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Als dank voor het jarenlang buiten- en binnenzetten van onze BiBuBus of BiBuTon, werden afgelopen week het personeel van The Readshop in het
zonnetje gezet. Op de foto ziet u hoe Wim Ausma als voorzitter van de redactie van De Binnenste Buiten Post de bloemen overhandigt aan eigenaar
Martijn Verhaar. Medewerksters Aukje de Jonge en Janny Veenstra en redactieleden Liesbeth Ribbink en Piet Pettinga , kijken belangstellend toe.

Va n d e re d a c t i e Voorontwerp bestemmingsplan centrum Buitenpost -deel 2Herfst

In dit seizoenwoord zit de r van september. Vroeger gruwden we van
weer de r in de maand, want dat betekende levertraan drinken. Je kon
je als kind niet voorstellen dat zoiets
vies gezond zou kunnen zijn. Als je
geluk had, kreeg je ter compensatie
een schepje suiker of iets dergelijks.
En als je pech had, kwam die levertraansmaak ook nog iedere keer
weer naar boven. En wat bleek later?
Dat het slikken van levertraan helemaal niet zo gezond was en werd
je alsnog plaatsvervangend woest
dat daar al die arme walvissen voor
opgeofferd waren. Nu hopen wij, als
redactie, dat u dit septembernummer van De Binnenste Buiten Post
niet ervaart als het slikken van levertraan, maar dat u ook van deze
editie geniet als van een suikerklontje of iets anders wat u lekker vindt.
Na de vakantieperiode hebben wij
ook deze uitgave met hernieuwde
krachten en frisse moed samengesteld. Dat het werkseizoen weer
is begonnen, is ook te merken aan
de programma’s die ter publicatie
worden aangeboden. Zo blijken er
gelukkig heel wat activiteiten plaats
te vinden. Zo geeft ook de voorpaginafoto een bijzondere activiteit
weer. Het personeel van The Readshop werd in het zonnetje gezet.
Onze redactie vond dat dat wel eens
mocht, want de medewerkers van
deze bekende zaak zorgen er al jaren
voor dat onze BiBuBus buiten gezet
wordt en weer naar binnen wordt
gebracht. Nu kun je stellen dat zoiets
een kleine moeite is, maar als dat jaren achtereen belangeloos gebeurt,
dan verdient zoiets eens gericht de
aandacht. De redactie toonde haar
dankbaarheid, want waar zouden
wij zijn zonder die bus?

Het dorp
De hoofdstructuur van Buitenpost wordt bepaald door de lintbebouwing langs de doorgaande weg tussen Leeuwarden en Groningen. Min
of meer haaks op dit lint liggen de Kerkstraat, de
Stationsstraat en de Kuipersweg. Deze wegen
zijn bepalend geweest voor het ontstaan van
het dorpscentrum van Buitenpost. In de loop
der tijd is het dorp in zuidwestelijke en in zuidoostelijke richting gegroeid. Inmiddels beschikt
Buitenpost aan de zuidkant over een rondweg,
zodat de verkeersdruk op de Voorstraat zal afnemen.
Bebouwing

De Kerkstraat met de toren op de achtergrond.

Voor wat betreft de bebouwing in het plangebied domineert het beeld van lintbebouwing. Op
enkele plekken is het lintbebouwingspatroon
doorontwikkeld naar een meer op zichzelf staande grootschalige bebouwing. Grootschalige
bebouwing in het plangebied zijn bijvoorbeeld:
het gemeentehuis, de gebouwen van de supermarkten Coop en Lidl aan de Christinastraat, het
gebouw van Woonexpo Kapenga op de kruising
van de Voorstraat en de Irenestraat en het verderop aan de Irenestraat gelegen woongebouw
(Boelensstate). Kleinschalige bebouwing staat
in het lint aan de Voorstraat en aan de Stationsstraat, Kuipersweg en Herbrandastraat. De
bebouwing langs de belangrijkste doorgaande
wegen (Voorstraat en Kuipersweg) binnen het
plangebied, is overwegend traditioneel en kan
worden gekenmerkt als lintbebouwing. Deze
lintbebouwing kent een sterke samenhang in

schaal, bouwvorm en kaprichting en is vrij dicht
bebouwd. Binnen het dominante lintbebouwingspatroon zijn met name langs de Voorstraat
relatief veel karakteristieke panden aanwezig.
Het gaat hierbij om bouwwerken waarvan de
hoofd- en verschijningsvorm medebepalend
zijn voor de identiteit van het dorp. Binnen het
plangebied is een aantal monumentale panden
(Rijksmonumenten) aanwezig. Het gaat om Stationsstraat 18a (Jeltingahuis) en het pand Voorstraat 24 – 26 (Gerbozalen).
Functionele situatie
Buitenpost is een regionaal centrum. Daarom
komen er in het centrumgebied relatief veel
winkels, bedrijven en voorzieningen voor. Daarnaast komen aan alle straten in het plangebied
ook woningen voor. Winkels zijn voornamelijk
geconcentreerd in de Kerkstraat en komen ook
verspreid aan de Voorstraat voor. In het plangebied is ook een aantal voorzieningen aanwezig.
Het betreft onder andere het gemeentehuis
aan de Stationsstraat, de school De Fontein
aan de Molenstraat en de kinderopvang Krobbekûle aan de Schoolstraat. Het wegenpatroon
in Buitenpost wordt grotendeels bepaald door
de Voorstraat. Min of meer haaks op de Voorstraat loopt de Kuipersweg in zuidelijke richting
en de Stationsstraat in noordelijke richting. Andere straten binnen het plangebied zijn aan de
zuidzijde van de Voorstraat: de Kerkstraat, waar
zich veel winkels hebben gevestigd en de Irenestraat, de Christinastraat, De Schepperstraat
en de Herbrandastraat. Aan de noordkant van
de Voorstraat liggen de Schoolstraat, de Julianalaan, Berkenlaan en de Herbrandastraat. Binnen
het plangebied zijn er diverse langzaamverkeerroutes, waarvan het name De Singel (Herbranda) genoemd mag worden.
Rijksbeleid
Het rijksbeleid voor de ruimtelijke ontwikkeling
van ons land is in 2006 vastgelegd in de planologische kernbeslissing ‘Nota Ruimte: Ruimte
voor Ontwikkeling’. De nota geeft de visie op de
ruimtelijke ontwikkelingen van Nederland weer.
Er is voor gekozen het ruimtelijk relevante rijksbeleid zoveel mogelijk in één nota onder te bren-

gen. Eén Nota Ruimte helpt de overlap tussen
de verschillende beleidsterreinen en het aantal
aparte nota’s terug te dringen en zorgt voor
meer samenhang in het ruimtelijk relevante
(sector)beleid. Het beleid met betrekking tot de
basiskwaliteit van steden, dorpen en bereikbaarheid kent vier pijlers:
- bundeling van verstedelijking en economische
activiteiten;
- bundeling van infrastructuur;
- aansluiting van Nederland op de internationale
netwerken van lucht- en zeevaart;
- borging van milieukwaliteit en externe
veiligheid.
Voor verstedelijking en economische activiteiten gaat het Rijk uit van de bundelingsstrategie.
Daarbij wordt voldoende aanbod van ruimte gereserveerd voor stedelijke functies en bij de vraag
aangesloten. Er wordt optimaal gebruik gemaakt
van de ruimte die in het bestaande bebouwde
gebied aanwezig is en er wordt ruimte geboden
voor gemeenten om te kunnen bouwen voor
de eigen bevolkingsgroei. Daarbij wordt de infrastructuur optimaal benut, het groen in en om
de stad in samenhang met het bebouwd gebied
verder ontwikkeld en aangesloten op het watersysteem. Het locatiebeleid voor bedrijven en
voorzieningen is in de Nota Ruimte vervangen
door een integraal locatiebeleid voor bedrijven
en voorzieningen. Het doel van het nieuwe locatiebeleid is een goede plaats voor ieder bedrijf te
bieden, zodat een optimale bijdrage wordt geleverd aan de versterking van de kracht van steden
en dorpen. In de nota is de verantwoordelijkheid
van de beoordeling van een ‘goede locatie’ gedecentraliseerd. In het beleid dat wordt voorgestaan, is het de verantwoordelijkheid van provincie en gemeente om dit algemene ruimtelijke
beleid integraal en concreet gestalte te geven.
Provincies en gemeenten zijn verantwoordelijk
voor een voldoende en tijdige beschikbaarheid
van ruimte voor wonen en werken en de daarbij
behorende voorzieningen als groen, water, recreatie, sport en lokale infrastructuur.
In deel 3 gaan we verder met het provinciaal
beleid.
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KIDS Express op de Fontein

‘Meer met muziek’, nieuw aanbod voor volwassenen
In de eerste week van september start Streekmuziekschool De Wâldsang haar lessen weer in tal van leslocaties in deze regio. Velen vervolgen er hun studie op
hun instrument, anderen beginnen er juist met AMV
of op hun instrument naar keuze. Nieuw is het aanbod
dat wordt gedaan in de ‘Meer Met Muziek-agenda’.
Met de hierin opgenomen activiteiten worden speciﬁek volwassenen aangesproken.

Op basisschool de Fontein werd het nieuwe schooljaar feestelijk gestart
met de mobiele tentoonstelling KIDS Express. Op het plein stonden vijf caravans waarin de oudere leerlingen aan de hand van vijf bijbelverhalen opdrachten konden maken in een doeboek. De jongste leerlingen beleefden
plezier aan het feit dat ze alles zelf mochten ontdekken in de caravans. Het
plan voor het volgende feest ligt al klaar: 18 oktober wordt het 25-jarig bestaan van de school gevierd en is het vernieuwde gebouw te bezichtigen.

Half oktober nieuwbouw
IJstijdenmuseum van start
Op maandag 15 oktober begint de start van de nieuwbouw van het IJstijdenmuseum. Hoewel al het nodige geld nog niet binnen is wil het bestuur toch beginnen omdat anders de kans bestaat dat de nieuwbouw niet
begin april 2013 klaar is. In april begint het nieuwe gezamenlijke seizoen
van het IJstijdenmuseum en de Kruidhof. Aannemer Rienk Tamminga uit
Buitenpost gaat het project in casco bouwen waarna de vrijwilligers de
afbouw voor hun rekening nemen. Ook de inrichting van het nieuwe deel
van het museum en de herinrichting wordt door vrijwilligers uitgevoerd.
Door dat vrijwilligers een deel van de nieuwbouw voor hun rekening nemen denkt het bestuur op het hele project een bedrag van om en nabij
€ 50.000,- te kunnen besparen. In de nieuwbouwplannen is ook een bovenverdieping gepland. Deze bovenverdieping wordt voor een deel ingericht voor educatieve projecten voor jongeren. Verder worden op de
bovenverdieping een bestuursruimte, een ruimte voor de bibliotheek
en een stukje depot en onderzoekruimte gecreëerd. Van de benodigde
€ 100.000,- voor de nieuwbouw is er nog een tekort van ruim € 10.000,-.
Voor het wegwerken van dit tekort gaat het IJstijdenmuseum leencertiﬁcaten uitgeven van € 25,-. Deze certiﬁcaten worden jaarlijks in gedeelten
uitgeloot en terugbetaald. Buitenposters zullen binnenkort de vraag gesteld krijgen om deel te nemen en een certiﬁcaat af te nemen. Met de
realisatie van de plannen verwacht het bestuur dat het IJstijdenmuseum
voor de toekomst behouden kan blijven. In de komende jaren zal verder
gewerkt worden aan verbetering van de kwaliteit van het museum en de
samenwerking met de Kruidhof. Door samen als organisaties de kwaliteit
omhoog te brengen verwachten de beide organisaties meer toeristen en
recreanten naar Buitenpost te trekken.

Meer met muziek
De ‘Meer Met Muziek-agenda’ bevat een overzicht vol
workshops en kortlopende cursussen. Voor volwassenen die altijd al saxofoon hadden willen spelen, maar
voor wie het er nooit van kwam. Of voor pianisten en
ﬂuitisten die al jaren niet meer spelen en die hun vaardigheden willen oppoetsen. Of voor mensen die meer
van klassieke muziek willen weten, of die zichzelf willen kunnen begeleiden op gitaar. Voor velen wat wils in
deze eerste ‘Meer Met Muziek-agenda’, die, zoals de
muziekschool laat weten, twee keer per jaar zal verschijnen. Gewoon, omdat muziek leuk is. Om te maken, om te beluisteren en om meer vanaf te weten. Zo
beginnen in september Algemene Muzikale Vorming
(AMV) voor volwassenen (start 18/9), een opfriscursus
voor kerkorganisten (start 19/9), een cursus Trekzak
(start 27/9) en een cursus Akkoordbegeleiding op gitaar (start 28/9). De agenda met het volledige overzicht
ligt o.a. bij bibliotheken, is aan te vragen bij de muziekschool en is uiteraard te vinden op de geheel vernieuwde website www.muziekschooldewaldsang.nl.
De Wâldsang online
Ook diegenen die liever thuis muziekles volgen vanachter laptop of computer kunnen terecht bij de
Wâldsang. Vanaf 1 oktober starten online muzieklessen voor zang, gitaar, slagwerk en toetsen. Een inlogcode geeft toegang tot een serie lessen waarin een

docent via de webcam uitlegt, vorderingen volgt en
feedback geeft.
Wil je liever gewoon muziekles of spelen in een ensemble op een van onze vele locaties in Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel, Kollumerland c.a. of Dantumadiel? Dat kan natuurlijk ook. Meld je aan via de website
of vraag om een inschrijfformulier via tel. 541616.

Wandel mee in de strijd tegen borstkanker!
Op zaterdag 13 oktober organiseert het jonge vrouwennetwerk Linkin’ Ladies de wandeltocht “Walk
on!”, een groot wandelevenement in Heerenveen en
omgeving. De 25 km lange wandeltocht staat in het
teken van (over)leven met en na het hebben gehad van
borstkanker. Met de opbrengst van de wandeltocht
worden projecten en organisaties ondersteund die
zich richten op borstkankeronderzoek- en zorg.
6e editie
De afgelopen 5 jaar is dit evenement georganiseerd
onder de naam “Bewegen voor Overleven” op de route Leeuwarden - St. Jacobiparochie. De wandeltocht is
jaarlijks een groot succes. In 2011 hebben maar liefst
2500 deelnemers de 25 km volbracht. Vanaf dit jaar
heeft Linkin’ Ladies de organisatie in handen, waarin
zij door sc Heerenveen wordt ondersteund.

Israël informatie-avond

Route
De wandelroute start en ﬁnisht bij het Abe Lenstra stadion in Heerenveen. De tocht start om 08.30 uur en
loopt door De Knipe, Bontebok, Katlijk en Oranjewoud,
waar de wandelaars onderweg worden getrakteerd op
diverse culturele en muzikale optredens.

Op woensdag 26 september komt Jakob Keegstra in het Lichtbaken aan
de Marconistraat 5 te Buitenpost spreken over Grote Verzoendag. De
Israël Werkgroep Buitenpost heet u van harte welkom. U kunt ons volgen
op facebook: www.facebook.com/israel.werkgroepbuitenpost.

Meer informatie
Wilt u graag mee wandelen, dan kunt u zich aanmelden via de website www.walkonfriesland.nl.

Zwembad de Kûpe moet blijven!
Op donderdag 27 september wordt er in de raadsvergadering beslist over
het voortbestaan van ons zwembad. Komt allen! U kunt ook de online
petitie tekenen op: http://www.petitiesonline.nl/petitie/zwembad-de-kupemoet-open-blijven/585.

Tentoonstelling poëzie-albums op herhaling

D e foto

Rozen verwelken
Bloemen vergaan
Maar onze vriendschap
Zal blijven bestaan
Zomaar een greep uit één van de poëziealbums die in
2010 waren tentoongesteld in de vitrines bij boekhandel IJlstra. Het initiatief kwam onder de enthousiaste
en bezielende aansturing van wijlen Theunis Jensma
tot stand. Onze albums waren in zorgvuldige handen
en ook het door hem samengestelde prachtige boekje
met een gedicht uit ieders album is geworden tot een
waardevolle blijvende herinnering. Dit boekje is verwerkt tot een diaserie die te zien zal zijn. Omdat er ook

veel albums uit Haersmahiem waren is een afspraak
met de activiteitenbegeleiding gemaakt om dit nog een
keer onder de aandacht te brengen. Dit zal plaats vinden
op maandag 8 oktober in Haersmahiem. Er zullen voor
deze gelegenheid weer enkele vitrines aanwezig zijn en
deze blijven de gehele week staan en het poëziealbum
is dan het weekthema. Er zijn binnen Haersmahiem voldoende albums voor de tentoonstelling maar iedereen
die toen zijn album beschikbaar heeft gesteld is die middag van harte welkom, met of zonder album, want er
zullen nog wel wat gedichten worden voorgelezen.
Iekje van der Meer (activiteitenbegeleiding Haersmahiem), Jannie Jensma en Jelkje Kloosterman

Opbrengst collecte KWF kankerbestrijding

Afgelopen zaterdag deed buurtvereniging Kruirad mee aan de landelijke burendag. Er
was een ﬁetstocht georganiseerd met aansluitend een bbq met bingo (tot laat in de
avond). Het was een gezellige boel. (foto: redactie)

De collecte voor KWF Kankerbestrijding in Buitenpost
heeft € 4893.02 opgebracht. Wie de collectant heeft gemist kan alsnog een gift overmaken op giro 26000 ten
name van KWF Kankerbestrijding in Amsterdam. Met
het geld dat de collectanten hebben opgehaald blijft KWF
Kankerbestrijding zich inzetten voor minder kanker, meer
genezing en een betere kwaliteit van leven. Dat doet zij

echter niet alleen, maar samen met patiënten, onderzoekers, artsen, donateurs en vrijwilligers. Ondanks de
goede resultaten overlijden er nog jaarlijks 42.000 mensen aan kanker. Er is nog een lange weg te gaan. Wetenschappelijk onderzoek blijft daarbij nog steeds heel
hard nodig. De KWF-afdeling Buitenpost dankt daarom
iedereen voor zijn of haar bijdrage aan deze collecte.

Al gelezen?

™

> De straatverlichting in Achtkarspelen gaat
vaker uit. Tot januari volgend jaar voert de
gemeente een proef uit op de belangrijkste
wegen in ieder dorp. Hier wordt een aantal
straatlantaarns minder fel. In andere straten
worden de lampen om en om uitgeschakeld.
Buiten de dorpen worden sommige straten
helemaal niet meer verlicht. De gemeente
wil minder uitgeven aan straatverlichting. Ook
beperkt het de luchtvervuiling.
> De gemeente Achtkarspelen wil dat de provincie Friesland iets doet aan de geluidsoverlast
bij de westelijke rondweg (N358) om Buitenpost. Tijdens onderhoud vorig jaar is de weg
voorzien van een nieuwe deklaag geluidsarm
asfalt en nieuwe belijning. Verkeer dat over de
belijning rijdt veroorzaakt geluidsoverlast. Enkele
aanwonenden hebben daarover geklaagd. Het
onderhoud aan de weg valt onder de verantwoordelijkheid van de provincie.
> Basisschool De Lichtbron heeft de plannen
voor een zorgklas voor kinderen met een verstandelijke beperking uitgesteld. De school
heeft nog geen concrete aanmeldingen
gekregen. Eerder dit jaar bleek dat ouders wel
belangstelling hadden, maar toch proberen
om hun kind in het eigen dorp naar school
te laten gaan. ,”Het idee hebben wij echter
niet laten varen”, aldus directeur Wybren de
Jong. Zodra er genoeg kinderen zijn voor de
zorgklas gaat deze van start.
> AOC Friesland heet vanaf dit schooljaar
Nordwin College. De school met vestigingen
in Buitenpost, Heerenveen, Leeuwarden
en Sneek wil zich met deze naamswijziging
nadrukkelijker proﬁleren als duurzame onderwijsinstelling. Het wil zich in de toekomst meer
richten op maatschappelijke vraagstukken in
de regio. De leerlingen moeten helpen om
doelen te bereiken op het gebied van onder
meer voedselkwaliteit, dierenwelzijn en een
duurzame groene sector. Er staan momenteel
zo’n drieduizend studenten ingeschreven. Bij
het Nordwin College werken 410 mensen.
COLOFON
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Concert in de raadszaal

Hebt u ook zo genoten van de bloemen die deze zomer te bewonderen
waren in het centrum, op de Kuipersweg, en zelfs aan het begin van het
industrieterrein? Velen zullen zich afgevraagd hebben waar deze manden met bloemen vandaan kwamen. Het is een idee van een bestuurslid
van Plaatselijk Belang. Zij kwam vorig jaar enthousiast terug van een
vakantie waar vele dorpen opgefleurd werden met hanging baskets.
Een vraag bij de gemeente om zoiets ook voor Buitenpost te doen, werd
afgeketst. Er was geen geld voor en wie zou de bloemen water geven.
Dit jaar heeft PBB samen met de Buvo er voor gezorgd dat er maar
liefst 20 manden hangen. Maar dit is een eenmalige actie. Het fonds
leefbaarheid is niet onuitputtelijk en ook de Buvo ondersteunt vele andere acties. Graag horen we of er een sponsor is die dit mooie initiatief
wil voortzetten! Misschien weet u mogelijkheden? Neem dan contact
op met een bestuurslid van PBB.
De gemeente Achtkarspelen stelt de raadzaal van het verbouwde gemeentehuis beschikbaar voor culturele activiteiten. Het Behouden Huis
maakt hier dankbaar gebruik van en organiseert er een zondagmiddagconcert. Dit zal plaatsvinden op 7 oktober om half vier. Het inmiddels bekende
strijkkwartet Alauda uit Amsterdam komt spelen. Op hun programma
staan werken van o.a. Schubert, Villa-Lobos en Beethoven. Het is wel
zeer bijzonder dit concert in de fraaie raadzaal te beluisteren. De grote
ontvangsthal is ervoor gemaakt de bezoekers het gevoel te geven een
middagje uit te zijn en elkaar onder het genot van een kopje kofﬁe aan het
begin van het nieuwe culturele seizoen te ontmoeten. De entreeprijs is zo
laag mogelijk gehouden: €10,- , voor een kopje kofﬁe betaalt u één euro.

Kritetoaniel spilet Amateurs
Op de sneontejûnen 17 en 24 novimber 2012, 20.00 oere, bringt it Kritetoaniel Amateurs oer it fuotljocht. Yn it stik, ek spile yn it ramt fan 90
jier Fryske Krite, sjocht it publyk efter de skermen fan it toanielselskip
Fryske Krite ﬁif repetysjes (kin ek seis wêze) foar de útﬁering fan harren
stik Julia’s reis. It selskip hat besletten om it dit jier hiel oars te dwaan.
Profesjoneler én in stik mei mear ynhâld. De fêste regisseur, ien fan de
eigen minsken, hat plak makke foar in dosint drama dy’t de saken hiel oars
oanpakt. Net elkenien kin hjir sa’t it liket likegoed mei út de fuotten. Dêrby
spylje dan ek noch de relaasjes ûnderling... Wa docht it mei wa? In stik
mei drama, tragyk, komeedzje en klucht.. mear smaken bin der net.

Maskelyn opent winterseizoen met Moat it no sa?!

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 22 oktober 2012.
De volgende editie verschijnt
in week 44 van 2012.

PBB heeft klachten ontvangen over het Haersma de Withpark. Het
park trekt veel jongeren, die er een troep van maken en vernielingen
aanrichten. De vrijwilliger van Radarwerk die Buitenpost van het vele
zwerfafval verlost, kan hier niet tegenop. Een zeer dringend verzoek
aan ouders en jongeren om het mogelijk te maken dat iedereen geniet
van het park!

Pitsstopdienst met Christian Tan
Op 20 oktober organiseert de Stichting Cruising for Jesus weer een zaterdagavondmeeting, die voor iedereen toegankelijk is. Christian Tan zal deze
avond spreken. Christian en Nathalie zijn voorgangersechtpaar in de Bereagemeente in Zutphen en ook is hij wel bekend van het spreken op het
zomerhoofdprogramma van conferentiecentrum de Betteld. De muzikale
invulling van deze avond zal worden verzorgd door de Cruising for Jesus
aanbiddingsband. Wil je opgebouwd worden in je geloof of ben je gewoon
nieuwsgierig naar wat het geloof in Jezus inhoudt, kom dan naar de meeting. De Pitsstopdienst zal worden gehouden op 20 oktober om 19.30 uur
in de Fonteinkerk, aan de Achtkant 48 in Buitenpost. Meer informatie over
ons en over deze dienst vindt u op: www.cruisingforjesus.nl. Meer informatie over de spreker vind u op: www.bereazutphen.nl. U kunt ons ook
bellenop tel. 06-53406579.

Programma PCOB
De PCOB is een vereniging die opkomt voor de positie van ouderen, en
behartigt de belangen op het gebied van wonen, gezondheid, ﬁnanciën,
vervoer, welzijn en identiteit. Landelijk heeft de vereniging ruim 108.000
leden die zich inzet voor de senioren De 368 lokale afdelingen organiseren
regelmatig bijeenkomsten om elkaar te ontmoeten Ook de afdeling Achtkarspelen te Buitenpost houdt regelmatig een gezellige bijeenkomst. We
vergaderen in Herbranda steeds om 14.30 uur.
De volgende vergaderingen staan reeds gepland op:
25 september: de heer Bijlsma uit Broeksterwoude met dia’s over de
natuur op zijn mooist.
6 november: de heer K. Henstra uit Burgum over zijn boek “Het klooster
in Bartlehiem”.
11 december: Kerstviering.
?? februari: Jaarfeest met mevrouw Kuipers uit IJlst over het Dokkumer
Lokaeltsje met dia’s.
12 maart: mevrouw Mook, de notaris uit Surhuisterveen.
9 april: de heer Jongsma uit Burgum met de Pastoar, de dumny en de non.

tel. 541658
tel. 06 15500493
tel. 0512-352471
tel. 085-8779287
tel. 541322
tel. 540014
tel. 544988
tel. 543948

Bezorging:
Vragen en klachten over de bezorging:
Piet Pettinga, tel. 540014/06 12325671,
e-mail: p.pettinga8@chello.nl

Aan de bestuurstafel is ook gesproken over de zogenaamde dorpendag.
Burgemeester en Wethouders bezoeken dit jaar ons dorp en PBB heeft
een programma hiervoor gemaakt met vooral aandacht voor ons centrum. Volgende keer hoort u hier meer over.

Namens het Bestuur van Plaatselijk Belang Buitenpost,
Marianne Rigter, bestuurslid

Kopij:
Postbus 30, 9285 ZV Buitenpost
of de kopijbus bij ‘The Readshop’
E-mail: bibupost@gmail.com
Website: www.binnenbuitenpost.nl

Advertentieacquisitie:
Inlichtingen over advertenties: Ursula
Groenhart, tel. 540014, e-mail:
u.groenhart@upcmail.nl.
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Teake van der Meer, Griet Wiersma en Minze Dijksma. (eigen foto)

Met nieuwe conferences, dolkomische typetjes en hilarische sketches,
zullen Teake, Griet en Minze de lachers weer op hun hand weten te krijgen. Deze gezellige familie-lachshow wordt daarbij gecompleteerd door
mooie Friese muziek en absurde gortdroge magie zodat u heel af en toe
ook weer even bij kunt komen. Teake is een fenomeen, een volkskomiek,
die de lach aan zijn kont heeft, zoals ze dat zeggen. Waar hij de types die
hij speelt vandaan haalt is een raadsel, maar ze zullen maar naast je komen
wonen. Griet wordt in de wandelgangen, door haar kolderieke typetjes
stiekem soms de Friese Tineke Schouten genoemd. In haar lachwekkende
sketches met Minze geeft Minze de voorzet, ook al kost dit hem soms het
geheim van zijn trucs, Griet mist nooit en schiet hem dan ook op de meest
doldwaze manieren in. Lachen is gezond, humor ontspant en deze drie
Friese toppers zouden dus eigenlijk als ervaringsdeskundigen een onderdeel van ons zorgpakket moeten worden. Kortom; Teake,Griet en Minze
staan garant voor een avondje onbezorgd genieten en heel veel lachen.
Vrijdagavond 19 oktober 2012
Aanvang: 20.00 uur in zalencentrum The Point te Buitenpost.
Voorverkoop Hedera Bloemen €15,00, aan de zaal €16,50
Agenda:
Tet Rozendal: It wûnder út’e Wâlden (Der is mear tusken himel en teater)
Sneintemiddei 11 novimber 2012
Oanfang 15.30 oere yn túnkafe De Krûdhof yn Bûtenpost.
Foarferkeap Hedera Blommen €11,50, oan de seal €12,50

Bij een lidmaatschap van de PCOB ontvangt u 10x per jaar het blad Perspectief. Er is hulp bij het invullen van belastingformulieren, er zijn regionale ontmoetingsbijeenkomsten, er is ledenvoordeel bij diverse reisorganisaties en zorgverzekeringen waaronder de Friesland. Wanneer U denkt
dit lijkt me best nuttig en gezellig, kom gerust eens een middag bezoeken
of bel voor eventuele inlichtingen met de heer T.S. Visser, tel. 542204 of
met Hinke van der West, tel. 542318.

Gemengd koor Canto-Libre zoekt
zanger(s)essen
Op woensdagavond 5 september 2012 zijn wij weer van start gegaan met
de repetities. Houdt u van zingen dan is dit een uitgelezen kans om met
ons koor kennis te maken. Wij hebben een breed scala aan liederen van
geestelijk tot smartlap en van klassiek tot modern. We prijzen ons gelukkig
met onze dirigente Dineke die ons dikwijls tot grote hoogte kan inspireren.
Wij zijn vooral op zoek naar mannen maar ook vrouwen (sopranen). Waar
repeteren wij? Sinds twee jaar iedere woensdagavond in de Fonteinkerk,
aan de Bernhardlaan van 19.30 uur tot 21.30 uur. Onze leden komen niet
alleen uit ons dorp maar ook o.a. uit Kollumerpomp, Kollum, Visvliet en
Dokkum. Ook u die van zingen houdt bent welkom op een repetitieavond.
Voor nadere informatie kunt u terecht bij onze voorzitter mevr. Wiepie
Renkema, tel. 543826 of bij de secretaris Chris Brandsma, tel. 540820.

Laatste ronde!

Nog 50 van de 200 fietsen! Op=Op!

victo ria d ru iv en
50 0 gr a m € 0,99
n ie u w e oo g st m an da r i j nen
20 s t uk s € 3, 9 8
appels: james grieve, elstar, cox orange
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Nog niet daar, maar wel onderweg
door Nelleke Kemps-Stam

Henk Overdijk op weg naar een toneelcarrière

Wie in het weekend wel eens bij de Poiezs winkelt, liep een grote
kans al bij de ingang aangesproken te worden. Om een verse ananas
te kopen bijvoorbeeld. Of heerlijke aardbeien. Een jongeman die
goed van de tongriem gesneden was, had zo’n goed verkooppraatje,
dat de klant bijna niet zonder een koopje wegkwam. Henk Overdijk
staat inmiddels in de winkel te koken. Hij laat u lekkere dingen
ruiken en proeven. Als ik u vertel dat hij op de toneelschool zit, zal
u dat vast niet verbazen.
Advies bezuiniging cultuur
2013-2016
De voorstellen die de Raad voor
Cultuur doet zijn ingrijpend. Wanneer deze worden uitgevoerd, zal
het culturele aanbod aanzienlijk
verschralen. Toegangsprijzen gaan
fors omhoog met als gevolg dat
minder mensen naar voorstellingen en tentoonstellingen gaan. De
werkgelegenheid van enkele duizenden werknemers en minstens
zo veel zzp’ers in de culturele sector en aanpalende sectoren komt
op de tocht te staan. De kansen
voor toptalent zullen sterk verminderen en de mogelijkheden voor
innovatie en experiment lopen
terug. (bron: Raad voor Cultuur).
Ambitieus
Henk wilde altijd al toneelspeler
worden. “Vooral nadat ik in groep

volgen”, legt Henk uit.
Om acteur te kunnen worden, gaat
Henk naar het Noorderpoort College in Groningen en volgt daar de
School voor de Kunsten, ook wel
afgekort als het KTM (kunst, theater, media, muziek). Hij zit nu in het
tweede jaar Artiest. Voor de studie
heb je minstens twee eigenschappen nodig: lef en acteertalent. “Het
lef heb ik wel”, zegt Henk, “en wat
het toneelspelen betreft doe ik
over mezelf geen uitspraak. Van de
honderdvijftig mensen die auditie
mochten doen voor de opleiding,
zijn er dertig aangenomen. Ik ben
een van de gelukkigen. En volgens
mijn docenten ben ik een van de
sterkste improvisators van de opleiding. Maar dat hebben ze bij dePoiesz wel gemerkt: als ik eenmaal
begin te babbelen, komt er geen
einde aan.”

Henk aan het koken op zaterdagochtend in de Poiesz. (eigen foto)

5 een toneelstuk gezien had, dacht
ik: dat wil ik ook. Als ze me toen
vroegen wat ik wilde worden, zei
ik: acteur. Ik wilde theater maken
en beroemd worden. Dat idee heb
ik de hele basisschool vastgehouden en toen ik een school voor het
voortgezet onderwijs uit moest
kiezen, was de eerste vraag die
ik stelde of er ook drama gegeven
werd. Omdat het Lauwers College
een dramaklas als buitenschoolse
activiteit had, werd de keuze een
stuk makkelijker. En zodra ik voor
een MBO-opleiding mocht gaan,
was het meteen duidelijk waar
het naartoe ging: drama!” Hoe
komt Henk aan zijn acteertalent?
Is het soms aangeboren? “Het zit
helemaal niet in de familie”, lacht
Henk. “En we deden ook niet veel
aan toneelstukjes of zo. Als er hier
in de buurt iets was met theater,
dan schreef ik me wel in. Ik zou
koste wat kost meedoen. Ik wilde
indertijd wel naar de Jeugdtheaterschool in Leeuwarden, maar die is
nogal prijzig. Het kost zo’n € 350,per jaar en dan moet je de treinreis
nog betalen. Dan zit je op € 600,per jaar en dat is wel duur voor een
hobby. De JTS is namelijk geen
studie, maar is bedoeld voor jeugd
die de school naast hun opleiding

Om aangenomen te worden, hield
Henk een monoloog, zong hij een
zelfgemaakt liedje en moest hij
een improvisatie-oefening doen.
“De docent lag op de grond van
het lachen. ‘Je bent de beste auditant die we vandaag gehad hebben, misschien zelfs wel de beste
tot nu toe, zei hij letterlijk. Daar ben
ik nog steeds heel trots op.” De
opleiding duurt vier jaar, maar Henk
is ambitieus. “Ik ben aan het puzzelen of het in drie jaar kan, want
ik wil eigenlijk naar de Kleinkunst
Academie in Amsterdam. Dé opleiding. Daar komen veel grote namen vandaan: Acda & De Munnik,
Najib Amhali, Jochem Myjer.”
Widoek mamoza
Een van de vakken op het KTM is
fysiek theater, waarbij de lichaamstaal belangrijk is. “Dit jaar krijgen
we theater waarbij je niet mag
praten”, geeft Henk als voorbeeld.
“Waarschijnlijk gaan we met maskers werken, zodat je alles met je
lichaam duidelijk moet gaan maken. Verder krijgen we danslessen
en jazzballet om je lichaam beter te
kunnen begrijpen. Het klinkt wat
gay, maar het is wel pittig en het
helpt wel. Verder is het van belang dat je als speler weet hoe je

Henk tijdens een kindervoorstelling. (eigen foto)

een tekst moet brengen. Je moet
weten hoe je een tekst spannend
maakt en wat je wel en niet kunt
zeggen. Maar je hoeft zelf niet te
kunnen schrijven voor de opleiding.
Wat ik overigens wel doe, want ik
ben gek op dichten. En ik schrijf
mijn eigen liedjes en voorstellingen. Maar ik ben niet de enige op
school die zijn eigen dingen maakt.
“ Henk presteerde het al om in het
eerste studiejaar een theaterstuk
te schrijven en op te voeren. “Het
stuk heet ‘Widoek Mamoza’. In het
stuk zijn we wereldwijd op zoek
naar de betekenis van Widoek Mamoza waarbij natuurlijk het nodige
fout gaat. Ik heb het stuk geschreven samen met Rick Lammers, die
net afgestudeerd is. Het was een
theatervoorstelling met gedichten, muziek en grappige sketches.
We hadden ook een eigen band,
bestaande uit Marc Pepping en
Olaf v/d Wal. De voorstelling is op
school uitgevoerd tijdens het ImpressFest, dat als etalage voor studenten van het KTM dient. Ik was
de allereerste eerstejaars die daar
een eigen geschreven voorstelling
speelde. Dat was weer zo’n piek.
Dat is leuk. Records breken, dat
zoek ik op. Onze voorstelling was
als enige helemaal uitverkocht,
mede dankzij een spraakmakende
poster”, zegt Henk trots.

Krite
Het cabaret- en muziekduo Acda &
De Munnik is een voorbeeld voor
Henk. “Ik vind hun muziek en hun
tekstbehandeling erg goed. En wat
het toneel betreft is De Fryske Krite wel een tijd een voorbeeld voor
me geweest. Ik heb een lange tijd
voorstellingen van De Krite bekeken. En daar haal ik dan ook wel inspiratie uit.” Vorig jaar had De Krite
voor het eerst een jeugdgroep en
heb ik als jeugdspeler ‘Sjors, een
overdreven homo’ gespeeld. En dit
jaar speel ik met de volwassenen.
Dus als u in november komt, speel
ik ook mee. Dat is mijn allereerste
echte Kritevoorstelling. Bepaalde
spelers kende ik ook al wel. In 2010
heb ik meegedaan in de theaterproductie ‘It libben sels’. Dat ging van
dorp naar dorp.” De Krite bestaat
uit amateurs, maar Henk kent als

student zijn plaats. “Ik ben zelf ook
nog geen professional. Je bent pas
een professional als je ervan rond
kunt komen en dat kan ik nog niet.
Ik ben een stijgende amateur, hoop
ik. Een semi-professional: nog niet
daar, maar wel onderweg.”
Achteroverleunen
Als acteur kun je kiezen tussen optreden in tv-producties of de plan-

dat Buitenpost niet gauw de deur
uit komt voor theater, behalve voor
de Krite. Maar ik zou wel graag een
thuiswedstrijd willen spelen in mijn
geboortedorp.”
Dromen en wensen voor de toekomst heeft Henk genoeg. Halbe
Zijlstra, de staatssecretaris van
OCW kon zijn ballonnetje wel eens
doorprikken. Er wordt zwaar bezui-

Henk in theaterstuk Frylân. (eigen foto)

ken op, het theater in. “Televisie
sluit ik niet uit”, reageert Henk,
“maar mijn voorkeur gaat echt uit
naar het theater. Het rechtstreeks
vermaken van mensen in plaats
van via de buis. Op het toneel kun
je op het publiek anticiperen. Het is
veel intiemer. Tegelijkertijd – als je
realistisch bent- ligt bij de televisie
wel het werk. Daarom zeg ik dat ik
het niet uitsluit. Maar mijn voorkeur
gaat er niet naar uit.”
Het is opvallend hoe groot de populariteit is van dramaseries op
tv als ‘Dokter Deen’ en ‘Dokter
Tinus’. Heeft kunst dan weer de
functie van een vlucht uit de werkelijkheid, in dit geval: uit de crisistijd? “Dat denk ik wel”, zegt
Henk. “Er is behoefte aan ‘Lean
Back’ theater, waar mensen zich
kunnen ontspannen. De kant die
ik op wil, is het cabaret en dan het
liefst duocabaret, zoals Acda&De
Munnik. Ik hoop dat de samenwerking met Rick Lammers doorzet en
wij op een eigen manier theatraal
cabaret gaan maken. Een combinatie van geëngageerd zijn en
zelfspot.” Inmiddels schrijft Henk
aan een nieuw stuk, waarvan hij de
try-out wel in Buitenpost zou willen houden. Maar of daar publiek
voor is, betwijfelt hij. “Men zegt

nigd en de BTW op kaartjes gaat
ﬂink omhoog. “Ik besef heel goed
dat ik op een zinkend schip zit. Daarom probeer ik ook de zeilen in een
andere richting te blazen. Het is wel
begrijpelijk dat de kunsten eens onder de loep zijn genomen, maar het
moet een keer ophouden. En dat zal
ook wel gebeuren. Daarom blijf ik
als kapitein als laatste op het schip.”
Wij wensen Henk een goede reis en
een behouden thuiskomst.
(advertentie)
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Feest! Heropening en 25-jarig jubileum Fonteinschool
Donderdag 18 oktober is het zover, GBS ‘de
Fontein’ viert haar 25-jarig bestaan. Het begon allemaal op die eerste schooldag 7 september 1987. Na maanden van overleg en
vergaderen was er toestemming verkregen
om een nieuwe vrijgemaakt gereformeerde
school te starten in Buitenpost. Dit heeft
echter wel de nodige moeite gekost van de
vereniging voor Gereformeerd Onderwijs.
Allereerst was het belangrijk om te onderzoeken
of er aan alle, in de wet vernoemde, vereisten
werd voldaan. Na goedkeuring van de gemeente kon de nieuwe school geopend worden.
De relatief kleine school begon met ongeveer
tachtig leerlingen, die verdeeld werden over
twee vestigingen. De groepen één tot en met
vier kregen les in twee lokalen van ‘de Toorts’
gevestigd aan de Molenstraat en de groepen
vijf tot en met acht werd onderwijs gegeven in
twee lokalen van de ‘Ald Skoalle’ gevestigd aan
de Schoolstraat.
De ‘ofﬁciële’ opening kwam een jaar later, met
als reden dat de Vrijgemaakt Gereformeerde
School toen het gebouw van ‘de Toorts’ in zijn
geheel over kon nemen, Met de heer W. Jongsma aan het roer, als allereerste directeur, ging
het de nieuwe school goed. “We waren apetrots
op ons eigen gebouw”, aldus de heer Jongsma.
“Natuurlijk was het een hele omschakeling voor
de kinderen, zij konden plotseling tussen de
middag naar huis om te eten. En voor het personeel betekende de splitsing van de groepen,
dat zij elkaar soms maar één of twee keer per
week zagen om overleg te hebben. Met het in
gebruik nemen van het gebouw van ‘de Toorts’
veranderde dat ook. We hebben veel gehad aan
de hulp van de betrokken ouders.”
In het jaar ’88 verwelkomde de directeur zijn eigen zoon Bennert Jongsma als honderdste leer-

ling. “Natuurlijk was er
een bepaalde prognose voor de leerlingenaantallen, ik geloof dat
we na een paar jaar op
honderdzestig leerlingen zouden moeten
zitten, dit hebben we
nooit gehaald, maar
het ging desondanks
gewoon goed.” En zo
kijkt de huidige directeur, Petra de Bruijn, er
ook nog steeds tegenaan. “Mijn ervaringen
tot dusver? We zijn
een groeiende school
met om en nabij de
honderdtien
leerlinBasisschool De Lichtbron wordt verbouwd. Er wordt twee en een halve meter aangegen. Onze school
bouwd om meer ruimte in de lokalen te maken. (foto: Hielke Boorsma)
hoopt aan het einde
van dit cursusjaar op
honderdvijfentwintig kinderen te zitten dus, wie
kinderen ook gereformeerd is. Daarnaast zijn
weet, kunnen we in de toekomst die prognose
er veel kinderen van andere kerkgenootschapvan honderdzestig leerlingen nog halen.”
pen. De ouders van deze kinderen onderstrepen
ons geestelijk fundament. De kinderen worden
Maar het jubileum is niet de enige reden dat
begeleid door een enthousiast team, dat hen
‘de Fontein’ haar deuren opent voor belangstelweet te brengen tot prima eindresultaten. Ons
lenden. Op donderdag 28 juni jongstleden, ging
vernieuwde gebouw straalt uit wat we willen
de verbouw van het ‘oude’ schoolgebouw van
zijn: transparant, open, gastvrij, een veilige basis
start. Deze verbouwing werd voor het grootste
voor de kinderen. De afgelopen periode hebben
gedeelte mogelijk gemaakt door hulp van de
de ouders een betrokkenheid ten toon gespreid
vele betrokken ouders. De ‘gesloten’ entree
die zijn weerga niet kent. Ik durf te zeggen dat
van de school is omgetoverd tot een oase van
tweederde van de hele klus door de ouders is
licht en ruimtelijkheid. Vrolijke kleuren en grote
gedaan. Nu komt de tijd van genieten van onze
glazen wanden hebben de sombere uitstraling
prachtige leeromgeving.”
verdreven. Het geheel is prachtig geworden en
dat willen de ouders, het personeel en natuurlijk
Dus geeft ‘de Fontein’ een feestelijk Open Huis
de kinderen graag aan iedereen laten zien. Peop donderdag 18 oktober 2012 van 20.00 tot
tra de Bruijn: “Ik ben trots op de Fonteinschool.
22.00 uur in het schoolgebouw de Fontein aan
Onze school is nog steeds een gereformeerde
de Molenstraat 17a te Buitenpost. Nieuwsgierig
school, waarvan een groot gedeelte van de
geworden? U bent allen van harte welkom!

Tandarts geeft gastles op peuterspeelzaal
Krobbekûle

Kunst en Kitsch dag in
het IJstijdenmuseum

In het kader van de week van de opvoeding bezoekt de tandartsassistente van de praktijk R.
van der Meer uit Surhuisterveen in de week van
1-5 oktober speelzaal de Krobbekûle van Amarins Kindercentra in Buitenpost. Die dag krijgen
de peuters een les over mondverzorging. Tijdens
deze bijzondere poetsles wordt de peuters kennis bijgebracht over de mond en het gebit, tandenpoetsen, gaatjes en de zeven eet- en drinkmomenten. Tijdens de ouderavond van 4 oktober komt de tandarts zelf om voorlichting aan
ouders te geven. Doel van het lesproject is het
bevorderen van een gezonde mond door het terugdringen van cariës (gaatjes) en tanderosie en
het stimuleren van tandartsbezoek. Verder wil
het Ivoren Kruis bij kinderen van peuterspeelzalen en basisscholen bewustwording creëren van
de eigen invloed op de (mond)gezondheid. Kinderen die de juiste houding, kennis en vaardigheden aanleren om hun gebit en mond goed te verzorgen, zijn ook vaardiger in preventie en zelfzorg

Op zaterdag 27 oktober wordt er van 10.00 uur tot
17.00 uur de jaarlijkse Kunst en Kitsch dag in het
IJstijdenmuseum gehouden. Een aantal museum
deskundigen en historici beoordelen de door u
meegebrachte schilderstukken, oude munten en
boeken. Ook kunnen gouden, zilveren, koperen en
bronzen voorwerpen meegebracht worden. Kortom
mooie en interessante stukken uit grootmoeders
tijd mogen meegebracht worden. De deskundigen
kunnen u iets vertellen over het door u gevonden
voorwerp en de waarde daarvan bepalen. Ieder
jaar komen op deze Kunst en Kitsch dag zeldzame
voorwerpen boven water. Meedoen aan deze dag
betekent dat u zich eerst moet aanmelden. Het
aanmelden kan via: info@ijstijdenmuseum.nl of tel.
544040. De kosten voor deelname bedragen € 5,-.
Dit inleggeld is bedoeld om daaruit de ingehuurde
deskundigen te kunnen betalen. Het IJstijdenmuseum is voor iedereen deze dag open en er worden rondleidingen gegeven. Iedereen is van harte
welkom op deze dag!

bij het voorkomen van gezondheidsproblemen.
De verslechterde situatie van de kindergebitten
in ons land is de aanleiding voor de ontwikkeling van het project. Gebleken is dat 25% van de
kinderen in Nederland zijn tanden niet of slecht
poetst. Bovendien komen nog te veel kinderen
niet of te laat bij de tandarts. Ouders horen kinderen vanaf jonge leeftijd (vóór het tweede jaar)
mee te nemen naar de tandarts of mondhygiënist. Over cariës hebben leerkrachten, kinderen
en ouders behoorlijk wat kennis. Van tanderosie
weten ze veel minder. De tandarts zal uitleggen
dat onder andere frisdranken tandglazuur kunnen oplossen, dat tanden zonder glazuur erg pijn
kunnen doen en dat eenmaal weggesleten glazuur nooit meer terugkomt. Veel ouders weten
niet dat een bezoek aan de tandarts of mondhygiënist is opgenomen in de basisverzekering
en dus voor kinderen tot 18 jaar gratis is. Meer
informatie over het onderwijsproject is te vinden
op: www.houjemondgezond.nl.

Ik heb geen ﬂauw
idee op welke
stand hij moet.

Oké!

Oké!

Desperate
Hyveswife - 5 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.
Mens durf te leven! (ff serieus)
Ik voelde het gister, ik voel het
vandaag. De drang om te leven.
Het verlangen er te zijn en niet te
vervagen. Ik draai me om en zie
alles waar ik van houd. Alles wat
me een naam geeft. Mijn man, die
me zijn vrouw gemaakt heeft. Mijn
kinderen, die me tot hun moeder
gemaakt hebben. Mijn ouders, die
me hun kind noemen. Mijn zussen
en broers, voor wie ik een zusje
ben. Mijn nichtjes en neefjes, voor
wie ik een tante ben. Mijn schoonfamilie, voor wie ik een schoondochter en schoonzus ben. Dan
kijk ik weer vooruit. En ik zie… het
verlangen om te vechten voor wie
ik zelf ben. Mijn leven te hervatten
na overspoeld te zijn geweest, door
alles wat ik voor een ander ben. Ik
twijfel… kijk weer achterom… wil
ik het loslaten? En ik besef… Ik
blijf achterom kijken en doe een
stap terug, in de richting die ik
herken. Ik kijk achterom en kijk in
de liefdevolle ogen van mijn man.
Ik doe weer een stap terug en zie
de opgeheven gezichtjes van mijn
drie prachtige kinderen. De twijfel
is verdwenen. Ik ren terug en ben
alles wat een ander me genoemd
heeft. Wie heeft ooit bedacht dat
jezelf zoeken, je de zin van het leven geeft? Wie vertelt mij, dat je
jezelf niet kunt vinden in wie je
voor een ander bent? Wie sticht
de verwarring voor anderen, door
te beweren dat je pas rust vindT
als je, je eigen ‘ik’ gevonden hebt.
Ben ‘ik’ niet ook alles wat een ander me noemt? Ben ik mezelf dan
niet gewoon nooit kwijtgeraakt?
Ben ‘ik’ gewoon ook altijd blijven
sluimeren in wie ik voor een ander
ben. Ja ik geloof het wel! De zoektocht naar je eigen ‘ik’ is een hopeloze zoektocht, omdat je altijd blijft
sluimeren in wie jezelf bent. En je
dus op zoek moet naar iets wat je
niet kwijt kunt raken. Wat een verwarring, wat een angst… en waarvoor? Dus ik roep op, ik roep iedereen op! Wees werkelijk trouw aan
wie je bent. Dus ook aan alles wat
je voor een ander bent! Dat vormt
het geheel. Wees niet bang te zijn
wat een ander je noemt. Probeer
juist ook zo te leven! Heb meer lef,
dan alleen proberen te zijn, wie je
zelf wilt zijn. Alleen dan bén je je
eigen ‘ik’. Mens durf te leven!

25 minuten
later...
Oh, oooh,
onze kleren zijn
gekrompen!

Jongens, ik
ga naar de
stad.
Doen jullie
de was?

Doe maar
op de
hoogste.
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Ik stel
me het al
voor...

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

De nieuwe collectie
is binnen!

3

De Binnenste Buiten Post

Ate G ri j p stra
DorpsDenker -16Nee, we gaan het niet over vakantie
hebben. Want die is alweer ruimschoots voorbij. En nee, we gaan
het ook niet over politiek hebben.
Want daar zijn we de afgelopen
maanden mee overvoerd. Maar
waar zullen wij onze hoofden dan
eens in diepe ernst over buigen, zo
vraag ik u. Kijk, wij diepzinnigerds
schuwen doorgaans geen enkel onderwerp. Onlangs liet ik mijn scherpe blik glijden over de rijen planken
die mijn geëerde collegae hebben
weten te vullen in één van de boekenparadijsjes die ik met enige regelmaat bezoek. Het viel mij op dat
het tal aangelegenheden waarover
een contemplatief ingesteld iemand
bereid is zijn gedachten te laten gaan
schier oneindig is. Anders gezegd:
professionele hersenspinners weten overal wel een verhaal over op te
hangen. Zo zag ik duimendikke pillen
waarin voor zoveelste keer de platgestampte paden van de ontologie, de
epistemologie en de ethiek werden
betreden. En ach, er komt natuurlijk
een punt dat zulke doorgesneden en
enigszins uitgekauwde koek weinig
inspirerend is voor doorgewinterde
praktijk-prakkiseerders als u en ik.
Nee, ik was naarstig op zoek naar
iets sprankelends waar één van deze
nobele beroepsbespiegelaars eens
eventjes een fris en fruitig zegje over
deed. Dit alles opdat ik als nederig
doorgeeﬂuik zou kunnen functioneren en onze dorpsgemeenschap
wellicht zou kunnen doen opﬂeuren
middels, weliswaar geleende, maar
niet minder ﬂitsende vergezichten.
Welnu, ik moet u teleurstellen. Alleszins bekwame gedachtenmalers
als Dawkins en Cliteur bereden andermaal hun Nietzscheaanse stokpaardjes van het God-ten-grave-dragen. En ik kon het niet laten innerlijk
te verzuchten: maar wat hebben
wij daar in ‘s-lege-hemelsnaam in
Buitenpost en omstreken aan, mijn
waarde vakbroeders? Op naar de
ouwe-getrouwe Plato en Schopenhauer dan maar. Verzameld werkje
hier. Verzameld werkje daar. Hee,
toch een paar intrigerende titeltjes
van Ome Arthur: “De wereld deugt
niet” (zo is het maar net, Onkel!) en
“Er is geen vrouw die deugt” (oei,
u durft het wel te zeggen, Onkel!).
Maar ja, ook daar hoef ik in mijn dorp
niet mee aan te komen. Laat staan in
mijn huis. Tsja, dan toch maar weer
eventjes terug naar de hedendaagse
denkers. Ene Keizer wil het voor de
verandering eens over de ziel hebben. Gaap. Ene andere Keijzer wil
het over de toekomst hebben. Hee,
dat zou wel eens aan de criteria van
ﬂitsend, fris en fruitig kunnen voldoen. Blader, blader. Hmm, blijkbaar
weet deze betrekkelijke nieuwkomer op het ﬁlosoﬁsche strijdtoneel
allerlei diepzinnigheden te plukken
uit science ﬁction- en fantasyboeken
en dito ﬁlms. Hetgeen mijn stelling
bevestigt dat een diepdenker overal
wel een boom over durft op te zetten. Maar hetgeen tevens mijn vrees
doet oplaaien dat Buitenpost en omgeving hier niet bepaald op zitten te
wachten. Lichte aanval van paniek.
Het mag dan zijn dat ik ambtshalve
geen enkel onderwerp uit de weg
ga, maar het heeft er veel van dat
de onderwerpen hun stinkende best
doen om míj uit de weg te gaan.
Iets minder lichte aanval van paniek. Thinker’s block! Een knoop in
de kronkels. Een verstrengeling der
synapsen. Terugvurende neuronen.
Zullen we het de volgende keer dan
toch maar over vakantie hebben? Of
over politiek?
Hoogachtend,
Uw DorpsDenker, drs. A. Grijpstra
(Facebook/Dorpsdenker Buitenpost)

pagina 9

Volksverhalen uit de Friese Wouden -deel 5Dominees C
Preek en preekstoel (3)
21. Ik zie hem!
Der wie ris in man dy soe nei tsjerke ta. Underweis seach
er in prachtige ein. Hy koe ‘t net litte en fang dy ein. Hy
tocht: ‘t Kin my neat skele, ik nim him ûnder ‘e jas mei nei
tsjerke ta. Dêr sjocht net ien wat fan. Doe rekke dûmny
oan ‘t preekjen en yn syn preek kamen de wurden ‘Ik zie
hem’ foar. Doe’t dy man dat hearde, tocht er: Donders,
hy sjocht myn einfûgel. Doe treau er him wat mear nei
ûnderen. Mar even letter wie ‘t al wer: “Ik zie hem!” Doe
die de man de ein noch wat ﬁerder nei ûnderen. Hy tocht:
Hoe kin dat, dat er him no nòch sjocht. Fuort dêrnei sei
dûmny al wer: “Ik zie hem.” Doe knope de man de jas los
en hy sei: “Ast him dan dochs sjochste, hjir hast him” En
doe saaide er de ein nei de preekstoel ta.

net. Hy preke gewoan troch, en it ein wie ek gelyk as oars
altyd. Hy klattere fan ‘e stoel ôf en praatte nearne oer, en
doeý hy by de tsjerkeriedsleden wie sei er tsjin harren: “It
komt út sa ‘t ik sein ha, h’n?” “Ja,” seine se, “dit is wol
presys útkommen. Dizze stien hat yndied wûnders dien,
want net ien hat slept, net ien, wy ha der om tocht.”

25. Waarom het oude vrouwtje huilde
In jonge dûmny preke op in frjemd plak, mar it foldie de
hearders net bêst en dat wie ek gjin wúnder. De wurden
wierne net sa heel pittig en kamen der tige min út. De
measte lju woenen wol grach út de tsjerke rinne, mar dat
joech hast gjin pas. Ien âld wiifke siet lykwols te skriemen,
dat de triennen hjar yn ‘e skurte rûnen. Dit seach dûny
Jurjen van der Kooi. (eigen foto)
wol en it joech him de treast, dat hy dochs net alhiel op
‘e rotsen ploege. Doe’t de preek út wie socht hy har op en sei, dat hy mei
nocht sjûn hie, dat syn preek yndruk op har makke hie. “Och, heden nee,
22. In het huis mijns Vaders
dûmny,” sei hja, “dat is it net, werom ik skriemde. Mar doe ik dat gejeuzel
Yn Peasens en Moddergat stie in dûmny. Yn ien fan dy beide doarpen
fen jo hearde, doe tocht ik: As ús Melle, dy’t ek ta dûmny leart, it net better
wenne in ﬁsker, dy brocht wol gau ris ﬁsk by him. Op in kear sei de dûmny
makket as jo, dan is ‘t al bedroefd; dan is al dat skoandere jild fergees wei,
tsjin ‘e ﬁsker: “Jo moatte ris yn tsjerke komme. Jo heit plichte ek faak te
want dan kriget er noait in berop.
kommen.” “Dan mat dat ris wêze, “ sei de ﬁsker. De sneins dêroan sette
de ﬁsker mei Slomp, syn houn, nei tsjerke ta. Dûmny hie in preek oer ‘de
26. De Heilige Geest
wonderbare visvangst’. Hy sei: “In het huis mijns Vaders zijn vele woninDer wie hjir ris in dûmny, dy hie net folle minsken yn ‘e tsjerke, en dat
gen.” “Dat lychste!” rôp de ﬁsker. “Jimme heit hie mar ien keamer en in
woed er graach oars ha. Hy prakkesearde en prakkesearde hoe’t er dat ha
rustige fjûrpot op ‘e hutte. Kom, Slomp, wy gean wer fuort!”
moast. Doe hied er dan wat bitocht. Hy hâldde in preek en dêr spoarde hy
de minsken yn oan om foaral de folgjende sneins by him yn ‘e tsjerke te
23. Bukken Jacob!
kommen, want dan soed er de Heilige Geast ferskine litte yn ‘e foarm fan
Der wie in dûmny, dy hie krekt in nije gemeente krigen. Hy moest wat yn
in wite dou. Hy hie syn húshâldster ynprinte, dy moest dy sneins nei de
‘e kunde komme mei de lju en sa kaam er ek by in man, dy stie achter hûs.
tsjerkesouder ta gean. Dêr siet in lûkje yn. En as hy dan yn syn preek sizze
Hy hie de holle foardel en seach net botte moedich. Dûmny seach wol,
soe ‘Nu komt de Heilige Geest’, dan soe hja de wite dou troch dat lûkje
dat dy man swierrichheden hie. “Skeelt der wat oan?” frege er. “Dat sil ‘k
ﬂeane litte. It wie noch yn de tiid dat de froulju gjin broeken oan hienen. De
dûmny sizze. Ik hie hjir in ikkerke koal boud achter ‘t hûs en nou ha se my
húshâldster wie krekt oan ‘t lûkje ta en soe de dou dêr troch ﬂeane litte,
dy ûntstellen op ien sa’n lyts dinkje nei. Dat stiet hjir op ‘e hoeke, sjoch.”
mar by ûngelok rekke se sels troch ‘t lûkje hinne. Hja bliuwt oan ‘e middel
“Man,” sei dûmny, “wat in strop. Mar soe ik dat iene lytse koaltsje dan
ta der yn stykjen, mei de klean der boppe opstrûpt. It lûkje wie net wider.
wol fan jo ha meie?” “Och heden ja, dûmny,” sei de man, “nim dat mar
Allegear seagen se der nei - de hiele tsjerke wie fol - en dûmny seach it ek.
mei, hear!” Dûmny naam it mei. De sneintemoarns hied er ‘t lytse koaltsje
Hy rekke bot yn ferlegenheit en sei doe gau: “Wie daar naar kijkt, wordt
blind.” Doe wie der in âld skipper achter yn ‘e tsjerke, dy sei: “Ien eech
op ‘e preekstoel lizzen. Doe preke er: “Gij zult niet stelen.” Yn syn preek
weagje ‘k der oan”, en hy knypte ien eech ticht.
fertelde er yn hoe’n minne gemeente as hy bedarre wie. In plak, dêr’t stellen waard. Doe krige er ‘t koaltsje yn ‘e hân. “Maar ik zie de dief,” sei er.
27. Troef
Doe lei er it koaltsje wer del en hy preke ﬁerder. Even letter naam er it wer
Der wie ris in dûmny, dy hâldde tige fan kaartspyljen. Hy siet jûns faak yn
yn ‘e hân en doe sei er: “Maar ik krijg de dief.” Doe lei er it wer del en hy
preke wer ﬁerder. Mar even letter krige er it wèr yn ‘e hân en doe rôp er:
‘e kroech en dan brûkte er krekt deselde wurden as syn maten. Dan wie ‘t:
“En ik ráák de dief !” Doe sei it wiif fan ‘e dief gau: “Dûke Japik!”
“Troef, zei de duivel” en “Troef, zei de bliksem.” Doe seinen de maten ris
in kear tsjin him: “Sokke wurden doart dûmny snein net op ‘e kânsel te siz24. De steen die wonderen deed
zen.” “Waarom niet?” sei er. Doe wedde hy mei de oaren, dat er deselde
Der wie ris in dûmny op in doarp yn de tiid, dat de lju noch swier arbeidzje
wurden de sneins dêroan yn ‘e preekstoel brûke soe. Dy mannen kamen
moasten, it boerefolk en it arbeidersfolk. Dy sieten dan yn ‘e middeistsjinst
oars noait yn ‘e tsjerke, mar dý sneins wienen se der, want it gong om in
gauris te sliepen. Dûmny hie der wol ris wat fan sein, mar it joech allegear
weddenskip. De dûmny hâldde in gewoane preek. Mar doe sei er: “Och,
gjin byt. Hy tochte op ‘t lêst: Ik sil dat ris oars bisykje. Dy middeis stapte
wat is de wereld tegenwoordig slecht en ellendig. De mensen zitten maar
er op ‘e stoel mei in grouwe stien yn ‘e hân en dy liet er ek sa sjen, dat
te kaartspelen onder invloed van sterke drank en dan is het maar: Troef, zei
net ien dat ûntkaam. En dy lei er neist him op it lessenaarke del. En doe
de duivel en troef, zei de bliksem! O God, vergeef het hun, want zij weten
niet wat wat zij doen.”
‘t er oan ‘t preekjen ta wie, doe krige er dy stien yn ‘e hân. En hy hâldde
him foarút, nei de gemeente ta, en doe sei er: “Deze steen zal wonderen
Jurjen van der Kooi
doen.” No, de lju seagen him nuver oan, mar hy feroare him al hielendal

Muzikale theatergroep Holy Bridge MBVO
in de Kruiskerk
(Meer Bewegen Voor Ouderen)
De groep speelt op zondagmiddag 7 oktober 2012 de muzikale theatervoorstelling Beloofd is beloofd?! in de Kruiskerk. De voorstelling vertelt het
verhaal van zes Nederlanders van verschillende generaties die op reis gaan
naar het Heilige Land. De spelers tonen u hoe het conﬂict het dagelijkse
leven van de mensen die hier wonen beïnvloedt. In de voorstelling, die ongeveer een uur duurt, beleef je de reis van negen dagen van de reizigers.
Na aﬂoop is er een korte pauze en volgt hierop een nabespreking van wat
we gezien en gehoord hebben en waarin thema’s als respect, verdraagzaamheid en vrede centraal staan. Daarna is er een gezellig samenzijn onder het genot van een drankje. Het samenzijn wordt besloten met een gezamenlijke broodmaaltijd met soep. Wie aan deze maaltijd wil deelnemen,
dient zich vóór maandag 1 oktober op te geven bij één van de onderstaande
personen. Dit in verband met de catering.
Zondagmiddag 7 oktober om 16.00 uur in de Kruiskerk. De zaal is open
vanaf 15.30 uur (inloop hal van de Schakel). Na aﬂoop is er een collecte.
Informatie en/of eventueel opgave maaltijd bij: dhr. E. Medema, tel.
542144/06-20144784, e-mail: e.medema@planet.nl of bij dhr. H. van der
Veen, tel. 542421, e-mail: vanderveen.h@hetnet.nl.

Herfstvakantie spelletjesweek in
IJstijdenmuseum
In het IJstijdenmuseum wordt in de herfstvakantie een spelletjesweek
gehouden voor kinderen. Op dinsdag 23, woensdag 24, donderdag 25 en
vrijdag 26 oktober is het museum elke dag geopend van 10.00 tot 17.00
uur. Een jeugdteam begeleidt allemaal activiteiten en maakt met kinderen
sierraden. Kinderen kunnen geschminkt worden en worden begeleid bij
het schilderen van beestjes op stenen. In het IJstijdenmuseum worden
demonstraties gehouden voor de ouderen met steenbewerking en er
worden rondleidingen gegeven. Kinderen kunnen hun ouders en grootouders meenemen en ook zij worden bezig gehouden.

De gymploeg voor ouderen heeft op dit moment veertien leden. We
kunnen dus nog wel wat nieuwe leden gebruiken. Onder leiding van mevrouw Willemsen uit Augustinusga zijn we op maandagmiddag van 13.30
tot 14.30 uur aan het gymmen. Het gaat er heel gezellig aan toe. De ledenleeftijd is van ± 55 tot ± 80 jaar. We hebben geen moeilijke oefeningen,
maar zijn ontspannend bezig. Inlichtingen kunt u krijgen bij P. Heidbuurt,
West 9, tel. 542391, bgg. 442391 of J. de Bruin, Boelensstate 53, tel.
542481.

Tsjerkepaad

door Janne Oosterwoud

Sneontemiddei, noﬂik op myn
fytske by de iepen tsjerken lâns
yn de greidhoeke. Yn Deinum,
mei de grutte sipel op ‘e toer, bin
ik te betiid mar de doar is iepen.
De oargelist is oan it oefenjen.
Op in stoel ûnder de kreake lit ik
it moai oer my hinne komme. Liet
fjouwerhûndertnjoggenensantich!
It fjirde kûplet kin ik út ‘e holle, en
fol oertsjûging sjong ik it mei. Wol
trije kear, want hy begjint hieltyd
op ‘e nij. Ungemurken doch ik de
swiere doar ticht en stap wer op.
De klanken en wurden nim ik mei
ûnderweis nei Blessum, Hilaard,

Bears, Weidum en Jorwert. Dêr
reitsje ik yn petear mei de gasthear
oer God dy’t út Jorwert ferdwûn,
of miskien wol net. Ik hear en
sjoch wat bekends oan him. In
Súdwesthoeks aksint en dy brune
eagen… De ULO op ‘e Lemmer?
Ik weagje in skot en ja, wy kenne
elkoar noch út in ﬁer ferline. It
wurdt noch in noﬂik healoerke.
Thúskommen bin ik syn namme al
even kwyt, mar yn myn fotoalbum
stean wy der beide kreas op. Hy
as lakei mei in oanplakt sikje, en ik
mei in wyt lekken om as toverfee
yn toanielstik Assepoester.

Alle zondagen
16.00-20.00 uur
geopend!

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

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

In de winkel ligt het nieuwe
cursusprogramma, ook te vinden op onze site.
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Buitenpost 1940-1945 -deel 26De OD-groep Buitenpost (1)
De OD was een tak van het gewapend verzet die zich ten doel stelde
de bevrijders ter plaatse te helpen
en tevens behulpzaam te zijn bij
het handhaven van de orde, wanneer de bezetter was verdreven.
In deel 19 en 20 hebben we gezien
welke personen deel namen aan de
OD-groep Buitenpost. Het is een
intrigerende vraag welke rol ieder
persoonlijk daarin heeft vervuld.
Een aantal van hen heeft er nooit
of weinig met hun familie over gesproken. Dit verschijnsel is vrij algemeen. Na de oorlog was alles voorbij en moest er gewerkt worden
aan de wederopbouw. De groep
die de aanslag bij de Laatste Stuiver
pleegde had afgesproken er niet
over te praten en hun namen stil te
houden. De groep die de telefoonsabotage ten oosten van de brug
over de Zwemmer in de straatweg
pleegde, eveneens. Het rapport betreffende de “Krijgs-verrichtingen”
geschreven door de commandant
Wim van Mourik noemt geen namen van de deelnemers. Het rapport betreffende de arrestatie van
Pier Nobach, geschreven door de
groepscommandant Teake Roorda,
noemt eveneens geen namen. Van
een aantal manschappen zijn enkele fragmenten bekend. Aan de hand
van deze fragmenten en bewaard
gebleven illegale post van Van Mourik zullen we proberen na te gaan
welke bijdrage de OD-groep Buitenpost heeft geleverd aan de bevrijding van onze regio. Het is duidelijk
dat hierbij van de commandanten
het meest bekend is.

vernam hij uit de kringen van de inmiddels verboden Burgerwacht de
ontwikkelingen provinciaal en landelijk. Gemeentelijk vormde hij een
betrouwbaar netwerk. En plaatselijk
zocht hij contact met de LO en het
NSF, waarbij Jaap Rusticus als oud
lid van de Burgerwacht weer een
goed contactpunt was.

Het gewestelijk bestuur van de Friese Burgerwacht in maart 1940 voor de laatste maal
bijeen. Geheel rechts achter Jacob Pijnacker in uniform. (foto: Jasper Keizer)

Jacob Pijnacker
De benoeming van Jacob Pijnacker tot gemeentelijk commandant(
de Geco) was een wel overwogen
besluit. Toen in 1936 de “Wet tot
bescherming van de bevolking
tegen luchtaanvallen” werd ingevoerd, werd Pijnacker benoemd tot
gemeentelijk leider van de luchtbescherming en tevens tot wijkleider
van Buitenpost. Ieder dorp in de
gemeente kreeg zo’n wijkleider.
Pijnacker kreeg hierdoor een compleet netwerk van medewerkers in
de gemeente en leerde zo de gemeente goed kennen. Hieruit zocht
hij in de oorlog vertrouwde personen voor zijn verzetswerk. Eén van
hen was Goffe Hoogsteen, verzetsman in Surhuizum, die op zijn beurt
weer contact had met Drachten. En
daar was men reeds bezig met de
organisatie van gewapende illegale
activiteiten. Vóór de oorlog kende
Buitenpost een Burgerwacht. Deze

bestond uit gemiddeld vijftig manschappen. Voor zo’n klein dorp was
dit een ﬂinke afdeling. Pijnacker
was hiervan de commandant en
had daardoor zijn contacten door
geheel Friesland (zie foto). De Burgerwacht was een groep waarop
hij volledig kon vertrouwen. Een
aantal van hen kwam ook in het verzet terecht en vormde de basis van
de OD-groep. De Burgerwacht was
één der eerste organisaties die door
de bezetter werd verboden. Reeds
in 1940, vrij kort na de bezetting,
kwam vanuit de oud-Burgerwacht
in Arnhem de eerste poging tot oprichting van een illegale organisatie
in de militaire sfeer. Deze actie vond
ook haar uitlopers naar Friesland.
Door onervarenheid en onvoorzichtigheid werden deze acties door
de bezetter opgerold ten koste van
vele doden. De functies van Pijnacker verschaften hem waardevolle
informatie. Op provinciaal niveau

De benoeming van prins Bernhard
tot opperbevelhebber van de Binnenlandse Strijdkrachten op 3 september 1944 had tot gevolg dat er
een bundeling van de verschillende
verzetsorganisaties tot stand kwam.
De algemene leiding van het verzet
in een gemeente kwam voor rekening van een gemeentelijke commandant. In Achtkarspelen werd
Pijnacker hiervoor de aangewezen
persoon. Deze was plaatselijk, gemeentelijk en provinciaal zowel in
het ongewapend als gewapend verzet zeer goed geïnformeerd. In nauwe samenwerking met Van Mourik
bouwden ze samen het gewapend
verzet verder uit.
Pijnacker werd in de dagen vóór en
na de bevrijding de leider van de
commandopost op het gemeentehuis Nijenstein. Van Mourik was
de commandant van de groepen te
velde. Direct na de bevrijding trad
Pijnacker in de openbaarheid. Van
een geordend burgerlijk bestuur
was nog geen sprake. Het Militair
Gezag, opgericht door de Nederlandse regering in Londen, kreeg
voorlopig het bestuur over de bevrijde gebieden. Dit zorgde er voor
dat de geallieerden zich niet in het

binnenlands bestuur hoefden te
mengen. Het vertrek van de bezetter betekende niet dat het nu alles
vrijheid blijheid was. Zo bleef aanvankelijk de avondklok van kracht.
Pijnacker regelde de gang van zaken vaak ook op last van het Militair Gezag. Zo verleende hij o.a.
toestemming om te mogen reizen.
Het burgerlijk verkeer werd nog beperkt tot 6 km. van de gemeente
van inwoning. Voorraden benzine
en smeerolie moesten worden ingeleverd. De postkantoren gingen
weer open per 24 april 1945. Veehouders werden verzocht om weer
zoveel mogelijk melk af te leveren
aan de zuivelfabriek. Van door de
NBS gevorderde goederen kon
een nota worden ingediend. Fotograferen van militaire objecten was
verboden. Het zijn slechts enkele
voorbeelden, die aantonen hoe het
normale leven weer op gang moest
komen. Met de overgang naar het
burgerlijk bestuur werd langzamerhand het gemeentebestuur weer
verantwoordelijk. Daarmee kwam
er een einde aan het verzetswerk
van Pijnacker, waarin hij wel een
zeer grote coördinerende rol heeft
gespeeld, en het daarna weer op
gang brengen van een samenleving,
die weer aan de normale burgerlijke wetten moest wennen. Jacob
Pijnacker vertrok op 16 mei 1947
naar Delfzijl. Hij overleed op 29 augustus 1964 op 59-jarige leeftijd te
Enkhuizen.
Jasper Keizer

Kom zingen en dansen bij één van de koren van De Wâldsang
Brimzen
praat

De rugzak van het leven
Als baby worden we geboren
nog zo klein en onbevreesd
niks geen onschuld gaat verloren
maar die tijd is snel geweest
We groeien op met de jaren
en alle emoties komen dan voorbij
en in een rugzak gaan we bewaren
al die dingen, want die horen toch bij mij?
Maar als die rugzak nu eens vol raakt
en ik hem niet meer dragen kan
alles mij moe en ongelukkig maakt
moet ik dan om hulp gaan vragen?
Ik weet dat niemand mij dan helpen kan
ook al zou men dat wel willen
Ik alleen bepaal de inhoud ervan
en dat kan voor ieder mens verschillen
‘ k Weet soms welke last ik weg kan gooien
veelal ervaringen van verdriet
maar heb het ook nodig om mijn leven te voltooien
ook al begrijpt een ander dat soms niet
Dus wees zuinig met wat je wegdoet
al wat gebeurt in je leven heeft zijn doel
dingen verwerken geeft de mens meer moed
dus laat los en blijf bij je eigen gevoel
Dan voel je dat de rugzak ook al minder weegt
het lopen is ineens niet meer zo zwaar
zo wordt hij stukje bij beetje geleegd
probeer het maar en word het zelf gewaar.
(Dichter onbekend)

Ben jij acht jaar of ouder en
lijkt het je leuk om met andere
kinderen liedjes te zingen uit
beroemde musicals en Walt
Disney-ﬁlms? Of bekende kinderliedjes, zoals uit Kinderen
voor kinderen? Dan zijn onze
kinderkoren vast ook iets voor
jou! Behalve in Buitenpost,
waar dit koor al drie jaar succesvol draait, start muziekschool de Wâldsang nu ook
een kinderkoor in Burgum. In
beide koren is nog plaats voor
enthousiaste kinderen die van
zingen houden. En van bewegen natuurlijk. Want om het geheel er ook swingend te laten
uitzien, werken we ook aan de
choreograﬁe: danspassen maken terwijl je zingt. Je kent dat vast
wel van de televisie! En alsof dat allemaal niet genoeg is leer je

ook heel mooi (of nog mooier)
te zingen. Bijvoorbeeld door te
letten op houding, ademtechniek en zuiverheid. Wie weet
sta jij nog eens in The voice of
Holland!
Wil je meer weten of je aanmelden?
Ga dan snel naar: www.muziekschooldewaldsang.nl!
Bellen kan natuurlijk ook: tel.
541616. En je bent natuurlijk
ook van harte welkom om
eerst eens een repetitie bijwonen om te kijken of het wat
voor je is! Repetities zijn in
Buitenpost op woensdag om
18.10 uur in de muziekschool,
De Ring 1a. En in Burgum, op woensdag van 14.30 tot 15.30 uur
in de Muziekschool, Schoolstraat 90.

Sap!dag in De Kruidhof
De Kruidhof organiseert op 29 september voor de tweede keer
een Sap!dag in haar kassencomplex. Van 10.00 tot 17.00 uur
kunt u weer genieten van (h)eerlijke eigengemaakte sappen, wijnen en likeuren uit onze eigen tuinen.
Week van de (Fryske) Smaak
29 september is de eerste dag van de Week van de Smaak. Het
thema is dit jaar de aardappel. U kunt daarom o.a. proeven van
een heerlijke aardappelsalade van Wâldgieltsjes met kruidenazijn
uit eigen tuin. Fruitkwekerij Frytsjam verzorgt een demonstratie
appelsap maken. Neem ook uw eigen appels mee en ontvang aan
het eind van de dag vers geperst appelsap. Er zijn demonstraties
van het maken van allerhande alcoholische en niet-alcoholische
sappen en om 11.00 uur en om 13.30 uur kunt u kijken naar een
demonstratie Beerenburg maken van kruiden uit onze tuinen.
Kinderactiviteiten
- 11.00 uur en 13.30 uur: zelf sap persen in onze Fruithof
- 15.00 uur voorstelling verteltheater Ithaka. Kinderen leren spelenderwijs acteren in echte theaterkostuums in een wel heel
bijzondere voorstelling van Baukje Fennema van Ithaka. Gecombineerde entreekaarten zijn verkrijgbaar bij de kassa voor € 5,00
per persoon.

S p r e k w u r d f a n ‘e m o a n n e
De tsjerke
It bliuwt moai, in âlde tsjerke yn it ﬂakke Fryske lânskip mei it
doarp der omhinne boud.
Hy is altyd de hûn yn tsjerke.
Hij is altijd de verschoppeling.
Men moat wolris in do oer de tsjerke ﬂeane litte.
Je moet wel eens wat van je rechten laten schieten.
Tsjerke en toer moatte midden yn ’t doarp bliuwe.
Je moet de zaken wel in de goede verhouding zien.
It kin better fan de toer as fan de tsjerke.
Wie veel heeft kan beter betalen dan wie weinig heeft.
Alde tsjerken hawwe tsjustere glêsﬁnsters.
Oude mensen kunnen niet meer zo scherp zien.

In de herfstvakantie organiseert het ijstijdenmuseum
op dinsdag 23, woensdag 24, donderdag 25 en
vrijdag 26 oktober kinderspeeldagen in het museum. Een jeugdteam begeleidt de spelen en voor
grootouders en ouders zijn er demonstraties en rondleidingen in het museum. Kinderen kunnen zelf een
ketting maken, stenen schilderen, geschminkt worden of aan andere spelen en activiteiten meedoen.
Op zaterdag 27 oktober is er in het IJstijdenmuseum de Kunst en Kitschdag. Iedereen mag maximaal
drie voorwerpen, die antiek zijn of uit grootmoeders
tijd stammen, meenemen. Een team deskundigen
beoordeelt en taxeert de voorwerpen. Inschrijven
kan via: info@ijstijdenmuseum.nl of tel. 544040.
Het bestuur zoekt voor de nieuwbouw mensen die
eens een dag of avond mee de handen uit de mouwen willen steken om de nieuwbouw te realiseren.
Mensen die kunnen schilderen, timmeren, schuren,
klusjes kunnen doen, de kantine kunnen bezetten en
nog veel meer. Wie helpt mee en meldt zich aan via:
info@ijstijdenmuseum.nl of tel. 544040.
Kijk ook op onze website: www.ijstijdenmuseum.nl

Agenda’s en kalenders 2013 zijn binnen!
Nu met deze bon 10 % korting.
(geldig tot 31 oktober)

De Binnenste Buiten Post

Be d r ij v i g hei d door Piet Pettinga

Buitengewoon Buitenpost Opvallend Anders

Feestcafé Posthuis
Het heeft lang geduurd en
velen verwachtten niet dat
het ooit nog iets zou worden, maar op vrijdag de
dertiende juli, is feestcafé
Posthuis (in het voormalige pand van China Garden) dan toch geopend.
Dat het in een behoefte
voorziet, bewijst wel het
grote aantal bezoekers op
vrijdag en zaterdag. Eigenaar Max Brink is zichtbaar trots op zijn stulpje en dat mag ook, wat is er
een hoop vertimmerd en gemetseld. Als je binnenkomt geloof je je ogen
niet, een haard brandt en de sfeerrijke verlichting zorgt voor de rest. Ga
niet af op geruchten, maar overtuig uzelf en ga eens naar binnen. Voorlopig
is het verbouwen nog niet afgelopen, er komt nog een bar met een eigen
ingang, waar publiek vanaf 21 jaar welkom is. Ook is er het plan om een
automatiek/snackbar te realiseren, tevens met een eigen ingang. Van deze
verbouwing hebben de huidige bezoekers totaal geen last, dit gebeurt achter gesloten deuren. U kunt voor een drankje (de hapjes komen dus later)
terecht op donderdag vanaf 20.00 uur, vrijdag vanaf 16.00 uur, zaterdag
vanaf 20.00 uur en nu ook op zondag vanaf 16.00 uur. Het is de bedoeling
om later, als alles klaar is, de gehele week open te zijn. Aan veiligheid is volop gedacht, op vrijdag- en zaterdagavond is een ofﬁcieel beveiligingsbedrijf
ingehuurd om te zorgen dat uw en onze jeugd, vanaf 16 jaar, vreedzaam
kan genieten van een avondje uit. Voor hen en ons als ouders een geruststellend idee. Op de vrijdag- en zaterdagavond treden er verschillende DJ’s
op die de beentjes van de vloer krijgen. Waar veel mensen bij elkaar komen
ontstaat wel rumoer en om zo weinig mogelijk geluidsoverlast te bezorgen
bij de omwonenden, worden geluidswerende maatregelen uitgebreid. Bovendien doen de portiers hun uiterste best om ook buiten zo weinig mogelijk geluid te krijgen. Het feestcafé Posthuis (de naam bestaat al sinds 1809)
is een aanwinst voor (vooral) de jeugd van ons dorp. De redactie wenst met
Max Brink dat zijn toekomstplannen uit mogen komen.

De volgende Binnenste Buiten Post wordt
verspreid in de week van 29 oktober 2012.

Er zijn van die winkels waar je gerust een middag kunt rondstruinen. Buitengewoon
is hier zeker één van. Bij binnenkomst word je direct verrast door veel kleur en
eigenzinnige prints. Allemaal unieke kleding, schoenen en accessoires, maar toch
vormen ze een geheel. Rineke Olieman koopt dan ook heel bewust en zorgvuldig
in. “Een beetje anders dan anders, maar toch heel draagbaar. Niet zo standaard, die
winkels zijn er al genoeg. En kleding moet vooral comfortabel zijn, het moet lekker
zitten. Bij mij vind je dan ook geen hakken van tien centimeter, maar wel laarsjes
met bescheiden hakken.”
Modeshow
Rineke begon ooit met een brocante winkel en gaf workshops in het oud-maken
van meubels. Iets waar nu nog de restanten van in de winkel te vinden zijn.“Ik had
er altijd al wat kleding bij en merkte dat hier steeds meer vraag naar ontstond. Zo
heeft het assortiment zich geleidelijk ontwikkeld tot wat het nu is. Met in een paar
hoekjes nog wat interieuraccessoires en krijtverf.” Ook kwam er een webshop bij,
waar na schoenen, nu ook kleding te koop is. “Dit loopt erg goed, het is leuk dat
mijn klanten zo overal vandaan komen.’” Op 12 oktober is de collectie van Buitengewoon te bewonderen tijdens een modeshow in Interieurcafé Pilat&Pilat in
Twijzel. “Tijdens een driegangen diner wordt de collectie geshowd door modellen.
Mensen kunnen zich hiervoor aanmelden via de website.”
BuitengewoonBuitenpost, Voorstraat 45, 9285 NP Buitenpost, tel. 0511-541554
www.buitengewoonbuitenpost.nl

Hoveniersbedrijf

P. Douma

voor vakkundig snoeiwerk en tuinonderhoud

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

Voor aanbiedingen kom langs in de winkel of zie onze website.

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

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.

West 33, Buitenpost, tel. 0511-543870, www.eikenvaten.nl
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Geer en Fien Peperkamp van IJlstra Natuur
Het gesprek gaat over IJlstra Natuur, de nieuwe vestiging van
Geer en Fien aan de Kuipersweg 16. Hoe is dat zo gegaan?
Geheel onverwacht ontvingen zij een bod op hun pand aan de
Kerkstraat waar hun boekhandel gevestigd was, na enig wikken en wegen werd besloten op het bod in te gaan. Dit hield
voor hen niet in om nu maar achterover te gaan zitten, nee dat
was zeker niet de bedoeling. Hun woning aan de Kuipersweg
nr. 16, heeft uit het verleden nog steeds een woon-winkelbestemming, het behoorde toe aan een aantal van zes Nutswoningen en Nutsgebouw. Het leuke is dat in het winkelgedeelte
in het verre verleden een tweetal kappers, de heren Tielenburg
en later Ette Ploeg een kapsalon bestierden, als laatste hield
Teake Westra hier een kruidenierswinkel, deze traditie als winkel wordt nu voortgezet met IJlstra Natuur, met als webwinkel:
www.Zoutzoet.com. Het assortiment spitst zich toe tot een
uitgebreide collectie streek- en natuurboeken en boeken die
betrekking hebben op het lichamelijk welbevinden. Werd in de
Kerkstraat al een eerste aanzet gegeven met de verkoop van
natuurlijke zouten en Stevia, dit is nu een belangrijk onderdeel
van het assortiment geworden. Inmiddels is sinds eind 2011
Stevia als een totaal onschuldig natuurproduct in Europa vrij
gegeven. Het blad van de Steviaplant uit Zuid-Amerika, heeft
een zoetwaarde die driehonderd (!) maal de waarde van suiker overtreft en die geen nadelige werking heeft. Nee juist het
tegendeel is bewezen, diabetici hebben baat bij het gebruik,
kindergebitten, die vaak zijn aangetast door suikerhoudende
drankjes, kunnen Stevia vloeibaar met of zonder smaak toegevoegd aan water volkomen veilig drinken. IJlstra Natuur verkoopt het merk Stevia als garantie voor de originele kwaliteit.
Het zout, maar dan in de oorspronkelijke samenstelling, bevat
talrijke mineralen die voor lichamelijk functioneren belangrijk
zijn. In de winkel zijn dan ook het Bergkern, Himalaya- en het
vloeibare Bad Essenerzout aanwezig, de vele toepassingen
voor deze natuurlijke zouten zijn talloos. Een boek kan vlot
geleverd worden via de winkel in Drachten en vragen over
reproducties van o.a. Doet Boersma, Marius van Dokkum en
Henk Helmantel zijn welkom. Een kleine maar gezellige zaak,
precies iets voor Buitenpost.

De zomer van mijn leven -deel2Zo. Ik ben weer thuis. Mijn neus
is zo rood als die van clown Bassie en met geitenwollen sokken,
drie truien en de verwarming op
23 graden Celsius heb ik het nog
koud. Het Nederlandse klimaat
slaat genadeloos toe en ik heb de
griep. Ondanks de weersomstandigheden ben ik natuurlijk heel blij
om weer thuis te zijn. Reizen is geweldig, maar thuis komen is ook zo
ﬁjn. Een week lang ben ik bezig geweest met acclimatiseren en heb ik
van bankhangen een ofﬁciële sport
gemaakt. Bijna dan, want ik heb
nog een paar pogingen gedaan om
het campinggevoel naar huize Van
der Meulen te brengen. Mijn zusje
sloeg echter mijn aanbod af toen ik
haar vroeg of ze het leuk vond om
een pastaketting te rijgen. Raar.
Ook mijn ouders bleven op de bank
zitten toen ik heel enthousiast ‘en
áááááááááálle papa’s en mama’s
mogen ook meedansen, hoor!’ riep
en de muziek van de mini-disco op
het hoogste volume zette. En ja, wat
smaakte die eerste bruine boterham met kaas goed! Een stukje hemel op aarde. Wat het eten betreft
in het buitenland moet ik toegeven
dat ik een cultuurbarbaar ben; onder
andere hagelslag, pakjes bami mix
en gehaktballen in blik heb ik over
de grenzen naar Frankrijk gesmokkeld. Ik weet nog goed dat ik op de
camping door een Franse familie
gevraagd werd of ik zin had om bij
ze te komen eten. Natuurlijk! Alles
ging goed en ik deed erg mijn best
om volgens de Franse gewoonten
te eten. Stokbrood, wijn, dat gaat er
allemaal nog wel in. Helaas had ik
te vroeg gejuicht, want een Franse
maaltijd is geen maaltijd zonder
kaas. Vol trots haalde de familie een
bak vol met verschillende soorten
kaas uit de koelkast. De geuren van
gele, groene en witte kaasjes dreven
richting mijn neus en van de vader
van de familie moest ik toch echt de
Roquefort kaas proberen. Roquefort is de kaas der kazen in Frankrijk:
het is een blauwschimmelkaas die
zelfs een aparte wet heeft, waarin
onder andere staat aangegeven dat
de kaas van een speciaal “merk”
schapenmelk gemaakt moet worden. Dapper als ik was heb ik een
hapje genomen. Ik heb mijn best
gedaan (!) om het lekker te vinden,
maar een combinatie van de geur
van stinksokken en boterhammen
die te lang in een broodtrommel in
een schooltas hebben zitten rotten,
gaat zelfs mij te ver. Over een paar
weken vertrek ik met ongeveer vijftig andere studenten voor een studiereis van twee weken naar China.
Of ik de hete pepertjes kan verdragen en het eten met stokjes onder
de knie kan krijgen, hoor je snel van
me.
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Toewijding
in techniek...
�� cv
�� dakbedekking
�� elektra
�� gas
�� riolering
�� water

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

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

De Binnenste Buiten Post

Buitenposter jeugd en de Olympische gedachte

Afgelopen zomer was er volop sport te zien op de tv. Eerst was daar
het Europees Kampioenschap voetbal, waarbij Oranje de hoge verwachtingen niet waar maakte. Daarna de Tour de France, waarbij
de Nederlanders opnieuw geen kans zagen een etappe te winnen.
Heel sportlievend Nederland raakte langzamerhand in een soort
depressie, maar gelukkig waren daar de Olympische Spelen in Londen, waar maar liefst twintig medailles werden gewonnen. Noord
Nederland deed ook van zich spreken. De Groningse zwemster Ranomi Kromowidjojo won twee gouden en één zilveren medaille en
heel Fryslân was trots op Epke Zonderland, die Olympisch kampioen werd op de rekstok.
Ook in Buitenpost wonen sportieve jongeren. Met twee daarvan
maken wij nader kennis. Niet dat
zij Olympische aspiraties hebben,
maar evenals de Olympiagangers
houden zij van hun sport en besteden er naast hun studie hun vrije
tijd aan.
Zwemmen, waterpolo en wielrennen zijn Olympische sporten en
Rutger Hoving (16) beoefent ze
alle drie. Hij woont met ouders en
broer aan de Poelruit en studeert
ICT aan de Friese Poort in Leeuwarden. Zwemmen en waterpolo
doet Rutger in wedstrijdverband,
(toer)ﬁetsen is puur voor het leveren van een prestatie, daarbij maakt
snelheid niet uit. Voor het zwemmen traint Rutger twee maal per
week bij zwemvereniging PWC in
de Kûpe en dan zijn er ook nog wedstrijden. “Om te mogen zwemmen
op de Olympische Spelen moet je
wel een uitzonderlijk talent hebben”, vertelt Rutger. “Dat heb ik
niet, maar toch merk ik dat ik ieder
jaar progressie boek, vooral dankzij
mijn verbeterde techniek. Daar beleef ik nog steeds plezier aan.” Rutger is vooral goed in vlinderslag en
borstcrawl. Ook wordt hij uitgenodigd in Heerenveen voor een speciaal trainingskamp, waarbij hij dan
minimaal vier uur per dag traint. “Je
moet wel bepaalde limieten zwemmen bij de Friese zomer- en winterkampioenschappen, anders krijg
je geen uitnodiging”, aldus Rutger.
Zijn vader Jack is een fanatiek waterpoloër en Rutger traint ook mee
met de waterpolojeugd. “Soms is
mijn vader verhinderd of geblesseerd en dan val ik voor hem in bij
Heren 1”, vertelt Rutger. “Zo deed
ik mee met de kampioenswedstrijd
van afdeling Noord en we wonnen
ook nog. Dat vond ik geweldig om
mee te maken.”
Dit jaar, op Tweede Pinksterdag,
ﬁetste Rutger voor de eerste maal
de Elfstedentocht. Hij kreeg een
raceﬁets, merk Bulls op 19 april en
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begon gelijk fanatiek te trainen. Nu
zit het ﬁetsen de Hoving’s in de genen. Opa Hoving (76) uit Dokkum
was ooit een talentvol ﬁetser. In zijn
jonge jaren had hij zelfs wel eens
geﬁetst tegen Peter Post, de later
zo legendarische baanwielrenner
en ploegleider. “Wedstrijden ﬁetsen interesseert me niet zo”, vertelt Rutger, “maar toerﬁetsen vind
ik prachtig.” Ter voorbereiding van
de Elfstedentocht ﬁetste Rutger samen met zijn opa de 100 kilometer
lange Elfmerentocht. Op 28 mei was
het dan zo ver; de eerste Elfstedentocht van Rutger. Er werd gestart
in 23 groepen. Rutger zat in groep
20 en begon dus laat. In twaalf en
een half uur voltooide hij de 240 km
lange tocht. “De meeste tijd was je
kwijt bij de stempelposten, die tijd
besteedde ik dan aan eten, want
je moet geen hongerklop krijgen”,
aldus Rutger. “Onlangs zag ik in de
Binnenste Buiten Post de sportfoto
van Andries Sijtzema, die de tocht
voor de vijftigste maal ﬁetste. Mijn
ambitie is om dat te evenaren.”
Ook staat er een toertocht ‘rondje
IJsselmeer’ op het programma.
“Samen met een vriend ﬁetsen we
via Deventer en overnachten dan
in Amsterdam”, vertelt Rutger, die
helemaal in de ban is geraakt van
het ﬁetsen.
Turnen is nooit populairder in Nederland dan tijdens Olympische Spelen.
Er worden Europese en Wereld
kampioenschappen georganiseerd,
maar de Olympische zijn toch iets
speciaals. Mattias Prins (16) woont
met ouders, twee broers en drie
zussen aan de Achtkant en is een
talentvol turner. Hij gaat naar het
Gomarus college en zit in het examenjaar HAVO 5. Zijn grote hobby
is turnen. “Nee, Epke Zonderland
zag ik niet rechtstreeks op tv”,
vertelt Mattias. “Wij waren op dat
moment vakantie aan het vieren in
Zuid-Frankrijk. Maar ik hoorde het
van andere campinggasten. Geweldig vond ik dat!” Zelf heeft Mattias
geen Olympische aspiraties. “Daar-

antwoordt Mattias: “Dat valt mee,
bij de trainingen liggen er matten
en de trainer houdt ook een oogje
in het zeil. Op een gegeven moment heb je het zo vaak gedaan dat
het nauwelijks meer fout kan gaan.
Die Olympische toppers beheersen
hun oefeningen tot in de ﬁnesses,
dus dat gaat vrijwel altijd goed.”
Aan het eind van ons gesprek citeert Mattias de gouden Olympiaganger Epke: “Ik ga zeker door,
heb er nog steeds plezier in.” Datzelfde geldt ook voor Mattias; hopelijk beleeft hij nog veel genoegen
aan de turnsport.
Tegenwoordig gaan de moderne
Olympische Spelen vooral om het
winnen van medailles, maar oorspronkelijk was de slogan: Meedoen is belangrijker dan winnen.
Eigenlijk is dat ouderwetse standpunt een stuk sympathieker dan
de hedendaagse opvatting, laat de
Buitenposter jeugd dat vooral voor
ogen houden.
Turner Mattias Prins. (eigen foto)

voor train ik té weinig”, vindt hij zelf.
“Ik train drie uren per week, twee
bij gymnastiekvereniging MAAS
hier in Buitenpost en één uur bij
GVV in Veenwouden. Bij het Nederlandse kampioenschap kom ik jongens tegen die vijftien uur per week
trainen. Je merkt wel dat het hun
gemakkelijker afgaat.” Ondanks
zijn weinige trainingsuren kan men
Mattias zeker een talent noemen.
Bij het kampioenschap van de vijf
Noord Oostelijke provincies wordt
hij derde, zodat hij een uitnodiging
krijgt voor het Nederlandse kampioenschap in Volendam. “Dan gaat
alles goed behalve de brug. En dat
vind ik nu juist het leukste toestel”,
vertelt Mattias. Op het paard voltige wordt hij derde en op de vloer
wordt hij vierde van Nederland van
zijn leeftijdsgroep; prestaties waar
Mattias mee thuis kan komen. Hij
is erg te spreken over zijn trainer bij
MAAS, Jelmer Bil. Helaas is turnen
niet populair bij de Buitenposter
mannen en jongens, zodat MAAS
waarschijnlijk gedwongen zal zijn dit
onderdeel te stoppen. “Het wordt
té duur om voor één of twee jongens een speciale trainer in te huren”, vertelt Mattias. ”Gelukkig is
Jelmer ook trainer in Veenwouden
en daar kan ik gemakkelijk per trein
naar toe reizen.” Op de vraag of
turnen niet gevaarlijk is, gezien de
capriolen die de toppers op tv laten
zien en die hij ook moet laten zien,

IJsclub Buitenpost
Het lijkt wel of de tijd steeds sneller gaat, dit hoor je vaak zeggen en ook
dit jaar schiet al aardig op. Ook ‘s avonds is het snel donker en dat moet
voor velen ook even weer wennen. Vrijwel de meeste mensen in ons
dorp zijn inmiddels weer terug van vakantie en ook de scholen zijn begonnen. We zijn weer in ons dagelijks ritme en doen de dingen van alle dag.
Dan vliegen de weken en maanden om en is het zo weer oktober. Dit is
voor het bestuur de maand om de nieuwe seizoenkaarten bij de leden
langs te brengen en de contributie voor 2012/2013 op te halen. Voor een
gezinskaart met kinderen tot achttien jaar is het €5,- en een enkele kaart
kost €3,-. Dus als u een kind hebt dat achttien jaar of ouder is zal deze zelf
lid moeten worden. Mocht u gedurende het afgelopen jaar zijn verhuisd
geef dit dan nog even door op onderstaand mailadres dan kunnen we het
direct wijzigen. Ook nieuwe inwoners van ons dorp zijn van harte welkom
om lid te worden van de ijsclub en kunnen dan deze winterperiode naar
hartenlust schaatsen op de ijsbaan. Even een mail met de naam, adres,
telefoonnummer en de gezinsopbouw is voldoende.
Er bestaat nog wel eens de indruk dat we huis aan huis gaan om te vragen
of men lid wil worden maar dat is een misverstand. Alleen mensen die
lid zijn, worden bezocht en dit zal ongeveer in de tweede en derde week
van oktober gebeuren. Daarnaast staat er in november de jaarlijkse ledenvergadering op het programma. De exacte datum is nu nog niet bekend,
maar zal in het volgende nummer van deze dorpskrant komen te staan.
Mocht u wensen of suggesties hebben, dan kan dit worden besproken op
de jaarvergadering. Hoe meer leden er komen, hoe beter we ze van dienst
kunnen zijn. In november zetten we de ijsbaan onder water, zodat we alles
gereed hebben voordat de winter zijn intrede doet.
Terugkijkend op het vorige seizoen kunnen we tevreden zijn over het aantal dagen dat we konden schaatsen. Het zag er niet naar uit dat de ijsbaan
open zou gaan, maar we hebben toch nog een ﬂink aantal dagen kunnen
schaatsen. Laten we de wens uitspreken dat we het aantal schaatsdagen
van het afgelopen seizoen ook deze keer zullen halen. Namens alle bestuursleden alvast tot ziens en, o ja, dan hierbij nog even het mailadres:
janvisser1968@hetnet.nl.

D e s p o r t foto

Zesde Kennedymars in Driesum/Wouterswoude
Op 24 augustus klonk om 22.00 uur het startschot voor
de 342 wandelaars die zich aan de 80 kilometers van de
Kennedymars waagden. Ook dit jaar organiseerden de
dorpen Driesum en Wouterswoude een Kennedymars
plus een Nachtmars van 40 km, twee dagmarsen van
respectievelijk 40 en 20 km en een juniormars van 8
kilometer.
Maar de ultieme uitdaging blijft toch de Kennedymars.
Deze monstertocht gaat eerst naar Dokkum en dan
weer terug naar de Nije Warf in Wouterswoude, waar
het feest met de achterblijvers dan in volle gang is. De
wandelaars hebben daar geen tijd voor. Snel even wat
eten en drinken en weer verder de duisternis in richting De Valom. Vervolgens Rinsumageest, Oudkerk,
Oenkerk, Veenwoudsterwal, opnieuw de Valom, De
Westereen, de Triemen, Oudwoude, Westergeest en
via Kettingwier weer terug naar de Nije Warf in Wouterswoude, waar de rode loper voor de deelnemers ligt
uitgerold. Onderweg kregen de wandelaars veel regenbuien te verwerken, maar dat drukte de pret niet.
De snelste man was Martien van Achterberg uit Breda,
die de volgende ochtend om 8.22 uur arriveerde. Hij liep

met een gemiddelde snelheid van 7,71 km per uur.
De negen Buitenposters die deelnamen deden het een
stuk langzamer. Aldert Hamstra was de snelste. Hij arriveerde even voor 12.00 uur. Alle Buitenposters die
deelnamen voltooiden de tocht. In volgorde van binnenkomst waren dat Jappie Wiersma, Atte de Boer, Frank
van Kammen, Harmen van Dijke, Jaring Kloetstra, Bote
de Haan en Jan Schaafsma.
Conny van der Meulen arriveerde om 17.35 uur als
laatste Buitenposter. Zij verkeerde echter in gezelschap van de meest opmerkelijke wandelaar van de
hele tocht namelijk Johannes Duhoux uit Leeuwarden.
Duhoux werd geboren in 1932 en deze krasse senior
voltooide de 80 kilometer in zijn 80e levensjaar! Johannes werd dan ook binnengehaald met muziek door de
Wâldbrûzers.
Ook voor de nachtmars, de twee dagmarsen en de Kennedyjuniormars was volop belangstelling. In totaal meer
dan 1000 wandelaars. Iedere deelnemer had na aﬂoop
veel goede woorden over voor de hulp, verzorging en
catering door de vele vrijwilligers. Het was ondanks de
regen opnieuw een geweldig wandelevenement.

In de vorige Binnenste Buiten Post heeft u kunnen lezen over de ﬁetstocht naar Rome
van onze plaatsgenoot Jan Schaafsma. In augustus deed Jan een poging om nog een
andere wens in vervulling te laten gaan. De beklimming te voet van de Mont Ventoux, een
hoge berg in Frankrijk. Samen met 1150 anderen waaronder zijn zoon Menno (de Schepperstraat) ging men op pad. Helaas kon men slechts tot Chalet Reynard komen, omdat de
rest van het traject afgesloten was. Op de top heersten windsnelheden tot 140 km/u, was
het ca. 3 graden en bewolkt. Er werden slechts 16 van de 22 km afgelegd. Na terugkeer
van deze sportieve onderneming moest Jan zich laten opereren. Vanwege de moedige
poging, terwijl hij al gezondheidsproblemen had, is dit de sportfoto van de maand. De
medewerkers van de Binnenste Buiten Post wensen Jan van harte beterschap.

Insp ir atie door Ineke Mooijweer

Ido-Gerard Kempenaar:
“Harmonie door muziek.”

p a g i n a 17

Cursusmarkt heel gezellig

Wanneer Ido-Gerard Kempenaar me
antwoord geeft op mijn vraag wat hij
als musicus nu eigenlijk precies doet,
begint het me al gauw te duizelen.
“En dat zijn dan de vaste dingen”, onderbreekt hij zijn opsomming. “Daar
komt nog van alles bij, vooral gastdirigentschappen bij allerlei projecten
op verschillende plaatsen, tot in België toe. Een versnipperd bestaan, ja.
Ik ben veel onderweg, maar dat wist
ik van te voren. Voor mij is dat geen
nadeel: ik vind autorijden leuk en een
baan van negen tot vijf op een vaste
plek zou niks voor mij zijn.”

De stands op de cursusmarkt van zaterdag 8 september waren mooi en
gezellig ingericht. Er was veel werk van cursisten te bewonderen. De
wanden hingen vol met geweldige foto’s en schilderijen of tekeningen.
Waarschijnlijk was het door het mooie weer dat er niet zoveel mensen
kwamen kijken, wat natuurlijk wel jammer was. Niet iedereen weet dat
ook kinderen zich op kunnen geven voor cursussen, want de typecursus
voor de 7e groepers werd niet bezocht en het glasschilderen had ook weinig aanloop. Mocht u echter belangstelling hebben om uw kind blindtypen
te laten leren dan kunt u zich wenden tot: Tjikke Barwegen, tel. 543568 of
06 36217409. Voor glasschilderen kunt u zich wenden tot: Joke de Vries,
tel. 543803 of e-mail: jokedevries49@live.nl.

Maar, zoals gezegd, een aantal vaste punten in zijn werkweek zijn er wel. Ido-Gerard
Ido-Gerard Kempenaar. (eigen foto)
is zowel slagwerker als dirigent. Een paar
middagen in de week geeft hij muziekles,
zie ik echt als teamwork; wel of geen succes hebben
aan de muziekschool in Muntendam/Zuidbroek en in
hangt niet alleen af van de dirigent, ook het orkest moet
Menaldum. Hij dirigeert brassband ‘Halleluja’ in Menaler hard aan werken. We zijn van elkaar afhankelijk.
dum en fanfare ‘Joost Wiersma’ in Jistrum en, samen
met Richard Visser van ‘Concordia’, valt hij in als verIk heb zelf een voorkeur voor klassieke muziek. Slagvanger bij ‘Beatrix’ in Doezum. Daarnaast werkt hij een
werk is daarbinnen echt sfeerbepalend. Het gaat er
dag bij de muziekwinkel in Surhuisterveen en tenslotte
daarbij om hoe je elk nootje benadert. Stel, je hebt een
triangelslag in een symfonie. Dat is niet een kwestie
zijn er twee dagen gereserveerd voor zijn orkestbaan
bij de Koninklijke Marechaussee. Tot zijn grote genoevan je beurt afwachten en zomaar een tik geven. Je
gen, want hij geniet enorm van het orkestspel.
moet de noot voorbereiden, door je in te leven in het
Ido-Gerard komt over als een zeer actief baasje. Lostuk en mee te ademen met het orkest, zodat je kunt
gisch: “Je kunt prima rond komen als muzikant, maar
aansluiten bij de rest. De balans moet kloppen. Als die
triangelslag bijvoorbeeld te hard is, hoor je dat direct
je moet er wel hard voor werken. Ik zie het vak van
muzikant als een rijdende trein: je moet er op springen
en denk je ‘wat gebeurt daar’? Je moet weten wat je
doet. Als dat goed lukt, is dat fantastisch.
als er iets voorbij komt waarvan je denkt dat het goed
Voor de hafabra-wereld geldt in feite hetzelfde. Een
voor je is. Alle kansen pakken; als het niet goed is,
goede slagwerker, die de juiste toon weet te treffen,
spring je er weer af. Van te voren weet je niet precies
kan het hele orkest meeslepen. Dat is dus ook wat ik
wat er op je pad komt en ik weet dus echt niet wat ik
mijn leerlingen probeer bij te brengen: nadenken over
over tien jaar doe.
Ik ben begonnen met slagwerk te studeren en ben in
wat je doet en je niet richten op hoeveel noten je per
2005 afgestudeerd aan het conservatorium van Groninminuut kunt spelen bv.
gen. Daarna heb ik besloten om directie te gaan doen,
Als ik de muziek niet had, zou ik de passie en het geomdat ik wel zag dat ik daardoor meer mogelijkheden
kreeg. Drie jaar geleden legde ik in de Hervormde Kerk
voel het meeste missen. Ik gooi heel mijn ziel erin. Regelmatig ga ik naar een concert in het Concertgebouw.
in Buitenpost het examen af, met een concert van ‘De
Een geweldige zaal, met een van de beste orkesten
Bazuin’ uit Oenkerk. Vooraf dacht ik vooral veel les te
ter wereld. Tijdens die twee uur dat ik daar met mijn
gaan geven, maar toen deed zich een vacature voor
ogen dicht zit te genieten, kan voor mij de hele webij het orkest van de Koninklijke Marechaussee en
kreeg ik die orkestbaan, wat ik van te voren nooit had
reld omvallen. Ik word helemaal meegenomen door de
kunnen denken. Eigenlijk ben ik destijds zelfs toevalmuziek. Mijn vrouw gaat soms met me mee en het is
lig slagwerk gaan doen: ik had kerkorgelles, maar zag
heel ﬁjn om dat samen te beleven. Ze stimuleert mij
een advertentie van brassband ‘Concordia’, die leerenorm in mijn werk; als muzikant leid je een onrustig
lingen zocht. Dat leek me een interessantere wereld,
leven, maar gelukkig staat ze helemaal achter me. Dat
met verschillende mogelijkheden. Slagwerk is heel
is geweldig.
gevarieerd: je hebt ongestemd slagwerk, zoals drums
Muziek is voor mij iets geweldigs. Dat gevoel gun ik
en trommel, maar ook melodisch: marimba, xylofoon,
iedereen, maar als het kabinet zo doorgaat met bezuivibrafoon, klokkenspel.”
nigen op cultuur, kunnen veel mensen straks geen muIedereen die wel eens geprobeerd heeft om met de
ziek meer maken. Daarom zou ik die academie willen
linkerhand een ander ritme te trommelen dan met de
starten, om niet afhankelijk te zijn van de overheid en
rechter, weet hoe moeilijk dat is. Is ritmegevoel aanvan subsidies. Mensen betalen me gewoon een klein
geboren of kun je dat leren? Ido-Gerard: “Die onafhanbedrag, want het gaat me niet om geld. Het zou toch
kelijke motoriek (met beide handen iets verschillends
eeuwig zonde zijn als kinderen niet meer zouden kundoen) kun je aanleren, al gaat het bij de één sneller dan
nen genieten van klassieke muziek? Dat is voor een
bij de ander. Maar je moet wel een basisritmegevoel
deel ook een gebrek aan onderwijs: klassieke muziek
hebben; als dat er niet in zit bij een leerling zeg ik dat
wordt door kinderen die er niet mee opgroeien snel
het liefst zo snel mogelijk. Je kunt beter eerlijk zijn en
afgedaan als ‘suf’. Maar ze weten niet wat ze missen,
geen valse hoop geven. Toch, al heb je talent, dan zul
want ik weet zeker dat ze het op een gegeven moment
je nog hard moeten werken om iets te bereiken. Veel
leuk gaan vinden als ze er op school mee in aanraking
oefenen dus!
gebracht worden. Muzikaliteit moet je ontwikkelen en
Ik probeer mijn leerlingen zo breed mogelijk op te
de basisschool zou dat moeten oppakken.
leiden. Het eerste jaar moeten ze kennis maken met
Ken je die ﬁlm ‘As it is in Heaven?’ Dat is zo’n mooie
melodische slagwerkinstrumenten en met klassieke
ﬁlm, die raad ik iedereen aan. Daarin komen mensen
muziek, ook al willen ze misschien in eerste instantie
bij elkaar om samen te zingen en je ziet dat daardoor
alleen drummen. Het blijkt dat de meeste kinderen
toenadering ontstaat, saamhorigheid, ontspanning.
klassieke muziek toch gaan waarderen, als ze er eenDat is precies waar het om gaat.
maal mee in aanraking komen. Het is een verrijking,
Ik wil me in de toekomst verder blijven ontwikkelen,
waar ze uiteindelijk voordeel van zullen hebben. Als
ook als dirigent: nieuwe dingen uitproberen, scherp
er vraag naar is, zou ik hier in Buitenpost ook graag
blijven, openstaan voor wat collega’s zeggen en doen.
zoiets doen. Dan denk ik aan het opzetten van een
slagwerkacademie, eventueel later uit te breiden naar
Een heel leven lang bezig zijn met leren in de muziek:
andere instrumenten. Het is de bedoeling om vooral
dat is mooi.”
samen muziek te maken, zowel pop als klassiek en om
leerlingen bewust te maken van hoe je je instrument
bespeelt en waarom, wat de plaats van jouw instrument is in het geheel van het orkest. Muzikaliteit moet
voorop staan.”
Door ziek te is er enige
Hoe enthousiast Ido-Gerard ook is met betrekking tot
zijn leerlingen, dirigeren vindt hij ook geweldig. “Omdat je daarin echt je gevoel kwijt kunt en mensen kunt
overtuigen van wat jij wilt horen. En het is mooi om
mensen te zien genieten tijdens de repetitie en hen na
aﬂoop voldaan naar huis te zien gaan. Als het goed gaat
zit je samen in een soort roes: er gebeurt iets zonder
dat je goed weet hoe of wat. Dat is echt samen muziek
maken. Een optreden, bij een concert of een concours,
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achterst and in het bijhouden
van onze website ontst aan.
Daar wordt nu druk aan
gewerk t. Zo dra onze website
weer up - to - d ate is zullen we u
d at laten weten in dit blad.

Digitale fotograﬁecursus
Heeft u ook een digitale fotocamera en weet u niet alles wat u er mee
kunt doen? Voor u is het dan misschien wel geschikt om een digitale fotocursus te gaan volgen in It Koartling. Daar zal Marijke van Ruiten, zelf een
professionele fotografe, u alles uitleggen over de mogelijkheden. Ook het
verwerken van de foto’s op de computer komt aan de orde in 10 lessen
die beginnen in september bij voldoende deelname. Op gave en inlichtingen: J. van der Laaken, tel. 542465 of per e-mail: laaken25@live.nl.
Cursus Spaans
Deze cursus is al een aantal jaren zeer succesvol. De mensen ontdekken
steeds vaker dat Spaans, de tweede wereldtaal, een belangrijke taal is om
te kunnen spreken. Tijdens de cursus wordt er gewerkt met een handzaam
boekje, waarin de cursist diverse toeristische situaties krijgt voorgeschoteld. De lessen zijn één keer in de 14 dagen en worden gegeven op de dinsdagavond, beginnend op 2 oktober. Wie interesse heeft kan zich wenden
tot E. Gatsonides, tel. 542772 of e-mail: evertje.gatsonides@upcmail.nl.
Computercursussen
Er is voor het nieuwe seizoen ruimte om weer computercursussen te
starten. Een beginnerscursus op de donderdagavond en een voor de gevorderden op de dinsdagmorgen. In 10 lessen komen de onderdelen hoe
bedien ik een computer, het gebruik van mappen, gebruik van internet,
mailen en ook veiligheid aan bod. Er wordt in kleine groepen gewerkt,
zodat iedereen volop aandacht kan krijgen. Opgave en inlichtingen bij E.
Gatsonides, tel. 542772 of e-mail: evertje.gatsonides@upcmail.nl.
Fotoclubs
Naast deze cursus leidt Marijke ook nog twee fotoclubs. De leden hiervan
zijn meer ervaren en komen eenmaal per maand bij elkaar in It Koartling.
Tijdens deze bijeenkomsten wordt vriendelijk kritisch gekeken naar elkaars
werk, kennis bijgespijkerd, nieuwe mogelijkheden ontdekt en de nieuwste ontwikkelingen op de voet gevolgd. Marijke: ”Ook deze clubs voldoen
in een behoefte, de meeste leden zijn elke keer trouw aanwezig en hun
enthousiasme is voelbaar.” Opgave en inlichtingen: J. van der Laaken, tel.
542465 of e-mail: laaken25@live.nl.
Quilten
Al jaren wordt er quilten gegeven in It Koartling. Maar wat is eigenlijk quiltwerk? We rijgen hierbij drie lagen stof aan elkaar, die bestaan uit een top (een
mooie bovenkant), tussenvoering (bijvoorbeeld ﬁberﬁll of molton) en een achtervoering. De oorsprong van het lapjeswerk ligt in Europa, vooral in Nederland en Engeland. Denk aan patchwork: kartonnen mallen omgeven met stof
aan elkaar gezet. In Buitenpost werken we ook ieder jaar volgens een andere
techniek en patroon. Het is gezellig om samen bezig te zijn en elkaar het werk
te tonen, dat nooit gelijk is aan dat van een ander. Voor inlichtingen kunt u zich
wenden tot: Joke de Vries, tel. 543803 of e-mail: jokedevries49@live.nl.
Schildersclub
De schildersclub heeft komende cursusperiode een vijftal gastdocenten
uitgenodigd om samen met hen te schilderen. Bent u al een ervaren schilder dan kunt u zich hiervoor opgeven bij: IJttje Veenstra, tel. 840221 of
e-mail: t.veenstra13@chello.nl.
Tekenkunst en haar technieken
Anton Venselaar gaat straks van start op de donderdagavond met deze cursus. Er zijn nog een aantal plaatsen over. Wie belangstelling heeft kan zich
wenden tot: IJttje Veenstra, tel. 840221 of e-mail: t.veenstra13@chello.nl.
Keramiek
We hadden jaren een wachtlijst voor deze cursus, maar door het openstellen van meerdere tijden is het mogelijk om drie cursussen te geven. Er is
echter nog wel plaats voor een aantal om de cursus vol te krijgen. Dus
mocht u belangstelling hebben dan kunt u zich wenden tot: J. van der
Laaken, tel. 542465 of e-mail: laaken25@live.nl.
Workshop Pretex
Met lapjes stof, ijzerdraad en pretex wordt een beeldje gemaakt op bijvoorbeeld een boomstammetje. Dit wordt geverfd met een speciale coating. Dit is in een avond te maken op 18 oktober. Inlichtingen: Joke de
Vries, tel. 543803 of e-mail: jokedevries49@live.nl.
Luisteren naar muziek
Dit is een cursus waar de cursusleider vertelt over met name klassieke
muziek. Er wordt geluisterd, maar ook gekeken via de beamer naar mooie
voorstellingen. Ook worden er door de groep van te voren zijn uitgezochte
concerten bezocht. Voor inlichtingen kunt u terecht bij: E. Gatsonides, tel.
542772 of e-mail: evertje.gatsonides@upcmail.nl.
Workshop bloemen
Op donderdagavond 13 december kunt u weer een kerstbloemstuk maken.
Opgave bij: Joke de Vries, tel. 543803 of e-mail: jokedevries49@live.nl
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Zaaien voor de toekomst

De herfst is bij uitstek het moment om te oogsten. De wegen zijn hier
in de regio alweer glad van de modder. Tractoren rijden af en aan met
grote hoeveelheden aardappelen bieten en graan. Ook op De Kruidhof
wordt er geoogst. Niet alleen vanwege de voorbereiding voor de oogstdag op 13 oktober, maar ook met het oog op de toekomst. De toekomst
zit namelijk in al die vruchten en zaden die de thematuinen voortbrengen. Voor de ene vrucht is dat een toekomst op een nieuw perceel, voor
de andere een toekomst in de wetenschap en belanden de zaden op het
laboratorium van de Rijksuniversiteit Groningen. Maar alleen met toekomst. Ook symbolisch gezien zijn zaden een prachtig voorbeeld van
de symbolische toekomst. Van onszelf wellicht, maar ook van de botanische tuinen in ons eigen Buitenpost.
Eens ging een zaaier uit om te zaaien… Bij het zaaien viel een gedeelte
op de weg en de vogels kwamen het opeten. Een ander gedeelte viel op
de rotsachtige plekken, waar het niet veel aarde had; het schoot snel op
omdat het in ondiepe grond lag. Toen de zon was opgekomen, kreeg het
te lijden van de hitte, zodat het verdorde bij gebrek aan wortel. Weer
een ander gedeelte viel onder de distels en deze schoten op, zodat het
verstikte. Een ander gedeelte tenslotte viel op goede grond en leverde
vrucht op: deels honderd-, deels zestig-, deels dertigvoudig.
Deze in 1908 gemaakte ansichtkaart laat ons de in 1891 opgerichte Coöperatieve Stoom Zuivelfabriek “Lutjepost” te Buitenpost zien. In
1918 waren 194 boeren met 961 aangegeven koeien lid van deze vereniging. Deze boeren woonden in de dorpen Buitenpost, Burum,
Zevenhuizen, Warfstermolen, Tilhouten, Kollum, Veenklooster, Zwagerveen, Zandbulten, Kollumerzwaag, Munnikezijl en Rohel. De heer
S. van der Meulen was toen directeur en verdiende een jaarsalaris van ƒ1800.- en een vrije woning. Geert van der Veer was 1e kaasmaker en verdiende een weekloon van ƒ22.50 en een vrije woning. P. Bosma verdiende f 18.- per week als pakhuisknecht. Jan Bouma
was toen centrifugist en moest het met ƒ13.- per week doen. In de winter had het personeel zes vakantiedagen en in de zomer om de
tien dagen één vrije dag. ‘s Zondags werd halve dagen gewerkt. In 1930 heeft de fabriek haar deuren gesloten. Enkele jaren later vestigde zich een conservenfabriek in dit pand. Daar Buitenpost toen nog niet op het waterleidingnet was aangesloten moest men gebruik
maken van het grondwater. Daar dit van slechte kwaliteit was moest men na enige tijd de fabriek sluiten. Kort na de 2e Wereldoorlog
kwam de familie Van de Witte uit Bolsward en vestigde hier haar timmerfabriek.

Wat vereni g t o ns... Futsal Buitenpost
Als de dagen wat korter worden
speelt zich op woensdagavonden in
sporthal de Houtmoune een terugkerend tafereel af. De zaalvoetballers van Futsal Buitenpost staan (ze
kunnen meestal niet blijven zitten)
te popelen om weer een wedstrijd
te voetballen, maar ze zullen zich
moeten beheersen tot de korfballers hun attributen hebben opgeruimd. Als de lange palen eenmaal
uit de grond zijn gepeuterd, kunnen de heren hun energie de vrije
loop laten en knallen de plofballen
(een plofbal is een bal die minder
stuitert dan een reguliere voetbal)
door de zaal.
Futsal Buitenpost 1. Staand van links naar rechts: Hinne Marten Hofstra (grensrechter),
In de schaduw van de op het veld
Arie Brandsma, Rutger de Poel, Jan Wytze van Dijk, Robert Jan Propsma (assistent leivoetballende broer vv Buitenpost
der) en Jan Propsma (leider). Zittend van links naar rechts: Frank van Kammen, Christiaan
ontwikkelt ook Futsal Buitenpost
Rispens, Ronnie van der Vaart, Harmen van Dijke, Bram Pleij en Reinier Gatsonides.
zich gestaag. Dit seizoen zullen vier
(eigen foto)
herenteams en twee damesteams
de kunstmatige wei in worden gestuurd. Hoewel het
de doelpunten die in een vijftig minuten durende zaalveelal vriendenteams betreffen, zijn er zeker ambities
voetbalwedstrijd vallen meestal niet op één hand te
bij de roodwit gekleurde vereniging. Zo deed het eertellen. Toch hebben voetbalminnende Buitenposters
de weg naar de Houtmoune nog niet echt gevonden.
ste al tweemaal een poging tot het bereiken van de
Het publiek beperkt zich meestal tot ouders en spehoofdklasse, waarbij men in het seizoen 2009/2010
lersvrouwen en de hondstrouwe Foppe ‘sport’ de
het dichtste bij kwam met een ﬁnaleplaats in de nacompetitie. Hierin waren de Golden Oldies helaas te
Vries. Sinds een halfjaar mogen de teams zich echter
verheugen op de belangstelling van een jonge groep
geslepen voor de jonge honden van Futsal Buitenpost.
Het tweede elftal speelde dankzij een kampioenschap
supporters, die zich stilaan ontpoppen tot een ware
in het seizoen 2010/2011 vorig jaar op hetzelfde niharde kern.
veau als het vlaggenschip (eerste klasse) maar speelt
Het vlaggenschip van de roodhemden zal na het tedit seizoen op eigen initiatief weer een treetje lager.
leurstellende afgelopen seizoen, waarin degradatie
De equipes van het derde en het vierde komen uit in
met een Houdini-act werd voorkomen, zich richten op
respectievelijk de derde en de vierde klasse, terwijl de
een periodetitel. Tot dusver is het resultaat één overwinning en één nederlaag. Hoe het verdere seizoen zal
twee damesteams met elkaar een robbertje uit mogen
verlopen? Komt dat zien mensen, komt dat zien. Het
vechten in de tweede klasse.
eerste futsalcircus zal plaatsvinden op 31 oktober om
Waar bij veldvoetbal nog wel eens negentig minuten
20.00 uur.
lang tevergeefs op een doelpunt wordt gewacht, zijn

Fysiek zijn we op De Kruidhof nu aan het oogsten. De zaden, vele appelsoorten, peren en prachtige graansoorten die nergens zo mooi gecollecteerd zijn als in onze eigen oude cultuurgewassentuin. Symbolisch is
De Kruidhof aan het oogsten van hetgeen er eerder werd gezaaid. PR,
bekendheid en een uitstekend museaal recreatief product. Vele bezoekers weten De Kruidhof al te vinden. Maar ook al die mensen die door
de symbolische vruchtbare aarde van de thematuinen weer een nieuwe
opstap kregen in de maatschappij. Dat zijn vrijwilligers die een organisatie als De Kruidhof draaiende houden, maar ook mensen die net even
dat steuntje in de rug nodig hebben om zelf goed te kunnen zaaien.
Re-integratiemedewerkers, stagiaires of mensen in een verplichtend
kader, zaaien allen met ons mee. Aan De Kruidhof, maar ook aan zichzelf. De gemeenteraad van Achtkarspelen heeft De Kruidhof gevraagd
om het zaaibed toekomstbestendig te maken en daaraan werken we
momenteel hard. Dit doen we om zo De Kruidhof ook voor de toekomst
als “ bloeiend” hoogtepunt met behulp van al die mensen die ons helpen,
in ons dorp te laten voortbestaan. Ik zie er naar uit om mijn dorpsgenoten te ontmoeten op de laatste dag van het seizoen: zaterdag 13
oktober vanaf 10.00. Graag tot dan!
Jan Willem Zwart

Aquarel- en schetscursussen in
De Kruidhof
Vanaf dinsdag 2 oktober gaan de aquarelcursussen, onder leiding van Margreet Braaksma, in het Tuincafé van De Kruidhof van start. Dinsdagochtend om 9.30 uur en woensdagavond om 19.30 wordt een begin gemaakt
met de lessen. In acht lessen wordt op een professionele wijze geleerd
hoe een aquarel gemaakt wordt.
Voor degene die liever tekent is er een schetscursus van vier lessen. In
deze cursus komen de basistechnieken aan bod en wordt de fantasie geprikkeld! Er wordt weinig gebruik gemaakt van getekende voorbeelden:
wat er op het papier ontstaat is uniek en echt van eigen hand! De cursus
wordt op vrijdagochtend gegeven.
Voor meer informatie of opgave is Margreet Braaksma te bereiken op tel.
06-12665263.

D e n atuur foto

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 singins 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.

Een bijzonder plantje heeft zich meester gemaakt van het stationsplein te Buitenpost.
Mijn collega Gertie Papenburg wist mij te vertellen dat het de bleekgele droogbloem
(Gnaphalium luteo-album) betreft. De soort is volgens hem de laatste jaren enorm in opmars.Tot zo’n vijf jaar geleden zag je hem zo nu en dan, tegenwoordig heeft hij het hele
urbane gebied van tenminste Noord-Nederland veroverd. Wie meer informatie wenst:
http://wilde-planten.nl/bleekgele%20droogbloem.htm. (foto: Roel Timmermans)

