordt gegeven tot de leeftijd van 12 voor ieder
kind gelijk. Alle kinderen moeten naar

school tot 12 jaar.Natuurlijk kinderen
moeten op school tot 16. Maar het basisonderwijs eindigt op 12 Jaar . En wat
dan?
Voordat ik verder ga het onderwijssysteem in Nederland wil ik wijzen op enkele feiten over het onderwijssysteem
van de meeste Afrikaanse landen. Ja, ik
werd er geboren, en ik ben opgegroeid
in Afrika. Ik ben afgestudeerd aan UNIVERSITAIRE in Afrika, dus ik kan praten
over het systeem die Afrika gebonden.
De meeste Afrikanen Onderwijssysteem
is traditioneel.
Het is uitgebalanceerd. Rijke mensen
kunnen leren hun kinderen in het buitenland. Maar de meeste van de mensen hun kinderen naar de plaatselijke
scholen. Tot 2010 is de dekking van de
basisschool is niet meer dan 60%. En de
kwaliteit van de les is niet goed. Het is
gebaseerd op examen. Dat betekent dat
de keuze van de kinderen komt niet overeen met hun belangen.
De concurrentie is zeer hoog. Ieder die
een studie basic basisonderwijs op te
vangen, de nationale examen om zijn of
haar middelbare opleiding voort te zetten . De meeste potentiële kinderen kunnen niet door hun centraal examen is te
wijten aan verschillende barrières . De
meeste regeringen van Afrika probeerde
verschillende landen onderwijssysteem
elk jaar.
Onderwijs moet probleemoplosser zijn.
Het moet bijdragen veel voor de Ontwikkeling van landen en het verbeteren van
levensstandaard van de burgers. Maar in
Afrika onderwijs is de hand van politieke
kracht. Met andere woorden: Door middel van het onderwijs Afrikaanse dictatuur produceren hun kaders. Als u klaar
bent met uw secundaire OF UNIVERSITAIRE
onderwijs, krijgt u geen baan tenzij je het
lid van de regerende partij. Om baan te
krijgen moet je een lid van dictatuur of

aanhanger van hen. Is er een slavernij
anders dan dit? Europeanen in het bijzonder Nederland moet voorkomen dat
het helpen van deze dictatuur. Ik ben
gewoon te observeren Europa mensen.
Ze zijn bereid om Afrikanen te helpen.En
ze helpen de verschillende landen door
de hun belastingen. Dat is goed. Ze proberen ook om te bepalen waar hun geld
naartoe gaat. Kan het in sommige dictatuur zak.

middelbaar beroepsonderwijs in plaats
van hoger beroepsonderwijs. Vwo bereidt zich voor op universitaire studies,
maar veel leerlingen blijven
in het hbo. Er zijn 3 soorten van VWO Certificaten: Atheneum, Gymnasium en Unified vwo-certificaat. In de laatste twee
leerjaren van het vmbo, de laatste twee
jaar van havo en de laatste drie jaar van
het vwo, de leerlingen moeten het curriculum eisen voor een van de vier clusters
af te ronden. Vmbo-leerlingen kunnen
kiezen tussen Technologie, Gezondheid
en Persoonlijke Verzorging en Welzijn,
Economie en Landbouw. Havo-en vwoleerlingen kunnen kiezen tussen Wetenschap en Technologie, Wetenschap en
Gezondheid, Economie en Maatschappij en Cultuur en Maatschappij. Ik probeerde uit te leggen wat het onderwijs
system Nederland is. Dit is de basis onderwijs. Tot slot mijn informatie over de
zeer interessante Onderwijssysteem laat
me je vertellen of ander ding over het hoger onderwijs in Nederland. Nederland
is een onderdeel van europian unie. Vandaar dat het systeem is min of
meer vergelijkbaar met Europian unie
aangesloten landen. Vandaar dat in Nederland het hoger onderwijs-systeem is
een binair systeem, bestaande uit Wetenschappelijk Onderwijs (WO wat meer
research-georiënteerd en traditioneel
worden aangeboden door universiteiten)
en Hoger Beroepsonderwijs (HBO professioneel hoger onderwijs, die
traditioneel worden aangeboden door
hogescholen). WO programma’s bieden
onderwijs en onderzoek in een brede
waaier van disciplines: taal en cultuur,
gedrag en maatschappij, economie,
recht, medische en gezondheidsweten-

In Nederland kinderen gaan naar de volgende stap het onderwijs na de leeftijd
12. Volgens hun interesses en capaciteiten ze kunnen kiezen uit verschillende
gebieden. Zoals ik het je gezegd hebben.
Het basisonderwijs duurt acht jaar. Het
voortgezet onderwijs bestaat uit vmbo
(voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs), havo (hoger algemeen onderwijs) en vwo (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs). Degenen met
een vmbo-diploma kan dan op naar het
MBO.
Afhankelijk van de interesse en mogelijkheden, kunnen leerlingen in het vmbo
kiezen uit een van de vier leerwegen of
routes:
A ) de theoretische route het verlenen
van de toelating tot lange mbo-of havo,
B ) de beroepsgerichte route het verlenen van de toelating tot lange opleidingen in het middelbaar beroepsonderwijs
( MBO) of op korte trainingsprogramma’s,
C ) een gemengde leerweg met een
combinatie van algemene vakken en beroepsgerichte vakken, en
D) een beroepsgerichte leerweg, gericht
op de arbeidsmarkt en gericht op een
specifieke groep waarvoor het vmbo is
de laatste educatieve podium.
Havo bereidt zich
voor op het hoger
Spits gezegde
b e roe p s o n de rwijs (HBO), maar
studenten kunnen
doorstromen naar
het VWO of kies het

schappen, natuurwetenschappen, techniek en landbouw.
Daarnaast is er de Open Universiteit (OU
- Open Universiteit), die volledig erkende
universitaire opleidingen biedt door
middel van onderwijs op afstand. Internationaal Onderwijs (IO) (internationaal
onderwijs), over het algemeen in het
Engels, is vooral ontworpen om de behoeften van buitenlandse studenten te
ontmoeten. Sinds september 2002 is het
stelsel van hoger onderwijs in Nederland
is georganiseerd rond een drie-cyclus
diploma systeem, bestaande uit bachelor, master-en PhD-graden. Tegelijkertijd
werd het ECTS-systeem (European Credit Transfer System) geïmplementeerd
als een middel om alle hogeronderwijs
opleidingen te kwantificeren.
Beste vriend Ik heb deze informatie van
periodieke circulaties en websites. Ik
heb
ook presentaties bijgewoond in mijn kinderen school. andaar dat ik ten opzichte
van Afrikanennaar achteren onderwijssysteem met deze interessante en probleemoplosser systeem.Gebruik deze
informatie voor uw artikelen. Dus kan je
vergelijken met onze
verschillen? Niet ontmoedigen van uw
situatie in de gevangenis. Ik hoop dat
alles zal worden gewijzigd in de nabije
toekomst. In andere brief die ik zal informeren u over de gezondheidszorg.
Beste wensen
Addis Tesfa
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As de hulstbeam praatte koe.
Bêste Bûtenposters,
Sûnt 14 novimber 2011 wenje ik yn ‘De
Stationsstraat 23 yn Bûtenpost. Ik ha wol
wat mei Bûtenpost, myn pake en beppe
ha hjir jierren wenne yn de Skoallestjritte,
neffens my op nûmer 18. Sûnt 1973 wennen ek myn heit en mem hjir, yn it selde
húsje wer’t ik no wenje. Heit is op 1 augustus 2000 stoarn en mem hat hjir oan’t
maaie 2011 wenne.
No wenje ik dêr.
Sikke Oostenbrug
Myn âlden:
Heit en mem trouden op 17 maaie yn
1944. De reden wie dat heit syn beppe
Antje Hamstra stoarn wie. Doe kaam it
hûs yn ‘De Skoallestrjitte’ yn Bûtenpost
frij en setten pake en beppe harren dêr
te wenjen. Dêrom binne heit en mem
yn de oarloch troud. De brulloft wie op
Skûlenboarch yn it kafee fan Hendrik
Jager(kafee N.S.B.). Sûnder drank fansels om ’t heit fan ‘De Blaue Knoop’ wie.
Heit:
Heit wie in hiele rêstige evenredige man
dy’t net gau oanbaarnd wie. In man dy’t
hiel sterk wie en in protte oan sport die
as dien hie. Kuorbalje, fuotbalje, gimmestyk, hurdfytse en reedride(fjouwer kear
de Alvestêdentocht ,yn 1940,1941,1942
en 1947).Yn 1942 wie heit 154-ste.
Hy hie mar trije krúskes,(yn 1947 hat heit
it net helle, hy kaam te let oan). Neist dy
hobby’s wie hy oan it skilderjen, tekenjen
en houtfykjen. Yn de oarloch krige hy
skilder-en tekenles fan Joop Kloek dy’t
yn it hûs fan Simke Kloosterman wenne
mei syn frou en dochter(Aleida Victoria),
mar ik neamde har Lideke. Krekt nei de
oarloch krige hy noch in pear lessen fan
Dijkstra yn Grins. dêr reizge hy hinne mei
û. o. : Klaas Koopmans, Harm v.d.Bij,
Jaap Rusticus en Sjoerd Huizinga.
Dizze minsken hiene letter de skildersrjochting’Yn ‘e line ‘. Nei de oarloch kaam
heit yn oanrekking mei dr.Asien Bohmers
dy’t in protte ferstân hie fan âld Fryske
motiven. Dizze man kaam wol by master
Kim en sa kaam er yn ’e kunde mei pake
en beppe Bûtenpost. Heit hie in tabakspot foar pake makke mei in hynder der
op. Dit koe neffens Bohmers net om ’t in
hynder in eal bist wie. Sa waard doe de
houtfikersklub ‘De Ikelbeam ‘oprjochte.
Dêr wiene somtiden wol tsien houtfikers
by ús yn ’e hûs, dy’t it houtfykjen fan
heit learden. Mannen as:ome Oene, ome
Hendrik, Ale Radema, Pyt Attema,
Sjoerd Venema, Piet Kuipers en Luitzen
Kloostra. Sy makken teestoafkes, houten
bakjes, ûndersetters, naaidoazen en oar
guod mei âlde Fryske motiven der op.
Doe’t yn ûngefear 1951 de boel knapte
om’t Bohmers de boel besoademitere
hie, foel dit út elkoar. Heit koft it hout en
betelle de mannen en Bohmers ferkoft it
guod en barde ek it jild.
Op in snein by it ôfrekkenjen kaam mem
der efter dat de boekhâlding net kloppe.
Heit hie it yn dy tiid ek drok op ’e pleats.
Letter hat er noch houtsnijles jûn oan in
groepke skoalmasters û.o. Tjerk de Jager.
Hy makke noch wolris wat mar net folle
mear ûnder oare bernemeubels.
Foar ús makke hy in buorkerij om mei te
boartsjen en wy learden fan him figuerseagjen.
Earst nei 1973, doe’t hy ophâlden wie mei
buorkjen pakte hy syn hobby wer op.
Skilderje die hy net mear mar wol houtfykje.
Meast tafrielen men soe sizze kinne:
‘Skilderje yn hout’.
Mem:
Wie folle hastiger as heit en rap mei de
mûle. Sy mocht har graach mei alles bemuoie. Mem die sneins faak de boekhâlding foar heit om’t hja folle hurder koe.
Mem soarge foar it iten en die de húshâlding en sei tsjin de fammen wat sy
dwaan moasten.

Mem die foar in great part de opfieding,
heit wie allinne iterstiid thús en jûns hie
hy meastentiids syn nocht. As er dan
werris wat mei ús wie sei mem :”Pyt siz
der ris wat fan”.
Wie heit syn antwurd faak fan efter de
krante : ”Jonges rêstich”. Mem soarge
foar de kofje en ûntfong de minsken dy’t
by ús kamen.
Sa as:feekeaplju: Marten Dijkstra(Marten
Ulkes), letter Ale de Wal út Bûtenpost en
de keallekeapman Auke Posthumus, de
man fan de foarljochtingstsjinst
Oebele v.d.Meer fan Koatstertille, jirpelkeaplju, de meunsternimmer en de
ynseminator(blikkene bolle)
Yn dy tiid wie der in oerienkomst tusken
ferskate boeren dy’t meiinoar in spesjale
ynkûlmethoade hiene, de Hardeland methoade. As dit by ús barde soarge mem
foar kofje, tee en boltsjes.
As der wat op skoalle wie gie mem der
faak hinne om mei master as juffer te
praten. Sneins krigen wy gauris kofje út
de kraantsjepot mei swarte klûntsjes en
slachrjemme. Mem hie in kammeraat
yn it earst in stok, letter hie sy de izeren
flesseskraber.
Hjir mei krigen wy op’e hûd as wy wat
ferkeards dien hiene. De stok kaam wol
gauris yn de kachel dêrom hie sy letter in
izeren flesseskraber. Mem makke meastal sels ús klean.
Heit naam dan freeds lapkes stof mei út
Ljouwert en dêr makke mem ús klean
dan fan.
Heit moast meastal it patroan op it stof
lizze om ’t hy dit better koe as mem.
Prei krigen wy nea om ’t mem dat net
lêste. *Jan en ik hiene in hekel oan macaroni mei skinke en tsiis ; doe’t wy dit wer
ris krigen (sawol heit en Titus wienen dêr
net). Wy sieten mei lange tosken nei ús
itenspanne te sjen. Lokkich gie de bel en
moast mem nei de doar, de lange gong
del. Jan ik setten de panne ûnder de tafel.
Dêr lei Robbie en dy iet it lekker op. Doe’t
mem wer yn ‘e koken kaam hiene wy in
skjinne panne foar ús, wy hiene it op!
Mem sei:”Moai jonges en nou noch wat
brij”.
Dit kaam lykwols yn de selde panne mar
wy ha it opiten. Fierder iten wy meastal
út eigen grientetún. *Eltse jûn lies mem
ús foar. Sy lies foar yn it Frysk.
Somtiden wie it in Nederlânsk boek, mar
ek dat lies mem foar yn it Frysk.
Eltse wike út ‘De Donald Duck’ en ek wol
út ‘In de Soete Suikerbol ‘.
*Doe’t tante Anneke yn 1950 wer
út Amearika kaam naam sy in
hêgedrukpanne(wûnderpanne)
foar
mem mei. Mem koe lykwols gjin Ingelsk
en sy koe de gebrûksoanwizing net lêze.
Doe’t sy der in kear spinaazje yn hie en de
panne begûn te fluitsjen ;draaide mem
de fluit derút. Dit waard in ramp de spinaazje siet oeral, sels oan de souder.
*Hin as hazze? Doe’t ik op in kear út skoalle kaam frege ik: “Wat ite wy?”
Heit sei:”Hin”.Ik frege hokker hin dea wie.
Doe sei heit: ”Sa’n brúne hin”.
Doe wie it my wol goed. Gerrit de Graaf
fan de buorlju iet ek by ús. Jan frege om
in poat en Titus en Gerrit ek. Sy krigen
ek allegearre in poat. Doe frege ik: ”Hoefolle poaten hat dy hin?” Heit sei:”Dat is
in wjuk fansels”. Doe wie myn sin gerêst.
Doe’t ik it hast op hie(ik krige altiten in
stikje boarstfleis) sei Jan:”It wie hazze”.
Doe ha it fierder net opiten want dat hoegde ik net. Ik bin lilk by de tafel weirûn.
Pake Sikke:
Pake Sikke kaam hast alle dagen del.
Hy hie oan ‘t 1949 noch hieltiten de pleats
dêrnei waard heit sels baas. Pake naam
alle dagen in mingel molke mei yn in blikken ammerke. Pake koe moai fertelle mar
hy liigde ek wolris. Wy koene net leauwe
dat pake yn de earste wrâldkriich, hy wie
by de grenadiers yn Den Haach en sy
moasten ûnder oare op de keninginne
passe.
Doe hat er ris yn de ûnderbroek foar keninginne Wilhelmina stien, fertelde hy.
It wie in man mei in protte humor wer ‘t
wy gauris útfanhûs wiene yn Bûtenpost
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yn ‘De Skoallestrjitte’.
As ik dêr wie mocht ik gauris mei pake op
de fyts fuort.
As ik dan frege:”Wer geane wy hinne
pake”.Wie’t andert :”Nei in freondinne”.
Wy giene dan nei Bauke Postma yn Egypte as nei Tjerk en Anne de Vries yn Feankleaster, ek gie ik mei pake en beppe nei
de Wâlddyk, efter Aldwâld nei pake syn
jongste broer ome Johannes en tante
Anne as nei ‘De Poelpleats’ tusken Kollum en Bûtenpost yn ‘It Paradyske’.
Dêr wenne pake syn oare broer ome Pyt
en tante Aafke.
Ek wol nei Kollum nei pake syn net troude
suster tante Janke.

wer’t wy jild yn dwaan koene.
Master Stienstra stie by de doar..
De dûmny wie dûmny A. J. Hendriks.
Doe’t dumny in kear in de simmer, in
gleske bier dronk by kafee Veldman en
in journalist him frêge:”Smakket it wat?”.
Doe sei dumny: “It smakket bêst”.
De oare dei stie yn in krante:
De dûmny fan Koatstertille, hie sa’n ûnbiedige wille.
Hy rôp op it lêst, it bier is wer bêst.
En doe koene syn fuotten him net mear
tille.
Dêrnei ha de minsken dumny fuort pest.

Beppe Tytsje:

Doe’t ik âlve jier wie krige ik trije wite
Vlaamske Reuzen. Dy hie heit koft by
Thomas de Jong yn Moarrewâld.
It wiene trije moaie wyfkes. De oare maitiids mei dizze bisten nei de raam fan
klompmakker Roorda yn Bûtenpost.
Dit wie neffens heit en hiele bêste raam,
want dy hie op de tintoanstelling yn
Bûtenpost U helle. Ik hie kninekisten
makke fan âlde sinesappelbakjes..
Ik hie se sels noch ferve, grien, by myn
witten. Ik hie ien kninekiste op’e fyts en
heit twa Heit die it wurd, en it koe wol.
Mar doe frêge ik wat it kostje moast, wie
it andert fan Roorda: ”Fiif gûne per dekking”. Ik die myn knyn gau wer yn de
kiste, want ik hie mar in kwartsje bûsjild
yn de wike.
Doe’t heit sei:”Ik betelje it wol”. Doe gie it
troch fansels. Dêr kamen jongen: Ien mei
âlve jongen en ien mei sân.
Fan dy âlve kaam net folle telânne, om’t
in murd in protte jongen op iet.
De tredde krige allinne deade jongen.
De maitiids dêrnei kaam der in raam fan
Bouke Postma en der kamen in protte
jongen. Ik waard lid fan de ferieniging
‘Achtkarspelen ‘yn Bûtenpost.
Harm Hofstede kaam om de kninen te nûmerjen en dy hjerstmis nei de jongebistekeuring by Klamer yn Bûtenpost.
Alle trije kninen krigen in streep, om ’t se
smoarge fuotsoallen hiene.
Ik hie fyftich kninen yn it bargehok, mar
de wyk’s dêr op hie ik net ien mear.
Doe’t Auke Posthumus by ús kaam om
keallen, sei ik dat er alle kninen meinimme moast om se te ferkeapjen.
Ik barde in protte jild en fielde my ryk.
Mar doe sei heit: ”Ho, de helte is foar
my”. Heit meande eltse dei in kuorfol
gêrs en ik fuorre keallebrokjes.
Ik hie ien sek kninebrokjes, mar dy rekke
nea leech.

Beppe Tytsje wie in krêftiche frou mar
der mocht net in soad.
Gauris wie it dan: ”Dat heart sa net”.
Mei âld en nij krigen wy altiten in kroaderad, in sulveren ryksdaalder.
Beppe koe goed naaie en hânwurkje.yn it
earstoan makke sy wol gauris klean foar
us. Mem hat in protte fan har leard.
Doe’t ik twa wie ha ik in kear mei pake,
beppe en tante Anneke te kampearen
west nij it Amelân. Dit mei kunde fan
pake en beppe, de famylje Drenth. Ek
giene wy wol mei beppe en tante Anneke
nei tante Frouk, dit wie in skoansuster fan
beppe. Hja wenne yn Delfsyl by har dochter Tite yn.
Tante Anneke:
Tante Anneke wie heit, syn ienige en
net troude suster. Sy wenne by pake en
beppe yn en gie yn 1949 nei Amerika op
besite by de bruorren fan beppe Tytsje,
Rintsje en Evert Hamstra.
Doe ’t sy yn 1950 werom kaam, gie sy
nei Amsterdam ; wer’t sy wurke by ‘Humanitas’. Earst wenne sy oan ‘It Meerhuizenplein’ en dêr giene wy wol hinne
útfanhûs.
As wy dêr wiene boarten wy mei de bruorren Smolders, Fred,Hans en Arthur.
Letter wenne sy mei har freondinne tante
Miep yn ‘De van Mourik Broekmanstraat’.
Tante Miep wie haad fan in oantal beukerskoallen. Sy hie yn it begjin in scooter
en letter kaam dêr in ‘Lelijke Eend ‘.
Wy krigen wol gauris wat fan har, meast
boeken. Ek krigen wy postsegels.
Nei tsjerke:
Iens yn de moanne krige mem it yn de
holle om nei tsjerke op ‘De Tille’.
Dêr hiene wy meastal net folle nocht oan.
As ik der allinne hinne gie, krige ik twa
dûbeltsjes en in stoer mei en in roltsje pipermunt. De sinten rekken nea op, want
ik die wol in pipermuntsje yn de pong.
Ek diene wy der wolris ponsmuntsjes yn,
dy’t wy by de skoalmeubelfabriek
‘De Marko’ fine koenen. Dan diene wy in
hânfol fan dy ponsmuntsjes yn de pong.
De pong waard dan hiel swier en dan hie
Fokke(de koster) it smoar yn.
Ek moasten wy sneins ferplichte nei de
sneinsskoalle. Neffens my yn ‘It Gebou ‘
Dit stie op de hoeke fan de Alddyk en de
behearders wiene Fokke en Freerkje de
Jong, Fokke wie ek koster fan de tsjerke.
Dat wie net sa slim; want dêr wie in liedster dy’t hiel moai fertelle koe Antsje
Dijkstra-de Vries.
Somtiden moast ien fan de sneinsskoalle bern neitiid nei tsjerke om te pûstertraapjen. Doe’t ik in kear oan bar wie;
tocht ik:”Hjir ha’k gjin nocht oan”.
Ik hâlde op fan pûstertraapjen, midden yn
it earste gesang. De oargenist flokke lûd
en dat klonk hiel moai troch de tsjerke.
Ik hoechde nea wer te pûstertraapjen.
Mei de krystdagen wie it lykwols wol aardich.
Dan krigen wy manderijntsjes en sûkelarjemolke.
Antsje Dijkstra- de Vries lies dan it krystferhaal foar.
Doe’t Titus foar de earste kear mei wie en
hy ek fan alle lekkers krige; die hy doe‘t
wy der út giene in greep yn de skaal,

Kninen:

Hinnen:
Nei myn knine avontûr begûn ik mei rashinnen. Ik helle briedaaien by Pyt Buma
yn Droegeham, aaien fan wytweiten
Grinzer Miuwen en liende in briedmasjine fan ome Willem. Ik krige dêr pykjes út
en dy hjerstmis gie ik mei de hinnen nei
de tentoanstelling yn Bûtenpost.
Dit wie ek wer by Jan Klamer en waard
organisearre troch ‘De Aeikoer ‘.
De bisten waarden wosken mei help fan
Sytse Jager, in neef fan mem, mei Sunlight sjippe en dêrnei waarden de kaam
en de poaten yn de faseline set.
Ik hie de moaiste Nederlânsk Ras, útsein
de Fryske In hoanne hie in ZZG
Ik woun in wikselbeker en in luks foarwerp.
Dit lêste wie in Tomado flesserek fan yzer.
		

De volgende Binnenste BuitenPost wordt verspreid in de week van 23 april. De krant niet of
te laat ontvangen? Meld het zo snel mogelijk
met uw adres bij Urseal Groenhart, tel: 540014
of e-mail: u.groenhart@upcmail.nl
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door Bote de Haan

Wa t v e r e n i g t o n s?
BEREND SCHOOTSTRA , JEUGDVOETBALLER BIJ SC HEERENVEEN
“Toen ik zeven jaar oud was speelde
ik bij de F-jes in Buitenpost”, vertelt
Berend, “ook in mijn vrije tijd was ik
altijd aan het voetballen met mijn oudere broers Renze en Ruben en Opa
Berend Harmens, naar wie ik ben
vernoemd leerden me de kneepjes
van het spel. Ik heb veel van hen geleerd”. Al snel bleek dat al deze voetballessen goede resultaten opleverde voor Berend, want hij sloeg een
goed figuur op een voetbalveld bij vv
Buitenpost. Dit kwam een scout van
Cambuur ter ore en hij nodigde Berend uit. Even later namen ook Heerenveen en Groningen contact op
met de familie Schootstren Berend
koos voor Heerenveen. Daar ontvangt hij nu zijn opleiding. ‘s Nachts
slaapt hij nog wel thuis in Buitenpost. Het reizen per trein tussen Buitenpost en Heerenveen valt goed te
combineren, zodat hij niet alle contacten met het thuisfront en met zijn
vrienden verliest. Wel gaat hij naar
school in Heerenveen , het Friesland
College, waar hij een opleiding volgt
tot commerciële medewerker vesting management. “Schoolgaan valt
goed te doen met voetbaltrainingen”,
aldus Berend “Ook kan er bij het
Friesland College gemakkelijk iets
worden geregeld wanneer ik tijdens
lesuren voor Heerenveen moet trainen of spelen. Later kan ik dat dan
inhalen”.
Bij Heerenveen waarschuwt men de
jeugdspelers ervoor dat slechts een
handjevol spelers de echte top haalt.
Daarom mag de school niet worden
verwaarloosd. Ondertussen speelt
Berend al zeven jaar bij Heerenveen;
op dit moment in het B team. Dat
elftal staat op dit moment tweede
in de landelijke competitie, dus hij
speelt in een sterk team. Ieder half
jaar heeft Berend een STIM gesprek.
STIM staat voor snelheid, techniek,
inzet en mentaliteit. Een soort evaluatiegesprek dus, maar tot dusverre
zijn de beoordelingen goed verlopen
voor Berend. Bij de B’s speelt hij als
rechter

FTC Buitenpost.
Nu het weer lente wordt, de temperatuur weer omhoog gaat en de
zon weer warmte geeft, zie je ze weer. De pedaalridders. Mannen en
vrouwen, jong en oud, alleen en in groepjes, gekleed in strak zittende
fietskleding. De wind in de rug en een lekker hoog tempo, soms wel
boven de 50 km per uur of zwoegend tegen de wind in, nauwelijks in
staat de snelheidsmeter boven de 20 km per uur te krijgen. Laat staan
hem er te houden.
Dit zijn de mensen die ervan houden om aan hun conditie te werken.
Sportief bezig te zijn in de vrije natuur. Na een dag van hard werken
met de nodige stress, het hoofd leeg maken op de fiets. Samen of alleen. Thuis gekomen voel je je dan weer helemaal fris. Ook al denken
je huisgenoten er dan even misschien net iets anders over. Maar een
lekkere douche lost dat probleem gauw op.

Berend Schootstra

of verdedigende middenvelder en
zelf vindt hij inzet zijn sterkste punt.
Er komen jonge, talentvolle voetballers uit onder andere Canada, Hongarije en IJsland. Maar ook jongens
uit de Randstad. Zij wonen bij gastgezinnen. Zes maal per week wordt
er getraind en men speelt twee
wedstrijden per week. Een op dinsdag, daarbij komen alle spelers aan
bod, zodat men geen wedstrijdritme
verliest en de belangrijkste wedstrijd, die voor de competitie wordt
zaterdags gespeeld. `Eenmaal floot
scheidsrechter Auke van der Horn
uit Buitenpost een wedstrijd van ons
team. Ik vloog er nogal hard in en
verdiende een kaart`, vertelt Berend
` maar Van der Horn hield die op zak.
Hij zei tegen mij: Rustig aan, jongen!.
Werd ik warempel een beetje voorgetrokken door een dorpsgenoot`.

Rudmer Loonstra uit Westergeest,
die ook een paar jaar voor Buitenpost speelde en een plaatsgenoot
Pieter Bos, die bij Heerenveen C het
doel verdedigt.
Berend´s oudere broers voetballen
bij Buitenpost, Renze speelt in het
tweede elftal en Ruben is mede door
een kruisbandblessure afgezakt naar
het derde team. Wel is Ruben geslaagd voor het trainersdiploma Oefenmeester drie. Het bevalt Berend
uitstekend bij Heerenveen. Soms
worden er trainingen verzorgd door
ex-eredivisiespelers zoals Jeffrey Talan, Wilco Hellinga, Thieme Klompe,
Gerald Sibon. Ook duikt de legendarische Heerenveen trainer Foppe de
Haan soms op om aanwijzingen te
geven. De man is allang gepensioneerd, maar kan het maar niet laten.

Discipline hoort bij zijn leven. Zo staat
hij iedere morgen om half zeven op
en gaat hij vroeg naar bed. Anders
houd je de combinatie school, studie
en voetbal niet vol. Uitgaan in het
weekend doet hij wel, maar hij houdt
er wel rekening mee door niet té veel
te drinken. Bij Heerenveen spelen
nog twee talenten en uit de regio:

(Foto: H. Boorsma) NL-Doet 17 maart, Bij de scouting groep de Brimzen was de jeugd en vrijwiligers druk bezig om
het terein en het clubgebouw op te knappen

Schutjassociëteit De Freonskip
Vrijdagavond 2 maart kwamen de leden van sociëteit De Freonskip
voor de voorlaatste keer dit seizoen bij elkaar. Met 16 personen kon
er aan vier tafels gespeeld worden. Na een gezellige avond kwam,
na drie keer te hebben gewonnen, een ander persoon dan Roel Weidenaar naar voren, namelijk Minke Schievink, die met 57-41 Luut
Dijkstra nipt voor bleef, want Luut eindigde op 57-43. De derde stek
was voor Willem Veenstra met 53-44. Deze laatste keer telde nog mee
voor de competitie, zodat nu bekend is wie de opvolger van Geert de
Haan wordt. Deze laatste avond wordt in verband met Goede Vrijdag
gehouden op vrijdag 13 april. Ook deze avond was er een poedelprijs
en na drie keer als eerste te zijn geëindigd, bekeek Roel Weidenaar
deze keer de ranglijst van de laatste plaats en kreeg hij de poedelprijs
uitgereikt.

Uitslag:
1. Minke Schievink
2. Luut Dijkstra 		
3. Willem Veenstra
4. Foppe de vries
5. Menze Stiksma
6. Lieuwe van der Wijk
7. Fokje de Bruin		
8. Geert de Haan		
9. Freek Bekkema
10. Peet Mulder		
11. Anne vd.Kloet		
12. Aale de Haan		
13. Jaap Wiersma
14. Floyd Tjeerdsma
15. Gooi Jansen		
16. Roel Weidenaar

57-41
57-42
53-44
53-49
51-38
50-45
48-50
47-44
47-47
46-49
44-52
43-50
43-51
43-51
43-54
39-59

Op 15 oktober 1984 werd in Buitenpost de FTC Buitenpost opgericht.
Het doel was het beoefenen en het bevorderen van de wielersport
in het algemeen en het toerfietsen in het bijzonder. Dit doel werd en
wordt nagestreefd door het organiseren van toertochten en andere
evenementen op het gebied van de wielersport.
Op dit moment organiseert de FTC de volgende tochten:
De Jistrumer coulissentocht. Dit is een mountainbike tocht en die
wordt altijd in februari verreden van uit Jistrum. Deze tocht start in
Jistrum en heeft 2 afstanden, namelijk 30 en 45 km. Naast stukken
over de openbare weg wordt er zoveel mogelijk over zandpaden en
andere onverharde stukken gereden in het mooie coulissen landschap rondom Burgum Jistrum en Eastermar.
De Omloop Woonexpo Kapenga. Dit is een toertocht over de weg met
3 afstanden: 35, 60 en 100 km. Deze tocht wordt in juni (dit jaar 23 juni)
verreden. De startplaatsen zijn Buitenpost (The Point) en Feanwâldsterwâl) (café Dûke Lûk).
De Pieter Weening Classic. Dit is ook weer een toertocht over de weg
met als afstanden: 25, 40. 60 en 100 km. Deze toertocht wordt in juli
(dit jaar 28 juli) verreden. Hij start in Surhuisterveen, vanaf het Torenplein. De kortere afstanden zijn hierbij ook geschikt voor mensen met
een elektrische fiets.
De FTC Buitenpost is aangesloten bij de NTFU (Nederlandse Toerfiets
Unie). Dit betekent dat de toertochten aan een aantal eisen moeten
voldoen, zoals goede bewegwijzering en beschikbare telefoonnummers in geval van nood / pech. Voor de leden betekent dit dat ze een
goede WA verzekering hebben voor alle fietsen die ze hebben, dat ze
korting krijgen op toertochten, dat ze ieder jaar een brochure krijgen
met daarin ruim 6000 toertochten en dat ze 6 keer per jaar een magazine krijgen met daarin allemaal wetenswaardigheden op het gebied
van fietsen.
Helaas loopt het ledental de laatste jaren terug. Nieuwe leden zijn dan
ook van harte welkom. Voor informatie kun je terecht op onze website www.ftcbuitenpost.nl of bij de secretaris, dhr. S. de Graaf (0519293441) of de penningmeester dhr. T. van der Mark (0511-474802).

De FTC Buitenpost heeft Woonexpo Kapenga als kledingsponsor. De leden van de club zijn dan ook te
herkennen aan hun zwarte fietskleren met opdruk in het wit, blauw en rood, tenzij ze incognito rondfietsen, dus in eigen kleren. In deze outfit kun je ze dan ook overal tegenkomen. Deze foto is genomen
op de Tourmalet in de Pyreneeën.

Frysk Damkampioen
Op de foto Willem Pol. Een paar
maanden geleden werd hij Frysk
damkampioen bij de pupillen tot en
met 12 jaar.
Willem is nog maar 10 jaar, dus dat
is een heel knappe prestatie.
De Binnenste Buitenpost verzuimde
hieraan aandacht te geven. De
sportfoto van de maand voor
Willem is een goedmakertje.

HET WERK VAN DE VOEDSELBANK
Niet iedereen in Buitenpost is op
de hoogte van het bestaan en de
werkzaamheden van de voedselbank in de gemeente Achtkarspelen. Ook sommige Buitenposter
gezinnen zien zich helaas genoodzaakt een beroep te doen op deze
instantie; vandaar dat wij van de
Binnenste Buitenpost aandacht
aan deze Stichting willen geven.
Eerst iets over de geschiedenis.
In Drachten was al een Voedselbank en daar kwamen verzoeken
vanuit onze gemeente binnen
om ook gebruik te mogen maken van gratis voedselpakketten.
Dat werd afgewezen, omdat men
niet buiten de gemeente Smallingerland mocht werken, maar de
signalen werden doorgegeven en
opgepakt door inwoners in onze
gemeente. In 2009 werd de Stichting Voedselbank Achtkarspelen
(SVA) opgericht met 7 cliënten,
maar dit aantal steeg snel tot 34
(begin 2010), tot 47 (begin 2011).
Eind 2011 al ruim 70 gezinnen en
nu in 2012 ? Al deze cliënten komen uit de dorpen van Achtkarspelen. Voedselbanken schieten
op dit moment als paddenstoelen
uit de grond, mede als gevolg van
de crisis.
Hoe verloopt de procedure bij de

Stichting? Als mensen denken dat
ze de voedselbank nodig hebben
en er misschien voor in aanmerking komen, kunnen zij zich aanmelden. Om te beginnen zijn er
5 screeners die de aanvragen beoordelen. Dit gebeurt in een persoonlijk bezoek en gesprek aan de
hand van duidelijke en objectieve
criteria. Uiteraard met het volledig
in acht nemen van de privacy. Als
ze voldoen aan de voorwaarden
kunnen de cliënten een pakket, dat
is samengesteld door vrijwilligers
afhalen. Hierbij wordt rekening
gehouden met de grootte van een
gezin, maar ook met medische,
levensbeschouwelijke en andere
belangrijke gegevens. En waar
mogelijk ook met persoonlijke
wensen, al is dat uiteraard niet altijd mogelijk.
De genoemde pakketten komen

Insp iratie door Ineke Mooijweer
Luid geblaf komt me tegemoet,
zodra ik het erf van de familie Van
der Steen betreed. Tegelijk komt
Jacomijn Steen uit een schuur tevoorschijn om de twee grote honden naar binnen te sturen. Haar
vinger bloedt een beetje; ze is bezig geweest met het monteren van
constructies van hout en metaal,
die ze nodig heeft als basis voor
haar kunstwerken. Best een stevig
klusje, maar ze doet graag zoveel
mogelijk zelf.
Jacomijn maakt beelden. Ze werkt
met twee soorten materiaal: boetseerwas en chamotteklei. Deze
laatste meestal van de grove variant: “Grove chamotte bevat meer
en grotere korrels (verpulverde
gebakken klei) dan fijne. Dat geeft
stevigheid aan de klei en die heb
je wel nodig bij dik en groter werk
zoals portretten. Bovendien is het
minder kwetsbaar dan ‘fijn’, dat
eerder barst en meer krimpt bij
het drogen en bakken.” Eenmaal
gebakken (op 1000 graden) is een
beeld steenhard. Het kan niettemin
een hele worsteling zijn om het
zover te krijgen, want ongebakken klei vervormt gemakkelijk en
is enigszins week: een beeld zakt
gewoon in als het geen inwendige
versteviging heeft van hout of metaal of iets dergelijks. Die worsteling met het materiaal is zeker ook
bij de boetseerwas aanwezig. Juist
de kneedbaarheid en blijvende
elasticiteit maken hem zo geschikt
om mee te boetseren, tegelijkertijd verkleinen die eigenschappen
de duurzaamheid van de wassen
beelden. Beelden van boetseerwas
zijn eigenlijk bedoeld om te gieten
in brons alleen is dit een kostbare
aangelegenheid. “Als zo’n beeldje
in de vensterbank in de zon staat,
zakt het helemaal in elkaar. Een
wassen beeld kan natuurlijk niet
in de oven. Daarom smeer ik er
epoxyhars op, om het te fixeren.
Bij grotere beelden is een uitwendige hulpconstructies nodig om
ze overeind te houden.” Jacomijn
heeft wel een aantal kleine beelden in brons gegoten en ook al
verkocht.

voor een deel uit de centrale post
in Drachten. Voor een ander deel
stellen meerdere bedrijven zoals
Coöp, C1000 en Jumbo voedsel
beschikbaar. Zij zijn heel royaal.
Ook bakt een bakker uit Surhuisterveen broden, speciaal voor de
Voedselbank. Helaas doet de economische crisis op dit moment
zich ook in deze bedrijven gelden.
Het meeste voedsel, dat wordt
verzameld en weggegeven zou
anders in het afvalcircuit terecht
zijn gekomen, voldoet aan de
houdbaarheidsdatum.
Daarnaast wordt er ook hulp geboden door kerken en andere
instanties. Een heel mooi initiatief kwam een keer van het AOC
uit Buitenpost. De jongelui bakten cakes. Deze werden door de
helft gesneden en afgestaan aan
de Voedselbank. Een van de bestuursleden van de Voedselbank
kwam langs om daarbij uitleg te
geven. Hij maakte het heel mooi
visueel voor de jongelui met de
vraag: Hoeveel zakgeld krijgen
jullie per week? Iemand zei: 40
euro. Bestuurslid zei: dat is ongeveer het bedrag per week wat één
persoon, als hij voor voedsel in
aanmerking wil komen te besteden heeft. De jongelui waren er

De Binnenste Buiten Post

stil van. In Buitenpost was er met
de Kerstdagen ook een actie georganiseerd door leden van de vier
plaatselijke kerken. Zij brachten
voedselpakketten aan gezinnen
die het nodig hadden. Ook werd
er veel voedsel gedoneerd aan de
voedselbank.
Om het werk van de voedselbank
te doen slagen zijn er vrijwilligers
nodig en daar heeft Achtkarspelen
niet over te klagen. Tientallen vrijwilligers spannen zich intens en
enthousiast in om alles zo soepel
mogelijk te laten verlopen. Het
gebouw van waaruit alles wordt
gedistribueerd is “De Bining”en
staat aan het Torenplein in Surhuisterveen. Men werkt volgens
de Richtlijnen Landelijke Voedselbanken. Aanvragen komen binnen via maatschappelijke werkers,
bewindvoerders, schuldensaneerders. Bij de stichting komen ook
rechtstreeks vragen om hulp binnen via de website: voedselbankachtkarspelen.nl. Men vult eerst
het inschrijfformulier in, waarna
contact wordt opgenomen door
screeners van de voedselbank.
Ook kan men contact opnemen
via de telefoon van de voedselbank. Wordt het verzoek om hulp
ingewilligd, dan ontvangt de aanvrager een pasje voor zes maan-
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den. Met dat pasje kan men dan
iedere twee weken een voedselpakket ophalen. Na zes maanden
wordt de situatie van geval tot
geval opnieuw bekeken of deze
nog steeds dezelfde is. Soms heeft
iemand een baan gekregen of zijn
kinderen op zichzelf gaan wonen,
wat weer leidt tot andere beoordelingen.
Het werk van bestuur, screeners
en mensen die de voedselbank
bemannen is tijdrovend en inspannend. De SVA is belangrijk
omdat zij ad hoc in noodsituaties
kan reageren op mensen die tussen wal en schip (dreigen te) vallen. Ze kunnen meteen helpen.
De gemeente die in feite verantwoordelijk is voor de armoedebestrijding, kan dat niet altijd en
dan schiet dus de voedselbank te
hulp; soms zelfs op advies van
de gemeente. Omgekeerd helpen de vrijwilligers ook cliënten
op hun beurt met het vinden van
de weg naar de gemeente en andere instanties. Al het werk door
de mensen van de voedselbank
gebeurt anoniem. Dat is ook de
reden waarom in dit artikel geen
namen worden genoemd.

Jacomijn Steen: beeldhouwkunstenaar in opleiding

Een rondgang door het huis maakt
duidelijk waar de belangstelling
van Jacomijn zich vooral op richt
bij de keuze van haar onderwerpen: het menselijk lichaam. We
zien mensfiguren in verschillende
houdingen, een aantal ervan is uitgebeeld in het beoefenen van een
of andere sport. Verder maakt ze
graag portretten. “Ik heb het menselijk lichaam altijd heel erg interessant gevonden. En we zijn een
sportieve familie. Ik vind sportende
mensen, die bewegende lijven,
mooi om te zien, het is het lichaam
in topconditie. Wat ik wil leren is de
expressie daarvan in mijn beelden,
de beweging weergeven, de kracht
en de souplesse. Bij de portretten
wil ik leren de gelijkenis te treffen.
De karakteristieke blik pakken.”
Jacomijn heeft altijd veel en graag
geknutseld. In haar studententijd
deed ze voor het eerst een boetseercursus. Door drukte met studie, werk en een jong gezin kwam
er daarna een poos niet veel meer
van kleien, maar het bleef kriebelen. Op een gegeven moment begon ze weer met korte cursussen
‘boetseren naar model’, maar na
een aantal jaren voldeed dat niet
meer. Jacomijn vond dat ze te weinig leerde en voelde dat ze meer
wilde. Haar oog viel op de Vakopleiding Beeldhouwkunst aan de
Klassieke Academie in Groningen
en daar werd ze afgelopen jaar, na
een selectieprocedure, ook aangenomen. “Hier leer ik echt een vak.
Het is een ambachtelijke opleiding,
aan creativiteit doen we (nog) niet.
Het is schools, we krijgen opdrachten. We maken studies, soms zijn
we een hele dag bezig met bv. ‘een
been’ maken. De eerste drie jaren
is basisscholing, daarna volgt een
tweejarige master. Dan ben ik ‘beroepskunstenaar’. Dit eerste jaar
krijgen we tekenles en anatomie,
kunstgeschiedenis, boetseerles en
we leren ondersteunende vaardigheden als gipsgieten en lassen.
Volgend jaar gaan we hakken in
hout en steen. Dat is best zwaar,
denk ik, maar kleien is ook heel fysiek, ook omdat je veel moet staan

en
steeds
heen
en
weer loopt
tussen werk
en model.
Werken met
mijn
handen
vind
ik heel fijn.
Te k e n e n
doe ik niet
zo
graag,
hoewel het
heel nuttig
is: je leert
er goed van
kijken. Maar
het driedimensionale
heeft
echt
mijn liefde.
Ik heb ideeën voor ontzettend veel
beelden in
mijn hoofd,
die ik nog
wil maken. Of dat ook allemaal gebeurt, weet ik niet. Ik weet wel, dat
ik geen keramiek zal maken. Ik kan
daar geen expressie inleggen, ik
kan er geen emotie in kwijt.
Naast de school, neem ik nog apart
les in portretboetseren bij de kunstenaar Roy Greve. Bij hem wil ik
de fijne kneepjes leren, want ik wil
er graag beter in worden. Ik heb
lasapparatuur en een oven kunnen aanschaffen en kan dus thuis
ook steeds meer doen. Ik blijk in dit
opzicht toch wel ambitieus te zijn.
Mijn hobby begint een passie te
worden.
Ik werk ook nog twee dagen in de
week als leerkracht in het basisonderwijs, als invaller op verschillende scholen in de omgeving. Het is
fijn dat ik dat werk heb, maar het is
momenteel geen grote inspiratiebron voor me. De kunstopleiding
is dat wel: ik word er enorm uitgedaagd en enthousiast gemaakt. Samen in een klas zitten is ook inspirerend. Je trekt intens met elkaar
op, maakt samen een proces door,

Foto: Jacomijn Steen, bezig met het maken van een portret (eigen foto).

worstelt samen. Je geeft jezelf veel
meer bloot dan bij bv. een lerarenopleiding, het is veel persoonlijker.
In het kleien leg je iets van jezelf.
Daarom is het ook zo leuk om een
keer in de maand een zaterdag
‘samen boetseren’ te organiseren.
In een ruimte van kunstenaar Pyr
Bosma in Kollumerpomp komen
we met een aantal deelnemers bij
elkaar, ik regel een model en we
gaan boetseren. Heel gezellig.”
Jacomijn zit niet stil. De opleiding
tot kunstenaar is nog lang niet
ten einde, maar ze wacht niet af
tot het zover is. Ze volgt vast een
cursus webdesign, ze exposeert
nu en dan, ze doet voor de vierde
keer mee aan het Rondje Kunst
Achtkarspelen, ze verkoopt af
en toe zelfs al iets en hoopt zo
langzamerhand wat bekendheid te
verwerven. De positieve reacties
die ze nu al krijgt, zijn in elk geval
bemoedigend. “Ik zie zelf steeds
beter of iets geslaagd is of niet. Dat
is het leuke van de opleiding: je
wordt steeds kritischer. En tegelijk

constateer je dat je steeds meer
vooruitgaat. Jezelf voortdurend
proberen te verbeteren, tot je
ziet dat het goed is, dat vind ik
belangrijk. In de kunstwereld zie
je dat niet altijd zo: daar zie ik niet
altijd overeenkomst tussen prijs en
kwaliteit.
Ik heb al verschillende dingen
gedaan in mijn leven. Ik vind het
moeilijk om van mezelf te zeggen
dat ik ergens goed in bent, maar
de kunst is het eerste waarvan ik
dat wel durf. Ik voel waardering.
Wat ik vind in de kunst: uitdaging,
inspiratie en waardering zijn voor
mij veel minder te vinden in mijn
beroep als juf. Kunst gaat dieper,
het betreft jezelf meer. Kunst is:
‘When you hear knocking at your
soul and you answer’. Het zit binnen in je en het komt eruit. De
vakopleiding is een middel om dat
mogelijk te maken.”

Nieuw adverteerders en mutaties
betreffende advertenties, dienen te
worden doorgegeven aan:
Acquisiteur Ursela Groenhart
E-mail: u.groenhart@upcmail.nl
Tel: 0511 540014 of 06 48 93 99 19

MODIQUE zegt: Dag winter…
WELKOM VOORJAAR!!!!
Wij zijn weer klaar voor het voorjaar! De winkel hangt
weer vol met de meest fantastische items. Dit seizoen
is de mode een explosie van kleur zoals kobaltblauw,
hard groen, roze en rood.
Maar ook voor natureltinten kunt u bij ons terecht,
en natuurlijk mogen zwart en wit niet ontbreken deze
zomer. We hebben dit seizoen weer leuke nieuwe
merken voor de trendy en modieuze vrouw, maar
ook voor iets klassiekere dames hebben we heel veel
keus. De maten lopen door tot 48 dus ook voor een
maatje meer kun je bij ons terecht. Kom rustig eens
binnenlopen om even rond te kijken, maar ook voor
kleur- en styleadvies staan wij met plezier voor u
klaar. Graag tot ziens!
Feel the Dream by MAC / Pas de Jeans en beleef
de droom
De Dreamjeans van Mac heeft buikflatterende en
billenliftende eigenschappen, een afslankend effect en
een superzacht draagcomfort. U kunt gegarandeerd
een maat kleiner dragen. Alleen al door de jeans te
passen, maakt u kans op een bijzondere prijs: een
Droomvaart in een luchtballon voor twee personen
in uw eigen regio. Hiervan worden er meerder in
Nederland verloot.

B e dr ij v i gh e i d door Piet Pettinga

Pr ijsp u z ze l

OPENING DIERENWINKEL
Op 7 maart is ons dorp verrijkt met een dierenwinkel, om precies te zijn : Dierenspeciaalzaak OP DE
GRENS. De naam is bedacht in de vorige winkel te Warfstermolen, in dat pand was de woonkamer
vroeger in Friesland en de winkel in de provincie Groningen, echt op de grens dus. Hier hebben Johannes en Jeanette Elzinga het vak in de vingers gekregen en u weet allen dat Warfstermolen geen
groot dorp is en als je vooruit wil in de handel, dan is Buitenpost een goede keuze. Bovendien was en
is er een zeer grote keuze in bedrijfspanden (toch nog een voordeel van de leegstand,red.) en werd
dus gekozen voor Voorstraat 38, op de hoek Kuipersweg/Voorstraat. Van alle kanten is het pand te
bereiken en de fam. Elzinga nodigt u dan ook van harte uit om eens vrijblijvend binnen te wippen,
de koffie staat klaar in de koffiehoek en u kunt hier gezellig kletsen over uw huisdieren.

door Gryteke van IJsseldijk

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

Op het gebied van dierenvoeders is er geen nee te koop, is hetgeen u wenst (nog) niet aanwezig,
dan kan alles worden besteld. Er is voer voor vogels,konijnen, honden en katten en zoals Mevr. Elzinga het zo treffend zegt : Voor alles wat piept, blaft , miauwt of koert is bij ons voedsel te koop, we
houden niet van luxe artikelen of dure verpakkingen, maar hebben liever een lage prijs voor onze
klanten, dit geldt ook voor de voervakken, aanhangernetten en spanbanden en voor een vlooienband e.d. kunt u ook terecht op Voorstraat 38 te Buitenpost. Omstreeks de Paasdagen zijn er diverse
acties en hoge kortingen, kijk hiervoor op de raambiljetten van de winkel, echte scharreleieren zijn
dan zeker een must ?
De openingstijden zijn : dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur en op de vrijdagavond zelfs tot
21.00 uur en zaterdags van 9.00 tot 17.00 uur. Telefonisch is OP DE GRENS te bereiken via 0511843075 of 06-25216658 en via de mail : duiven28@hotmail.com. Op de website komt u alles te weten
over de eigenaars en de winkel , zie daarvoor op : www.opdegrens.webs.com Wij als redactie wensen de fam. Elzinga veel plezier en succes met de dierenspeciaalzaak OP DE GRENS.

avondmaal
chocolade
eierdop 		
eieren 		

goede vrydag
haas
kruis
kuikens

lam 		
lente 		
mandje 		
paasei 		

paaskonyn
paasontbyt
paastak
penseel

verf
versiering

Oplossen en inleveren.
Los de puzzel op en maak kans op een prijs ter waarde van € 10,-. Deze
prijs wordt ter beschikking gesteld door De Binnenste Buiten Post.
Oplossingen – bij voorkeur op een kaartje – inleveren in de kopijbus bij
The Readshop (Nijenstein 7) vóór vrijdag 13 april.

Anzichten door Anne van Lune

De Binnenste Buiten Post

Tuin (b e) l e ve n

p a g in a 19

Maart 2012
Kleine bollen en knollen’

De Chr. Ulo school aan de Irenestraat te Buitenpost. In 1951/52 werd de school gebouwd door aannemer Van der
Kuip uit Oostermeer. Op 6 november 1952 werd het gebouw geopend. Door het steeds groeiende aantal leerlingen,
van 126 in 1952 naar 254 in 1990, werd de school in 1962, 1972 en 1975 verbouwd. In 1982 werd ook de naastgelegen
kleuterschool verbouwd en aan de Mavo toegevoegd. In 2000 verhuisde de Mavo naar het Lauwers College aan
de Hoefslag.
April 2000 begonnen de slopers met de afbraak van de school. Op dezelfde plaats vindt u nu seniorenflat
“Boelensstate”

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?’
Mama knows best’
In de nacht van zaterdag 4 op
zondag 5 februari maakten vriendin C. en ik in Leeuwarden een
nieuwe vriend. Het was rond een
uur of één toen een jongeman
van rond de 24 jaar ons besloop
van achteren, zijn armen wild om
ons heen gooide en ons begroette met ‘Dames, wat is het hier
toch gezellig hè!’ Waar onze moeders ons vroeger altijd hadden
toevertrouwd niet met vreemde
mannen mee te gaan, besloten
we een paar meters met deze
vreemde man en een vriend van
hem mee te lopen naar het eind
van de Doelesteeg. Vrolijk lalden
ze dat ze ons wel even zouden
trakteren… Op een kaassoufflé
wel te verstaan. In een bedompte
snackbar hebben we elkaars namen uitgewisseld en niet veel
later werden we als vriend toegevoegd op
Facebook. Vrienden maak je te-

M el d punt Be d r ij v ig heid
genwoordig zo snel als je zelf
wilt.
Toen de ietwat aangeschoten
jongemannen besloten om weer
naar huis te gaan, volgde al snel
hét moment voor vriendin C. en
mij om te beginnen met het keuren van onze nieuwe vrienden.
Later realiseerde ik me dat het
-in naam van veel vrouwen- een
heus stappenplan is geworden
die we bij deze online keuring
doorlopen. Mannen die dit lezen,
schrik niet, maar dit gebeurt echt.
;-)
Stap 1: Profielfoto. Is hij net zo
leuk op de foto als in het echt?
(omgekeerde wereld, jaja, we
weten het)
Stap 2: Hoe oud is hij? Men zegt
altijd dat mannen ongeveer vier
jaar achter lopen in hun ontwikkeling dan vrouwen. Is een man
dus in het echt 24, dan halen we
er vier jaar vanaf omdat hij zich
zou gedragen als een twintigjarige.
Stap 3: Hoeveel en wat voor soort
foto’s heeft hij, en nog belangrijker, op hoeveel foto’s staat hij
naast een vrouw? Hieruit kunnen
we concluderen dat de desbetreffende man iemand is die
a) Gewoon veel vriendinnen
heeft, b) Veel vriendinnen heeft

Tweede paasdag, kinderfair en
muziek in het IJstijdenmuseaum
Op 9 april, tweede Paasdag
organiseert het IJstijdenmuseum
traditiegetrouw een kinderfair in
het IJstijdenmuseum. Kinderen
kunnen deze dag meedoen
met spannende zoektochten
naar verstopte paaseieren en
kunnen onder leiding van een
jongerenteam hun eigen paasei
beschilderen. Voor de mooiste
ontwerpen zijn er prijzen. Kleintjes
kunnen hun eigen paas kleurplaat
inkleuren of worden geschminkt
tot paashaas. De grote speeltuin
van de Kruidhof is een belevenis
die geen kind mag missen. Een
eigen paashaas maken door
papier te vouwen is ook een

Maartse buien worden door de medewerkers van De Kruidhof getrotseerd om de tuinen weer gereed te
maken voor het nieuwe seizoen. We
gaan begin april weer open en we
leggen ook dit jaar de botanische en
culturele lat weer hoog. Dat zijn we
verplicht aan onze bezoekers zo realiseren we ons meer dan! In de herfst
van 2011 hebben we zeker wel 30 000 bollen in de grond gezet om er nu van te
kunnen genieten. Als er een weekeinde mooi weer is zal De Kruidhof zeker open
zijn voor een eerste lente rondleiding. In en om Buitenpost zijn ook vele bollen
en knollen te bewonderen. Een hele bijzondere maar tevens ook zeer algemene
is het speenkruid. Speenkruid komt voor in de bermen en struwelen. Kleine
rondachtige blaadjes verhullen in maart nog de prille knopjes van de gele geurende bloempjes. Bij het uitgraven van de knolletjes valt direct op dat de knolletjes huidkleurig zijn en de vorm hebben van een speentje. Hoe toepasselijk
de naam. Speenkruid vermeerdert zich snel en heeft ook de neiging om grote
delen van de tuin over te nemen. Rondom het sportveld op de Parklaan is veel
speenkruid te vinden. Als we iets verder in de tijd zijn zullen ook kleine insecten
hier hun nectar weten te vinden. Speenkruid, een wild klein knolgewasje welke
even heel erg mooi is en vanaf juni weer verdwijnt in de grond. Bollen en knollen
kleine verborgen schatten in onze tuinen
Jan Willem Zwart

onderdeel van de activiteiten.
Op tweede paasdag organiseert
VVV Lauwersland traditioneel
het rondje Achtkarspelen waarbij
alle recreatieve ondernemingen
in Achtkarspelen hun poorten
openstellen voor het publiek.
Speciaal voor het “ Rondje
Achtkarspelen “ treedt in de
middaguren de jeugdbrassband
Pro Junior uit Gerkesklooster
in het IJstijdenmuseum op.
Voor de bezoekers die deze
dag daar belang in stellen
wordt een rondleiding in het
IJstijdenmuseum
gegeven
waarbij de veenterpen die in het
woudengebied zijn aangetroffen

omdat ’ie misschien wel homo is,
c) Veel vriendinnen heeft omdat
hij graag op rokjes jaagt of d) Eén
van z’n hobby’s is om met zoveel
mogelijk vrouwen op de foto te
gaan.
Alle antwoorden bij elkaar opgeteld en in overleg met een vriendin velt een vrouw haar eindoordeel. Bij stap 1 en 2 heb je de
mogelijkheid om het contact te
behouden: de jongen die je hebt
ontmoet zal gezellig en aardig in
de omgang zijn. Echter, bij stap
3 zul je moeten oppassen. Met
veel vriendinnen (3a) kun je in
principe wel leven, en heb je per
ongeluk iemand ontmoet die op
mannen valt (3b) dan is dat ook
geen probleem. Bevindt de man
zich in 3c of 3d, dan zul je hem
bijvoorbeeld toch echt moeten
vertellen dat hij een vrij bizarre
hobby heeft. Uiteindelijk kom je
altijd weer terecht bij moeders
wijze woorden: “Ga nooit met
vreemde mannen mee, je weet
maar nooit wat voor vent het is.”
Onze nieuwe vriend blijkt iemand
te zijn met gevoel voor humor en
een hartje van goud. Ook al sprak
zijn profiel op Facebook ons iets
minder aan, don’t judge a book
by it’s cover. Ik zou het zo weer
doen.

Buitengewoonbuitenpost genomineerd voor de
leukste winkel in Friesland.
U wilt toch ook dat Buitenpost op de kaart van Friesland staat! Doe mee met de verkiezing “de leukste
winkel van Friesland” door de Leeuwardercourant.
Win ook nog eens prachtige prijzen door te stemmen op de leukste winkel in Friesland.
Stem op Buitengewoonbuitenpost en doe dat vanaf
31 maart op de volgende manier:
per SMS: WINKEL(spatie) 259 naar 2255 of ga naar
www.lc.nl/leukstewinkel en breng daar uw stem
uit(alleen kosten mobiele telefoon).

Zaterdag 31 maart OPEN DAG 10.00 - 16.00 uur

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.

