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Touwtrekken om de Heerke-Olivier wisselbeker in stal Paula de Jong, het is de bedoeling om er een jaarlijks evenement van te maken

Va n d e re d a c t i e Voorontwerp bestemmingsplan Buitenpost-centrum
Feest
Juli en augustus kun je in Buitenpost
een feestperiode noemen. Vakantie
voor bijna iedereen. Hopelijk is die niet al
te zeer in het water gevallen. Het mooie
hiervan is waarschijnlijk, dat je dan niet
hoeft te spreken van een droge boel.
Zelfs een droge dag kan vochtig aanvoelen, maar dan voel je toch minder
nattigheid en dat is heel plezierig. De
jaarlijkse feestweek kon op donderdag
27 juli redelijk zonnig geopend worden.
De activiteiten van de daarop volgende
dagen mochten zich verheugen in een
goede belangstelling. Het rondjes draaien in de helikopter boven Buitenpost
nam een hoge vlucht. Het is natuurlijk
heel bijzonder om je huis eens van boven af te kunnen bekijken. De verschillende markten werden eveneens druk
bezocht. Daar zou je ook de kunst in
de kerk met een enige fantasie onder
kunnen flappen. Het was erg sneu dat
de kindermarkt op donderdag 31 juli
om ongeveer 11.00 uur overspoeld werd
door een fikse hoosbui met zelfs hagel
ertussen. De feesttent op het sportveld
aan de Parklaan was wel in zijn nopjes
met het bezoek van veel mensen. Vooral
het Bûtenposter Brochje ging er weer
in als koek. De laatste feestweekdag,
woensdag 1 augustus, was Buitenpost
op z’n drukst met duizenden bezoekers
op de grote jaarmarkt, de natuurmarkt in en rond de Kruidhof en last
but not least het 59e Concours Hippique met een prachtig programma en
veel toeschouwers. De afsluiting van de
feestweek was zonovergoten en ging
gepaard met een temperatuur, zoals wij
die allen wensen. Ondanks de vakantie
en de feestweek heeft de redactie dit augustusnummer toch kunnen samenstellen met veel wetenswaardigheden.
Hopelijk wordt ook van deze editie met
een feestelijk gevoel kennis genomen.

In het juni-juli-nummer stond deel V (slot) over
de Ontwikkelingsvisie Buitenpost-centrum.
Dat handelde over het verkeer. We gaan nu
verder met het Voorontwerp Bestemmingsplan Buitenpost-centrum. In dit gemeentelijke
rapport is aangegeven welke onderdelen zijn
beschreven. De inleiding bestaat uit: aanleiding en doelstelling, karakter van het plan,
herziening en plangebied, Hoofdstuk 2 ‘De
bestaande situatie’ is onderverdeeld in: terugblik, ruimtelijke situatie, bebouwing en functionele situatie.Hoofdstuk 3 ‘Beleid’ bestaat
uit: rijksbeleid, provinciaal beleid en regionaal
beleid.Hoofdstuk 4 heet ‘Beperkingen’ met de
onderdelen: verkeerslawaai, spoorweglawaai,
hinder van bedrijvigheid, externe veiligheid,
archeologische waarden, waterparagraaf, ecologische waarden, luchtkwaliteit en bodemkwaliteit.Hoofdstuk 5 ‘Beleidsuitgangspunten’
kent de onderdelen: centrum en bedrijvigheid,
wonen, voorzieningen en overige aspecten.
Hoofdstuk 6 ‘Juridische toelichting’ bestaat
uit: inleiding, juridische vormgeving en bestemmingen. De hoofdstukken 7 en 8 gaan
over: inspraak en overleg + economische uitvoerbaarheid. Het gaat erom u een idee te geven wat er allemaal aan voorbereidingen komt
kijken vóór de eerste schep de grond ingaat
en vóórdat we kunnen zeggen dat Buitenpost
een aantrekkelijk centrum in diverse opzichten
heeft. We gaan u in enkele nummers van De
Binnenste Buitenpost mondjesmaat voorlichten om een en ander te kunnen behappen. We
beginnen met de Inleiding.
Aanleiding en doelstelling
De gemeente Achtkarspelen is bezig met een
grootschalige actualisering van de geldende
bestemmingsplannen. De voornaamste doelstelling van de actualisering zijn het vernieuwen, reduceren en uniformeren van de bestemmingsplannen. Daarnaast geeft het voorontwerp bestemmingsplan Buitenpost-centrum de mogelijkheid om langs de Voorstraat
de winkel-functie te versterken. Dit kan, zeker
nu de rondweg om Buitenpost tot stand gekomen is, bijdragen tot een versterking van het
winkelgebied.

Karakter van het plan
Het is een overwegend conserverend plan,
waarin al rekening is gehouden met een aantal
geplande ontwikkelingen. Het karakter van het
plan wordt bepaald door de aanwezigheid van
veel detailhandel. Er zijn drie hoofdbestemmingen in het plan opgenomen: Centrum, Gemengd en Wonen. De centrumbestemming is
voorbehouden aan het gebied rond de kruising
van de Kerkstraat en de Voorstraat. Hier zijn de
meeste detailhandelvoorzieningen. De aanloopgebieden die rond die wegen liggen die
naar het centrumgebied leiden, zijn voorzien
van de bestemming ‘Gemengd’. De gebieden
daarbuiten, veelal aan de randen van het plangebied, hebben als hoofdbestemming ‘Wonen’. Naast de hoofdbestemmingen is binnen
het plangebied op specifieke locaties gekozen
voor bestemmingen op maat.
Plangebied
De grens van het plangebied loopt globaal
ten noorden van het stationsgebied en daarna langs de achterzijde van de percelen aan
de Herbrandastraat. Vervolgens loopt de
plangrens richting het zuiden langs het pad
de Singel en kruist de Voorstraat. Hierna volgt
de plangrens De Schepperstraat, maar loopt
achter de percelen van de woningen aan
De Schepperstraat en de Molenstraat langs
en kruist de Kuipersweg. Hierna volgt de
plangrens de Oude Havenstraat en loopt achter de percelen aan de Haersma de Withstraat
langs. Via de Parklaan loopt de plangrens richting het noorden, kruist de Voorstraat en loopt
via de Julianalaan en de Stationsstraat weer
naar het stationsgebied.
De bestaande situatie (terugblik)
Buitenpost ligt in het noorden van Achtkarspelen tussen Groningen en Leeuwarden en die
ligging is vanouds van belang geweest voor
dit (grens)dorp. De naam Buitenpost verwijst
naar buitenste wacht of voetbrug, die destijds
post werd genoemd. Langzamerhand vestigden zich er leden van voorname Friese families (rouwborden in de NH-kerk herinneren

daaraan). In de 19e eeuw begon Buitenpost
voordeel te trekken uit de ligging tussen twee
hoofdsteden. Het dorp werd pleisterplaats
voor de postwagens. De paarden verdwenen
geleidelijk nadat in 1866 de spoorlijn tussen
Groningen en Leeuwarden werd geopend.
Later deed ook de auto zijn intrede in het
straatbeeld. Spoorlijn en rijksweg hebben in
belangrijke mate bijgedragen aan de ontwikkeling van Buitenpost. In het midden van de
19e eeuw waren zowel langs de Voorstraat als
de Kerkstraat verdichte bebouwingslinten aanwezig. In de daarop volgende periode werd
het accent verlegd en ontstond lintbebouwing
langs de Kuipersweg en richting het station.
Deze ontwikkeling zette zich voort in de 1e
helft van de 20e eeuw. In de naoorlogse jaren
groeide Buitenpost flink door en ontstonden
de verschillende woonbuurten. Ook is dit de
periode dat de bedrijvigheid zich concentreerde aan de noordzijde van het spoor en de Kuipersweg zich steeds meer ontwikkelde tot
winkelgebied.
Ruimtelijke situatie
Achtkarspelen is een uitgestrekte plattelandsgemeente in het oosten van Fryslân en behoort tot het gebied van de Friese Wouden,
een zandgebied met enkele laagveenvalleien
en vergraven hoogveen dat steeds bijna geheel voor agrarische doeleinden in gebruik is
geweest. Buitenpost ligt aan de rand van het
karakteristieke besloten coulissenlandschap.
In deel 2 gaan we verder met ‘Het dorp’.

Spits gezegde

Als alles verandert,
verander dan alles.
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Juryrapport feestverlichting
Buitenpost, juli-augustus 2012

Terublik orgelconcert in
de Mariakerk

Allereerst willen we iedereen die meegedaan heeft met de straatverlichting en tuinverlichting hartelijk bedanken voor de inzet. We stellen jullie
deelname erg op prijs. Jullie zorgen ervoor dat Buitenpost er feestelijk
uitziet tijdens de feestweek. Wat zou het mooi zijn als de overige straten
die nu niet verlicht waren, volgend jaar ook mee doen! Vooral ook omdat
het volgend jaar de 60ste keer is dat Buitenpost feestverlichting heeft. Er
zijn zoveel straten in Buitenpost waar iets leuks van gemaakt kan worden!
Met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat de feestweek er ook echt feestelijk uitziet!

De organisatie kan terugzien op een goed geslaagde
avond. Het is alweer vijf jaar geleden dat de eerste
concacten met de bekende organist Martin Mans zijn
gelegd. We hebben met de ongeveer 140 bezoekers
genoten van een prachtig concert met een zeer afwisselend programma. Zolang u als publiek blijft komen
en Martin vol vuur blijft spelen hoopt de organisatie u
nog vaak te verwelkomen tijdens de concerten.

Straten
Dit jaar is de 1ste prijs met als thema: ‘Reizen’ naar het Molenerf gegaan.
Je kon naar allerlei landen reizen. Zo begon de reis door Europa; Fryslân,
Nederland, Duitsland, de skihut ontbrak ook niet en je kon ook nog kamperen met je tentje. Je kon per trein of vliegtuig reizen of een reis met
een groot cruiseschip maken. Zo kon je ook naar Brussel, Antartica, Azië,
Noord- en Zuid Amerika en China reizen. Als klap op de vuurpijl kon je ook
naar de maan reizen! Schitterend gemaakt! Complimenten aan de grote
creativiteit van de bewoners van Molenerf. Heel origineel bedacht en goed
opgezet
De 2e prijs is naar de N. Haismastraat en Wumkestraat gegaan. Zij hadden
het thema: Olympische spelen. Door de samenwerking van de straten
kreeg je een mooi geheel dat goed doorliep. De grasvelden in het midden
werden ook goed benut. In het begin zag je o.a. iemand bezig in de ringen
en aan het eind stond het erepodium al klaar. Mooie straten om doorheen
te rijden!
De 3e prijs is dit jaar naar Wollegras gegaan met zon, zee en strand. Op
vakantie in eigen land. Heel leuk en creatief opgezet alles wat bij zon, zee
en strand hoort. Zo kwamen we bij een echt strand terecht, inclusief een
strandbar, lag er een boot aan wal, waren er slingers van strandballen en
stonden er op verschillende plaatsen borden met prachtige rijmende teksten. Erg creatief!
Een eervolle vermelding hebben we aan de G. Japiksstraat gegeven, die
ook het thema zon, zee en strand hadden. Dit knusse kleine straatje weet
er een hele gezellige sfeer van te maken. Men had een prachtige strandbar
gemaakt en ook het beachvolleybal ontbrak niet. De mensen zelf brachten
de strandsfeer helemaal tot leven met hun bloemenslingers en strohoeden. Erg gezellig en mooi!
En zo konden we nog van meer versierde straten genieten. We willen er
nog een paar voor u noemen, zoals de Scheltingastraat met de fruithof. De
bewoners hadden deze versiering enkele jaren geleden zelf gemaakt en
het blijft prachtig om naar te kijken. De Zegge heeft dit jaar met het thema
‘Geboorte’ gewerkt en zijn ook weer creatief bezig geweest. Er werd zelfs
beschuit met muisjes uitgedeeld! De Concourslaan doet ook altijd iets
extra’s met de versiering en zo had men dit jaar weer spreekwoorden als
thema. Leuk om de spreekwoorden te raden. Ook de Kuipersweg is altijd
versierd en sinds een paar jaar met mooie paardenkoppen die men zelf
maakte hebben, wat mooi bij de paardenmarkt en het Concours Hippique
past. Nog een spotje op ieder huis gericht, zou deze mooi lange straat omtoveren tot een sfeervolle feeststraat. Dat is te zien bij de Gele Lis, waar
men de huizen ook heeft verlicht. Daar kun je zien wat voor prachtig effect
één zo’n spotje op het huis gericht geeft.
Tuinen
Dan hebben er ook een aantal mensen hun tuin sfeervol verlicht, al was er
dit jaar weinig deelname wat tuinen betreft. En dat terwijl er zoveel mooie
tuinen in Buitenpost zijn. We hopen dat ook meer mensen zich opgeven
zullen voor hun tuin !
De 1ste prijs voor de tuinen is naar Túnmelt 8 gegaan. Een sfeervolle tuin
met bloeiende Hortensia’s en witte rozen op de voorgrond en een prachtige kijk naar de zij- en achtertuin.
De 2e prijs voor de tuinen was voor Molenstraat 22, waar zelfs de kinderen
creatief zijn geweest door een mooie tuinslinger te maken.
De 3e prijs voor tuinen ging naar Voorstraat 68. Vooral het huis kwam goed
tot zijn recht.
De jury Chris v/d Plas en Baukje Douma.

D e foto’s

Vriendinnen in actie voor clubhuis van de Brimzen
Op 21 juli is het clubhuis van
scoutinggroep “de Brimzen” uit
Buitenpost ernstig beschadigd
geraakt door brand. Voor alle
leden, leiding en bestuur natuurlijk
een grote schrik. De 8-jarige
Nathalie Nijmeijer uit Buitenpost
heeft zich het lot van haar
vereniging zo aangetrokken, dat
ze samen met haar zus en een
paar vriendinnetjes 3d-kaartjes
heeft gemaakt die ze in de buurt
hebben verkocht. Maar liefst
100 euro hebben ze verdiend,
een bemoedigende start voor
het herstel of herbouw van het
clubgebouw van “de Brimzen”.
Meer acties om de club er weer
bovenop te helpen, sluiten de
vriendinnen niet uit.

59e Concours Hippique bekeken door het paardenoog
van de redactie
Piet Paulusma voorspelde een dag
van te voren op het concoursterrein stralend weer voor het jaarlijkse paardenfestijn in Buitenpost. In
tegenstelling tot vorig jaar zat Piet
er deze keer niet naast. Dat was
waarschijnlijk geen wonder daar
ook andere weerdeskundigen profeteerden dat woensdag 1 augustus 2012 de zonnigste dag van de
week zou worden. Nou, dat hebben we allemaal gezien, meegemaakt, gevoeld en geweten. Zowel
het veeltallige publiek, de springruiters, de tuigers van Fries ras, hackney’s en WPN-ers en niet te vergeten de leden van de Paaardensportcommissie, konden hun geluk niet
op. Alles werkte mee om er een
onvergetelijke
paardensportdag
van te maken. De weer fraai aangeklede grasmat zette ook haar beste
paardenbeentje voor en je behoefde je dus eigenlijk niet eens af te
vragen wat er nog mis zou kunnen
gaan. Het geheel verliep dus inder-

daad goed, ook in die zin dat er zich
gelukkig geen ongelukken voordeden. De EHBO-ers en het ambulancepersoneel konden de hele dag
het concours rustig volgen. Zelfs
behandeling van wespensteken
was niet nodig en de dierenarts
behoefde geen been te verzetten in het belang van de paarden.
De ijsverkopers zagen hun staven
zienderogen korter worden en de
patatboeren verkochten hun frietstaafjes bij de vleet. Bijna alle soorten frisdrank vloeiden rijkelijk en
dan zou je toch zeggen dat er een
serene sfeer en stemming op het
Mejontsmaterrein heersten. Zelfs
de euro ging geruisloos van de ene
hand in de andere. Hoezo recessie
of financiële crisis? Je hoorde niemand mopperen. Iedereen genoot
met diverse soorten volle teugen
en voelde zich happy. Het was een
vol programma met 7 rubrieken
hackney’s, 8x tuigpaarden, 6x Fries
ras en 7x springen. Dit CH mocht

zich bovendien verheugen in 4 nationale kampioenschappen. Het
springconcours om de ‘Grote Prijs
van Buitenpost’ moest het helaas
doen zonder titelverdedigster Paula de Jong alhier, maar deze titel
bleef toch in onze woonplaats, omdat Hester Klompmaker de beste
bleek te zijn. Een heel mooi succes. Dit prachtige concours werd
afgesloten met de schitterende
rubriek tweespannen Fries ras. De
aankleding kwam in zijn geheel,
met name de Friese kostuums,
op deze manier goed tot zijn recht.
De Paardensportcommissie maakt
zich nu op voor het 60e concours.
Vanaf deze plaats lanceren wij de
suggestie dat kroonjaar op woensdag 7 augustus 2013 af te sluiten
met een spectaculaire slotshow,
zoals in voorgaande jaren nogal
eens het geval was met bijvoorbeeld ‘De overval’ van Van der
Kamp uit Putten.

Treinreizigers tussen Groningen en
Leeuwarden moeten van zaterdag
18 augustus tot en met zondag
2 september gedeeltelijk de bus
nemen. Dat komt omdat Prorail
op dit traject in één klap 14,5 kilometer spoor en acht overwegen
vernieuwt. De eerste week van de
stremming rijden er bussen tussen Groningen en Buitenpost, de
tweede week tussen Buitenpost
en Leeuwarden. Volgens Arriva
duurt de reis daardoor 20 tot 30
minuten langer dan normaal.

Drukte bij het station,de trein vervangende bussen naar Groningen zijn soms overvol, en grindwagen met 10 ton steenslag
lost zijn lading tussen de rails.
(Foto’s: Hielke Boorsma)

™

Al gelezen?

> Met een feestelijke bijeenkomst hebben
vorige maand vijf personeelsleden afscheid
genomen van het Lauwers College in Buitenpost. Jana Leenheer, Rienk van der Beek,
Jaap Dijkstra, Koos van Huis en Jos Kemps,
samen goed voor 170 dienstjaren, gaan met
pensioen. Met hun afscheid vertrekt ervaring
uit de vakgebieden Nederlands, Latijn, Wiskunde, de ICT-groep en uit de locatieleiding.
> In het gebouw van de scouting De Brimzen
aan de Mejontsmastraat in Buitenpost brak
zaterdagmorgen 21 juli brand uit. Rond kwart
voor zes werd de brandweer van Buitenpost
opgepiept. Ook het brandweerkorps van Kollum verleende assistentie. Het vuur ontstond
in de opslag, daarna sloeg het over naar het
scoutinggebouw. Er werd gevreesd dat alle
spullen die in het opslaghok lagen opgeslagen
verloren zouden gaan, maar een deel was al in
een aanhanger gezet. De scouting zou die dag
op zomerkamp gaan. Over de oorzaak is nog
niets bekend.
> Drie weken lang werken tientallen jongens
en meisjes in het eerste Spijkerdorp op de
educatieve speeltuin van botanische tuin De
Kruidhof in Buitenpost aan een vijftal houten
hutten. Het is vooral bedoeld voor kinderen
van zes tot en met elf jaar die deze zomer niet
op vakantie gaan. Op 1 september eindigt het
Spijkerdorp met een absolute climax, namelijk
een sloopfeest.
> Treinreizigers tussen Groningen en Leeuwarden moeten van zaterdag 18 augustus tot
en met zondag 2 september gedeeltelijk de
bus nemen. Dat komt omdat Prorail op dit traject in één klap 14,5 kilometer spoor en acht
overwegen vernieuwt. De eerste week van
de stremming rijden er bussen tussen Groningen en Buitenpost, de tweede week tussen
Buitenpost en Leeuwarden. Volgens Arriva
duurt de reis daardoor 20 tot 30 minuten langer dan normaal.
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PBB Van de bestuurstafel...
Winterprogrammering 2012-2013
Vrijdagavond 19 oktober 2012:
Moat it no sa..?! Teake van der
Meer, Griet Wiersma en Minze
Dijksma.Met nieuwe conferences,
dolkomische typetjes en hilarische sketches, zullen Teake, Griet
en Minze de lachers weer op hun
hand weten te krijgen.Aanvang:
20.00 uur / Zalencentrum The Point
Buitenpost.
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Zondagmiddag 25 november 2012: Tsjochkonsert Marcel Smit en Brigs.
Marcel Smit, oorspronkelijk De Westereen, komt langs met “De Hiele
Hannel”. Dit zijn de muzikanten Wander van Duin en Wilt Dijk. Brigs bestaat uit gitarist Gertjan van der Duin en zangeres Silvia Slump. Vanaf z’n
14e jaar speelt Gertjan gitaar en Silvia zingt vanaf haar jeugd in verschillende groepen, voornamelijk close harmony. Aanvang 16.00 uur / Tuincafé De
Kruidhof Buitenpost.
Zondagmiddag 16 december 2012: Zondagmiddagkerstconcert. Frouljuskoar Noaten op’e Sang. Noaten op’e sang is een groep van vijftig enthousiaste vrouwen, die af en toe heel wat noten op hun zang hebben.
Ze worden begeleid door 3 accordeonisten en een gitarist en soms, bij
speciale optredens, door een basgitarist en een violiste. Onder de bezielende leiding van dirigente Sietske Smid heeft het koor een eigen klank en
stijl ontwikkeld. Als opmaat richting de Kerst van 2012 verzorgen zij een
zondagmiddagkerstconcert. Aanvang
15.30 uur / Mariakerk Buitenpost.
Sneintemiddei 20 jannewaris 2013:
Stamppot Schmidt. In healwize famyljefoarstelling fan Tryater. Tryater spile
Stamppot Schmidt twa jier lyn mei in
protte sukses. In ferfolch wie net te
kearen. Augurken,feeën en stofsûgers sille nea wer itselde wêze nei it
sjen fan dizze foarstelling. Stamppot
Schmidt is foar bern ( 6+), mar benammen ek foar folwoeksenen dy’t noch
jong fan geast binne, en wa wol dat
net. Oanfang 16.30 oere / Riedseal gemeentehûs Bûtenpost.
Sneintemiddei 3 febrewaris 2013: Katarsis, Kredo, K... Anke Bijlsma en
Gerrit Haaksma yn kroechstik K... Nei Katarsis en Kredo komme Anke
Bijlsma en Gerrit Haaksma op’e nij mei in stik, wer fan de hân fan Gerrit
Breteler, dat him ôfspilet rûn de tooch fan kafee De Bûnte Bok. De titel is
noch net bekend, it is grif wat mei in K. Oanfang 15.30 oere / Kafee The
Point Bûtenpost.
Sneintemiddei 24 maart 2013: Konsert Gerrit Breteler. Gerrit Breteler
mei op de piano Clara Rullman. Gerrit Breteler (1954) is yn Fryslân in folslein unyk keunstner. As skilder en toanielskriuwer, mar ek as sjonger en
muzikant roeiket er ivich en erflik tsjin de kliber fan harsels neamende
keunstkenners yn, en it moaie is, hy docht dat mei grut súkses by it publyk.
Nei de cd Lit ús dêrom drinke út 2004, leit der no einlings de opfolger.
Katarsis is neamd nei it toanielstik mei deselde namme. Tegearre mei Clara Rullman bringt Gerrit grif in soad Katarsis, mar ek de bysûndere nûmers
fan Lit ús dêrom drinke sille fêst op de wurklist stean. Oanfang 16.00 oere
/ Sealesintrum The Point Bûtenpost.

Augustus ’12
Het bestuur van Plaatselijk Belang geniet van de vakantie. Officieel zijn
er geen vergaderingen, toch zijn we meer dan één keer bij elkaar geweest voor overleg. Er was nog overleg tussen de bewoners van de Kuipersweg en de gemeente in verband met de rechtszaak over bomenkap.
Alle bewoners van de Kuipersweg krijgen de mogelijkheid om schriftelijk hun stem uit te brengen voor of tegen het compromis van gedeeltelijke kap. Op verzoek was PBB hierbij aanwezig. Tijdens de bijeenkomst
bleek dat het gemeentelijke beleid ten aanzien van bomenkap - alleen
zieke bomen mogen worden gekapt - in strijd kan zijn met beleid om
het aanzien van Buitenpost te verfraaien, zoals bij de Kuipersweg. Daar
zouden alle bomen worden gekapt om de hele weg eenzelfde aanzien
te geven met nieuwe bomen en rozenperkjes. PBB gaf de gemeente de
suggestie om te kijken naar deze tegenstrijdigheden en eventueel aan
te passen, ook omdat dit in de toekomst vaker kan voorkomen, zoals
misschien bij de Voorstraat.
Ook vroegen een paar leden van de taskforce Buitenpost om overleg.
Zoals al eerder gemeld is het idee voor deze groep ontstaan tijdens een
overleg van het bestuur met B&W. De eerste inventarisatie van sterke
en zwakke punten van Buitenpost is gedaan. De missie van de taskforce
is: Buitenpost moet een bruisend dorp worden met een positief imago.
Een voorlopige belangrijke conclusie is dat meer samenhang bij activiteiten belangrijk is. Daarvoor zal een plan van aanpak gemaakt dienen
te worden, waarbij een financiële bijdrage wordt verwacht van PBB en
bijvoorbeeld ook de BUVO. Het bestuur, dat een vertegenwoordiging
heeft in de taskforce, is blij dat een groep Buitenposters enthousiast de
schouders zet onder de taak om Buitenpost op de kaart te zetten. We
zijn benieuwd hoe het verder loopt.
Namens het Bestuur van Plaatselijk Belang Buitenpost,
Marianne Rigter, bestuurslid

Urker optreden voor goed doel
Op zaterdag 22 september 2012 zingt het bekende Urker mannenkoor Onger Oens, in de Kruiskerk aan de Voorstraat in Buitenpost, aanvang 19.30
uur. De toegang is vrij maar er wordt wel een collecte gehouden voor
stichting Tabor Buitenpost. De stichting geeft hulp in Roemenië, is nu bezig om kinderen met een handicap te helpen,en iets te leren.

Volgend jaar de 60ste keer:
Feestverlichting in Buitenpost !
Jullie doen toch ook mee?
We willen jullie wel op weg helpen met enkele tips:
Zorg ervoor dat alle verlichting brandt van minimaal 21.30 uur – 0.00 uur.
Zet er desnoods een tijdklok tussen en schakel de verlichting van de mensen die met vakantie zijn bij anderen aan zodat er geen onverlichte delen
in de straat zijn. Hier let de jury wel op!
Zorg ervoor dat spotjes en draden/kabels goed weggewerkt zijn, bijv. door
er een dakpan overheen te leggen.
Zorg ervoor dat de thema’s en objecten hierin goed verlicht zijn.
Zorg voor éénheid/ goede verdeling van objecten e.d. zodat een mooi geheel ontstaat. Denk hierbij ook aan een sterk beginpunt (goede binnenkomst) en eindpunt.
Zorg voor rust en sfeer!
We hopen op een grote deelname volgend jaar! Succes
De jury Chris v/d Plas en Baukje Douma.

Binnenkort valt huis-aan-huis de flyer fan Maskelyn weer op ieders deurmat. Daarin uitgebreide info over de programmering en de kaartverkoop.

Urker-Mans-formatie komt
naar Buitenpost

Bezorging:
Vragen en klachten over de bezorging:
Piet Pettinga, tel. 540014/06 12325671,
e-mail: p.pettinga8@chello.nl
Druk:
F.D. Hoekstra Boom, Emmeloord
Zet- of drukfouten voorbehouden
Exemplaren zijn ook af te halen in
The Readshop, It Koartling en
de bibliotheek.
Kopij graag getypt of via e-mail aanleveren, maximaal ongeveer 150 woorden. De redactie kan geen garantie
geven dat kopij wordt geplaatst. Zij
behoudt zich het recht voor ingezonden stukken redactioneel te wijzigen
of niet te plaatsen. Anonieme stukken
worden niet geplaatst.
Kopij voor het volgende nummer inleveren voor 17 september 2012.
De volgende editie verschijnt
in week 39 van 2012.

Teake, Griet, Minze

Sneintemiddei 11 novimber 2012: It wûnder út’e Wâlden (Der is mear
tusken himel en teater) Tet Rozendal. Hikke en tein op Kûkherne fertelt én
besjongt Tet Rozendal wûnderdokter Grutte Wopke, Piter Poes, Fedde de
Vries en oare ferneamde genêzers, dúvelbanners en piskikers út de Wâlden. Oanfang 15.30 oere / Túnkafe De Krûdhof Bûtenpost.

COLOFON
Jaargang 13, nr. 9, augustus 2012
De Binnenste Buiten Post is een uitgave van de Stichting Dorpsblad ‘de
Binnenste Buiten’. Deze is verantwoordelijk voor de inhoud van deze krant en
is daarop aan te spreken als bestuur en
als rechtspersoon.
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Urkers en Martin Mans

Tien tenoren en bassen uit Urk hebben de ervaren mannenkoordirigent,de
bij ons als organist bekende Martin Mans aangetrokken om als nieuwe
formatie van start te gaan. De zangers hebben een jarenlange zangervaring en inmiddels al vele concerten in het hele land achter de rug maar zij
komen op onze uitnodiging graag naar Buitenpost voor een extra concert.
Bij dit concert worden zij begeleid op orgel of piano. De Urker zangers
bezingen als vanouds de zee, de storm, angst en vertrouwen. Hier blijft
het echter niet bij. Mans put uit een bodemloze hoeveelheid muziek die
en hem het lijf geschreven staat zoals spirituals en klassieke thema,s en
waar het publiek soms de adem inhoudt en kippenvel krijgt. Een avondje
uit waar u nog lang van geniet!
Datum zat. 13 oktober in de Kruiskerk ( Voorstraat ) en begint om 19.30 uur.
Kaartverkoop: bij de Dropshop, bij Fam. Kloosterman (0511 543397) en bij
Wim Feenstra (0511 541461)
Voorverkoop: €17.50, aan de kerk €20.00.
Rolstoeltoegankelijk.

Radio TV
Witgoed
Kerkstraat 68 tel. 0511 541560
www.alfredvisser.nl

Boekenopruiming!
korting tot 75%

De Binnenste Buiten Post
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Een buitenstaander denkt wel eens: wat is dat voor een club?
door Nelleke Kemps-Stam

Dini Stavenga geeft een kijkje in de Rotaryclub

De Buitenposter van deze maand is geen onbekende voor lezers van de Binnenste Buiten Post. Dini Stavenga werd in 2004
al eens geïnterviewd voor de krant. De inhoud van dat gesprek
ging voornamelijk over haar theologische achtergrond en haar
werk als predikante. In het dagelijks leven laat ze zich aanspreken door de bijbelse opdracht: Heb God lief en de naaste als
jezelf. Dat het niet bij woorden blijft, laat Dini ons zien aan de
hand van haar lidmaatschap van de Rotaryclub Lauwersland.

De doelstelling van Rotary komt
kernachtig tot uitdrukking in haar
lijfspreuk ‘Service above Self’. Bij
Rotary betekent dit dat je bereid
bent iets van jezelf te geven. Dat
je dienstbaar wilt zijn aan de samenleving en dit in de praktijk
ook zichtbaar wilt maken. Niet alleen door het mede opzetten van
lokale en wereldomvattende fundraisingprojecten, maar ook door
het ter beschikking stellen van je
(vak)kennis. (bron: Rotaryclub).

Bekakt
De Rotaryclub is niet voor iedereen een bekende organisatie.
En voor wie er wel eens van gehoord heeft, heeft de club vaak
het imago van een besloten club
van mensen met veel geld. Aan
Dini de vraag wat daar wel of niet
van waar is. “Dat is inderdaad het
beeld waar de Rotary nog altijd
mee worstelt. Ik dacht zelf ook
altijd aan bekakte, sigaren rokende heren die met elkaar een besloten club vormen. Maar wat ze
doen wist ik niet zo goed. Toen ik
gevraagd werd om lid te worden,
had ik zo mijn twijfels. Ik ging dus
eerst op bezoek. Ik ontdekte dat
het geen rokende, oude mannen
waren, maar een gemengde club
was van zeven vrouwen en zestien mannen. Toen ik weer thuiskwam, zei ik tegen mijn man: ik
geloof dat ik nog de meest bekakte van de club ben! Het is wel een
besloten groep. Oorspronkelijk is
de Rotaryclub in 1905 in Chicago
opgericht om een vriendenclub te
vormen van mensen uit verschillende beroepen, in min of meer
leidinggevende posities. Het idee
was om elkaar te ondersteunen
en in dienst te staan van de samenleving. De leus was: Service above Self, dienstverlening
boven eigenbelang. Het is geen
open vereniging waar iedereen lid
van kan worden. Men zoekt naar
mensen die in de samenleving of
in hun bedrijf eigen verantwoordelijkheid dragen. Van elk beroep
kan er maar één vertegenwoordiger zijn.” Dini werd gevraagd omdat ze predikante is. “Het leuke
van de club is dat ik nu eens niet
met mijn collega’s te maken heb,
maar heel andere verhalen hoor.
Hoe het in het bedrijfsleven is of
in het onderwijs. En het zijn lang
niet allemaal rijke mensen hoor.”

Qua leeftijd vormde Dini een uitzondering. “Eigenlijk worden alleen mensen gevraagd die nog
volop in hun beroep staan. Ik was
67, maar men dacht dat ik jonger
was”, zegt Dini die als enige nog
van vóór de oorlog is.
Vertrouwen
In 1923 is in Nederland de eerste
Rotaryclub opgericht. Inmiddels
zijn er 484 clubs met zo’n 20.000
leden. Dini is lid van Roteryclub
Lauwersland, die nu twaalf jaar
bestaat. De leden komen uit Achtkarspelen en Kollumerland. “Lid
worden gaat via ballotage. Men
wil voorkomen dat er politieke of
persoonlijke problemen ontstaan.
De onderlinge vriendschapsband
mag geen gevaar lopen. Daarom
wordt er ook wel eens iemand
voorgedragen, maar niet uitgenodigd om lid te worden. In de club
is wel enige onderlinge vertrouwelijkheid gewenst. Je moet ook
met je sores bij iemand terecht
kunnen. Als je dan niet zeker van
elkaar bent, werkt het niet. Een
buitenstaander denkt daarom wel
eens: wat is dat voor een club?
Omdat we elke week bij elkaar
komen in restaurant Lauwersland
wordt de indruk gewekt dat het
een rijke club is. Maar we gebruiken daar een eenvoudige maal-

het functioneren van de eigen
club, het onderhouden van internationale relaties, het toepassen
van ethische principes binnen
de eigen beroepsgroep en het
opzetten van jeugdprogramma’s.
Van het laatste geeft Dini meteen
een voorbeeld. “Wij krijgen dit
jaar een ‘jaarkind’. Het is een Canadees meisje van achttien, dat
van origine uit Peru komt. Ze zal
in drie gezinnen bivakkeren waar
kinderen van haar leeftijd zijn en
ze gaat onderwijs volgen op het
Lauwers College. We bieden haar
de kans om zichzelf verder te ontplooien.” Van de andere diensten
vraagt het inzetten van het eigen
beroep om enige uitleg. “Paul
Harris, de oprichter van de Rotary club wees erop: welk beroep
je ook hebt, je hebt ook je beroepsethiek. Dat betekent dat je
eerlijk bent en om de menselijke
kanten van zakendoen denkt. Mij
werd als theoloog gevraagd daar
extra op te letten. Het gaat om
betrouwbaarheid en hoe iemand
met zijn personeel omgaat. Daar
worden nieuwe leden ook op
beoordeeld. En dat geldt wereldwijd: het opbouwen van goodwill
en vrede voor de hele wereld. Er
gebeurt veel in de zakenwereld
wat wij niet weten. Of er zijn relaties tussen de politiek en het zakenleven die niet door de beugel
kunnen. Harris’ hoofddoel was
om de beroepen zuiver te houden
en onverschilligheid tussen menselijke verhoudingen tegen te
gaan. Dat is heel actueel. Je hoort
en leest tegenwoordig van alles.
Denk maar aan het bankwezen.”
Menselijkheid
Hoewel Dini persoonlijk de ethi-

Dini reikt € 500,00 uit aan de voedselbank (foto: Sake Beerstra)

tijd.”
Dini heeft onlangs de voorzittershamer van de club overgedragen aan iemand anders. “Je
wordt allemaal een keer één jaar
voorzitter. Verder is de club gebaseerd op drie polen”, legt Dini uit.
“De eerste is onderlinge vriendschap en steun, de tweede is
fondsenwerving ten dienste van
allerlei doelen en de derde is met
de handjes wapperen voor de samenleving. Niet met geld, maar
door actief bezig te zijn. Zo hebben wij ten dienste van het Fries
Landschapsbeheer op een terrein
aan de Trekweg het gemaaide
gras handmatig gehooid, omdat
daar geen machines kunnen komen vanwege de drassigheid.”
Ethiek
De Rotaryclub is meer dan een
gezelligheidsclub van gelijkgestemden. Er wordt van de leden
verwacht dat ze hun dienstbaarheid inzetten door middel van het
ondersteunen van goede doelen,

sche kant van de club heel belangrijk vindt, is ze ook van mening dat je je als club ten dienste

Ab in de deu. (foto: Nelleke Kemps-Stam)

van de maatschappij moet stellen. “Dat streven is wel enigszins
begrensd door de tijd, omdat de
meesten van ons een drukke baan
hebben. We proberen binnen dat
kader toch zoveel mogelijk te
doen. Zo organiseren we de Kollumer Katloop, een hardloopwedstrijd waaraan een sponsorloop
verbonden is ten bate van Kika.”
Al meerdere malen werd door de
club een cheque uitgereikt aan
de voedselbank Kollumerland. “Ik
ben nooit een groot voorstander
van de voedselbank geweest”, bekent Dini. “Ik vind het schandelijk
dat ze er moeten zijn in ons rijke
land. Maar inmiddels zie ik ook
wel dat ze nodig zijn en aan een
bepaalde behoefte tegemoet komen. Waar we ook voor gezorgd
hebben, is een zitbank langs een
wandelpad in Kollumerzwaag ten
dienste van de mensen die daar
langs komen.” Dankzij dit soort
acties krijgt de club aandacht van
de pers. “In de kerk zouden we
zeggen: laat de rechterhand niet
weten wat de linker doet, maar
de Rotary wil daarmee wel in de

D e foto

Op 27 juli trouwden Ido Gerard Kempenaar en Wilma Okkema, zij namen hun muziek
instumenten maar mee achterop hun trouwauto. (Foto: Hielke Boorsma)

krant komen. Dat is de dubbelheid waarin je zit. Theologisch
zeg je: zo hoort het niet. Maar we
merkten dat mensen vanuit een
zekere vooringenomenheid tegen
Rotary aankijken en niet weten
wat het is. Misschien dat dit interview dat ook verandert.”
Hoewel de Rotaryclub per definitie niet op christelijke leest geschoeid is, ligt het inzetten voor
de menselijkheid wel in het verlengde van de christelijke naastenliefde. “Maar ik zit daar niet
om te evangeliseren”, zegt de
emeritus predikant. “Ik ben daar
gewoon mezelf.” Als enthousiast
Rotarian krijgt Dini tot slot de gelegenheid om nog eens het imago van de club op te waarderen.
“De Rotaryclub is een vriendenclub van mensen die zich vanuit
hun beroep inzetten voor de samenleving”, is de omschrijving die
u voortaan ook maar onthouden
moet.

(advertentie)
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Cursus ‘Tekenkunst en haar
technieken’ in It Koartling
(voorheen in het cursusprogramma ook wel Tekentechnieken genoemd)
Om een eerste misvatting uit de weg te ruimen—deze cursus gaat niet over technisch tekenen maar over Creatief
Tekenen in verschillende technieken.
Wat bied ik aan?
We gaan ontdekken dat verschillende tekentechnieken
net zulke volwaardige kunstwerken kunnen opleveren als
wanneer bijvoorbeeld verf of andere materialen worden gebruikt. We gebruiken Houtskool, Siberisch krijt, Potloden in
diverse hardheden, Kleurpotloden, Pastelkrijt en Oost-Indische inkt. Je leert je dus creatief uit te drukken in diverse
tekenmaterialen.
Voor wie.
Voor zowel beginnende als gevorderde tekenaars, impulsieve of precieze tekenaars en voor hen die klein, kleiner of
juist groot wil leren werken / schetsen, als ook goed willen
leren uitwerken. Kortom voor iedereen die creatief wil zijn,
de eigen tekenvaardigheid wil vergroten en de samenwerking tussen oog en hand goed of beter onder de knie wil
krijgen.
Naast de verschillende vaardigheden is mijn doel u eveneens behulpzaam te zijn bij het ontdekken en ontplooien
van wat er eigen is aan uw manier van werken, of dat kan
worden. De aanschaf, als ook de voor- en nadelen van de
verschillende materialen worden in de eerste bijeenkomst
besproken.
Van harte welkom! Informatie:
Anton Venselaar, tel. 0511-541194
Opgave bij: IJtje Veenstra, tel. 0511-840221

Muziek op schoot
Sing-in “Klap‘ns in je handjes blij blij blij!” Een gratis
muzikaal uurtje voor baby’s, dreumesen en peuters!
Kom in de vierde week van september geheel vrijblijvend
naar een sing-in van Muziek op Schoot. Lutske Pilat brengt
dan een muzikaal feestje voor de allerjongste kinderen van
4 maanden tot 4 jaar.
Samen met heit, mem, pake of beppe beleven de kinderen
een heerlijk ontspannen en actief muzikaal uurtje. Lutske Pilat, professioneel Muziek op Schoot docente, gaat bekende
en nieuwe liedjes samen met de kinderen spelen en zingen.
De sing-ins worden in het hele land georganiseerd door de
stichting Muziek op Schoot. Dit als voorbereiding op 2013
omdat dit jaar in het teken staat van Muziek en het jonge
kind.
De sing-ins zijn gevarieerde vrolijke uurtjes vol muziekplezier. Voor zowel de (groot)ouders als de kinderen is deze bijeenkomst een waar feest van herkenning.
Achterliggende gedachte bij de muzieklessen is dat muziek
op alle fronten de algemene ontwikkeling stimuleert. Denk
hierbij aan taalontwikkeling, sociale, emotionele en intellectuele ontwikkeling. Muziek maakt slim, maar het is vooral
erg leuk om dit samen met uw (klein)kind te doen!
Waar en wanneer:
Dinsdag 25 september: 09.30 uur Barontheater te Opende
Woensdag 26 september: 09.30 uur it Vleckehûs te Surhuisterveen
Donderdag 27 september: 09.30 uur it Koartling te Buitenpost
Gratis entree!
Wel graag even aanmelden via lutskepilat@hetnet.nl
Meer informatie kunt u vinden op www.lutskepilat.nl

Kijk voor activiteiten en informatie
op onze website: www.itkoartling.nl

Cursusprogramma najaar 2012 (alle cursussen inclusief koffie/thee)
Keramiek 1

Leesgroep

Maandagochtend: 09.00-11.00 uur
Start: 24 september
Hoe vaak: 10 lessen
Kosten: € 95,00 (excl. mat.)
Opgave/inlichtingen: Joyce van der Laaken, tel. 542465

Woensdagavond: 19.30-21.00 uur
Start: 10 okt.; 21 nov.; 16 jan.; 6 mrt.
Hoe vaak: 4 avonden
Kosten: € 29,00
Opgave/inlichtingen: IJttje Veenstra, tel. 840221

Keramiek 2

Edelsmeden (oproep)
Woensdagavond: 19.30-21.30 uur
Start: 19 sept. 3, 17, 31 okt.; 14 en 28 nov.
Hoe vaak: 1 x per 2 weken
Kosten: € 75,00 (incl. mat. behalve zilver)
Opgave/inlichtingen: Evertje Gatsonides, tel. 542772

Keramiek 3 (oproep)
Donderdagochtend: 9.00 - 11.00 uur
Start: september, bij voldoende deelname
Hoe vaak: 10 lessen
Kosten: € 95,00
Opgave/inlichtingen: Joyce van der Laaken, tel. 542465

Spaans (oproep)
Dinsdagavond: 19.30-21.30 uur
Start: 2 okt.; 16, 30 okt.; 13, 27 nov. 11 dec.; 15, 29 jan.;
12, 26 febr.; 12, 26 mrt.;
Hoe vaak: 12 lessen per jaar
Kosten: € 110,00
Opgave/inlichtingen: Evertje Gatsonides, tel. 542772

Maandagavond: 19.30-21.30 uur
Start: 24 september
Hoe vaak: 10 lessen
Kosten: € 95,00 (excl. mat.)
Opgave/inlichtingen: Joyce van der Laaken, tel. 542465

Digitale fotografie (oproep)

Maandagavond: 19.15-21.15 uur
Start: september bij voldoende deelname
Hoe vaak: 10 lessen
Kosten: € 85,00
Opgave/inlichtingen: Joyce van der Laaken, tel. 542465

Computercursus 1 (oproep)
Dinsdagochtend: 09.30-11.30 uur
Start: september bij voldoende deelname
Hoe vaak: 10 keer
Kosten: € 75,00
Opgave/inlichtingen: Evertje Gatsonides, tel. 542772
Quilten (oproep)
Dinsdagochtend: 09.00-11.00 uur
Start: 25 sept.
Hoe vaak: 6 lessen per jaar
Kosten: € 48,00
Opgave/inlichtingen: Joke de Vries, tel. 543803
Schilderclub

Tekenen en schilderen (oproep)

Woensdagavond: 19.30-21.30 uur
Start: september
Hoe vaak: 10 lessen
Kosten: € 85,00 (excl. mat.)
Opgave/inlichtingen: Joyce van der Laaken, tel. 542465

Muziek op schoot (oproep)
Donderdagochtend: 09.45-10.30 uur
Start: bij voldoende deelname in overleg met cursisten
Hoe vaak: 10 keer
Kosten: € 68,00
Opgave/inlichtingen: Evertje Gatsonides, tel. 542772
Computercursus 2 (oproep)
Donderdagavond: 19.30-21.30 uur
Start: september bij voldoende deelname
Hoe vaak: 10 keer
Kosten: € 75,00
Opgave/inlichtingen: Evertje Gatsonides, tel. 542772

Dinsdagmiddag: 13.00-15.30 uur
Start: 25 september wekelijks
Hoe vaak: 10 lessen per half jaar
Kosten: € 110,00
Opgave/inlichtingen: IJttje Veenstra, tel. 840221

Workshop bloemen (oproep)
Donderdagavond: 19.30-21.30 uur
Start: bij voldoende deelname Kerst en Pasen
Kosten: € 20,00/€ 25,00
Opgave/ inlichtingen: Joke de Vries, tel. 543803

Fotoclub 1
Dinsdagavond: 19.30 - 21.30 uur
Start: september
Hoe vaak: 1 keer per maand ; 8 lessen per jaar
Kosten: Euro 75,00?
Opgave/inlichtingen: Joyce van der Laaken, tel. 542465

Tekentechnieken (oproep)
Donderdagavond: 19.30-21.30 uur
Start: bij voldoende deelname
Kosten: € 110,00
Opgave/ inlichtingen: IJttje Veenstra, tel. 840221

Fotoclub 2 (oproep)

Dinsdagavond: 19.30-21.30 uur
Start: september
Kosten: € 75,00?
Opgave/inlichtingen: Joyce van der Laaken, tel. 542465

Luisteren naar muziek (oproep)

Dinsdagavond: 19.30-21.30 uur
Start: 16 okt.; 30 okt.; 13 nov.; 27 nov.; 4 dec.; 5 febr.;
5 mrt.; 19 mrt. Hoe vaak: 8 lessen per jaar
Kosten: € 70,00
Opgave/inlichtingen: Evertje Gatsonides, tel. 542772

Kruidencursus (oproep)
Woensdagavond: 19.00-21.00 uur
Start: mei en juni 2013!
Hoe vaak: 3 keer Kosten: € 30,00
Opgave/inlichtingen: Evertje Gatsonides, tel. 542772

Workshop pretex (oproep)
Donderdagavond: 19.30-21.30 uur
Start: bij voldoende deelname
Kosten: € 20,00/€ 25,00
Opgave/inlichtingen: Joke de Vries, tel. 543803
Workshop glasschilderen (oproep)

Avond te bepalen in samenwerking met
cursisten en cursusleiders.
Evenals de prijs.
Opgave/inlichtingen: Joke de Vries, tel. 543803

Typecursus voor kinderen

Voor wie: 12 lessen voor kinderen uit groep 7 en 8 van
de basisschool.
Cursusleidster: Tjikke Barwegen
Opgave/inlichtingen: Tjikke Barwegen, tel. 543568/06
36217409, e-mail: barwegenbuit@gmail.com
Meer informatie: gigakids.nl

Bent u geïnteresseerd? In de bibliotheek in Buitenpost staan diverse voorbeelden. Hier kun u ook
informatiefolders vinden en de contactadressen voor de verschillende cursussen.

Jeugdsoos It Koartling

Spits gezegde

Het is altijd
het juiste moment
om de juiste dingen
te doen.

Jeudsoos It Koartling start op vrijdag 14 september met een
Panna voetbal toernooi. Ben jij in de leeftijd van groep 7 tot
18 jaar, kom dan gratis mee doen vanaf 19.00 tot 21.30 uur.
Woensdag 19 september start het kinderwerk met een
workshop Zeepkettingen maken. De workshop start om half
3 tot 4 uur. Deelname is €1,50. Lijkt het je leuk om mee te
doen en ben je tussen de 6 en 12 jaar oud, geef je dan snel
op via www.itkoartling@gmail.com of 0511-541214. Opgave kan tot vrijdag 14 september. Maximale deelname is 15
kinderen.

Het meidenwerk start op woensdag 26 september met
een make-up workshop. Ben jij tussen de 10 en 15 jaar
oud en heb je zin om mee te doen. Kom dan deze avond
van 19.00 tot 20.30 uur in It Koartling. Deelname is € 1,-.
Voor vragen: Grejanne Dijkema 06-15016841 of itkoartling@
gmail.com

De Binnenste Buiten Post

Wat verenig t o ns...
Geschiedenis
De Amateurstuindersvereniging is
opgericht op 16 september 1975.
Het volkstuinencomplex omvatte
in die tijd twee stukken grond aan
weerszijden van de Kuipersweg.
Door vervuiling van de Buitenpostervaart is het westelijk deel afgestoten. De ATB heeft 25 jaar aan
De Ring zijn tuinen bewerkt en
onderhouden. De algemene verzuchting was: “Het is zwaar werk,
maar de grond levert wel genoeg

op.” De knipklei was bij nat weer
als stopverf en bij droog weer
keihard. Door nieuwe woningbouwplannen van de gemeente
Achtkarspelen moest de Amateur
Tuindersvereniging noodgedwongen verhuizen. In april 2000 werd
bij het bedrijventerrein De Swadde

De volgende
Binnenste Buiten Post
wordt verspreid
in de week van
24 september 2012.
De krant niet of te laat
ontvangen?
Meld het zo snel mogelijk
met uw adres bij:
Piet Pettinga,tel. 540014/06
12325671, e-mail:
p.pettinga8@chello.nl.

Even voorstellen
Hallo, ik ben David. Ik zit op de
Fonteinschool. Mijn hobby’s: gitaar spelen en striptekenen. Ik hou
zoveel van tekenen omdat ik het
goed kan. Ik wil later ook striptekenaar worden. Ik hoop dat jullie mijn
strips leuk vinden
Afzender: Dave
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Amateur Tuindersvereniging Buitenpost ( ATB )

een perceel van 1,5 hectare aangeboden aan de vereniging. Nadat
het nodige werk verzet was, konden de leden in hetzelfde jaar nog
de grond bebouwen. “Deze grond
is veel beter te bewerken dan aan
De Ring” was een paar jaar later
het unanieme oordeel van alle leden. Op 7 september 2002 is tijdens een open dag de naam van
het nieuwe complex onthuld: “De
Swadde Ikker”.
Leden
In 1975 bestond de vereniging uit
een groepje oudere mannen. Af
en toe kwamen er wel vrouwen
op de tuin, maar alleen om wat te
oogsten, bloemen te plukken of te
kijken, hoe de mannen hun stukje
grond bewerkt hadden. De afgelopen jaren is het ledental opgelopen
naar 42 , waarvan enkele vrouwen
zelfstandig een tuin bewerken en
in toenemende mate zijn man en
vrouw samen op hun tuin aan het
werk. Het oudste lid is 81 jaar en
de jongste 13.

Biologisch
In artikel 3 van het Huishoudelijk reglement stelt de Vereniging
zich ten doel “om het biologisch
tuinieren te bevorderen: dat is het
kweken van groenten, fruit, bloemen en andere gewassen zonder
gebruik te maken van langs chemische weg vervaardigde, niet-natuurlijke meststoffen (kunstmest),
(insecten-)bestrijdingsmiddelen
en onkruidbestrijdingsmiddelen.”
In 2012 is het Volkstuinencomplex
“De Swadde Ikker” al een aantal
jaren officieel een biologisch complex. Dat biologisch verbouwde
groenten in trek zijn, bewijst de
verkoop van deze producten elke
vrijdagavond in augustus en september.
Noodzaak
Het houden van een volkstuin is
natuurlijk al lang geen noodzaak
meer. Er is op de groente- en fruitafdelingen van elke willekeurige
supermarkt van alles te koop. Echt
geld overhouden door zelf aardappelen, groente en fruit te kweken
is ook niet meer een drijfveer om
op de volkstuin te werken en te

De Passage Buitenpost

De familie Herrema bij hun modeltuin

zweten. Het bewerken en houden
van een volkstuin is tegenwoordig
een prachtige hobby geworden.
Het is heerlijk om bezig te zijn in
de natuur en buitenlucht en met
je handen in de grond raak je veel
stress kwijt. Door de sociale contacten en de gezellige sfeer wordt
het werk soms vergeten, maar ga
je toch met een plezierig gevoel
weer naar huis.

Tenslotte
In Buitenpost en omgeving zijn er
veel mensen tussen de 13 en 81
jaar en er is nog ruimte op “De
Swadde Ikker”. Dus als je op zoek
bent naar een gezonde hobby,
neem contact op met A. Lycklama
à Nijeholt, voorzitter van de Amateur Tuindersvereniging Buitenpost (0511 543463).

D e foto’s

Jaarprogramma seizoen 2012-2013
Evenals vorig jaar presenteert de christelijke vrouwengroep Passage in
Buitenpost haar programma voor het komend seizoen.Al onze avonden
beginnen om half 8, tenzij anders vermeld. De data en onderwerpen
zijn:
20-09-2012 In Herbranda: Gezamenlijke startavond met CPB. Spreekster: mevr.I.Bolt. uit KootstertilleOnderwerp: Mensen met mogelijkheden, naar aanleiding van Ps 139.
18-10-2012 In Herbranda: Spreekster: Mevr.Tuininga uit Hardegarijp.
Onderwerp : Orgaandonatie en transplantatie.
18-10-2012 In Herbranda: Spreekster: Mevr.Tuininga uit Hardegarijp.
Onderwerp : Orgaandonatie en transplantatie.
13-11-2012 Provinciale ontmoetingsdag in de Lawei te Drachten.’s Morgens spreker: de heer K.Harik ,directeur van Vluchtelingenwerk Noord
Nederland.‘s Middags optreden van de cabaretiers Alie en Lucina. Bekend onder de naam” duo Jong Belegen.”
15-11-2012 In Herbranda: Spreker de heer J.Tichelaar uit Gorredijk.
Onderwerp: Trouwen in andere culturen, zoals in Afrika en Nepal.
13-12-2012 Creatieve morgen bij Gre Elsinga.
20-12-2012 ‘s Middags om half drie gezamenlijke Kerst viering met
alle Christen vrouwengroepen o.l.v.de CPB in de Schakel
17- 01-2013 In Herbranda: Spreekster mevr. Van Os uit Hommerts Onderwerp : Gelijke kansen wereldwijd en op de koop toe.
21-02-2013 In Herbranda: Spreekster mevr.H. Schipper-Gast uit Buitenpost. Onderwerp : Haiti na de aardbeving.( + collecte !! ) .
01-03-2013 In de Doopsgezinde Kerk aan de Julianalaan: Wereldgebedsdag.
21-03-2013 In Herbranda: Mevr. M. Hoekstra uit Boelenslaan. Aan de
hand van dia’s laat ze planten en bloemen zien uit haar eigen tuin.
18-04-2013 Gezamenlijke slot avond met CPB in Herbranda: Spreker de
heer Age Veldboom uit Eernewoude. Vertelt over zijn werk als schipper.
Misschien in 2013 weer een reisje? Een fijn Passage jaar toegewenst.
Bent U geen lid en wilt U toch eens een avond mee maken , dan bent
U als gast van harte welkom. Informatie bij J.Buma-Sijbrandi (0511541816)

De strip

Op 10 en 11 augustus werd voor de 5e keer de Swaddeekuiertocht gehouden, er deden
ruim 1200 mensen aan de 10,20 of 40 km lange tocht mee (foto’s Hielke Boorsma)
door Dave

Zwembad De Kûpe
Zwemlessen

Wat bieden wij? Op maandag, dinsdag en donderdag zwemles vanaf 16.15 uur, op woensdag vanaf 15.00 uur, op vrijdag vanaf 14.30 uur en op
zaterdag van 8.00 tot 13.30 uur. Wij bieden hiervoor diverse mogelijkheden, neem voor vrijblijvende informatie contact op met de kassa,
tel. 0511-543180 of kijk op onze site: www.dekupe.nl. In zwembad De Kûpe leiden wij de kinderen op voor het erkend zwemdiploma van de Nationale
Raad Zwemdiploma’s. Zij bieden een zwemdiploma met maximale zwemveiligheid. Zie ook: www.npz-nrz.nl.

Samen met uw zoon of dochter op zwemles, wat houdt dit in?

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

Ook in zwembad de Kûpe, Swimming with the stars

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

Duikopleiding

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

B e d ri jvi g he i d door Piet Pettinga
Kantoorgebouw op
mooie lokatie
Sinds juni van dit jaar is één van de tweeling
torens aan de rotonde aan de zuidkant van
Buitenpost in gebruik bij M.J. de Vries Assurantiën en Bankzaken , een bedrijf dat al bijna
10 jaar actief is in o.a. verzekeringen en hypotheken en zich richt op particulieren en ondernemers.
Vanaf de rotonde is het kantoorpand
aan het Ried duidelijk zichtbaar, een pand met veel glas, een ¨open¨ gebouw zonder hokjes en
kamertjes waar transparantie heerst. Tijdens de openingstijden van maandag t/m vrijdag van 9
–12 en ´s-middags van 1 tot 5 bent u van harte welkom. ¨De klant staat centraal¨, luidt het motto
van de Vries en zijn medewerkers. Geen adviezen geven waar je zelf niet achterstaat, dat is door
banken en verzekeraars de afgelopen jaren genoeg gebeurd met alle gevolgen van dien.
De makelaardij is afgestoten, maar voor aankoopbemiddeling en een advies voor een hypotheek
of verzekering kunt u altijd aankloppen. Nieuw is de aankoop-hypotheek zodat u zonder zorgen
een woning kunt gaan kopen. Ook voor complexe zaken zoals pensioen , arbeidsongeschiktheid
, echtscheiding en zakelijke financieringen kunt u bij De Vries terrecht.
Voor particulieren zijn alle verzekeringen aanwezig, van inboedel- tot autoverzekering en bromfiets- tot overlijdensverzekering. Voor het bedrijfsleven heeft de heer de Vries een nieuw bedrijf
opgericht onder de naam Jurisk B.V. , deze tak is gespecialiseerd in risicomanagement, organisatieadvies en verzekeringen. De website biedt u binnenkort nog meer nieuws ( www.verzekeringen-hypotheken.nl). Voor een afspraak kunt u bellen naar 0512(!)-352221. De koffie staat klaar.
De redactie wenst de heren Martien de Vries , Bernard Hoekstra en mevrouw Ingrid de Vries veel
werkplezier toe en veel succes met de onderneming in Buitenpost.

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag: 09.00 t/m 17.00 uur
Vrijdag: 9.00 t/m 17.30 uur
Zaterdag: 8.30 t/m 12.00 uur
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Gewoon Eline

Wat verenig t o ns...

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?’

Schaakclub De Twee Kastelen is nu zo’n 3,5
jaar in Buitenpost gevestigd. Voordat de club
zich hier vestigde was er sprake van een lange
traditie waarin steeds het ene jaar in Kollum, het
andere jaar in Gerkesklooster werd geschaakt.
In een ver verleden is de club namelijk een
fusie van schaakclubs uit deze twee dorpen.
Ook nu komen nog veel schakers van de club
uit Kollum en Gerkesklooster, alhoewel er ook
heel wat Buitenposters en mensen elders uit
de omgeving spelen; DTK is een echte streekclub. Elk jaar houdt DTK een interne competitie
voor het clubkampioenschap met zo’n 20-30
deelnemers. Ook wordt er een rapidkampioenschap gehouden van 20 rondes verspreid over
4 avonden, en als men het rapid-tempo (15
minuten per persoon per partij) nog niet snel
genoeg vindt, kan men een gooi doen naar het
snelschaakkampioenschap (met 5 minuten per
persoon per partij) dat traditioneel elk jaar op
een avond tussen kerst en oudjaarsdag wordt
gehouden. Hiernaast speelt DTK ook met een
drietal teams (twee achttallen en een viertal)
in een externe competitie tegen teams van andere clubs. Het tweede en derde team maken
de lagere klasses van de Friese Schaakbond
onveilig, terwijl het eerste team lange tijd in
de promotieklasse heeft gebivakkeerd en een
paar jaar geleden zelfs kampioen is geworden
en zo promotie naar de landelijke KNSB-competitie heeft afgedwongen. In deze competitie
heeft het eerste team zich nu inmiddels al 2 jaar
op rij gehandhaafd, een unieke prestatie in de
clubgeschiedenis. Afgelopen seizoen was het
erg spannend: bij aanvang van de laatste ronde
stond DTK nog op een degradatieplaats, maar
er werd in die laatste ronde gelukkig met 5-3
gewonnen van de Spasskys uit Groningen, wat

De zomer van mijn leven
De laatste tijd leef ik steeds meer van
dag tot dag. Ik besef me dat je echt
maar één keer leeft en dat je vooral
moet doen wat je niet laten kan. Familie en vrienden liefhebben, veel reizen
en vooral veel lachen. En daar zit ik dan,
in het warme zonnetje. Zuid-Frankrijk, je t’aime! Ik ben hier niet om een
paar weken vakantie te vieren. Wel
mag ik mij de hele zomervakantie lang
animatrice van camping Le Château
in Hauterives noemen. En dat is leuk!
Ik sluit mijn ogen en denk na over de
afgelopen weken. Mooie gebeurtenissen flitsen voorbij. Mijn collega is
inmiddels weer naar Nederland vertrokken en met elkaar hebben we het
hoogseizoen overleefd. Een aantal
hoogtepunten: in vijf weken hebben
we samen meer dan twee kilo chocopasta naar binnen weten te werken.
Niet alleen op stokbrood, maar ook
als delicatesse, tussendoortje, of hoe
je het maar wilt noemen. Gewoon
lekker, omdat het kan. Gelukkig ben
ik erg trots je te mogen vertellen dat
we deze kilo’s er ook weer afgetraind
hebben. Drie keer per week mini-disco, drie keer per week ochtendgym.
Ook hebben we een onwijs grote spin
vermoord (en het staat op film – als
dat geen hit op YouTube wordt!), onder de sterrenhemel geslapen en de
eigenaar van de camping midden in
de nacht in zijn blote, harige billen over
de camping zien rennen. De zomer
van mijn leven! Dit zijn de dingen die
het leven zo leuk maken en hier kan
ik van genieten. Zelfs op de momenten dat het even tegenzat: ik miste
mijn familie en vrienden, mijn piano,
elektrische tandenborstel, WhatsApp,
een bruine, platte boterham met jong
belegen kaas en dat ene Nederlandse
meisje dat naar me toe kwam om me
te vertellen dat ik vet hard snurk kon
ik toen ook wel schieten. ‘Juffrouw? Ik
heb jou horen snurken, vannacht.’ Ik:
‘Maar dat kan helemaal niet, ik slaap
in een huisje.’ ‘Heus wel, juf, je snurkt
heel hard. Het gaat door de muren
heen.’ Au. En daar kan ik het weer mee
doen. Ik glimlach. Tegen de tijd dat je
dit leest ben ik alweer in Buitenpost.
De feestweek heb ik jammer genoeg
moeten missen, maar wat mij betreft
zijn deze zeven weken die ik in Hauterives heb doorgebracht één groot
feestje geweest.
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Schaakclub De Twee Kastelen (DTK)
precies voldoende
voor
handhaving
bleek. De thuiswedstrijden
van
het eerste team
van DTK worden
op zaterdagmiddag
afgewerkt, en de
thuiswedstrijden
van het tweede en
derde team op de
vrijdagavond
tegelijkertijd met de
clubcompetitie. Op
onze schaakclub is
plek voor ieder type
schaker, zowel voor
de zwaargewichten
als de huisschaker,
zowel voor schaWedstrijd in Assen. De spelers van DTK zitten aan de linkerkant van de borden.
kers die het een
(eigen foto)
prachtig spel vinden
als degenen die het
gewoon voor de gezelligheid spelen. Als u een
met onze jeugdleiders Johan Adema (0511keer wilt komen kijken of meespelen, neem dan
544895) en Rick Weggen (06-27443987). Voor
even contact op met onze wedstrijdleider, Almeer informatie over de schaakclub kunt u ook
bert Jan Hummel (tel. 0511-451794). Gastspeterecht op onze website, www.sc-dtk.nl. Zodra
lers kunnen vrijblijvend een aantal keer meehet nieuwe seizoen van start is gegaan zullen er
spelen. De eerste competitieronde is op vrijop onze site regelmatig verslagen te lezen zijn
dagavond 7 september vanaf 19:45.Ook voor
van de verrichtingen van de Buitenposter schajeugdspelers is er meer dan genoeg plek op
kers. Hopelijk tot kijk!
onze club. Voorafgaand aan de competitie van
de senioren op de vrijdagavond wordt er training
gegeven en worden er partijen gespeeld met
de jeugdleden, van 18:30 tot 19:30. U kunt uw
kind vrijblijvend een aantal keer mee laten doen
om te kijken of schaken iets voor hem/haar is.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen

D e foto

NVVH Vrouwennetwerk
Buitenpost e.o.
Bijeenkomsten seizoen 2012/2013.
Dinsdag 18 september 2012: 19.45 uur: “De Schakel” Buitenpost, Mevr.
Anneke Kuipers, Ijlst; “Het Dokkumer Lokaaltsje”. Het legendarische
spoortraject van Leeuwarden naar Anjum en van Leeuwarden naar Franeker/Harlingen.
Dinsdag 16 oktober 2012: 19.45 uur, “De Schakel” Buitenpost, Mevr.
A.L.Sindhunata, Drachten; cupunctuur en vrouwenkwalen, o.a. pijnbestrijding.
Dinsdag 20 november 2012: 19.45 uur. M.F.C. Tillehûs Kootstertille, Dhr.
Gabriël Vriens, Franeker: Het leven van Rembrandt van Rijn en Saskia Van
Uilenburg.
Dinsdag 18 december 2012: 15.00 uur “De Schakel” Buitenpost, Dhr. J.
van Buuren, Kollum; Kerststallen vertellen hun verhaal.
Dinsdag 8 januari 2013: 10.00 uur “De Schakel” Buitenpost, Nieuwjaarsvisite.
Dinsdag 15 januari 2013: 19.45 uur “De Schakel” Buitenpost, Dhr. Meirink, Wijnaldum; Leven, werken en tradities in Rusland.

In de bakfiets van de kinderopvang (Foto: Hielke Boorsma)

Handen
die uit de mouwen
Spits gezegde
gestoken worden,
zijn mooie handen

Ned. Rode Kruis, afdeling Achtkarspelen

Excursies
Donderdag 20 september 2012: Kwekerij Mensuma in Tolbert en Roesd
in Tolbert over het maken van reproducties z.g. giclées.
Oktober 2012: Gemeentehuis Buitenpost.
Zaterdag 24 november 2012: De oudheidkamer in Visvliet.
Dinsdag 29 januari 2013: Bijzonderhedengalarie in Oudega. Poppen en
kinderwagens.
Woensdag 6 maart 2013: Fietsmuseum Zuidhorn.
Vrijdag 19 april 2013: Provinciehuis Leeuwarden.
Heeft u belangstelling voor deze programma’s of excursies en bent u nog
geen lid? Neem dan contact op met Alie Lammerts, tel. 0511 541327.

Programma 2012 – 2013
27 september: Start van het seizoen voor vrijwilligers
in Museumboerderij Ot en Sien te Surhuisterveen.
Aanvang: 9.15 uur.
18 oktober: Dochters van kunstschilder Klaas Koopmans komen voor gasten en vrijwilligers vertellen
over hun vader in Herbrandastate, Herbranda 1 te
Buitenpost. Aanvang: 9.15 uur.
15 november:De heer H. Louwsma komt voor gasten en vrijwilligers vertellen over de aspecten van het
weer in De Schakel, achter de Kruiskerk, Voorstraat 15
Buitenpost. Aanvang: 9.15 uur.
20 december: De heren Herrema en Otten van Fryske folkgroep ‘Tsjirmerij’ komen voor gasten en vrijwilligers vertellen over Ierland met ondersteuning van
doedelmuziek in De Schakel te Buitenpost. Aanvang:
9.15 uur.
17 januari: Mevrouw A. Kuipers vertelt dan voor gasten en vrijwilligers over It Dokkumer Lokaaltsje in De
Schakel te Buitenpost. Aanvang: 9.15 uur.

21 februari: Feestmiddag uur in De Lantearne, Jan
Binneslaan 49 te Surhuisterveen van 14.00 - 16.30
uur met it wivekoor De Seefûgeltsjes uit Holwerd.
Entree: € 6,- per persoon, inclusief 6 loten.
21 maart: Evaluatiemorgen voor vrijwilligers met mevrouw R. Helder van de Manuele praktijk uit Surhuisterveen in De Schakel te Buitenpost. Aanvang: 9.15
uur.
18 april: Lentebroodmaaltijd voor gasten en vrijwilligers in De Lantaerne te Surhuisterveen. Aanvang:
17.00 uur.
30 mei: Bingo voor gasten en vrijwilligers in De Schakel te Buitenpost.
Aanvang: 9.15 uur.
Meer info over ons Rode Kruis kunt u krijgen van mevrouw A. Bruintjes alhier: tel. 54 45 24 en mevrouw
A. Vries alhier, tel. 54 44 10.

Sjarmeur

door Janne Oosterwoud

Ik bin ferlyfd. Dat is min Frysk. It
moat wêze: ‘ik bin fereale’. Mar sa
fielt it hielendal net. It fielt as ferlyfd, gewoan smoarferlyfd! Sa, it
hege wurd is der út. Myn maat wit
der ek fan, dy nimt genoegen mei it
twadde plak. Sadwaande kin ik der
no ek frij oer skriuwe. Ik wol der
net geheimsinnich oer dwaan, it kin
je op elke leeftyd oerfalle en dan is
der gjin hâlden oan. Dei en nacht
tink ik oan him. Foar altyd soe ik by
him wêze wolle.
Us leafde is in bytsje skruten begûn.In foarsichtich krûpke, wat

hân yn hân wurk, sa sawat. Net
te hurd út ein, je moatte earst wat
oan elkoar wenne. Tegearre prate,
dat kinne wy hiel goed. Ik fertel oer
myn wrâld en hy fertelt oer dy fan
him. Dy ferskille noch al wat en wy
brûke ek hiel ferskillende wurden.
Mar dat is gjin probleem, de taal
fan de leafde giet rjocht nei it hert.
Syn blauwe eagen mei fiere djipten
sjogge my sa iepen oan dat ik der
hast yn ferdrink. Fiif moanne âld, dy
lytse sjarmeur fan ús dochter.

Nu ook voor al uw catering!

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

Stapelkorting!

1 stuk: -50% korting
2 stuks: -60% korting
3 stuks: -70% korting

Kl i m i n d e p e n ... Kornelis Bijlsma
Kornelis Bijlsma studeerde fysiotherapie in Leeuwarden en heeft
als fysiotherapeut onder andere
in Singapore en in Zwitserland
gewerkt. In zijn hoedanigheid als
sportfysiotherapeut begeleidt hij
al meer dan 20 jaar verschillende
sportbonden. Dit bracht hem over
de hele wereld.
48 jaar geleden werd Kornelis geboren in Burgum. Na de middelbare school koos hij voor het CIOS in
Heerenveen. “Ik was goed in de
meeste sporten”, vertelt Kornelis
“. In Heerenveen kreeg Kornelis
les van docenten, die later landelijke bekendheid kregen, zoals
Foppe de Haan, Henk Gemser,
Hans Westerhof, Tjalling van der
Berg en Tjaart Kloosterboer. “Die
mannen slaagden er goed in om
hun manier van denken, handelen
en coachen op de studenten over
te brengen. Ze zijn nog steeds erg
succesvol en actief in de (topsport)
begeleiding! Door het CIOS, met
vakken als inspanningsfysiologie,
sportgezondheidsleer en sportmassage had Kornelis een goede
basis om door te gaan met de opleiding Fysiotherapie.
Kornelis is samen met Menno
Schaafsma eigenaar van “De
Vesteynde” die recent een forse
uitbreiding heeft ondergaan om
aan alle vraag te kunnen blijven
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Kornelis Bijlsma, sportfysiotherapeut

Kornelis als fysiotherapeut mee naar de jeugd Olympische Spelen in Innsbruck, Oostenrijk (eigen foto)

voldoen. De fysiotherapie praktijk
heeft naast de hoofdvestiging in
De Westereen een dependance in
Buitenpost die achter “The Point”
in Bewegingscentrum Fit4You
gevestigd is. Menno Schaafsma
werkt hier enkele dagdelen. Daarnaast is er ook een praktijk voor
Oefentherapie mensendieck in gevestigd. www.devesteynde.nl
Op dit moment zijn wij als praktijk
betrokken bij de voorbereidingen
voor de Olympische winterspelen
van Sotsjii. We begeleiden de nationale shorttrack ploeg op weg

naar de winterspelen van 2014.
Dit betekent dat we naast de voorbereidingen voor de spelen ook
meegaan naar alle wedstrijden die
gehouden worden over de wereld.
Dat betekent reizen en werken tegelijk.
Naast de shorttrack worden wij
ook regelmatig gevraagd om als
fysiotherapeut te werken voor andere bonden zoals bijvoorbeeld de
skeelerbond. Het EK skeeleren
in Szeged, Hongarije, is daar een
voorbeeld van.
Van 13 tot en met 23 januari is Kornelis als fysiotherapeut mee geweest naar de jeugd Olympische

Uit d e ou d e d o os
D eze kra nt is
opgemaakt door
Lie s b eth
(h a a r e e rste kra nt ).
M et o n d e rsteu ni n g
va n C athy (a d vie s e n
e nke l e a d ve r te ntie s).

Spelen in Innsbruck, Oostenrijk.
Dit evenement is uitsluitend bedoelt voor jonge Olympiërs tot 16
jaar. Het evenement is identiek aan
de Olympische Spelen voor senioren. Het evenement is relatief
nieuw en bedacht door de voorzitter van het IOC, Jack Rogge. Door
jonge atleten op vroege leeftijd al
in aanraking te laten komen met
de Olympische Spelen hebben
zij ervaring op kunnen doen met
de spelen in al haar facetten. De
Jeugd Olympische spelen werden
een groot succes voor Nederland.
Er werden 7 medailles gewonnen.
Mijn taak was om de Olympiërs fit
te houden en te behandelen en dat
was nog een hele klus met meer
dan 20 atleten.
Naast de mondiale sport houden
wij ons op lokaal niveau ook nadrukkelijk bezig met de sportgezondheidszorg. Vele verenigingen
en individuele atleten hebben de
weg naar De Vesteynde weten
te vinden. Onze fysiotherapeuten
hebben haast allemaal affiniteiten
met sporten en dat maakt dat we
ook als hecht team kunnen werken.
Sport wordt heden ten dage vaak
aangegrepen om geld op te halen
voor goede doelen. Een voorbeeld
van zo’n doel is de stichting groot
vetzet tegen kanker die zich inzet
voor de strijd tegen kanker. De
Alpe d’Huzes is daar ook een voor-

beeld van.
Op achtentwintig augustus reizen
er vanuit Therapie- en Trainingscentrum de Vesteynde zes therapeuten naar de Mont Ventoux met
de stichting groot vetzet tegen
kanker om op één september aldaar samen met meer dan duizend
andere fietsers, hardlopers en
wandelaars deze “kale berg” op te
fietsen, lopen of te wandelen. Dit
alles voor de strijd tegen kanker.
Door in de sport actief te zijn moet
je zelf ook blijven sporten vind ik.
De beklimming van de Mont Ventoux is daar een voorbeeld van.
Dat dit niet ongetraind kan moge
duidelijk zijn dus zijn er de afgelopen maanden veel kilometers
gemaakt om de “ kale berg” misschien wel drie keer op een dag
omhoog te fietsen.
Daarnaast start Kornelis op zestien
september in de offroad Triatlon
van Ameland. De sport die Kornelis al meer dan 20 jaar beoefent.
Met deze sporttak is hij in 2000
en 2004 op de Olympische zomerspelen van Sydney en Athene geweest als fysiotherapeut.
Nu al een bewogen sportleven
achter de rug en de beste jaren
moeten nog komen……………
Sportieve groet Kornelis Bijlsma
(De pen wordt doorgegeven aan:
Janco Slingerland.)

D e n atuur foto

R e a g e re n?
Mail naar
l ie s b eth. b i b u p o st @
g m a i l.c o m
Afscheidsfoto: 7e klas openbare lagere school 1949. Staande v.l.n.r.: Annie Bos, Wiebe
Jansen en Henk Kruiswijk. Zittend v.l.n.r.: Appie Joustra, Roelie Hofstra en Froukje van
der Ploeg (foto: Juul Beerda)

Brimzen
praat

Cola en water
Cola is een uitstekend middel
om de voorruit van de auto te
reinigen! Vrachtwagenchauffeurs gebruiken cola om de motor van hun truck beter te laten
draaien… Corrosievlekken kun
je oplossen door er een blik cola
over te gieten. Roestvlekken op
chroom wrijf je weg door een
stukje aluminiumfolie rijkelijk
in cola te dopen. Cola wordt in
Amerika door wegpatrouilles
gebruikt om na een ongeval
bloedsporen te verwijderen.
Vetvlekken op kledij: Doe bij
het wasgoed een blik cola in de
trommel, daarna gewoon het
programma draaien. Om de wc
te reinigen: Giet een blik cola in
het toilet, laat de zaak een tijdje

rusten en spoel door… onberispelijk proper.Als een botje twee
dagen in een glas cola ligt, is
het zo goed als opgelost. Het actief bestand-deel dat hiervoor
zorgt, is fosforzuur. Het heeft
een pH-waarde van 2.8 en kan
een stukje vingernagel in ongeveer vier uur volledig oplossen.
Fosforzuur steelt bovendien
calcium uit onze beenderen en
is de belangrijkste oorzaak van
het toenemende aantal gevallen
van osteoporose. Enkele jaren
terug werd een Duits onderzoek
gevoerd naar de oorzaken van
osteoporose bij kinderen tot 10
jaar. Resultaat: in alle gevallen
was er sprake van een overmatige consumptie van cola. Bovendien wordt het transport
van cola gecatalogiseerd onder
de noemer ‘gevaarlijke stoffen’.
Cola Light wordt door artsen
en onderzoekers nog meer beschouwd als een tijdbom door
de mengeling van coca met aspartaan (kunstmatige zoetstof)
en wordt ervan verdacht de oorzaak te zijn van Lupus (chronische vorm van huidtuberculose,
vooral in het gezicht) en de degeneratie van het zenuwstelsel.

Poets nooit je tanden na het
drinken van cola. Je verwijdert
het email van je gebit. Water: Een
onderzoek van de universiteit
van Washington toont aan dat
een glas water tijdens de nacht
voor nagenoeg 100% het hongergevoel wegneemt van mensen die een dieet volgen. Tekort
aan water is de belangrijkste
oorzaak van vermoeidheid tijdens de dag. Een minimale vermindering van 2% water in het
lichaam kan de oorzaak zijn van
incoherentie
(onsamen-hangendheid) van het korte termijn
geheugen, problemen bij het rekenen en verminderde concentratie voor de computer of bij
het lezen van een gedrukte tekst.
Verschillende studies tonen aan
dat bij 80% van de mensen met
rug- en gewrichtsklachten de
pijn aanzienlijk vermindert
door het drinken van acht tot
tien glazen water per dag. Het
drinken van vijf glazen water
per dag vermindert het risico op
darmkanker met 45% en kan het
risico op borstkanker verminderen met 79%. Drink dus dagelijks
de hoeveelheid water die het lichaam nodig heeft.

Een berichtje van een lezer: “Tussen de feestactiviteiten en de zomerse buien genieten
wij in onze tuin van de in volle loei staande Campsis je ziet dit niet zo vaak volgens ons en
een ieder die op bezoek komt.” (Foto: gemaakt door desbtreffende lezer)

Sprek wurd fan ‘e moanne
De pet
As ús heit fan it aaisykjen thúskaam die er de holle foarsichtich foaroer
mei de hannen ûnder de pet. Wy seagen dan fol bewûndering yn dy pet
fol aaien.
Dy man hat hiel wat ûnder de pet.
Die man heeft een goed verstand.
Op skoalle smyt se der wat mei de pet nei.
Ze doet helemaal haar best niet op school.
Ik ha my raar yn ‘e pet lûke litten.
Ik heb mij erg laten misleiden.
Hy hat de pet wat skean op.
Hij is een beetje eigenaardig.
Pet ôf foar it ferline, de jas út foar de takomst.
Respect voor het verleden, actief voor de toekomst.

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

Als het van hout moet zijn!

Openingstijden

P r ijs p uz zel

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.
alpaca
dijk
kilometer
rugzak
sportief
water
barbecue
grasland
muziek
schoenen
stal
zandsloot
bouwvak
kamperen
pad
spoor
wandelen
zomer

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 14 september.

Oplossing prijspuzzel juli.
De puzzel in het meinummer heeft 26 correcte inzendingen opgeleverd!
De oplossing luidde: natuurmarkt.
De winnaar is: M. Meetsma, H. de Withstraat 50.
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Buitenpost 1940-1945 deel -25In ons vorig deel passeerden een vijftal
koeriers(ters) de revue. Maar er waren
meer. Toen de mannen zo langzamerhand uit veiligheidsoverwegingen er mee
moesten stoppen, vulden vrouwen de
leeggevallen plaatsen op.
De illegale postbezorging (3)
Alie van der Weij van de Kuipersweg was één
van de koeriersters die de verbinding Groningen-Leeuwarden vice-versa onderhield. Zij
zorgde voor de schakel Burgum-Grijpskerk
(zie hiervoor dl.7). Zij zorgde er tevens voor
dat ze de illegaal gestencilde Trouwbulletins
in huize Terpstra in de Julianalaan naar bepaalde adressen bracht, van waaruit deze
verder werden verspreid. Deze adressen
waren niet alleen in Buitenpost. Om zich bij
controle te camoufleren stond op haar persoonsbewijs dat ze verpleegster van beroep
was. Daarmee kon ze dan tegelijk kenbaar
maken dat ze de fiets nodig had voor haar
werk en dus niet gevorderd kon worden. Bij
al haar tochten had ze slechts één keer een
controle. De papieren die ze moest bezorgen verborg ze onder de kleren op haar rug.
Door alle weer en wind, regen en sneeuw, de de koerster
Jantje Dijk, hulp in de huishouding bij het gehaar werk.
zin Van der Weij, verving Alie, wanneer deze
verhinderd was. Jantje werd in Burgum gearneer men er mee begon. En daarom gaf iedere
resteerd en zat 80 dagen in gevangenschap (zie
opdracht weer nieuwe spanning. Geen van de
daarvoor deel 7).
koerier(sters) sprak daar later veel over, behalLiesbeth Atsma woonde in Drachten. De laatve Liesbeth. Haar eerste boodschap moest ze
ste oorlogswinter werd de berichtgeving van en
naar Hardegarijp brengen. Op het station zou
naar Drachten steeds intensiever. Het werd de
een man staan aan wie ze een brief moest
verbindingsschakel tussen de districtscommanoverhandigen. Deze zou haar vragen of ze van
dant en Van Mourik. Ze moest herhaaldelijk naar
Drachten kwam. Liesbeth moest antwoorden
het gemeentehuis. Op één van die reizen zag
dat ze weer naar Drachten terug moest. Onderze in de verte iemand naderen met een paard.
weg zag ze overal verraad. Ze dacht dat iedereen
Dat was uitzonderlijk. Wie liep er nu zomaar met
iets wist van die brief. En toen ze een paar Duitzo’n dier? De bezetter vorderde op dat moment
se militairen zag, was het helemaal mis. Maar
ieder paard dat ze te pakken konden krijgen.
langzamerhand werd ze rustiger. Tot ze op het
Toen ze dichterbij kwam,zag ze tot haar verbijna lege perron twee mannen zag staan. Wie
bazing dat het Hoogsteen uit Surhuizum was,
was nu de juiste? Het duurde een kwartier, een
voor haar geen onbekende. Het bleek dat deze
half uur, het zweet brak haar uit. Wat moest ze
op weg was naar een boer in de Mieden. Deze
doen? Eén van de mannen stond onbeweeglijk,
kon het dier niet missen en stond op zijn beurt
de tweede liep liep voortdurend heen en weer.
altijd klaar voor het verzet. Het paard stond met
Tenslotte kwam deze op haar toe en vroeg:
nog een aantal in de schutstal in Buitenpost,
“Komt U van Leeuwarden?”. “Nee”, luidde haar
om de volgende dag naar Duitsland vervoerd te
antwoord. Daarop verliet hij het perron. Toen hij
worden. Dit was Hoogsteen ter ore gekomen
uit het gezicht verdwenen was, kwam de andeen deze bewees hem hiermee nu een wederre op Liesbeth af. Hij vroeg haar of ze die man
dienst, een sterk staaltje. Ondanks de spannenkende. Maar dat was niet het geval. De terugreis
de momenten die Liesbeth meemaakte werd
verliep heel wat rustiger. Zo gaf iedere opdracht
ze nooit gepakt. Maar dat wist men niet, wanspanning, nooit wisten ze hoe hun tocht zou af-

lopen.
Johannes van der Weij vertelde dat zijn zuster als koerierster pakketten bonkaarten bij
diverse “distributeurs” bezorgde. Daarmee
bedoelde hij personen die de bonkaarten op
hun beurt weer bij de onderduikadressen
brachten. Hij zelf bracht ze mee voor zijn
zuster.
Harm K. Dijkstra van de O.D.-groep Buitenpost haalde periodiek zijn envelop met bonkaarten onder de deurmat bij Fré Veenstra
vandaan, om ze daarna op de bestemde
adressen af te leveren. Ook verspreidde hij
nummers van het illegale blad “Vrij Nederland”. Deze kreeg hij periodiek van de verzetsman Hielke Brouwer uit Twijzel.
Pieter Emo Brons woonde in de Julianalaan
en was ambtenaar op het gemeentehuis.
Hij distribueerde in Buitenpost de illegale
bladen “Vrij Nederland” en “Trouw”. Deze
kreeg hij van Anne Terpstra, eveneens woonachtig in de Julianalaan.
Andries van der Meer was naast koerier
eveneens distributeur van bonkaarten.
Jac. Rusticus bezocht als collectant van het
N.S.F. een aantal vertrouwde adressen.
Meermalen werd ook gebruik gemaakt van
ouderen en kinderen. Zij waren een groep
die toch weinig of niet verdacht was. Er is ons
in Buitenpost één geval bekend.
Anne van Lune was 9 jaar toen hij overgeschreven berichten van de Engelse zender radio-Oranje naar een aantal adressen bracht. Deze zender
werd thuis illegaal beluisterd. De briefjes verborg hij in zijn laars. Meester Anne Terpstra nam
wel enveloppen met bonkaarten mee naar de
M.U.L.O., om deze mee te geven aan leerlingen
naar enkele adressen, zonder dat ze wisten wat
er in zat. Het is ons niet bekend of er in Buitenpost meer van dergelijke gevallen bekend zijn,
ook niet of er meer koeriers(sters) werkzaam
zijn geweest. Behalve Alie van der Weij en Jantje Dijk, wist niemand iets van elkaar. Er zullen
ongetwijfeld meer distributeurs werkzaam zijn
geweest. Het groot aantal onderduikers vereiste
veel bonkaarten. Daarbij kwam dat een distributeur vanwege de veiligheid niet teveel adressen
had. En dit distribueren moest met alle voorzichtigheid gedaan worden. De koerier(sters) en de
distributeurs, ze waren de onmisbare schakels
in het ongewapend en gewapend verzet.
Jasper Keizer

Volksverhalen uit de Friese Wouden -deel 5Dominees C
Preek en preekstoel (3)
17. De gebraden eend
Bla blaIn dûmny earne yn de Wâlden wie sljocht op brette ein.Op in sneintemoarn hie de húshâldster in ein oer
‘t fjûr. Wylst syn earweardige op ‘e preekstoel it wurd
ferkundige siet de húshâldster ûnder syn gehoar. De
pasterije stie njonken de tsjerke en ‘t keukensfinster stie
omheech skood. Dêr rûkte de dûmny dat de ein oanbrânde. Hy sei fan ‘e preekstoel ôf: “In de grondtekst
broeders en zusters staat. Wentem den enten went er
verbrentem den enen kentem. ”Sa spruts dûmny, fol
noed oer syn brette ein. De húshâldster wie in bitûften
ien en koe harkje yn alle talen. Hja fleach ta de tsjerke út
en kearde de ein om.

Jurjen van der Kooi (eigen foto)

18. De prekende ouderling
In dûmny wie ris in kear mei de tsjerkerie oan ‘t fergaderjen. Ien fan ‘e
mannen murk op dat de dûmny mar in ferhipt maklik baantsje hie. Ien kear
preekje op snein en hy hie ‘t wyklean binnen. “Ja,” sei dûmny, “mar sa’n
preek liicht der net om.” “’t Soe my ek nochal wat wêze,” sei de oare,
“dat koe ik ek noch wol.” “No, dan matte jo dat mar ris prebearje”, sei
dûmny. Sy praatten ôf, de sneins dêroan soe dy man de preek hâlde. Mar
doe’t it sa fier wie fertroude de dûmny it dochs net rjocht. Hy sei: “Wit
jo wat? Ik krûp ûnder yn ‘e preekstoel, wylst jo it wurd dogge. Wurdt der
dan wat ferkeard sein, dan ferbetterje ik it wol. Dan prate jo my mar nei.”
De man bigoun dy sneins te preekjen en dûmny siet ûnderyn. It gong mar
skoan. Mar dûmny siet net maklik en op in stuit, krekt doe’t de âlderling
sei: “En Adam zeide tot Eva …” sei dûmny: “Je moet de benen wat van
elkaar doen.” Doe rôp de man dy’t preke de hiele tsjerke oer: “Je moet de
benen wat van elkaar doen.”

19. Wat Petrus zei
Yn Droegeham wenne njonken de pasterij in slachter,
dy hiet fan Petrus. It barde no faak, dat de faam fan syn
earwaarde sneintemoarns noch yn ‘e gauwichheit efkes
wat fan ‘e slachter helje moast, en sa ek ris wer op in
moarn, dat it domineeske yn ‘t sin kaam, dat de fleispanne leech wie. Mar dûmny stie by Petrus tsjok yn ‘t kryt,
dat dy tochte, oan dat boargjen algeduerigen moat mar
ris in ein komme. Dat hy sei tsjin ‘e faam: “Dû moatst
mar tsjin dûmny sizze, dat er earst it âlde bitelje moat,
earder kriget er net wer wat.” De faam rekke sûnder
fleis op hûs ta. Nou preke dûmny hiel tafallich dy moarns
krekt oer Petrus. De faam kaam yn ‘e tsjerke, en dêr sei
dûmny: “En wat zei Petrus toen?” De faam miende dat
er it tsjin har hie en hja sei: “Dûmny moast earst it âlde
bitelje, earder krige dûmny net wer wat.”

20. Petrus’ schoonmoeder
Yn de tiid dat der noch gjin autos wiene wie der in dûmny, dy hie in grutte
gemeente. Hy moest elke snein trije doarpen bepreekje, mar dan hâldde
er altiten deselde preek. Op in moarn doe preke er earst yn it doarp dêr’t
er wenne. Hy preke oer de frou fan Petrus, dy’t de koarts hie. De middeis
moast de koetsier him nei it twadde plak bringe en dêr preke de dûmny
wer oer de frou fan Petrus. De koetsier hie deselde preek de moarns ek al
heard. De jûns hearde dy koetsier yn it trêdde plak nochris wer dat de frou
fan Petrus de koarts hie en op bêd lei. De oare moarns moest dy koetsier
de wein skjinmeitsje. Doe bigûn de klok te lieden. Dêr kaam dûmny oan,
en dy sei tsjin ‘e koetsier: “Der is fêst ien dea, want de klok let. Eigenaardich dat ik net wyt wa’t dat is, want it is hjir allegear fan myn gemeente.
Dêr hienen se my dochs fan yn kennis stelle matten.” “Ik tink,” sei de
koetsier, “dat se tochten, dat dûmny ‘t wol wiste. Want it sil de frou fan
Petrus wol wêze, dy’t dea is. Dy wie juster al tige min.”
							

Jurjen van der Kooi

Desperate
Hyveswife - 4 Gesien Leguijt, 28 jaar, moeder van
drie zoons, hield een dagboek bij
vanaf de geboorte van haar jongste
telg. Haar dagboek was wekelijks
te lezen op hyves (sociale media).
Hier is het verhaal van een doodgewone huisvrouw, een doodgewone moeder met een doodgewoon
leven.
Zomer
Zongekuste schouders en zongebleekte haren. Sprankelende
blauwe ogen en kwetterende
stemmetjes: Het is zomer in
onze tuin! Al een paar weken is
het heerlijk weer. En de kinderen
weten zich geen raad met dit gegeven. Overdag is het heerlijk!
Lekker zwemmen in ons bad van
de Action (had ik even slim op
de kop getikt, maar toen kwam
ik erachter dat het ding alleen op
de plek past waar wij altijd zitten,
tja je bent blond of je bent het
niet). Overdag spelen we met
water, eten we de Noordpool
aan ijsjes op en kliederen we elkaar onder met zonnebrandcrème. We lachen, gieren, brullen
en kunnen onze lol niet op. Aan
het einde van de middag eten
we onze warme prak buiten in
de tuin, allemaal lekker zoezelig
van de warmte en stappen we
buiten onder de broes (onze geïmproviseerde buitendouche) en
spoelen we de gesmolten ijsjes, de veel te dik aangebrachte
zonnebrandcrème en de modder
(aangemaakt met zwembadwater) van onze lijfjes. We lachen,
gieren, brullen tot de broes uitgaat…. En dan begint het klieren, mieren en brullen! ‘Nee ikke
niet tanduh poetsuh!’ ‘Nee ikke
niet oppe bed! Nee….neee….
neeeee! We worstelen ons elke
avond als volleerde ouders door
deze drama’s heen. We brengen
de stoere kerels op bed, zingen
gebedjes en vragen hoe de dag
was, we zoenen, knuffelen en
zeggen dat we van ze houden,
we zwaaien nog even en doen
de deur op een kier. Dan draaien
we ons naar elkaar toe en zien
de blikken in onze ogen veranderen. Pure vechtlust! Wij kunnen
na zo’n warme dag de kinderen
prima in de rust krijgen! Kom op!
We zijn goed! We zijn beter! Wij
zijn volwassen! We kunnen ze
aan! En elke avond blijkt weer
dat deze peptalk zéér hard nodig
is! Want we zijn moe, moeier
moeder en vader! We zijn zongekust en rozig en moe van de warme dag en de kinderen breken
gezellig hun kamertje af, onder
luid gegil en geschreeuw! Ach,
na een paar waarschuwingen
(sommige iets harder dan in principe zou hoeven, maar ja vader
en moeder zijn ook moe) worden
er knuffels ingeleverd (ze hebben
er allebei, zoals stoere, zachte
jongens betaamt, meer dan genoeg in hun bedjes liggen). En na
een uurtje of wat liggen Fluffie,
Krokie, Tinkywinky, Lala en verschillende doekjes in diepe rust
op de overloop. Onze blagen
liggen in diepe rust omgekeerd
in hun bedjes. Vader en moeder
zitten uitgeblust in de tuin een
biertje te drinken. Het is gelukt!
Er is weer een heerlijke zomerse
dag voorbij!

Toewijding
in techniek...
•
•
•
•
•
•

cv
dakbedekking
elektra
gas
riolering
water

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

De nieuwe collectie breigaren
voor sjaals is binnen!

50% Korti n g
Op de gehele zomercollec tie!
CHRISTINASTRAAT 4
9285TM BUITENPOST
0511 541635

borgers
s p e r z i e b o n en

5 kilo
€ 4, 5 0
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Buitenposters fietsen

In de BinnensteBuitenpost wordt regelmatig aandacht geschonken
aan de fietsprestaties welke onze redactrice Cathy en haar Tjeerd
ondernemen. Er zijn echter meer Buitenposters die indrukwekkende
prestaties op de fiets (geen elektrische) verrichten. Zo fietste Andries Sijtzema dit jaar voor de vijftigste maal de Elfstedentocht; Jan
Schaafsma ging samen met een bevriende collega uit Burum op de
fiets naar Rome. Wij beginnen deze Sportkoppen met Theo Wouda,
Elmar Schraa en Rindert Zijlstra, het zogenaamde Switte 4 Energyteam. Bewegingscentrum Switte ondersteunde het drietal met trainingschema’s en sponsoring, vandaar de keuze voor deze naam. Voor
het goede doel Join 4 Energy beklommen zij de Mont Ventoux.
In actie.
De drie Buitenposters kwamen in
contact met deze stichting uit Twente die als doel heeft geld op te halen
voor wetenschappelijk onderzoek
naar energiestofwisselingsziekten.
Het uiteindelijke doel is het ontwikkelen van een medicijn tegen deze
ziekten. De meeste mensen die aan
deze ziekte lijden halen het 18e levens jaar niet. Het is dus niet alleen
de uitdaging om de Mont Ventoux te
bedwingen, maar ook om deze mensen te helpen via sponsorgelden.
Op 30 mei het vertrek vanuit Buitenpost naar Apeldoorn, gesponsord
door Taxi NOF. In Apeldoorn staan 2
bussen en veel auto’s klaar om hen
met 250 anderen naar Frankrijk te
brengen. Dat is inclusief verzorgers
en supporters. Het aantal fietsers
dat de Mont Ventoux op 2 juni beklimt, bedraagt 200. Een dag van te
voren rijden de Buitenposters een
ontspannend trainingsritje. Het bevalt uitstekend, bergje op, bergje af
ook al voelt Theo pijn in een schouder. Toch maar even naar de sportarts, welke hem eerst behandelt
met acupunctuur en later pijnstillers
en spierverslappers voorschrijft.
Theo kan de volgende dag gewoon
starten. De verzorging door de stichting Join 4 Energy is uitstekend; de
begeleiding is top. Er zijn ook twee
voormalige profrenners mee als adviseurs; Erwin Nijboer en Rob Harmeling. De Buitenposters zijn vooral
onder de indruk van Harmeling. “Die
man nam één van de patiëntjes, Gerben, in een draagzak op zijn rug en
fietste vrijwel zonder moeite naar de
top van de Mont Ventoux. Gerben
vond het prachtig”.

pen niet langer en daarom meldt hij
zich bij de sportarts. Het advies luidt:
afstappen en dat doet Theo dan ook
met grote tegenzin. “Het was niet
het leukste bericht, maar wel de verstandigste beslissing”, vertelt Theo.
Ondertussen klimmen Rindert en Elmar gestaag door naar de top van de
Mont Ventoux. Op circa 2 kilometer
van de top staat een monument ter
nagedachtenis aan Tommy Simpson,
een Engelse beroepsrenner, die in
1967 op die plek overleed aan de
gevolgen van een zonnesteek. “De
meeste fietsers bleven daar even
staan”, vertelt Rindert “Maar ik zat
in een goede cadans en ben doorgefietst”. “Het weer was erg warm”,
aldus Elmar “ik heb zeker vier en een
halve bidon leeggedronken. Het ging
erg moeizaam met mij. Onderweg
zie ik plotseling Theo staan. Ik snapte
er niks van, want ik dacht dat ik hem
achter mij had gehouden. ‘Ik vertel
het je later wel, riep Theo me na”.
Later blijkt dat Theo met een auto is
meegereden”. Rindert fietst in ongeveer 2 uur naar de top; Elmar doet
er een uur langer over. En dan moet
je op de fiets weer naar beneden en
dat is nog een hele opgave. “Je suist
met een snelheid van ongeveer 60
km per uur naar beneden”vertellen
Rindert en Elmar “Remmen kun je
nauwelijks, want dan ruik je de remblokken en weet je dat ze ontzettend
slijten. Ondertussen suizen franse
fietsers jou links en rechts voorbij
want die zijn het gewend om in bergen te fietsen en te dalen”.
Vervolg?
De hele organisatie wordt door de
drie Buitenposters geroemd. Ze zijn

Van links naar rechts: Theo Wouda, Elmar Schraa
en Rindert Zijlstra. (eigen foto)

De rit.
De volgende dag is het dan zover. Vol
goede moed start men en een ieder
beklimt de 1912 meter hoge berg in
eigen tempo. Na 8 kilometer komt
Theo in de problemen. Er moet hard
aan het stuur worden getrokken vanwege het stijgingspercentage; pijnstillers voor de pijnlijke schouder hel-

van plan om volgend jaar weer te
gaan. Inmiddels hebben zich nog zes
Buitenposters, aangestoken door de
enthousiaste verhalen van het Switte
4 Energyteam, aangemeld om mee
te gaan. Of het allemaal kan? De
organisatie in Twente heeft slechts
plaats voor 200 deelnemers en
meer worden het er niet. Wilt u op

In het dorpje Braz, vlak voor de Arlbergpas, een ontmoeting in het kerkje met een plaatselijke geestelijke en een
kerkbestuurder. De foto is gemaakt door Roel, afkomstig uit Rotterdam, en op zon- en feestdagen koster van de kerk, en
door de week postbode van het dorp. Links Jan, rechts Menno. (eigen foto)

de hoogte blijven van de prestaties
van het Switte 4 Energyteam kijk dan
op de website van switte4energy.nl
of volg ze via Facebook.
Trots vermeldt Theo nog dat de
Buitenposters een bedrag ad Euro
38.255,28 bij elkaar fietsten voor het
goede doel; in totaal werd er Euro
321.490,-- opgehaald voor de patiëntjes.
Naar Rome.
Jarenlang was Jan Schaafsma (De
Barrage) van plan om per fiets een
pelgrimage te maken naar Rome.
Met een vroegere collega en vriend
Menno Tolsma uit Burum worden
plannen gemaakt; er wordt een
route uitgestippeld want zoals het
spreekwoord luidt zijn er veel wegen
die naar Rome leiden. Uiteindelijk
wordt gekozen voor de zogenaamde
Reitsmaroute, zoals deze wordt beschreven in drie boekjes. Na eerst
een paar keer geoefend te hebben
om met bepakkingen te fietsen is
het op 12 mei zover. Er kan worden
gestart en zo begint de fietstocht
Burum-Rome. Over de avonturen
onderweg raakt Jan bijna niet uitgepraat. Mooi was de overnachting in
de catacomben van de kathedraal
van Roermond. “Het ontmoeten van
mensen is nog vele malen leuker
dan de aankomst op het St Pieterplein”, aldus Jan “We reden via Duitsland en Oostenrijk naar Italië. Een
prachtig land om doorheen te fietsen. Prachtige oude steden en dorpjes. Maar oh, wat was het fietsen
daar zwaar. Heuveltje op, heuveltje
af, met ongeveer 35 kilo bagage en
100 kilo eigen gewicht. In Oostenrijk
beklim je in één keer zo’n hoge pas,
dat is zwaar, maar al die heuveltjes
nekken je zo mogelijk nog meer”.
Prachtige oude steden als Verona,
Ferrara, Ravenna en Assisi worden
door Jan en Menno met een bezoek
vereerd. “Je komt onderweg allerlei
mensen tegen; zo fietsten wij dagenlang op met een echtpaar uit Doorn.
Ook ontmoetten we een wandelende monnik gekleed in een pij, hij was
al 3 jaar onderweg. De monnik had
helemaal niets (zei hij). We hadden
slechts één bolletje brood bij ons,
nog van het ontbijt overgebleven.
Die gaven we dus aan de monnik
en de theorie dat wat je weggeeft
drievoudig terugontvangt, klopt helemaal. Vijf kilometer verderop gingen
we naar een pizzeria en daar kregen
we elk 8 stukken pizza voor een bedrag van 2,50 per persoon. We aten
twee stukken op, en de rest was
voeding voor de beklimming van
de Arlbergpas (1800 meter hoogte).
Fantastisch toch?”. Onderweg verza-

melen Jan en Menno stempels van
de kerken die zij passeren. In Rome
kregen ze daarvoor een oorkonde in
de Kerk der Friezen, en in het Vaticaan een Testemonium, een bewijs
van het voltooien van de pelgrimage.
Onderweg wordt Jan bestolen van
zijn portemonnee; zijn rijbewijs en
paspoort is hij kwijt, maar het allerbelangrijkste: de stempelkaart en de
foto’s heeft hij nog. In totaal fietsen
Jan en Menno 2300 kilometers in
29 dagen, waarvan 3 rustdagen.
Er werd meer dan 13 kilometer geklommen! Een geweldige prestatie.
Met het vliegtuig keren ze in 2 uur
(!) terug naar Nederland en de fietsen worden via een koeriersbedrijf
thuisgebracht. “Ik ben dankbaar dat
ik deze tocht heb mogen maken”, besluit Jan, “het was als in een droom”.
Voor zij die meer willen lezen over
Jan en Menno’s tocht: Op internet
staat het hele reisverslag plus een
aantal mooie foto’s in tweets, het
tweetadres is jan_mennoreis.
Elfstedentocht
Een paar maanden geleden plaatste
de BinnensteBuitenpost een sportfoto van Andries Sijtzema. Hij stond
toen op het punt om op Tweede
Pinksterdag voor de 50e maal al fietsend de Elfstedentocht te volbrengen. “Ja, dat is gelukt”, vertelt Andries “Als beloning voor deze prestatie ontving ik een prachtig kunstwerk
uit handen van de Elfstedencommissie”. Andries werd geboren in Nye
Syl (Nieuwe Bildtzijl) in de gemeente
Het Bildt. Toen hij 17 jaar was reed
hij samen met een paar plaatsgenoten zijn eerste Elfstedentocht. En dat
is hij blijven doen, ook toen hij later
voor zijn werk
als onderwijzer naar Kollumerpomp,
Utrecht en uiteindelijk Buiten-

post verhuisde. “Twee maal liet ik
verstek gaan. Een maal vanwege
slecht weer en een jaar gelastte de
organisatie de tocht af vanwege de
MKZ. Alle andere keren fietste ik de
tocht uit”, vertelt Andries “Vroeger
en dan praat ik over de jaren 60 ging
het nog op zijn janboerenfluitjes. Je
fietste de 11 steden en dan ging je
op de afgesproken plaats een stempel halen, meestal in een café en dan
moest je zelf stempelen. Het veranderde in de jaren 70. In 1973 was er
de oliecrisis en velen kregen toen
weer de smaak van het fietsen te
pakken. De toestroom van mannen
en vrouwen naar de Elfstedentocht
was enorm en dat had tot gevolg dat
de organisatie het veel professioneler aan moest pakken en dat gebeurde ook”. Zijn vaste fietscompaan,
Harry Nienhuis, is ook aanwezig. Hij
fietste de Elfsteden in totaal 27 keer
en wandelde en schaatste de tocht
ook tweemaal. Harry is in bezit van
het brevet. Beide heren fietsen ook
ieder jaar ter voorbereiding de Elfmerentocht; Andries deed dat inmiddels
al 37 maal. Nog een leuk voorval ter
afsluiting. Andries : “Toen ik op het
punt stond mijn 50e te fietsen stond
het Friesch Dagblad bij ons op de
stoep. Er werd een foto gemaakt
plus een interview. Dat was dus voor
Pinksteren. In juni liep ik de Slachtemarathon. Plotseling werd ik aangeklampt door een vrouw die tegen mij
zei: Ik ken jo. IK zei: Ik ken jo net. Wat
bleek? Zij herkende mij van de foto
in het Friesch Dagblad. Plotseling
bleek ik wereldberoemd te zijn in
Friesland”.

V.l.n.r. Harrie Nienhuis, Andries en Eijka Sijtzema. Zij houdt het kunstwerk vast.
(foto: Harry Slagter)

B e d ri jvi g he i d door Piet Pettinga
Dansschool in
Buitenpost
Velen van ons is het tot nu
toe ontgaan dat sinds januari van dit jaar DANSSCHOOL
SWING AND MOVE aan de
Einsteinstraat 3A in een
gebouw van timmerbedrijf
Oldenburger op industrieterrein De Swadde is gevestigd.
Deze krant is er onder andere
voor om (nieuwe) bedrijven
onder de aandacht te brengen en daarom toog uw verslaggever ter plaatse. Zonder op te
scheppen, ik keek mijn ogen uit bij het binnenkomen van de danszaal, een strakke gladde
vloer een super schone spiegelwand, fraai meubilair langs de wanden, sfeerverlichting,
een bar om U tegen te zeggen enz. enz.. Een aanwinst voor Buitenpost, dit blijkt ook wel
uit het aantal bezoekers/cursisten dat nog steeds uit o.a. Anjum, Franeker, Kollum, Grou
en Veenwouden komt, plaatsen waar het echtpaar Kalt jarenlang les heeft gegeven in vele
soorten dans en waarmee een band is ontstaan. Het echtpaar Dieter en Willie Kalt zijn
ondanks het feit dat ze meerdere keren Nederlands en Europees kampioen zijn geweest
, niet naast hun (dans)schoenen gaan lopen en willen hun gebouw laagdrempelig houden
en iedereen is welkom tijdens de 6 dagen per week als ze open zijn, ook gezellig een kopje
koffie of een pilsje nemen bestaat tot de mogelijkheden. Van jong tot oud kan dansles nemen (zie het programma elders in deze krant op de advertentiepagina) en dat ze verstand
hebben van lesgeven blijkt wel uit de medaillekast en de diploma’s aan de muur, je wordt
niet zomaar lid van de ANDB (Alg. Ned. Dansbond) of de NVAD(Ned. Ver. Amateurs Danssport). Op zaterdag 1 september a.s. is er een OPEN DAG , vanaf ‘s middags 2 uur bent u
van harte welkom om met eigen ogen te aanschouwen of ik heb overdreven en of u het
eens bent met de eigenaars dat dit de gezelligste dansschool van het Noorden is ! Tenslotte nog een zakelijke mededeling : voor meer informatie kunt u bellen naar 06-30789834 ,
op dit nummer kunt u ook nog naar de mogelijkheden vragen over het houden van recepties, buurtfeesten, verjaardagen, warme- en koude buffetten enz., u betaald geen zaalhuur
en de prijzen zijn “ouderwets”.

De Binnenste Buiten Post

Foto-overzicht Buitenposter Feestweek 2012

p a g i n a 17

Het gehele jaar diverse aanbiedingen kom langs in de winkel of zie onze website

Hoveniersbedrijf

P. Douma

voor vakkundig snoeiwerk en tuinonderhoud

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

West 33, Buitenpost, tel. 0511-543870, www.eikenvaten.nl
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A nne’s ansichten door Anne van Lune
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Buitenleven
Wetenschap

De korenmolen aan de Molenreed (nu Schepperstraat) in 1900. Man met paard is veehouder Gale Zijlstra. De dubbele woning werd
bewoond door, aan de linkerkant, Rindert J. Hulshoff en aan de andere kant o.a. door dr. Greidanus, de eerst huisarts in Buitenpost.
Het andere huis werd onder meer bewoond door melkboer Anne Bouma en Fokke Oosterhof. Naast deze woning liep een pad dwars
door het weiland wat aansloot op de Kuipersweg tegenover de Ned. Hervormde kerk, het Moûnepaedsje. De positie van de molen was
235 m. NO Ned. Hervormde kerk, 190 m. ZO vanaf de Molenreed naar de Rijksstraatweg. De functie: korenmolen, daarvoor pelmolen.
Bouwjaar 1755 en verbouwd in 1848. De hoogte van de molen was 23 m. Als één van de eerste molens in Friesland wordt zelfzwichting
op de roeden aangebracht. Rond 1912 was het bouwjaar van de z.g. machinekamer van waaruit tot ongeveer 1917 de eerste elektriciteit
geleverd werd aan de straatverlichting van Buitenpost, ter vervanging van de gaslantaarns. Voor het licht eraf ging klonk een sirene door
het dorp en ging men meestal dan ook snel naar bed. In 1906 koopt Jan Rindert Hulshoff de molen van zijn vader, januari 1909 overgenomen door Johannes van Sloten. Op 12 mei 1942 wordt Willem Maarten van Dop de nieuwe eigenaar. In augustus 1945 komt de molen
tot stilstand door roedebreuk. November 1945 wordt de molen met woning en bijgebouwen (op papier) verkocht aan Anton Hoekstra.
W.M. van Dop blijft eigenaar van het geheel wegens faillissement van A. Hoekstra doch Hoekstra gaat er wel wonen en werken. Op 24
april 1947 ging de schuur aan het woonhuis in vlammen op daar de kinderen Hoekstra met vuur speelden. In 1959 koopt de gemeente
Achtkarspelen het molen restant en woonhuis. In 1963-’64 werd het geheel gesloopt en de grond bouwrijp gemaakt voor woningbouw
(Molenstraat) het laatste wat aan de molen herinnerd is de molensteen bij de ingang van de “Molenhof”

De natuurmarkt is niet meer weg te denken tijdens de Buitenposter
feestweek. Ook dit jaar weer een groot succes. Vele Buitenposters, maar
ook bezoekers uit de verre regio bezochten de tuinen van de botanische
tuin. Augustus maakt een hoop goed na een natte voorzomer. De planten groeien wel door, ook de planten die we liever niet in De Kruidhof
hebben.Bij terugkomst van mijn eigen vakantie ben ik direct even langs
de Kruidhof gegaan om te zien of er nog bijzonderheden waren. In het
oog springend is natuurlijk “It Spikerdoarp” nabij de educatieve kinderspeeltuin. Een waar succes en zeker voor herhaling vatbaar. De inktviszwam in de fruithof en de bloei van vele medicinale kruiden lijken
al gewoon te zijn. Bij de wetenschappelijke onderzoektuin dwaalden
mijn gedachten even af. Twee goede vrienden van mij zijn momenteel
ernstig ziek. Chemo en bestraling worden toegepast.Nog steeds zoekt
de wetenschap naar goede medicijnen die ergens in de natuur verstopt
zijn. In de wetenschappelijke onderzoektuin wordt er naast een antimalaria medicijn ook gewerkt aan een onderzoek naar fluitenkruid. Er
wordt getracht een synthetische stof in het laboratorium na te maken om te gebruiken als cytostatica. De universiteit Groningen komt
dan ook regelmatig plant-materiaal halen om nader te onderzoeken.
Helaas is er door bezuinigingen geen hoogleraar biochemische farmacologie meer. De onderzoeken die plaatsvinden worden onder supervisie van minder specialistische hoogleraren verricht. Gevolg hiervan is
minder onderzoek en aldus minder productie van nieuwe medicijnen.
Toch wordt er op De Kruidhof nauw samengewerkt met de universiteit
van Groningen. Zo wordt er momenteel gewerkt aan een beautylijn van
alleen maar natuurlijke producten. Uiteraard geheel wetenschappelijk
verantwoord. Samen met enkele andere partners worden producten zo
ontwikkeld om de verkoop in te gaan en te kunnen worden gebruikt.
Wetenschap op een iets lager niveau maar ook wetenschap. Wereldwijd
zitten er nog zoveel bruikbare stoffen verstopt in de natuur. Alleen
goed wetenschappelijk onderzoek kan helpen de juiste medicijnen te
vinden al dan niet synthetisch nagemaakt, om zo ernstig zieke mensen
goed te kunnen helpen bij hun genezing. Dat juist in Buitenpost in het
verleden al heel veel onderzoek is gedaan naar geneeskrachtige planten geeft mij als Buitenposter best een trots gevoel.
Jan Willem Zwart

D e n atuur foto
Programma voor de afdeling Twijzel e.o. voor 2012/2013
2012

2013

18 september: Dhr. E. Westerhof uit Joure met een
multimediashow i.c.m muziek en commentaar
8 oktober: Modeshow Motex in Twijzelerheide o.l.v.
Binny van der Boon
16 oktober: Dhr. Lauwsma uit Stiens gaat ons van alles over het weer vertellen
14 november: Vergadering met contactvrouwen en
interessegroepen
20 november: J. Ybema en P. Van Reisoord uit Allin-gawier met het onderwerp: Boer zoekt Vrouw
17 december: Bloemschikken o.l.v. Froukje Wijbenga
18 december: 18.00 broodmaaltijd met `s avonds
Mevr. B. Koolhaas uit Wijnjewoude met “een koffer vol
met Winterverhalen” en een optreden van het koor.

15 januari: Beautyinstituut D&A uit Kollum over beauty en verzorging.
19 februari: Jaarvergadering met aansluitend dhr. E.
Bosma uit Drachten over de sponsorfietstocht door
Ghana.
20 maart Maaltijdservice en interzorg Aan Huis te Ferwert over hun vak (overdag!! Van 14.30 tot 17.00 uur!)
16 april: Van Vod tot Vlot met mevr. M. Jager uit Assen
De afdelingsavonden zijn op elke 3e dinsdag van de
maand om 19.45 uur. Voor meer informatie over het
programma of de vereniging kunt u bellen naar Hilly
Hofman-Rekker, telefoonnummer 0511-543708.

Verbouwing IJstijdenmuseum
Zoals u in de Kollumer Courant
en in De Feanster reeds hebt
kunnen lezen, berichtte het
bestuur dat het benodigde kapitaal
ad € 105.000,- voor uitbreiding en
kwaliteitsverbetering op € 10.000,na voorhanden is. Dat er door
vrijwilligerswerk € 30.000,- kan
worden ‘verdiend’, is natuurlijk
bijzonder verheugend. Het streven
is het tekort het komende halfjaar
binnen te krijgen. Het project start
in oktober a.s. en het bestuur
verwacht een nog attractiever
museum in april 2013 te kunnen
openen met de doelstelling om
in samenhang met de Kruidhof
een nog bekendere trekpleister te
creëren.

Spits gezegde

Een glimlach is als een lamp aan het venster van het gezicht,
die bewijst dat het hart thuis is.

Kruidhof in juli 2010

M el d p unt b e d r ij v ig heid
> IJlstra Natuur

Aan de Kuipersweg 16 heeft IJlstra Natuur zich gevestigd, in een volgend
nummer wordt hier zeker meer over gemeld.

> Op & Top

In de Kerkstraat (voormalige boekhandel IJlstra) bestaat sinds kort Op &Top,
een winkel voor het hele gezin waar men zich de ogen uitkijkt. Van zeeppoeder tot speelgoed en lampen tot een rol touw enz.enz. Kom gerust eens
kijken, ook hier gaat uw krant nog meer aandacht aan besteden.
Is het u ook opgevallen dat er drie nieuwe adverteerders in dit nummer
van deze krant staan? Mede hierdoor en alle andere adverteerders is het
mogelijk de Binnenste Buiten Post gratis te verstrekken en dat willen we
toch graag zou houden? Schroom niet om te kopen bij onze adverteerders,
ook hier telt: Wat het eigen dorp u biedt, koopt dat in den vreemde niet.

D o o r ziek te is er enig e a c hter st an d in het
b ijh o u d en van o nze we bsite o nt st a an.
D a ar wo rd t nu d r uk a an g ewerk t.
Zo d r a o nze we bsite we er u p - to - d ate is zullen
we u d at l aten weten in d it b l a d .

