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Woensdag 16 januari konden alle reedrideleafhawwers hun hart ophalen, want na een paar nachten matige nachtvorst lag de plaatselijke schaatsbaan er als een spiegeltje bij. Door het uitblijven van sneeuwbuien, die elders in het land voor grote verkeersoverlast zorgden, en het mooie windstille en prachtig zonnige weer, was het een ware lust om op de baan te vertoeven.

Va n d e re d a c t i e

De Kûpe moet behouden blijven!

2013

Al enige jaren is er gedoe rond het zwembad De Kûpe. Het zou afgeschreven zijn, er
zou teveel onderhoud nodig zijn. Ondanks
klinkende cijfers van bezoekers en zwemdiploma’s is er geen geld beschikbaar om
De Kûpe in stand te houden, tenminste er
is geen bedrag hiervoor opgenomen op de
gemeentelijke begroting. Toch is er nu een
initiatiefgroep die het op zich heeft genomen om De Kûpe de komende jaren met
hulp van vrijwilligers te laten draaien. Aan
het woord de voorzitter van deze initiatiefgroep, Bothilde Buma.

Dit jaartal is even wennen. Het
aanbreken van een nieuw jaar
gaat gepaard met het uitwisselen
van gelukwensen. De één doet dit
met vreugde en de ander met gemengde gevoelens. Ieder vraagt
zich vanuit zijn of haar eigen situatie af wat dit jaar zal gaan
brengen. Hoe het ook zij, de redactie wenst u graag een zo gelukkig
mogelijk 2013 toe.
Na al die feestdagen is het leven
weer zijn gewone gang gegaan.
Uit het feit dat dit eerste nummer
van 2013 voor u ligt, blijkt, dat ook
wij als redactie de draad weer
hebben opgepakt. De vraag was
even hoe het komt met onze adverteerders, die de kurk vormen
waarop ons blad drijft. Ondanks
de recessie bleek gelukkig 90%
bereid het advertentie-contract
te willen verlengen. Wij zullen
er alles aan doen de resterende
10% erbij te krijgen. We willen er
graag vanuit gaan dat dit lukt
en dan zal het op zo lezenswaardige mogelijke wijze samenstellen van onze eigen dorpskrant
wel weer gaan lukken. We hebben voldoende rubrieken, die ook
op aanvulling kunnen rekenen.
In ons archief zitten nogal wat
bijzonder oude wetenswaardigheden, waarvan het de moeite
waard is er weer eens kennis van
te nemen. We gaan daar af en toe
melding van maken onder de titel: ‘Oud nieuws’. Verder beschikken we over behoorlijk wat foto’s
van Buitenpost die 100 jaar of nog
ouder zijn. Ook die gaan we zo nu
en dan publiceren. De gang zit er
in en we hopen u het hele jaar te
kunnen blijven verrassen.

Bothilde heeft niet lang hoeven nadenken of
ze de kar wilde trekken. Als voormalig voorzitter van de Zwem- en waterpolovereniging PWC
Buitenpost weet ze als geen ander hoe belangrijk De Kûpe is voor de hele regio. De 100.000
bezoekers per jaar komen niet alleen uit Buitenpost of Achtkarspelen, maar ook uit buurgemeenten Kollumerland en Westerkwartier.
Onlangs hoorde ze ook nog dat er iedere week
ouders met kinderen uit Schiermonnikoog komen voor de zwemles! Het belang beperkt zich
ook niet tot de vele bezoekers en kinderen die
een zwemdiploma willen halen. De winkels en
de markt van Buitenpost proﬁteren er ook van.
Kinderen zwemmen en ouders doen intussen
boodschappen. Mensen uit Burum en Pieterzijl
gaan na het zwemmen nog even naar de markt
of naar de supermarkt die er in hun dorp niet
meer is.
Het belang van De Kûpe voor de regio is duidelijk. Daarom wordt het initiatief breed gedragen.
Plaatselijk Belang Buitenpost ondersteunt het
initiatief. Ook PWC, Aktivo en twee verenigingen voor gehandicaptenzwemmen, met daarnaast mensen die vanuit hun kennis van politiek,
beleid en ﬁnanciën denken mee en adviseren. Zij
zetten zich in om op korte termijn duidelijkheid
te krijgen over de haalbaarheid van het voortzetten van De Kûpe, in ieder geval voor een paar
jaar. Draagvlak voor De Kûpe blijkt ook uit de
vele handtekeningen onder petities, het bezoek

aan het gemeentehuis tijdens de gemeenteraadvergaderingen en de blijken van steun die
de initiatiefgroep krijgt. Bothilde weet zeker dat
er genoeg vrijwilligers zijn, die zich op een of ander manier willen inzetten voor De Kûpe.
In de zoektocht naar haalbaarheid, zijn ze al een
paar interessante zaken tegengekomen, vertelt
Bothilde. Er ligt een plan om de restwarmte van
Enitor te gebruiken. De investering verdient zich
al binnen twee jaar terug. Ook blijken er ondernemers geïnteresseerd te zijn om De Kûpe
voort te zetten. De gesprekken hierover en over
subsidie hiervoor zijn al gaande. Interessant zijn
ook de mogelijkheden voor een nieuw zwembad. De KNZB (de landelijke zwembond) heeft
een uitgewerkt plan, waarbij door de duurzame
en uitgekiende bouw er drastisch bezuinigd kan
worden op energie en personeel (de grootste
kostenposten). De exploitatie is voor een 25meterbad dan maar € 100.000,-: een kwart van
wat het zwembad nu kost.
Natuurlijk zijn er ook problemen die de initiatiefgroep tegenkomt. Allereerst het achterstallig
onderhoud, zoals het dak en de glazen wand. Er
is de laatste jaren alleen het allernoodzakelijkste
gedaan. Een oplossing hiervoor is er nog niet.
Met inzet van vrijwilligers kan er natuurlijk wel
wat gedaan worden, zoals het IJstijdenmuseum
laat zien. Een ander en misschien nog groter
probleem wordt de politieke wil om het zwembad voor de gemeente te behouden. Is die wil
er, dan zal er ook wel geld gevonden worden.
Kijk maar naar de subsidie voor het stationsgebied en het centrum. Bothilde is ervan overtuigd
dat als de groep met een goed voorstel komt,
de gemeenteraad zal laten zien dat dit initiatief
beloond wordt. Als er geen geld is op de begroting voor sport, dan moet het maar uit de post
voor leefbaarheid of voor gezondheid. Bothilde
ziet ook een gemiste kans. Er is weer subsidie
beschikbaar voor het stimuleren van bewegen
voor 50-plussers. Waarom niet ook besteed aan
zwemmen. Vooral voor senioren die lichamelijke problemen hebben is het zwemmen een

mogelijkheid om zonder problemen te bewegen. Bovendien zijn er in De Kûpe programma’s
voor senioren, zoals ﬁfty-ﬁt en voor mensen
met overgewicht. Nieuwe doelgroepen voor De
Kûpe zijn belangrijk, want alle publiciteit over
eventuele sluiting doen de zaken niet goed.
De initiatiefgroep heeft weinig tijd om hun onderzoek naar de haalbaarheid uit te voeren. Dat
houdt je scherp, vindt Bothilde en zorgt er voor
dat je je beperkt tot de wezenlijke zaken. In mei
wordt een plan gepresenteerd dat staat als een
huis. Een plan dat het belang van het zwembad
onomstotelijk aantoont en een plan waar de gemeenteraad niet omheen kan. Als de initiatiefgroep deze plannen verder mag uitwerken dan
rekenen we weer op de Buitenposters en op
alle gebruikers uit de regio.

D e foto

Frysk Leer Orkest , zie artikeltje op pagina 7. (eigen foto)
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Opbrengst collecte Leger des Heils

De Binnenste Buiten Post heeft eigen website

Dit jaar is voor het eerst gecollecteerd voor het Leger des Heils in Buitenpost. Hiervoor waren tien collectanten onderweg in de week van 25
november tot en met 1 december. De opbrengst van de collecte was
€ 442,26. Deze collecte is landelijk gehouden. Hierbij wil ik namens het
Leger des Heils alle collectanten en gulle gevers bedanken voor hun bijdrage. Voor het volgende jaar zouden er nog wel een paar collectanten bij
kunnen. Voelt u zich geroepen om één keer per jaar te collecteren neem
dan gerust contact op met J. Kooistra, Molenstraat 36, 9285 PC Buitenpost, tel. 541059.

De website www.binnenbuitenpost.
nl bestaat al vijf jaar. Nu heeft ook
ons dorpsblad De Binnenste Buiten
Post een eigen website met een
eigen opmaak en nieuwe inhoud. U
kunt deze website vinden door de
www.binnenbuitenpost.nl op internet op te zoeken en dan te klikken
op de banner De Binnenste Buiten
Post. De website van De Binnenste
Buiten Post bestaat uit verschillende onderdelen. U kunt er een uitgebreid archief vinden van oude en de
nieuwste nummers van ons blad,
deze openen en herlezen. U kunt
ook in het artikeloverzicht zoeken
naar een speciﬁek artikel. Verder
staan er aankondigingen in die met
het blad te maken hebben, kunt u
informatie vinden over hoe kopij in
te leveren en de sluitingsdata. Daarnaast is er ook informatie voor onze adverteerders. Breng een bezoek! De
website www.binnenbuitenpost.nl biedt u nog steeds,
en steeds meer, informatie over ons dorp, adressen en

Medewerkers Talant nemen
afscheid van De Kruidhof

links, de geschiedenis van het dorp, honderden oude en
nieuwe foto’s van Buitenpost, oude kaarten en alles wat
met Plaatselijk Belang Buitenpost te maken heeft. Ook
hier bent u van harte welkom om eens kijkje te nemen!

Brassband Concordia weer fris van start

Met ingang van 1 januari 2013 wordt de samenwerking tussen Talant en
De Kruidhof in het tuincafé en in de winkel op het terrein beëindigd. Het
contract dat was afgesloten voor een periode van vijf jaar loopt op die
datum af. Talant heeft aangegeven niet meer verantwoordelijk te willen
zijn voor de volledige exploitatie van het tuincafé, omdat zij primair erop
gericht is cliënten met een verstandelijke beperking te begeleiden en niet
om een horecavoorziening te runnen. De Kruidhof gaat voor het komende
seizoen op zoek naar een nieuwe partner.
Op 18 december namen medewerkers van De Kruidhof tijdens het traditionele kerstfeest afscheid van de enthousiaste medewerkers van het
tuincafé. ‘s Ochtends mochten de mensen mee voor een ritje op de
brandweerauto en ‘s middags tijdens het Chinese buffet kwamen zelfs
burgemeester Piet Adema en wethouder Klaas Antuma nog even langs
om alle medewerkers te bedanken voor hun inzet op De Kruidhof. Voor
alle medewerkers en hun begeleiders is inmiddels een nieuwe werkplek
gevonden door Talant.

Leden van brassband Concordia uit Buitenpost kunnen aan het begin van 2013 even op adem komen na
een drukke decembermaand. De drukte begon voor
Concordia al begin december. Sinterklaas kwam in
Buitenpost aan en hij werd door leden van Concordia
begroet met muziek. Ruim twee uren heeft het ensemble diverse Sinterklaashits ten gehore gebracht
op het Nijensteinplein.�Het hoogtepunt van de drukte
lag echter toch wel rond de kerstdagen. Donderdag
20 december was het slotconcert van het jeugdproject
op basisschool De Mienskip. Leerlingen van groep 5
lieten tijdens een sfeervol buitenconcert horen wat ze
in acht weken hadden geleerd. �Zondag 23 december
voerde Concordia in samenwerking met muziekschool
De Wâldsang het bekende kerststuk A Christmas Carol op. Het verhaal werd verteld door Gerrit Breteler,
Anke Bijlsma en Anne-Goaitske Breteler. Tussendoor
werd er gezongen door het gelegenheids- en het kin-

derkoor van de muziekschool. Ook de eigen jeugd van
Concordia liet, onder leiding van Janneke Antuma, van
zich horen. 24 december verleende Concordia weer
haar medewerking aan de kerstnachtdienst. Dit keer
niet onder leiding van de eigen dirigent, maar van IdoGerard Kempenaar.�De kerstdrukte werd muzikaal afgesloten met de ronde door het dorp op kerstochtend.
Traditioneel werd de ronde beëindigd bij Boelenstate.
De bewoners hadden de warme chocolademelk weer
klaar staan. Hiervoor nogmaals dank!
Inmiddels is de eerste repetitie van 2013 alweer verleden tijd. De komende maanden zullen de leden van
Concordia zich storten op de stukken voor het voorjaarsconcert. Dit concert zal zijn op 16 maart 2013 en
gastsolist dit jaar is Adri de Boer. Noteert u deze datum
dus alvast in de agenda!
Kijk voor meer informatie en foto’s van de diverse activiteiten op www.brassbandconcordia.nl.

Nieuwe pachter tuincafé De Kruidhof

De winnaars van een all-in wok arrangement van de Tank-Wok-Weken bij
Texaco Veenstra zijn Jim Kazemier, Janny Hoekstra en H.H. Douma. De
winnaars worden van harte gefeliciteerd en ze zullen zeker smakelijk eten
bij China Garden.

AJ Catering & Meer uit Harkema pacht in 2013 het
tuincafé op het terrein van De Kruidhof. Na het vertrek van Talant per 1 januari 2013 moest De Kruidhof
op zoek naar een nieuwe pachter. Omdat De Kruidhof
als gemeentelijk museum ook een belangrijke maatschappelijke functie heeft zal dit met ondersteuning
van mensen met een uitkering plaatsvinden. AJ Catering & Meer wil zoveel mogelijk gebruik maken van
producten uit de tuinen, streekproducten en staat garant voor kwaliteit en professionaliteit.
AJ Catering & Meer heeft al jarenlang ervaring in de

Bibubus (voor)lichting

De Wâldsang: “Meer met muziek!”

Wat was het een gezellige drukte in het winkelcentrum van ons dorp in de
maand december, iedereen was druk druk druk. Ook het redactielid, dat
maandelijks tweemaal de bibubus of bibuton bij de Readshop leegt, had
een drukke maand. Uit ervaring wist hij dat, als er een actie van de winkeliers is, hij de boel extra in de gaten moet houden, maar zoals het nu is
gegaan, wat een drukte. Drie extra controles waren nodig om de bibubus
niet vol te laten lopen. Echt waar beste lezers, er lagen ruim vijfhonderd (!)
kaartjes/bonnetjes van de winkeliersactie in de verkeerde bus. Nu zult u
misschien denken: “Degenen die dit fout hebben gedaan hebben pech gehad.” Dan heeft u het mis! Op maandag 24 december, op minder dan een
uur voor de sluiting van de prijzenactie, is de bibubus voor de laatste keer
geleegd en zijn de kaartjes in de juiste bus bezorgd bij slagerij van der Bijl of
bij de Coop (!). De service van de redactie kent geen grenzen en een beloning is niet nodig, alleen een bedankje volstaat. De moraal van dit verhaaltje:
Wilt u bij een volgende actie van de BUVO alles in de juiste bus doen?

Streekmuziekschool De Wâldsang presenteerde eind
december haar nieuwe “Meer met Muziek!”-agenda.
Deze tweede versie, verschenen als kleurrijke poster,
vermeldt het extra cursusaanbod voor volwassenen in
de periode januari tot en met juni 2013. En het moet
gezegd, er is volop keuze! Met de uitgave van de
“Meer Met Muziek!”-agenda’s haakt de muziekschool
in op de trend dat veel volwassenen muziek willen (leren) maken, maar dat zij zich liever niet te lang willen
vastleggen. En dat het aanbieden van korte cursussen
in een behoefte voorziet, bleek uit het aantal volwassenen dat deelnam aan een cursus uit de eerste serie
van het afgelopen najaar.

Winnaars Wokactie

Beginnerscursus EHBO
De KNV EHBO afdeling Buitenpost-Gerkesklooster start bij voldoende
deelname op dinsdag 29 januari 2013 een beginnerscursus EHBO. Deze
cursus is gericht op de basiskennis van EHBO inclusief reanimatie en AED
bediening. De cursus duurt ongeveer tien avonden en zal worden afgesloten met een ofﬁcieel examen van het Oranje Kruis.
Tijden: van 19.30 tot 21.30 uur
Locatie: Buitenpost
Kosten: € 150,--*
Inschrijven: ehbobuitenpost@hotmail.com
*Let op: veel zorgverzekeraars vergoeden de cursus geheel of gedeeltelijk.
Inlichtingen: Jan van der Bij (bestuur), tel. 541838 of 06-43451221

Keuze genoeg
Nieuw en inspelend op de actualiteit is de cursus
Maestro waarin deelnemers kennismaken met de
grondbeginselen van het dirigeren. In het gelijknamige
televisieprogramma hebben we kunnen zien wat daar
allemaal bij komt kijken. Nieuw is ook de cursus Slag-

horeca en catering en blijft het cateringbedrijf ook
voortzetten. Naast catering op locatie kunt u ook uw
familie-, verjaardags-, bedrijfs- of verenigingsuitje op
De Kruidhof door hen laten verzorgen. Daarnaast is
het tuincafé vanaf 6 april weer geopend van maandag
tot en met zondag voor een kop kofﬁe of een heerlijke
lunch tijdens uw bezoek aan de tuinen of het IJstijdenmuseum. AJ Catering zal hieraan uitvoering geven en
probeert dit zoveel mogelijk te doen met ondersteuning van mensen met een uitkering. Daarnaast zetten
zij hun eigen personeel in.

vaardig waarin deelnemers een Cajón gaan bouwen en
bespelen. Deze van oorsprong Peruaanse slagtrommel
wordt erop zittend bespeeld. Tegenwoordig duikt het
instrument ook steeds meer op in de popmuziek. In de
cursus Noothulp staan de grondbeginselen van de muziektheorie centraal. Ook ideaal voor volwassenen die
kinderen willen kunnen helpen bij hun muzieklessen.
Website
Het voert te ver om alle cursussen hier te belichten.
Op de website www.muziekschooldewaldsang.nl is
het complete overzicht te vinden.
De Wâldsang online
Voor diegenen die liever thuis muziekles volgen vanachter laptop of computer, verzorgt de Wâldsang ook
online aanbod 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.

Pitsstopdienst Fonteinkerk Een huis voor ieder hart!
Zaterdagavond 2 februari om 19.30 uur Pitsstopdienst
in de Fonteinkerk aan de Achtkant 48 in Buitenpost met
als spreker Mattheus van der Steen en aanbidding CFJ
band. Thema’s op deze avonden zijn Eeuwig leven met
God, Bevrijding en Genezing, Leven door de Kracht
van de Heilige Geest en ook is er gelegenheid op deze
avonden voor gebed. Meer informatie over ons en over
deze dienst vindt u op: www.cruisingforjesus.nl.

Twee middagen in de week worden de deuren van
Het Lichtbaken van de Christengemeente geopend
voor een ieder die behoefte heeft aan een kop kofﬁe,
wat gezelligheid en/of een goed gesprek. We starten
15 januari 2013 elke dinsdag- en donderdagmiddag,
van 13.30 tot 16.00 uur. Kom het zelf ervaren en wees
meer dan Welkom op de Marconistraat 5 te Buitenpost!

Al gelezen?

™

> De gesubsidieerde Regiotaxi rijdt niet
meer in Achtkarspelen. De gemeente heeft
vanwege bezuinigingen besloten geen geld
meer voor het project beschikbaar te stellen. De Regiotaxi was een aanvulling op het
gewone openbare vervoer. Na bijna tien jaar is
daar nu een einde aan gekomen. De Regiotaxi
bracht mensen van deur naar deur, of van en
naar een bushalte of station in de buurt. Ook
waren ritten vanuit Achtkarspelen naar Drachten en Dokkum, en omgekeerd mogelijk. Voor
langere ritten buiten de gemeente gold een
gereduceerd tarief.
> Het aantal cliënten van de Stichting Voedselbank Achtkarspelen is in 2012 bijna verdubbeld, van 46 cliënten in 2011 tot 88 in het
afgelopen jaar. De gemeente Achtkarspelen
heeft daarom de voedselbank nog eens
duizend euro gegeven, bovenop de duizend
die voor 2012 al was toegekend, dit om de
gemaakte kosten te dekken. Voor dit jaar
geeft Achtkarspelen een eenmalige bijdrage
van tweeduizend euro. De gemeente wil nog
geen structurele subsidie toezeggen.
> Het echtpaar Jitse en Coba Kommery zag
vorig jaar op 6 februari zijn huis aan de Oost in
Buitenpost in vlammen op gaan. In één klap
waren ze alles kwijt. Op de zolder was kortsluiting ontstaan en binnen enkele minuten
sloegen de vlammen uit het rieten dak van de
oude boerderij. Op diezelfde plek hebben ze
een nieuw huis laten bouwen. Een gietijzeren
ruitje herinnert aan de afgebrande boerderij.
> De media besteedden afgelopen maand
ruim aandacht aan het feit dat de raadsleden
van de gemeente Achtkarspelen na aﬂoop
van raadsvergaderingen niet langer dan een
uur mogen nazitten en dat het drankgebruik
moet worden beperkt. Daarmee hoopt de
gemeenteraad te voorkomen dat raadsleden in de toekomst hun mond voorbijpraten
tegenover journalisten over vertrouwelijke
zaken. Dit uitzonderlijke nieuws haalde zelfs
op 20 december jl. de voorpagina van de Telegraaf.
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PBB Van de bestuurstafel...
Januari 2013

Krimp is de opfolger fan de súksesfolle produksjes Katarsis en Kredo. Trije
kroechteaterstikken skreaun troch keunstner Gerrit Breteler. Krimp sil wer
rûnom yn de provinsje yn kafees, teaters en doarpshuzen spile wurde.
De gefolgen fan de ynsette krimp op it Fryske plattelân biede genôch ynspiraasje om de besikers fan kafee ‘De Bûnte Bok’ harren ferhaal dwaan
te litten. Mei humor en tragyk, rymjende taal, skilderkeunst en bysûndere
muzyk sil dizze foarstelling de taskôger ferliede ta neitinken, meidwaan
en it útroppen fan: “Lift up thy voice, be not afraid!” Kabaretier Jan Jaap
v.d. Wal hat as regisseur fan Krimp de linige wurking socht tusken it ﬂotte
stedske yntellektualisme en it stoefe plattelânske temperamint. In nije útdaging foar de spilers Anke Bijlsma en Gerrit Haaksma. De ferneamde
grimeur Arjan van der Grijn hat de akteurs wer bystien yn harren syktocht
nei de personaazjes. Omdat de beide akteurs alle karakters spylje, moat
der yn rap tempo fan rol wiksele wurde. Mei minimale middels in optimaal
resultaat! Arjan wist wêr ‘t ‘r oan begûn: “Da’s lache man...”

Allereerst namens het bestuur van Plaatselijk Belang Buitenpost de
beste wensen voor alle Buitenposters. Het bestuur heeft meerdere wensen voor 2013. We hopen dat Buitenpost weer meer op de kaart komt te
staan door voortvarende aanpak van het centrum van Buitenpost en
de Voorstraat. We verwachten dat die aanpak ook inhoudt dat de leegstand aan de Voorstraat vermindert, zodat de entrée van Buitenpost
weer een echte binnenkomer is.
Nu Buitenpost weer het grootste dorp van Achtkarspelen is, hopen
we ook dat de voorzieningen hier op peil blijven en dat de trek naar
Surhuisterveen tot stilstand komt. We zijn het notariskantoor kwijtgeraakt en de Rabobank. Het is hoog tijd dat Buitenpost de centrumfunctie van de gemeente waarmaakt. Misschien een mooie taak voor
Buvo en Businessclub om de koppen bij elkaar te steken en net als H&I
van Surhuisterveen een proactieve aanpak te stimuleren. Of zullen we
dit jaar meer horen van ons initiatief om een gezamenlijk programma
te ontwikkelen voor Buitenpost. De taskforce, die daaruit is voortgekomen, heeft zich tot doel gesteld om de activiteiten van Buitenpost te
bundelen en daarmee ons dorp weer op de kaart te zetten. PBB wenst
hen veel succes toe met een spraakmakend resultaat in 2013.
Naast de wensen voor het nieuwe jaar is het ook goed om af en toe stil te
staan bij wat je hebt bereikt. Onze oproep om te reageren op het nieuwe
verlichtingsbeleid heeft geleid tot aanpassingen. De donkere plaatsen
zijn weer verlicht. En het belangrijkste resultaat: ons herhaalde verzoeken aan de gemeente om aan te sluiten bij burgernet heeft uiteindelijk
resultaat gehad. Jammer genoeg kreeg PBB niet de eer hiervoor. Maar
dit succes zorgt er mede voor dat het bestuur zich ook in 2013 weer met
veel energie zal inzetten voor een mooi en veilig Buitenpost.
Namens het Bestuur van Plaatselijk Belang Buitenpost,
Marianne Rigter, bestuurslid

Skriuwer: Gerrit Breteler
Rezjy: Jan Jaap van der Wal
Akteurs: Anke Bijlsma & Gerrit Haaksma
Sneintemiddei 3 febrewaris, oanfang 15.30 oere
Foarferkeap Hedera Bloemen € 15,00/oan de seal € 16,00

Konsert Gerrit Breteler en Clara
Rullman
Gerrit Breteler (1954) is yn Fryslân
in folslein unyk keunstner. As skilder en toanielskriuwer, mar ek as
sjonger en muzikant roeiket er ivich
en erﬂik tsjin de kliber fan harsels
neamende keunstkenners yn, en
it moaie is, hy docht dat mei grut
súkses by it publyk. Nei de cd Lit
ús dêrom drinke út 2004, leit der
no einlings de opfolger. Katarsis is
neamd nei it toanielstik mei deselde
namme. Wat syn tema’s oanbelanget, is Gerrit bleaun dy’t er wie; sawol in mankelyk sjonger fan in ‘lost
paradise’ as in skerpe kritikaster
dy’t syn stellingen graach oan de
poarte fan polityk en bestjoerders
spikeret. It moderne boerelibben,
dat gjin romte mear jout oan werklike belutsenens by al wat libbet en
bestiet, is him in ﬂok. De moderne minske, dy’t it tinken oer it hegere
ferballe hat en mient dat er it allinnich wol ôf kin, likegoed. Resitearjend,
sykjend, útheljend, bytiden ‘over the top’ en dan wer ﬂústerjend jout er op
Katarsis mei syn eigen farianten fan blues en chanson en drink- en folksliet
syn kommentaar op tiid en Tiid. Tegearre mei Clara Rullman bringt Gerrit
grif in soad Katarsis, mar ek de bysûndere nûmers fan Lit ús dêrom drinke
sille fêst op de wurklist stean.
Sneintemiddei 24 maart yn sealesintrum The Point, oanfang 16.00 oere
Foarferkeap Hedera Blommen € 9,00/oan de seal € 10,00

Poppresentatie De Wâldsang
Al een aantal jaren houdt organiseert streekmuziekschool De Wâldsang in
Buitenpost in januari een poppresentatie. Dit jaar opent de muziekschool
aan de Ring 1a haar deuren op donderdag 31 januari van 19.30-21.30
uur. Dan zullen jonge, aanstormende talenten laten horen wat ze allemaal
in hun mars hebben. Het zijn met name stagiaires van de pop- en mediaopleiding D’Drive in Leeuwarden die de bands begeleiden richting podium.
Op de achtergrond zijn het de docenten lichte muziek/pop van de muziekschool die de leerlingen verder begeleiden tijdens de reguliere lessen.
Het programma bestaat uit vijf optredens van elk ongeveer twintig minuten. De bands spelen uiteenlopende covers van o.a. Within Temptation
tot The Script en van Led Zeppelin tot Sting. Kortom, een avond om te kijken en te luisteren naar jonge geïnspireerde muzikanten die hun volgende
stappen zetten richting ‘fame and glory’! De toegang is gratis.
Voor meer info: Streekmuziekschool de Wâldsang, tel. 541616, contactpersoon Arjen Visser en zie verder www.muziekschooldewaldsang.nl.

Jongerein Fryske Krite
tinkt oan en om de natuer

Hja spylje 9 en 10 febrewaris it stik Sprookjes bestaan niet, mar mearkes
wol!, in mearke (sprookje) dat fan A oant Z recycle is. Soks jildt net allinnich foar it mearke, mar ek foar de kostúms, it dekor, ja wier alles oan de
foarstelling wurdt op’e nij brûkt. It stik is skreaun troch Bianca Wiersma
dy’t efter de keukentafel tegearre mei in stel jongeren frjemde ideeën
en nuvere kronkels op papier krigen hat. Vera van Lierop hat passende
muzyk en lieten by it stik skreaun, ek hjir wurdt âld guod op’e nij brûkt.
Nei de simmerfakânsje fan 2012 lei it skript klear en waard útein set mei
de repetysjes yn De Mienskip yn Bûtenpost. In ploech fan tolve jongeren
wie út de skroeven oer it skript en is der mei oan de slach gien. Yn in koart
skoftsje tiid waard troch ymprovisaasje ûndergien wat toanielspyljen is en
útfûn hoe’t in personaazje ta libben komt. Alle remmingen binne oerwûn,
de grinzen binne fuort, taalbarriêres binne sljochte, ja Fryslân hat der wer
in pear Friezen by.
En wêr giet it ferhaal oer?
Lytse tip: Assepoetster, de boze stiefzusjes, de lakei van de prins, Rapuzzel, Roodkapsel, Knijpduimpje en al dy oaren dy’t der sels graach mear
oer fertelle wolle. Dêrom allegearre, lyts en grut, nei The Point op 9 febrewaris om 20.00 oere & 10 febrewaris om 15.30 oere. Tagong € 3,50
en Kriteleden meie fergees nei binnen. In heal oere yn’t foar is de doar
iepen. Kaarten binne allinnich oan de seal te besetten. Flean mei op reis
troch it sprookjesrecyclebosk, “Waar alles is zoals het lijkt”, mar neat is
sa as it liket.
Folwoeksenetoaniel
Sneontejûn 2 maart: Rederikerskeamer Demosthenes spilet foar jimme
Straf yn The Point om 20.00 oere. Hâld ús ﬂyer yn de gaten.
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Ik ben gedreven in alles wat ik doe
door Nelleke Kemps-Stam

Dietha Paauw zet zich in voor een gezond Buitenpost

Ondanks de crisis is in Nederland weer veel geld uitgegeven met
de Kerst. Wel gingen we deze keer meer thuis eten dan buiten de
deur. Ook in Buitenpost was dat merkbaar. De parkeerplaatsen bij
de winkels waren voortdurend bezet. Niet iedereen was blij met
de kerstdagen. Want hoe raak je de feestkilo’s weer kwijt? Afvallen
is dan ook een belangrijk voornemen in het begin van het nieuwe jaar. Voor een afslankprogramma kan men terecht bij Dietha
Paauw, directeur van Bewegingscentrum Switte.
Fitness is populair in Nederland. Jaarlijks wordt door 3,1 miljoen mensen
in Nederland ﬁtness beoefend. Van de mensen die aan ﬁtness doen is
63 procent vrouw en 37 procent man. De sport is vooral populair in de
leeftijdsgroep 18-34 jaar. Fitness is een verzamelnaam voor verschillende
activiteiten om ervoor te zorgen dat de sporter in een betere algehele
conditie komt. Fitness kan beoefend worden in sportscholen, waarbij je je
kunt richten op het verbeteren van kracht. Daarnaast heb je ook activiteiten
die zich richten op de verbetering van het uithoudingsvermogen. Dit wordt
ook wel cardioﬁtness genoemd. (bron: www.sportzorg.nl)
Dietha met haar partner Ton van den Berg. (eigen foto)

Slim blondje
Voor Dietha Paauw houden de
feestdagen niet op met het nieuwe
jaar. Ze is namelijk op 4 januari jarig. “Het is niet zo’n handige dag
om jarig te zijn”, vindt Dietha. “Ik
vier het altijd wel met de familie,
maar het is niet echt een leuke
dag voor een verjaardag. Vaak was
het nog kerstvakantie. Ik herinner
me nog dat ik wel eens getrakteerd heb op nieuwjaarsrolletjes.”

Mienskip. “De eerste vijf jaar heb
ik nog in het oude gebouw aan de
Schoolstraat gezeten. Op het Lauwers College heb ik VWO gedaan.
Ik denk met veel plezier aan mijn
schooltijd terug.” Dietha wilde na
de middelbare school bedrijfskunde gaan studeren. Helaas werd ze
uitgeloot. “Mijn vriendin ging commerciële economie doen aan de
Hanze Hogeschool en dat leek me
ook wel leuk. Na een jaar besloot

achtten. Daarvoor heb ik nog een
HBO-opleiding Personeel & Arbeid
gedaan en ben ik personeelsfunctionaris bij de bank geworden.” Op
deze post werd Dietha als 22-jarige
blondine niet echt geaccepteerd
door het overwegend grijze mannenbolwerk van de bank. “Dat was
heel lastig”, herinnert ze zich. Een
oom bood redding. Hij runde het
vloerbedrijf Smant in Groningen en
wilde uitbreiden. “Hij vroeg mij of
ik mee wilde helpen in Joure een
nieuw bedrijf op te zetten. Nadat
daar een ﬁliaal gevestigd was,
kreeg ik in Groningen de dagelijkse
leiding over de zaak. Mijn broer
Reinold werkte daar destijds al als
vloerlegger, later is hij er directeur
geworden.”
Valkuil
Na de geboorte van haar tweede
kind, wilde Dietha niet meer fulltime werken en vond ze weer
werk in Friesland. “Bij de gemeente Kollumerland werd ik ambtenaar
bij economische zaken, recreatie
en toerisme. Het was leuk werk,
maar ik kon niet zo goed wennen
aan de ambtenarij. Toen zijn we in
maart 2006 met Switte gestart.”

De sportieve Dietha kan zich momenteel ook weer op het ijs uitleven. (eigen foto)

Dietha werd in 1969 in Leeuwarden geboren. “Mijn vader werkte
bij de luchtmacht. In die tijd moest
je dan ook in Leeuwarden wonen.
Na mijn geboorte hebben ze er nog
een half jaar gewoond. Toen zijn
ze terug gegaan naar Buitenpost
omdat mijn moeder heimwee had
naar het dorp. We hebben eerst in
de Dr. Wumkesstraat gewoond,
daarna zijn we naar het West verhuisd.” Dietha woont dus al vrijwel haar hele leven in Buitenpost.
Haar schoolcarrière begon op de

ik de opleiding af te maken.” Maar
voordat ze uiteindelijk directeur van
Switte zou worden, had ze nog wat
omwegen te gaan.
Via een trainee traject kwam
Dietha eerst bij de Friesland bank
in Leeuwarden terecht. “Met
twaalf andere pas afgestudeerde
mensen werd ik via een tweejarig
traject opgeleid om het kantoornet in te gaan. Na een jaar werd
ik daar uitgevist omdat er een
vacature bij personeelszaken vrij
kwam, waar ze mij geschikt voor

Opbrengst kerstactie Siloam

Dietha was inmiddels gescheiden
en had een nieuwe partner gevonden in Ton van den Berg. “Wat als
ﬁtnesscentrum begonnen is, is nu
een fulltime bewegingscentrum
geworden.” Dat is een mooi resultaat van haar studie, die van de studenten vraagt dat ze brutaal, scherp
en klantgericht zijn. “Brutaal, daar
herken ik mezelf niet in. En scherp,

wat is scherp? Wel in die zin dat je
altijd met je bedrijf bezig bent. Altijd
op zoek naar wat er anders, wat er
beter kan. Maar deze tijd is moeilijk
voor de bedrijfseconomie, omdat
je wel dingen wilt, maar niet van
de grond krijgt. En dat is wel eens
frustrerend. Ik ben wel gedreven,
eigenlijk in alles wat ik doe. Dat is
ook een valkuil, als je teveel wilt”,
weet Dietha uit ervaring. “Ik kan
ook altijd moeilijk ‘nee’ zeggen.”
Klantgericht is ze wel. “In het begin vond ik het moeilijk om mensen
teleur te stellen, maar nu verwijs
ik ze naar onze voorwaarden. En
natuurlijk zijn er bepaalde situaties
waarvoor wij een uitzondering maken. Iemand die een zieke moeder
moet verzorgen bijvoorbeeld. Maar
we zijn heel ﬂexibel. Ik denk dat wij
de enige sportschool in Nederland
zijn, die een vakantieregeling heeft.
Maar zakelijk gezien hebben we
weinig zeurende mensen.”
Gezondheid
Alsof het nog niet genoeg is, is
Dietha sinds 7 december 2012 ook
nog Club manager van Sportzoom
in Assen. Het zou wel eens kunnen
dat deze keuze uit frustratie geboren is. “We zijn hier al heel lang
bezig met een andere locatie. Dat
krijgen we maar niet van de grond.
Daar zit ondertussen veel tijd en
energie in. Het is dus wel heel lekker om met iets nieuws bezig te
zijn. Eigenlijk staan we met Switte
al twee jaar stil. We zijn op zoek
naar extra en grotere trainingsruimtes met een kantoor. Waar we nu
zitten, kunnen we niet doorgroeien.
Momenteel zijn we met het oude
pand van Kamstra aan de Vaart
bezig. Maar het is heel moeilijk
om het ﬁnancieel rond te krijgen.
De banken willen zoiets niet ﬁnancieren, tenzij je 80% meeneemt.

Dietha maakt zich niet alleen sterk
voor de gezondheid van de Buitenposters. De betrokkenheid bij ons
dorp blijkt ook uit het feit dat ze lid
is van drie commissies. Ze zit in de
MR van De Mienskip, ze is lid van
de Taskforce en vorig jaar werd ze
gevraagd om bestuurslid te worden
van het Concours Hippique Buitenpost. “Het CH wordt verschrikkelijk
ondergewaardeerd. Het is een van
de beste concoursen in Nederland.
En het is geen notabelenclub meer,
want zelfs een vrouwelijke sportschooleigenaar kan lid worden.”
Over de vraag of ze nog tijd heeft
voor hobby’s, hoeft ze niet lang na
te denken. “Mijn werk is mijn hobby. Ik ben altijd met de sportschool
bezig.”
Als lid van de Taskforce heeft ze
wel een visie op ons dorp. “Buitenposters zijn niet makkelijk. Ze
moeten zich veel meer realiseren
wat we hebben in dit dorp en dat
we daar best trots op mogen zijn.
Je moet niet kijken naar wat je niet
hebt. We zijn geen Surhuisterveen
en dat worden we ook niet. Daar
blijven veel mensen in hangen. Er
komt hier geen Hema of Blokker.
Dat station is al lang gepasseerd.
Ondersteun de eigen winkeliers
maar. Wij zijn een dorp met genoeg faciliteiten om ﬁjn te kunnen wonen, waar goede scholen
staan, waar je kinderen sportief opgroeien. Dat negatieve vind ik heel
jammer. Er wordt steeds meer georganiseerd in het dorp. Een feestcommissie die actief is, de Businessclub en de BUVO. Maar dan
moeten de mensen wel komen en
niet zeuren.”

D e foto

We mochten ook afgelopen december (2012) weer veel kerstbomen en
kerstgroen verkopen voor kinderherstellingsoord Siloam op Curaçao. Dat
leverde het prachtige bedrag van € 2985,- op. Dit is aangevuld tot € 3000,zodat we een mooi rond bedrag over konden maken. Iedereen, ook namens de medewerkers en kinderen van Siloam heel erg bedankt voor uw
steun! Het geld van deze actie zal worden gebruikt om een vacuümpomp
te kopen. Die is nodig om het slijm en braaksel uit de keel van een kind
weg te zuigen, om stikken te voorkomen. Wilt u meer weten over kinderherstellingsoord Siloam op Curaçao? Kijkt u dan eens op: www.siloamvillage.org. Nogmaals hartelijk bedankt!
Piet en Baukje Douma

(advertentie)

Oproep
Ik ben op zoek naar oud-klasgenoten van de ULO/MAVO in Kollum. Heeft
u daar les gehad van 1968-1972 en zat u bij me in de klas? Op 15 maart
2013 wordt er een reünie gehouden in de vroegere Paradiso-bar in Kollum (nu de Manolito). De reünie is voor de mensen die in de jaren ‘70 hier
op school hebben gezeten. Ik zou het leuk vinden als er uit mijn klas ook
mensen komen. U kunt u opgeven via gerritgtadema@gmail.com (opgave
is verplicht). Wilt u hier meer over weten dan kunt u contact opnemen
met Anneke de Man, Voorstraat 59c, 9285 NP Buitenpost.

Daarin merken wij vooral iets van
de crisis. Wij zoeken ook een
nieuwe locatie omdat we af willen van het imago van een ﬁtnesscentrum. We zijn aangesloten bij
Fit!vak, de brancheorganisatie van
erkende bewegingscentra. We zitten in een traject waardoor we ons
straks Fit!vak preventiecentrum
mogen noemen. We kunnen dan
heel gericht mensen begeleiden.
We willen meer naar een gezondheidscentrum toe. Ik zou ook graag
met scholen willen samenwerken.
Ook in Buitenpost komen kinderen zonder ontbijt naar school. En
ze spelen niet meer buiten. Daar
begint het al: ze moeten meer bewegen.”

De nieuwe burgemeester Gerbrandy kreeg na zijn ambsketen ook nog een onderscheiding van prins Hendrik van carnavalsvereniging Oldebereleut uit Leeuwarden.
(foto: Hielke Boorsma)

Sjaaltjegaren (network en sparkling),
nu �3,50 per bol.

Hele wintercollectie
halve prijs
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Buitenpost 1940-1945 -deel 30De OD-groep Buitenpost (5)
In de vorige aﬂevering zagen we
hoe die zondag 15 april 1945 Buitenpost werd bevrijd. Maar daarmee was het voor de OD-groep
Buitenpost nog niet gedaan. Zij
dienden immers na de bevrijding
te zorgen voor orde en rust. De
volgende dag, maandag 16 april,
kreeg Van Mourik, met hem gaan
we weer verder, dan ook allerlei
verzoeken uit de gemeente om
hulp voor de zuivering. Met andere woorden, het oppakken van
NSB’ers. Meestal was het loos
alarm. Om 19.30 uur kreeg hij de
order van zijn districtscommandant
uit Drachten om “onmiddellijk de
oostelijke toegangswegen tot deze
gemeente zoo sterk mogelijk af
te sluiten”. Van Mourik ontbood
daarop zijn drie sectiecommandanten voor nader overleg. Hun
unanieme conclusie luidde dat er
een versperring moest worden
aangebracht en deze onder vuurdekking te houden. De sectie zuid
zou de weg langs het kanaal onder
controle houden. Sectie midden
kreeg de weg van Surhuisterveen
naar Groninger Opende. De sectie
noord, waaronder de groep Buitenpost zou de straatweg naar Groningen voor haar rekening nemen. Bij
de Laatste Stuiver werd met man
en macht een versperring van boerenwagens aangebracht. Daarmee
had Van Mourik deze wegen onder
controle en de opdracht letterlijk
uitgevoerd. Omstreeks 22.00 uur
hoorde de wachtpost bij de Laatste

In het ruim van De Friesland werden de vrouwen met eventuele kinderen ondergebracht.
(illustratie: Jasper Keizer)

Stuiver vanuit de richting Buitenpost “een geweldig lawaai”, een
tank kwam aan rollen. Iedereen
was klaar wakker. In het pikdonker
was niet te onderscheiden of men
met vriend of vijand te maken had.
Een stopteken werd niet door de
tankbemanning opgemerkt, waarop één der NBS’ers op de tank
begon te schieten in de veronderstelling dat het een Duitser was.
Deze nam nu stelling en nam de
sectie onder vuur. De manschappen zochten overhaast dekking.
Niemand werd getroffen, de Canadezen hadden kennelijk wat hoog
aangelegd. De sectie was danig
geschrokken en wachtte in spanning op nadere instructies. Van
Mourik kwam onmiddellijk naar
Buitenpost om zich op de hoogte

te stellen van de toestand. Omdat
er geen telefonisch contact met
zijn districtscommandant mogelijk
was, besloot hij samen met de sectiecommandanten voorlopig geen
barricaden meer aan te leggen.
Daarna haastte hij zich in ijltempo
naar Drachten. Ondertussen werd
het probleem bij de Laatste Stuiver opgelost en gingen de Canadezen verder richting Groningen.
In Drachten kwamen de districtscommandant en Van Mourik tot de
conclusie dat er een misverstand
was geweest. Het was de bedoeling om “een sterke wacht” op de
toegangswegen naar de provincie
Groningen te plaatsen. Het voorval
bij de Laatste Stuiver was de afsluiting van drie spannende dagen.
De manschappen kwamen nu in

een rustiger vaarwater terecht. Van
Mourik kon beginnen met de afwikkeling van de lopende zaken. De 46
Duitse krijgsgevangenen werden
afgevoerd. Door de manschappen
werden 62 mannen, 34 vrouwen
en 11 kinderen gearresteerd. De
arrestanten in de diverse scholen
ondergebracht werden later naar
Blauwverlaat getransporteerd. De
mannen zijn 24 april 1945 naar
Leeuwarden gebracht. De goederen uit de aangehouden schepen
zijn per auto naar Leeuwarden
vervoerd. De schepen, waarvan
enkelen met hun lading, zijn naar
Leeuwarden gevaren. Eén is naar
Groningen gebracht. De groep Buitenpost heeft in haar geheel deel
genomen aan de acties op 14, 15
en 16 april. Daarna werden ze
verspreid ingezet bij de arrestaties, bewaking, lossen en laden
van de schepen, etc. De 22e mei
sloot Van Mourik zijn werkzaamheden af als Gemol met het schrijven
van zijn eindrapport “betreffende
Krijgsverrichtingen en dergelijke
in de oorlogsdagen april 1945 van
de gevechtsgroepen NBS in de
gemeente Achtkarspelen”. In juni
1945 vertrok hij als ambtenaar naar
de gemeente Sneek. Op 1 mei
1960 werd hij burgemeester van
de gemeente Ferwerderadeel. De
31e maart 1976 ging hij om gezondheidsredenen met vervroegd
pensioen. Hij verleed op 13 oktober 1980 op 61-jarige leeftijd.

Pijnacker en Wim van Mourik, respectievelijk Gemeentelijk commandant en Gemeentelijk Operatieleider was zeer succesvol geweest.
Het was hen gelukt, samen met
Klaas de Vries van het ongewapend
verzet, een efﬁciënt functionerende
verzetsbeweging zowel in Buitenpost als in de gehele gemeente
Achtkarspelen te organiseren. Zo
goed zelfs dat ze aan de Groninger
kant van de provinciegrens verschillende keren moest assisteren. In
de volgende aﬂevering volgen we
fragmenten van belevenissen in die
spannende dagen van nog enkele
leden van de groep Buitenpost.

De samenwerking tussen Jacob

Groet, J. van der Wal

Jasper Keizer

Oproep
Toen ik een jaar of negen was, zat
ik in de klas bij Tico Vis. Dit was op
De Flambouw in Buitenpost. Ik heb
het dan over de eind jaren ‘70, begin
jaren ‘80. Wij waren toen de beste
vrienden. Regelmatig vraag ik mij
af wat er van hem is geworden. Hij
woonde op Molenerf 39 en was afkomstig van het tropische eiland Bonaire, van de Nederlandse Antillen.
Misschien dat iemand mij hiermee
verder kan helpen of meer informatie
over hem heeft? U zou mij hier een
groot plezier mee doen. Mijn e-mailadres is: janenirma@live.nl of u mag
mij ook bellen op tel. 06-30282196.

Expositie Onderweg in gemeentehuis Eerste repetitie Frysk Leer Orkest
Tot en met 30 april is in het gemeentehuis in Buitenpost een bijzondere
expositie te bezichtigen. Veertien leerlingen van de examengroep Beeldende Vorming TL4 van het Lauwers College exposeren samen met hun
docent Hennie Dijk-Stel. De tentoonstelling met als thema Onderweg is
georganiseerd door stichting Het Behouden Huis uit Buitenpost.
Leerlingen Lauwers College
Met de docent hebben de leerlingen de hal van het gemeentehuis verkend
en zijn ze tot een verdeling van de ruimte gekomen. De plaats van de
expositieruimte, vlakbij de weg en het station, bleek wonderlijk goed bij
het onderwerp te passen. De leerlingen hebben zowel ruimtelijk als tweedimensionaal gewerkt. Iedereen moest in elk geval een bushalte/wachtplek ontwerpen naar aanleiding van een les kunstbeschouwing over De
Stijl. Verder waren de leerlingen vrij om samen de ruimte met het begrip
Onderweg aan te kleden. Daaruit zijn installaties ontstaan met schoenen,
met koffers, een ﬁets en een drieluik van een auto. Vrijwel alle leerlingen
hebben het thema heel concreet aangepakt.
Hennie Dijk-Stel, docent LC
Hennie Dijk-Stel heeft het begrip meer symbolisch ingevuld. Ze werkt
tweedimensionaal. Haar vaste thema, de natuur vlak om je heen, bleek
wonderwel in het thema te passen. Groei is de centrale gedachte in haar
werk. De seizoenen zorgen voor een voortdurende wisseling van het beeld
in een tuin, de kijker is altijd onderweg naar het volgende seizoen. Hennie Dijk laat in grote monumentale werken onderdelen uit de natuur zien,
gevallen, opgegraven of afgezaagd, maar ook een boeket tulpen in volle
bloei. Ook met kleiner werk van wilgenkatjes en potloodtekeningen van
verwelkte balderen geeft ze haar blik op de haar omringende natuur weer.
Alle levende wezens zijn immers onderweg, van ontluiken naar bloeien en
weer verwelken, van geboorte naar dood. Huub van der Lubbe van De Dijk
zingt: “Alles komt terecht, we zijn er nog niet, maar we zijn onderweg.”
De expositie is te bezichtigen tot en met 30 april 2013 tijdens openingstijden van het gemeentehuis.

Van gelijk inzetten en goed in de
maat spelen tot buigen bij het slotapplaus: alles kwam aan bod tijdens de
eerste grote repetitie van het Frysk
Leer Orkest. Ruim 100 kinderen
van zes basisscholen uit heel Fryslân waren zaterdag 19 januari naar
streekmuziekschool de Wâldsang
in Buitenpost gekomen om te ervaren hoe het is om in een echt orkest
te spelen. Drie maanden geleden
konden de meesten van hen nog
geen instrument bespelen. Na hard
oefenen op school, meldden zij zich
bij dirigent Jelle Visser om van zich
te laten horen. En hoe! De repetitie
vloog voorbij en werd afgesloten
met een eerste presentatie voor alle
meegereisde leraren en ouders.
Gedurende dertig weken krijgen
deelnemende kinderen van groep
5 of 5/6 onder schooltijd instrumentale les van muziekdocenten van
de muziekschool. Hier leren zij basisvaardigheden op het instrument,
oefenen ze in samenspel en studeren ze muziek in. Op deze manier
wordt op een leuke manier kennisgemaakt met muziek. Zo worden
er lessen gegeven op dwarsﬂuit,
saxofoon, klarinet, viool, altviool,
cello, contrabas, trompet, cornet,
gitaar, keyboard en slagwerk. Be-

De kinderen luisteren geconcentreerd naar de uitleg van de dirigent. (eigen foto)

halve de grote instrumenten kunnen de instrumenten worden geleend om thuis te oefenen. Op 29
juni is de slotuitvoering in Heerenveen. Daarvoor wordt na de repetitie in Buitenpost nog gezamenlijk
geoefend op zaterdagmiddagen in
Joure (20 april) en Heerenveen (29
juni). Na deze eerste repetitie lijkt
een bezoek aan dit concert nu al de
moeite dubbel en dwars waard te
zijn. En het enthousiasme is groot:
“Ik kan niet wachten tot de volgen-

de repetitie, zo leuk vond ik het”,
zo viel te horen bij het inpakken van
de vele instrumenten na deze eerste echte repetitie!
Het FLO is ook te volgen op facebook: nl-nl.facebook.com/FryskLeerOrkest/info.

Rectiﬁcatie
In het redactionele stuk van Mobiliteits-Centrum Buitenpost in het decembernummer zijn de logo’s per
abuis niet correct geplaatst. Hierbij
op verzoek nog een keer de correctie logo’s van de drie deelnemende
bedrijven, All Cars Service, De Vries
Campers en autobedrijf Kazemier.

Hoveniersbedrijf

P. Douma

voor vakkundig snoeiwerk en tuinonderhoud

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

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

Henk Simonsz werphengel + molen van € 96,80 voor € 69,95.
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Ate G ri j p stra
DorpsDenker -20-

Waarom is het vaak zo ontzettend
moeilijk om het voor de hand liggende te zien? Ter illustratie de
volgende wijsgerige Witz, die ik
zonder schroom heb geroofd uit
een boekje vol met vergelijkbare
ﬁlosoﬁsche kwinkslagen:
Sherlock Holmes en dokter Watson zijn aan het kamperen. In het
holst van de nacht wordt de grote
detective wakker en geeft Watson
een stevige por. “Watson”, zegt
hij, “kijk eens omhoog en vertel me
wat je ziet.” “Ik zie miljoenen sterren, Holmes”, zegt Watson. “En
wat concludeer daaruit, Watson?”
Watson denkt eventjes na. “Wel”,
zegt hij, “astronomisch bekeken,
vertelt het me dat er miljoenen sterrenstelsels zijn en mogelijkerwijze
miljarden planeten. Vanuit astrologisch perspectief neem ik waar dat
Saturnus in het sterrenbeeld Leeuw
staat. Vanuit het oogpunt van de tijdwaarneming leid ik af dat het zo’n
beetje kwart over drie moet zijn.
Bekijk ik de boel meteorologisch,
dan vermoed ik dat we morgen een
prachtige dag zullen hebben. En theologisch benaderd, stel ik vast dat
God almachtig is en dat wij slechts
nietig en onbelangrijk zijn. Ennuh...
wat is jóuw conclusie, Holmes?”
“Watson, idioot dat je bent! Iemand
heeft onze tent gestolen!”
Haha. Jaja, dergelijke doordachte
dolligheden kunnen wij DorpsDenkers wel waarderen. Dokter Watson is zich in het geheel niet bewust van hetgeen in de ogen van
Sherlock Holmes toch zo overduidelijk is: de sterrenhemel is zichtbaar en dus bevindt het tentdoek
zich niet meer op de plek waar het
zich zou moeten bevinden. Als lezers kunnen we onszelf aan het
eind van de grap, net als Watson,
wel voor het hoofd slaan en denken we wellicht: “Waarom zag ik
dat niet aankomen? Ik had het immers kunnen weten, want in de
eerste regel was er al sprake van
‘kamperen’?”
Maar goed, daar gaat het nu dus
juist om: het meest voor de hand
liggende zien we vaak niet. We
hebben allemaal onze blinde vlekken. Vlekken van formaat, kunnen
we wel vaststellen. En weet u wat
nu zo lastig is? We kunnen er zo
vreselijk moeilijk iets aan doen.
Want het kenmerk van een blinde
vlek is nu eenmaal dat je er... eh...
blind voor bent. Anders gezegd: je
ziet niet wat je niet ziet.
Ik had deze maandelijkse overdenking dan ook graag afgesloten
met een wijze raad, gebaseerd op
mijn eigen ondervindingen in een
gewichtige zaak als deze. Ik had u
graag opgezadeld met de Ultieme
Handleiding ter Verwijdering van
Oogbalken. Het probleem is echter dat ik in mijn optiek nooit dingen over het hoofd zie. Zo ben ik
doorgaans ook van mening dat ik
volledig gelijk heb, als ik ergens
iets van vind. Anders zou ik namelijk wel iets anders vinden. En... is
dat in uw geval niet precies zo? Het
moge duidelijk zijn: we lijden met
z’n allen niet alleen aan groteske
vormen van grootheidswaan, maar
daarnaast ook nog aan categorische verblinding voor dingen die
in de ogen van anderen zo zonneklaar zijn. Hoe dit op te lossen?
Moeten we misschien onder ogen
zien dat het tijd wordt voor een
oogoperatie? Per deﬁnitie verricht
door iemand anders, dunkt me. Ik
zou m’n bijziende zelf namelijk de
scalpel nooit toevertrouwen.
Hoogachtend,
Uw DorpsDenker, drs. A. Grijpstra
(Facebook/Dorpsdenker Buitenpost)

Schouder aan schouder bij
zwembad De Kûpe!
De Kûpe blijft, De Kûpe moet sluiten. Wij, Julia Teitsma en Lisanne Postma, Lauwers College Buitenpost, klas 2F hebben talentweek. Dat is bedoeld om je talenten te ontdekken. We hebben gekozen voor Reclame,
Een leuke kans om De Kûpe een beetje te promoten! We kennen het
verhaaltje nu wel dat de gemeenteraad geen geld meer kan uitgeven voor
het onderhoud van De Kûpe. Gevolg, De Kûpe moet gaan sluiten, mits er
een oplossing kan komen. Wij vinden het erg jammer als De Kûpe moet
gaan sluiten. Veel kinderen en volwassenen moeten dan een ander zwembad zoeken, terwijl hier erg leuk en goed wordt lesgegeven. Het zal ook
het einde van PWC betekenen, zonde omdat er veel goede zwemmers bij
zitten die vaak een record zwemmen. Tijdens deze Talentweek hebben wij
een interview gehad met wethouder van der Veen. Gelukkig, zijn ze bij de
gemeente enthousiast dat het zwembad misschien open kan blijven door
een groep vrijwilligers. Dus woont u in Buitenpost of omstreken, bent u
met pensioen of u wilt graag dat zwembad De Kûpe open blijft, Meldt u
aan als vrijwilliger! Alvast bedankt.
Lisanne Postma
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Kroegentocht zeer geslaagd!
Op vrijdag, 21 december organiseerden de Buitenposter café’s in samenwerking met de Feestcommissie Buitenpost een kroegentocht. Met als
thema Your pre-Xmas party. Het idee voor een kroegentocht was ontstaan
vanuit de gezamenlijke kroeghouders en gaf een perfecte invulling aan bij
de wens van de bezoekers, van de welbekende 80’s & 90’s feestavond,
een ander of nieuw gezamenlijk feest te houden. En een groot gezamenlijk feest werd het, ruim tweehonderdvijftig bezoekers bezochten de kroegentocht en het vermaak was groot in de vier organiserende kroegen. De
centrale ligging van de kroegen in ons dorp heeft als grote voordeel dat
het heel eenvoudig wisselen was en dat werd ook volop gedaan. Een keur
van gezelligheid vond je in de kroegen met zanger Bertus bij de Point, zanger Rintje bij het ‘t Twaspan, de band Melody Makers bij De Roskam en bij
het Posthuis was het boswandeling weekend met dj Syb.

Swaddekuier voortaan in juni
De populaire Swaddekuier verhuist van
augustus naar eind
juni. Het stichtingsbestuur heeft besloten
het tweedaagse wandelevenement vanuit
Buitenpost voortaan
buiten de vakantieperiode te organiseren
om nog meer wandelaars te bereiken. De
eerste vijf edities van
de Swaddekuier vonden aansluitend aan
de feestweek plaats.
In 2013 zijn de data 28
en 29 juni vastgelegd.
Nieuwe bestuur van de stichting Swaddekuier. (eigen foto)
Na het feestelijke
lustrum in 2012 van
de Swaddekuier, zijn de voorbereidingen voor 2013 al weer in volle gang.
Naast de gewijzigde data waarop gewandeld kan worden, zijn er nog een
aantal veranderingen ten opzichte van vorig jaar. Zo is de bestuurssamenstelling gewijzigd. De bestuursleden zijn nu Jan van der Bij, Marijke Brander, Rinus Buising, Nynke Kloosterman, Willem Kroodsma en Joke Slagter.
Een andere verandering is de locatie van de start en ﬁnish in Buitenpost. Tot
nu toe waren die aan de Parklaan. Wat de nieuwe plek in het dorp wordt,
maakt het bestuur op een later tijdstip bekend. Dat de Swaddekuier al eind
juni wordt gehouden, betekent dat de organisatie eerder is begonnen met
de voorbereiding voor de zesde editie. “Het houdt ook in dat de wandelaars vroeger in het voorjaar moeten beginnen te oefenen, zeker als ze de
langste afstand van 40 kilometer willen lopen”, adviseert secretaris Nynke
Kloosterman. “Het bestuur heeft er in ieder geval weer zin in! U ook?”

Foto’s en ﬁlmpjes over Buitenpost
Langs deze weg wil de redactie de inwoners van Buitenpost attenderen
op twee websites waarop historisch beeldmateriaal van ons dorp staat.
Op de website van het Fries Film Archief (www.friesﬁlmarchief.nl) en
het Fries Foto Archief (www.friesfotoarchief.nl) staan diverse ﬁlmpjes en
foto’s van Buitenpost. Er zijn onder meer ﬁlmbeelden te zien over een
werkbezoek van Koningin Juliana, de bouw van het gemeentehuis, versierde wagens en het Concours Hippique. Op de foto’s is te zien hoe het
straatbeeld van Buitenpost door de jaren heen veranderd is. Mocht u in
het bezit zijn van (oude) foto’s over Buitenpost, dan houdt de redactie zich
aanbevolen. U kunt uw foto’s sturen naar: bibupost@gmail.com of aanleveren via de kopijbus (bij De Readshop) van de krant. Uiteraard ontvangt
u uw foto’s van ons weer retour. Vergeet hierbij niet uw naam, adres en
telefoonnummer te vermelden.

V.l.n.r.: Benny Kooistra (namens Feestcommissie) Majorie Heuker of Hoek; Jurjen Kooistra (prijs snackbon ’t Twaspan); Gelske van der Woude (prijs dinerbon Pizzeria San Marino); Hans de Vries (namens Feestcommissie). (eigen foto)

Bij het bezoek aan een kroeg kreeg men een stempel waarmee bij voltooiing van de kroegentocht kans gemaakt werd op twee mooie prijzen. Uit
de ingeleverde stempelkaarten zijn twee winnaars geloot, Gelske van der
Woude won een dinerbon voor twee personen van Pizzeria San Marino en
Jurjen Kooistra won een snackbon van het ‘t Twaspan. Gezien de vele enthousiaste reacties op Twitter en Facebook kan er teruggekeken worden op
een zeer geslaagde kroegentocht die in 2013 zeker zijn vervolg zal krijgen.

80’s en 90’s party Live edition!
Dan is het ook alweer bijna tijd voor de feestavond die vanwege zijn enorme succes van de afgelopen jaren wederom gehouden wordt. De datum
voor de feestavond kun je alvast in je agenda zetten, 16 maart 2013! De
deuren van de zaal gaan open om 21.00 uur en de entree bedraagt € 5,00
p.p. De feestavond zal in het teken staan van live muziek, vandaar ook de
benaming 80&90’s Live edition met medewerking van de band Van Burum. Zij zullen deze avond tot een waar live spektakel maken en iedereen
weer een onvergetelijke avond bezorgen. Zorg dat je erbij bent want deze
avond mag je niet missen!

Nieuwe leden
De feestcommissie is op zoek naar nieuwe leden voor de verschillende
subcommissies binnen de commissie. Ook zijn we nog op zoek naar een
Penningmeester. Vind jij het leuk om met een gezellige groep evenementen te organiseren of bestaande ideeën voor activiteiten uit te voeren en te
realiseren, meld je dan aan via: marrit.kampen@feestweekbuitenpost.nl.

S p rek w urd fan ‘e m o anne

Ui t d e o u d e d o o s
Tried
Tried wurdt brûkt yn in soad fariaasjes foar ferskate doelen, sawol troch
manlju as froulju. Dat leveret in soad nijsgjirrige siswizen op.
De boer hat it lân ôffrede mei skerp tried
De boer heeft het land omheind met prikkeldraad
Dy broek is naaid mei in gleone nulle en in baarnende tried
Die broek is haastig en slorig genaaid
Dizze man hat gjin lilke tried oan him
Deze man is absoluut niet kwaad
Dat famke is altyd ﬂeurich op ‘e tried
Dat meisje is altijd levenslustig en vrolijk
Pake libbet rjocht by de tried lâns
Opa houdt zich aan orde en regelmaat
Omstreeks 1946 werd de schoorsteenpijp van de melkfabriek op Lutkepost neergehaald.
De tweede foto is gemaakt vlak na de val van de schoorsteenpijp. (foto’s: mevr. Foekje
Feddes-Mulder)

Nei dat ûngelok wie ik hielendal fan ‘e tried
Na dat ongeluk was ik helemaal van slag

Nu ook voor al uw catering!

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

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

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

Hellevoetsluis is van oorsprong een vesting- en
marinestad. Uiteraard met zijn tijd meegegaan,
maar de oude vesting binnen zijn wallen bestaat
nog steeds en wordt bij tijd en wijle hersteld en
in ere gehouden. Het stadje heeft roerige tijden
meegemaakt, maar een aantal mooie gebouwen staat er nog steeds, zoals de kazerne Fort
Haerlem, in gebruik bij de scouting, een lange
kustbatterij uit 1880, de opgeknapte bunkers
gebouwd rondom de vesting, een kruittoren en
de barakken in de vesting. Tot op de dag van
vandaag staat alles in het teken van de scheepvaart en het water, alleen beperkt het zich nu tot
de recreatie en niet meer tot handel, transport
en marine. Dat merk je vooral in de zomer. Ik
woon er nu al een jaar of zeventien. Ik ben op
mijn 21e naar Rotterdam-Rijnmond vertrokken
om daar bij de politie te gaan werken en te wonen. Inmiddels werk ik daar 25 jaar en nu twee
jaar als begeleider/opleider van rechercheurs in
een onderzoeksteam naar georganiseerde criminaliteit.

veld, waar ik als pupil mijn eerste wedstrijdjes
heb gevoetbald. Dan aan het einde naar rechts.
Ik geniet altijd van de dagen dat ik er ben. Blij
om mijn ouders en de rest van de familie weer
te zien. Er is dan veel bij te kletsen.

Bertram van der Lijn anno nu. (eigen foto)

Hellevoetsluis is gelukkig geen drukke stad,
maar er zijn genoeg faciliteiten om jezelf te vermaken. Altijd gemakkelijk, want ik ben getrouwd

nen. Nu is het dan ook zover en het bevalt prima.
Een beetje Fries heeft zout water in zijn bloed.
Zoals ieder gezin heb
je altijd gebrek aan tijd,
maar een paar keer
per jaar gaan we terug
naar Buitenpost. Even
op bezoek bij mijn ouders en als het kan
ook even mijn zussen
en mijn jeugdvriend
Freerk Wijma bezoeken. Het is wel een
aardig ritje via de Flevopolder, maar zodra
we via Lutkepost Buitenpost binnenrijden,
dan krijg ik altijd het
gevoel van thuiskomen Ik heb vanaf mijn
2e jaar tot en met mijn
Elftalfoto B1 pupillen genomen op het mejontsmaveld in 1975. Bertram is op de voorste
rij de tweede van links. (eigen foto)
21e jaar in Buitenpost
gewoond, dus ben ik
met Linda en samen hebben we Stéfanie van 18
al langer in het Westen dan in Friesland, maar ik
jaar en Tim van 16 jaar. Deze willen wel wat te
ben geboren als Fries en blijf dat ook. Dat verandoen hebben in hun vrije tijd en dat lukt hier best.
dert nooit. Ik ben er trots op. Rechtsaf De HoefZeker in de zomer is het hier goed vertoeven.
slag op, langs het Lauwerscollege, waar ik op
Zon, zee en strand binnen handbereik. Vroeger
school heb gezeten, via de Troelstralaan, ik kijk
leek mij dat geweldig om vlakbij bij zee te woaltijd even links uit de ﬂank naar het Mejontsma-

Ik noemde het Mejontsmaveld al. Voetbal. Dat
heeft mijn jeugd beheerst en doet het nog
steeds. De eerste pupillenjaren voetbalde ik op
het Mejontsmaveld. De houten kleedkamers en
kantine. Ik kan ze mij nog steeds voor de geest
halen. Het mooie vind ik dat het nog steeds een
open terrein is en nog steeds gebruikt wordt
voor recreatie en evenementen. Bij ons was
het allang volgebouwd. Later verhuisde de club
naar De Swadde en ik ging mee. Heit is in mijn
jeugdjaren bijna altijd betrokken geweest bij de
elftallen waar ik in speelde. Zelf speelde heit bij
de veteranen. Mem was supporter. Ooit hebben
we nog een keer een wedstrijd samen gespeeld.
Ik weet echt niet meer waar en tegen wie, maar
heit heeft het er nog wel eens over. Ik werd op
mijn 16e jaar bij het eerste elftal betrokken. Trainer Sije Heidstra vroeg heit en mem of ze dat
goed vonden. “Dat is bêst”, zeiden heit en mem.
Ik kwam in een selectie terecht met onder andere de broers Jan en Johannes Douma, Klaas Hayema, Harry Dijkstra, Jappie Pilat, Klaas Laansma
en nog meer, voor mijn idee, groten van de club.
Ik was qua lengte bijna de grootste van het elftal,
maar voelde mij nog maar een ‘bûkemantsje’.
Paul Olijve, de huidige voorzitter, was onze leider. Aan hem heb ik nogal wat doordeweekse
wedstrijden te danken. Ik zat in Lochem op de
politieschool èn ik was dus intern. Paul haalde
mij op en bracht mij weg. Veel gelachen. Mooie
jaren. Ik heb hem pas nog op Terschelling gezien. Was wel weer eens leuk. Zo vaak zie je
oude bekenden niet meer. Het was puur toeval,
maar het blijkt maar weer dat de wereld klein is.
Ik heb vijf jaar in het eerste gespeeld, voordat
ik naar Rotterdam vertrok. Uiteraard bleef het
voetbal ook daar kriebelen en ik ben via het amateurvoetbal het Nederlands politie-elftal ingerold
en heb prachtige kampioenschappen gespeeld
in de Verenigde Staten, Australië en Europa. Nu
voetbal ik zelf niet meer.’Wat yn de holle sit, krije
de skonken net meer oan de gong’. Wel ben ik
met veel plezier al 14 jaar hoofdtrainer binnen
het voetbal. Het bloed stroomt waar het niet
gaan kan. Het begon in Buitenpost en ik denk er
met plezier aan terug. Tot gauw in Buitenpost.

Gesien Leguijt, 29 jaar, moeder van
drie zoons, hield een dagboek bij
vanaf de geboorte van haar jongste
telg. Haar dagboek was wekelijks te
lezen op hyves (sociale media). Hier
is het verhaal van een doodgewone
huisvrouw, een doodgewone moeder met een doodgewoon leven.
Ikke, ikke, ikke en de rest kan...
Goeie genade! Ik sta versteld van
onze samenleving. Vanmorgen las
ik het nieuws van vandaag via een
internetsite. Het ‘leuke’ aan deze
sites is dat iedereen mag en kan reageren. En dat wordt dus gedaan.
Gereageerd. En hoe...!
Beschamend, kan ik wel zeggen.
Vuile woorden, vervuilen mijn
beeldscherm, meningen en feiten
worden vakkundig verdraaid en
uit hun verband gerukt. Complete
volksgroepen gaan digitaal lijnrecht tegenover elkaar staan met
de tanden ontbloot en het nekhaar
rechtovereind. Ik leer ondertussen
allemaal nieuwe termen; droeftoeter (een zielig, meelijwekkend
iemand), troll (provocatie), ﬁttie
(woordgevecht, of misschien zelfs
wel een echt gevecht) en ga zo
maar even door.
De ‘echte’ scheldwoorden even
in het midden latend. Er wordt
geschreeuwd (ﬁguurlijk dan) over
‘wederzijds respect’ en ‘gezond
verstand’, terwijl de nicknames
(een verzonnen naam om anoniem
te blijven) boordevol provocerende
mededelingen zitten. Anoniem natuurlijk. En dat moet tegenwoordig
ook wel, want even later struin ik
verder door het digitale wereldje
en kom op een site waar anoniem
reageren een stuk moeilijker is.
En daar wordt direct gedreigd: ’Ik
kom je wel even opzoeken, ik weet
waar je woont, gast (of erger)’.
Fijn... dit was gewoon een ochtendje ‘internetsurfen’ onder het
genot van een kopje kofﬁe.

Gastgezinnen gezocht voor uitwisselingsprojecten
De internationale organisatie voor interculturele uitwisselingen
AFS is op zoek naar gastgezinnen voor een aantal buitenlandse
scholieren in de leeftijd van 15-18 jaar gedurende tien maanden. Deze scholieren komen binnenkort naar Nederland en
gaan begin 2014 weer terug naar huis. Ze zijn allen afkomstig
van het zuidelijk halfrond, bijvoorbeeld Nicole uit Argentinië (16
jaar), Andres uit Colombia (15 jaar), Suzanna uit Australië (16
jaar) of Javier uit Costa Rica (17 jaar). Ze staan allemaal te popelen om
Nederland en Fryslân te ontdekken, de taal te leren en alles te weten te
komen over onze gewoontes en gebruiken. In ruil daarvoor bieden ze hun
gastfamilie een kijkje in hun eigen cultuur, zodat beide kanten een ervaring
rijker worden. Ze gaan net als hun Nederlandse leeftijdsgenoten alle da-

Desperate
Hyveswife -10 -

gen (op de ﬁets) naar school en gaan proberen om hier nieuwe
vrienden te maken en een goeie relatie met hun gastfamilie
op te bouwen. Om dit allemaal te kunnen doen hebben deze
scholieren een gastvrij gastgezin nodig dat hen gedurende hun
verblijf hier een liefdevol plekje in het gezin willen bieden om
gezamenlijk deze ontdekkingstocht te ondernemen. De gastgezinnen en de scholieren krijgen uiteraard begeleiding van de
vrijwilligers van AFS en tevens worden er gedurende het uitwisselingsjaar
een aantal activiteiten voor de scholieren en de gastgezinnen georganiseerd.
Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u meer weten over AFS en/of het
gastouderschap? Kijk eens op www.afs.nl of neem contact op met AFS

Ik kijk omhoog en zie de jongens
spelen. Zo onschuldig als ze zijn. Er
komt een dag dat ze te maken krijgen met deze ‘droeftoeters’. En ik
houd mijn hart vast. Zo kostbaar, zo
naïef, zo onschuldig nog. Wat staat
ze nog te wachten?
Ik ben niet van de goede voornemens, maar neem er nu toch maar
één: Vandaag maken we er een
leuke dag van. Met elkaar, voor elkaar! En ik klap mijn laptop dicht.

Uit d e ou d e d o o s
Ald-makke-nij

Schoolverlaters 1948. Bovenste rij v.l.n.r.: Ritske Hofstede, Rienk Hoeksma, Johannes de Boer, Geeuwke Hoeksma, Johannes Visser,
Wouter de Vries, meester Beerda, Ellie de Bruine, Wietze van der Horn, Ali Fokkens, Tine de Vries, Annie Schriemer, Geesje Westra,
Harm Hoeksma, Jan Terpstra, Koos de Haan, Folkert Stolhof, Juul Beerda, Sietske Dijkstra, Tine Brouwer, Hillie Bosma, Stien Kazimier,
Klaske Renkema, Fokje Hamstra, Pietje de Meer, Renske Zwart, Hennie Douma. Zittend v.l.n.r.: Harry Westra, Bertus Veenstra, Jan
Westra, Fokke van der Meer, Jaap de Jong, Jurjen Dijkstra, Sjoerd Dijkstra, Ette Terpstra. (foto: Juul Beerda)

door Janne Oosterwoud

Yn krappe tiden naaide ús beppe
foar my in jaske mei in mûts út in
âlde mantel fan ús mem. “Ald-makke-nij”, sei beppe, “do bist sa kreas
as in krúsbei”. In jier as sân wie ik,
en strieljend stean ik op ‘e foto. Letter ha ik my ek tige fermakke mei
âlde klean ûnder de naaimasine. De
bern doe noch net bedoarn troch
moade en merken. Merk mem,
earlik âld-makke-nij. Myn dierberste kleanstik is in breidene hes
fan oerbleaune kleauntsjes jern. In
miks fan foarige breidene truien. In
knoop yn ‘e tried en trochbreidzje.
In ferrassend kleurich effekt.

It nije jier ha wy wer oan it âlde
fêstbreide mei fjoerwurk. Ek in ferrassend kleurich effekt. Je soenen
je rot skamje om santich miljoen
euro weismiten jild. Neffens de
berjochten moatte wy ús trouwens
tariede op krappe tiden. It gemak
fan smyt-mar-fuort-en-keapje-marnij hat west. Wy moatte in stapke
tebek. Dat is net ferkeard. Dêr
wurde minsken hiel kreatyf fan.
In goed idee bringt de wrâld faak
mear gelok as de sucht nei altyd
mar mear. It is sneu foar de djoere
merken, mar âld-makke-nij hat wer
takomst.

BELASTINGAANGIFTE
i r e n e’s

5 kil o

€ 2 ,9 9

e l s tar

2 kil o

€ 2 ,9 8

perssinaasappelen

15 stuks € 2 ,9 9

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

TAAK van Zuiden
Administratie en advies
Wollegras 4
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D e foto

Woensdagmiddag
23 januari stonden
er 265 basisschoolleerlingen voor de
hoofdingang van
het Lauwers College te Buitenpost
voor een spetterende Doe-dag. Er
heerste bijna een
sfeertje van ‘It giet
oan’. (eigen foto)

9285 LN Buitenpost � T. (0511) 54 46 00
www.taakvanzuiden.nl
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S p o r tko p p en door Bote de Haan

Piet Hamstra rayonhoofd
(Bûtenposter om utens)

Brimzen
praat

Begin december vroor en sneeuwde het behoorlijk en dan ontstaat
er in heel Nederland een soort spanning. Zal ie deze winter doorgaan? Daarmee bedoelt men dan de Tocht der Tochten. Zoals bijna
iedereen in Fryslân weet voert deze historische schaatsrit langs de
elf Friese steden. Wat Buitenpost betreft is Dokkum de dichtstbijzijnde stad en laat daar het Dokkumer rayonhoofd sterke banden
hebben met Buitenpost. Hij bracht een ﬂink stuk van zijn jeugd
door in ons dorp en ging hier naar school. Nu is De Binnenste Buiten Post een huis-aan-huisblad voor en door Buitenposters, maar
nu in de koude winterperiode maken wij voor het rayonhoofd van
Dokkum graag een uitzondering.
Piet Hamstra is de naam van het
rayonhoofd, hij werd geboren in
Zwagerveen en verhuisde op vierjarige leeftijd naar Buitenpost. Zijn
ouders hadden een kruidenierszaak
aan de Kerkstraat. Aan de Kuipersweg stond toen de School met de
Bijbel en daar ging Piet in de vijftiger jaren naar toe. “Meester Annema was het hoofd van de school en
ik heb ook les gehad van meester
Beerda, juf Goijenga en meester
Hamer”, herinnert Piet zich “na
de lagere school koos ik voor een
technische opleiding, haalde mijn
MTS diploma in Groningen en kon
toen bij de gemeente aan de slag.”
Bij de gemeente Achtkarspelen
had Piet een leerjaar, maar hij kreeg
een vaste aanstelling bij de gemeente Oost Dongeradeel als tekenaar en opzichter op de afdeling
Weg en Waterbouw. In 1969 verliet Piet Buitenpost en ging wonen
in Metslawier. In 1984 was er een
gemeentelijke herindeling. Oost
Dongeradeel, West Dongeradeel
en Dokkum fuseerden en gingen
verder onder de naam Dongeradeel. Het gezin Hamstra verhuisde
toen naar de Bonifatiusstad.
“Wat ik met schaatsen heb? Zelf
kan ik goed schaatsen, maar toen
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wij in Metslawier woonden werd ik
gevraagd toe te treden tot het bestuur van IJswegencentrale Oostergoo”, vertelt Piet. “Deze organisatie zet toertochten uit en daar
zijn veel vrijwilligers voor nodig. Zo
raak je langzamerhand vertrouwd
met zaken als wakmarkering,
kluunplaatsen aanbrengen, ijs prepareren en noem maar op.” Piet
werd gevraagd in 1969 en zat tot
2010 in het bestuur van IJswegencentrale Oostergoo. Hij deed daar
veel ervaring op met het organiseren van toertochten. Toen de elfstedentochten van 1985, 1986 en
1997 doorgingen kwam dat goed
van pas.
“Ik was als Hoofd Buitendienst
van de gemeente Dongeradeel bij
de drie tochten betrokken”, vertelt Hamstra, “ik had bestuurlijke
ervaring bij Oostergoo en daarom
werd ik in 1999 gevraagd als assistent rayonhoofd van Dokkum.”
In 2005 stopte rayonhoofd Ad
Brinkman vanwege gezondheidsredenen. Piet werd toen gevraagd
om Brinkman op te volgen. Mocht
in de komende winters een elfstedentocht doorgaan, dan is Piet
op die bewuste dag de op één na
belangrijkste man van Dokkum. De

Piet Hamstra op het ijs in Dokkum. (foto: www.fotobeets.nl)

burgemeester blijft natuurlijk als
belangrijkste man verantwoordelijk voor handhaving van de orde.
“Mijn rol is in de praktijk niet zo
groot,” zegt Piet bescheiden. “Iedereen denkt dat omdat er elf steden zijn er ook elf rayonhoofden
zijn, maar in de praktijk zijn dat er
één en twintig met allemaal een
rayonhoofd en een assistent, dus
tweeënveertig personen die speciale verantwoordelijkheid dragen
op zo’n dag.” Samen met de assistent rayonhoofd Gerrit Tigchelaar is hij die dag verantwoordelijk
voor dat deel van Dokkum waar de
elfstedentocht langs gaat, bij Bartlehiem slaan de schaatsers linksaf
naar Dokkum. Ze moeten dan links
blijven schaatsen dit om niet in
botsing te komen met schaatsers
die al hebben gestempeld en op
weg zijn naar Leeuwarden. Ook de
schaatsers die uit Dokkum vertrekken zijn verplicht aan de linkerkant

van het kanaal te blijven schaatsen.
Vijf kilometer buiten Dokkum houdt
de verantwoordelijkheid van Piet
Hamstra en Gerrit Tigchelaar op en
valt de elfstedenschaatser verder
onder de verantwoordelijkheid van
een ander rayonhoofd.
Piet Hamstra zit net als wij te hopen dat de Tocht der Tochten deze
winter doorgaat. Mocht het zover
komen dan roept hij alle Buitenposters op om Dokkum te bezoeken.
Het is er gezellig en alles is goed
geregeld. Vanaf de kade heeft
praktisch iedere toeschouwer een
mooi overzicht van de aankomst,
het stempelen en het vertrek van
de schaatsers. “Het is net of je op
de tribune zit”, aldus Piet Hamstra.
De verbondenheid met Buitenpost
is er nog steeds. Zo woont er een
broer van Piet in ons dorp en ook
veel neven en nichten. Hij komt er
nog regelmatig en leest ook graag
De Binnenste Buiten Post.

KV Flamingo’s viert gouden jubileum Schutjas sociëteit De Freonskip
Op 1 april aanstaande bestaat de Korfbalvereniging Flamingo’s op de kop
af 50 jaar. Initiatiefnemers bij de oprichting indertijd waren de heren J.
Moedt en S. van der Meer. Van meet af aan is de korfbalvereniging een belangrijke sportieve en sociale factor in het maatschappelijke leven van veel
dorpsgenoten geweest. De vereniging is in de afgelopen 50 jaar gegroeid
van twintig leden bij de oprichting tot tweehonderdtien leden nu. Voor de
viering van het 50 jarig jubileum is een commissie in het leven geroepen
die de activiteiten rond het feestelijke gebeuren organiseert. Voorzitster
van de commissie is Marjan Blauw. Marjan is altijd zeer nauw bij de vereniging betrokken geweest en heeft, toen de club 25 jaar bestond, ook al
deel uitgemaakt van die jubileumcommissie.
Marjan: ”Het wordt een jubileumfeest voor alle leden van de vereniging,
van oud tot jong en van spelend tot niet spelend. Maar we nodigen ook
graag oud-leden en oud-trainers uit om aan de festiviteiten deel te nemen. Zij vormen de geschiedenis van de vereniging. De korfbalverenging
is een bloeiende vereniging die midden in de samenleving staat, maar we
koesteren ook de goede herinneringen aan vroeger. We hebben veel energie gestoken in het achterhalen van adressen van oud-leden. We hopen
daarom dat veel oud- en oudere leden naar de reünie zullen komen.”
Om het jubileum te vieren worden op zaterdag 6 april de hele dag activiteiten georganiseerd. De ochtend wordt ingeruimd voor de jongste spelertjes, de toekomst van de korfbalvereniging. Na leuke spelactiviteiten
sluiten zij de ochtend af met een grandioos pannenkoekenspektakel.
In de middag is het de beurt aan leden en oud leden om, gekleed als in
de beginjaren zestig, zich op het sportieve vlak met elkaar te meten. Ook
komen de spelers van de jongste telg van de vereniging, het G-team, in
actie. Zij zullen in een mix-team van spelers, ouders en begeleiders sportief van zich laten spreken. Na het sportieve is er tijd voor de reünie. Onder
het genot van een drankje en een hapje kunnen sterke verhalen worden
opgehaald, waarbij oude foto’s en videobeelden worden getoond. Voordat
het avondprogramma start kan in De Ynrinner aan een warm- en koud buffet worden aangeschoven. Sluitstuk van de feestelijkheden zal die avond
een geweldig optreden van Jelle-B in de feesttent zijn.

Op de eerste clubavond in het nieuwe jaar was de opkomst bijna perfect,
want van de negentien leden waren er achttien aanwezig. Dit betekende bij
elke ronde twee stilzitters. Na elkaar de beste wensen te hebben gedaan,
werden de kaarten geschud. Na vijf spellen van twaalf bleek geen één de
volle mep te hebben behaald. Floyd Tjeerdsma liep de minste schade op,
waardoor hij 58-38 eerste werd. De tweede plaats was voor Gooi Jansen
met 55-35, terwijl Luut Dijkstra derde werd met 55-44. De poedelprijs ging
naar de kampioen van vorig jaar Roel Weidenaar met 35-49. Uitslag:
1. Floyd Tjeerdsma
2. Gooi Jansen
3. Luut Dijkstra
4. Minke Schievink
5. Anne vd.Kloet
6. Jurjen de Haan
7. Willem Veenstra
8. Geert de Haan
9. Jan de Ridder

58-38
55-35
55-44
54-35
54-36
52-40
52-41
51-47
48-51

10. Jaap Wiersma
11. Peet Mulder
12. Aale de Haan
13. Foppe de Vries
14. Fokje de Bruin
15. Lieuwe vd.Wijk
16. Freek Bekkema
17. Menze Stiksma
18. Roel Weidenaar

48-58
46-44
46-46
43-50
42-47
42-50
41-52
40-49
35-49

Ui t d e o u d e d o o s s p o r t foto

Tot april moet er nog veel worden geregeld en naar mate de festiviteiten naderen zal er een groot beroep op de leden worden gedaan om het
feest een groot feest te laten worden. Marjan: De korfbalvereniging staat
bekend om de bereidwilligheid van haar leden en ouders van jeugdleden,
voor het organiseren en doen van activiteiten. Dat is de sociale basis van
de vereniging die er mede voor heeft gezorgd dat dit jaar de korfbalvereniging Flamingo’s 50 jaar bestaat.
Bent u lid geweest van de KV Flamingo’s maar heeft u geen uitnodiging
ontvangen? Kijk dan op onze website en meldt u aan, of stuur een mailtje
naar jubileumcie.kvﬂamingos@gmail.com.

D1 pupillen uit 1978-1979. V.l.n.r. staand: Jan Visser, Hans Bergsma, Simon Brandsma,
Auke de Haan, Remco Gulmans, Koert Poelman, Alex Ploegsma en Simon Hamstra.
V.l.n.r. zittend: Anne Nicolai, Roelof Gernaat, Dirk van der Bijl, Pieter van Kammen en
Renze Metzlar.(foto: Hielke Boorsma)

Wit voetje
De sneeuw besprong ons in januari als een bok op de haverkist. Hij
bracht het witte niet te omschrijven spul en schonk ons ook nog
de langste file uit de historie. Voor
een heleboel hoeft dat allemaal
niet. Zo gauw die witte vlokken
uit de lucht vallen, zijn er mensen
die vooral zwarte sneeuw zien.
De autoritten duren tweemaal zo
lang. Als je lichaam een beetje problemen heeft, ga je ijzingwekkend
snel op je gezicht. En schaatsen,
och, ik heb ze wel, maar ik herken
ze niet meer vanwege de roest. Alsof ze al die tijd in de Titanic hebben gelegen. Bovendien is ijs gevaarlijk. Een oud spreekwoord zegt
niet voor niets: ‘Er is geen ijs, of het
kost mensenvleis’. In letterlijke zin
konden we een wit voetje halen.
Alleen heeft die zegswijze niets
met sneeuw te maken. Ze gaat
terug op het feit, dat het vroeger
gunstig was als je paard vier witte
voeten had. Dan hoefde je nergens
tol te betalen. Het waarom is niet
bekend. Kennelijk dichtte men
zo’n paard magische krachten toe.
Angst of eerbied dus. Overigens
is sneeuw zelf een vreemd woord.
Zo’n duizend jaar geleden viel er
in Nederland alleen ‘snee’. Dat
woord werd in de tweede naamval vervoegd als ‘sneewes’. Daaruit
ontstond gaandeweg de schrijfwijze ‘sneeuw’, voor alle naamvallen. Dit is allemaal niet zo gladjes
interessant, maar dan weet u in
elk geval precies wat er deze winter op uw dak heeft gelegen. IJs
en weder dienende hebt ù wel de
schaatsen uit het vet gehaald om
u op glad ijs te begeven. Gelukkig bent u niet over één nacht ijs
gegaan. Het woord schaats is afkomstig uit het Picardisch, een
nog altijd bestaande streektaal
in het noordwesten van Frankrijk.
Het woord ‘ijs’ is echt van onszelf:
buiten het Germaanse taalgebied,
laten we zeggen Noord-Europa,
heeft het geen familie. Opmerkelijk is de levensgeschiedenis van
het woord ‘slee’. Het stamt uit het
Sanskriet en bestond daar al vóór
onze jaartelling. ‘Slee’ is rond 1600
door de Engelsen van ons gejat.
Zij maakten er drie andere woorden mee: sled, sledge en sleigh, die
allemaal slee betekenen. Mocht u
de afgelopen weken een arrenslee
gezien hebben, dan moet dat een
clowneske ervaring zijn geweest.
Eigenlijk heet zo’n voertuig een
narrenslee, want de belletjes van
het paard deden kennelijk denken
aan een narrenpak. Vandaar de
benaming narrenslee. Die beginletter n viel later weg. Wat afgelopen tijd ondanks de vorst als enige
smolt, was het nationaal record filelengte. Het werd ‘verbeterd’ naar
ruim duizend kilometer ochtendspits. File is een vrij nieuw woord
in onze taal. We leenden het uit het
Frans: file dat in deze taal ook wel
als queue wordt aangeduid en het
van Latijnse ‘ filum’: draad. Sinds
de jaren zeventig van de vorige
eeuw slaat het vooral op auto’s.
Vrij recent dus. Mocht u vanwege
de gladheid geglibberd hebben of
eventueel nog willen glibberen,
dan volgt hier nog een tegeltjeswijsheid voor u: ‘Vallen is niet erg,
blijven liggen wel’.Weinig of geen
blauwe plekken toegewenst!

���������������
Zwemlessen

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

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

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

Ook in zwembad de Kûpe, Swimming with the stars
Nieuw ook op de dinsdagavond van 20.30- 21.15 uur.
�����������������������������������������������
Wij bieden met gediplomeerde mensen een zwemtrainingsprogramma voor kinderen en volwassenen met overgewicht.

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Wilt u meer informatie of wilt u gratis 1 les meedoen, geef u dan op bij de kassa van het zwembad.
De kosten zijn verder���������������������������������������������������������������������������������������������������
€ 8.50 per week, waarvoor u twee keer per week les krijgt, voor een tien weken kaart , 20 keer les betaald u € 85,-.
����������������������€ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������€�������

Duikopleiding

In samenwerking met Octopus divers start er in het najaar bij voldoende deelname weer een opleiding Duiken.
Voor meer informatie over duiken, kijk eens op:�������������
www.duikenleren.nl. Opgave hiervoor kan via het zwembad.
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
In de voorjaarsvakantie is er op de woensdagmiddag 20 februari van 13.00-15.00 uur introductie duiken.
De kosten hiervoor
bedragen € 7.50 en je moet 14 jaar zijn. Ook is er op donderdagavond van 19.00 tot 21.00 uur introductie duiken.
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
Mocht je hiervoor belangstelling hebben en je bent 14 jaar, geef je op aan de kassa van het zwembad.
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Prijsuitreiking PV De Koerier
Zaterdag 5 januari
zen- als 1e Aangehield PV De Koerier
wezen
Kampioen.
haar nieuwjaarsreZij kenden een uitceptie/feestelijke
stekend seizoen en
prijsuitreiking
van
wisten ook in Rayon
het seizoen 2012.
De Wâlden en SaVoorzitter Auke Bosmenspel De Eenheid
ma kon deze avond
alle concurrenten op
een mooi aantal leachterstand te houden verwelkomen.
den. Op de tweede
Als eerste wenste
plaats eindigde Arie
hij iedereen vanzelfDijkstra en als derde
sprekend alle goeds
werd Jan Lieuwe
voor 2013 toe waarTerpstra afgevlagd.
bij de gezondheid op
Ook is het bijzonder
de 1e plaats komt. In
dat een duif van TjipV.l.n.r.: A.G. Dijkstra (2e generaal), A. Bosma (1e generaal), Tj. Bosma (1e
generaal), J.L. Terpstra (3e generaal). (eigen foto)
het kort zette hij het
ke en Auke dit jaar
programma van deze
naar Slowakije gaat
avond uiteen. Hij memoreerde dat de vereniging terug
om Nederland te vertegenwoordigen op de Olympiade.
kon zien op een gezellige en prima bonnenverkoop.
Een prestatie waar ze dan ook zeer terecht enorm trots
Ook qua prestaties lieten verschillende leden van zich
op mogen zijn. Ook behaalden meerdere duiven van
horen. Patrick Boonstra, Tjipke en Auke Bosma, Enne
hen topposities in Nationale competities. Na het uitreiDijkstra en Arie Dijkstra wisten zelfs één of meerdere
ken van de vleesbonnen en de hok- en duifkampioenteletekstposities te veroveren.
schappen kon er ook aan de inwendige mens gedacht
worden. Ook dit gedeelte was uitstekend verzorgd en
Centraal stond natuurlijk de huldiging van de Generale
alle feestgangers genoten hier dan ook zichtbaar van.
Kampioenen. Auke Bosma gaf aan dat meerdere liefEr werd hierna nog gezellig doorgefeest en er werd al
hebbers zeer fanatiek bezig zijn om hun duiven elke
weer druk gespeculeerd over de kweekperiode waarin
week naar de allerbeste prestaties te leiden. Als grote
de meeste liefhebbers nu al weer beland zijn. Het was
kampioenen van 2012 werden opnieuw Tjipke en Auke
in de kleine uurtjes dat er een einde kwam aan weer
Bosma gehuldigd. Ze werden zowel 1e Onaangeweeen gezellig evenement.

CH Buitenpost 60 jaar!
Wat in 1954 begon met een eenvoudig,
en bescheiden paardensportmiddag
voor paarden uit eigen omgeving, is uitgegroeid tot een evenement waarvan
bezoekers uit het hele land komen om
het concours te bezoeken. Het concours
hippique was oorspronkelijk bedoeld
om de mensen wat langer vast te houden na de paardenmarkt die plaats vond
in Buitenpost. Inmiddels is het concours
hippique uitgegroeid tot een uniek paardensportevenement. Door de deelnemers vaak geprezen als een
van de mooiste evenementen van Nederland. Al jaren
behorend tot de top drie in haar categorie (I). Elk jaar
probeert het bestuur van het concours hippique Buitenpost er weer een bijzonder evenement van te maken.
Zo is Pippi Langkous al een keer aanwezig geweest
met haar ouders in 1972. Pipo de clown met Klukluk en
Sjoukje Dijkstra waren een keer van de partij. In 1967
was er de mogelijkheid om parachute te springen op
het concours. Aangezien dit jaar het 60 jarige jubileum
is, wordt het programma dit jaar extra speciaal.
Het jaar 2012 is positief afgesloten met een stijgende
trend in het aantal bezoekers. De voorbereidingen
voor 7 augustus 2013 zijn alweer in volle gang om
het jubileum tot een succes te gaan maken. Naast
het aanpassen (ﬁne tuning) en het complementeren

van het programma, gaat de organisatie de uitdaging aan om ook weer in
2013 de begroting sluitend te maken.
Ondanks een gure economische tegenwind. Tegenslagen zijn er ook te
melden. De Paardensportcommissie is
overrompeltddoor de verkoop van gronden van het Mejontsmaveld. Tevens
zijn we overrompeld door de snelheid
waarin dit proces in de gemeenteraad
van Achtkarspelen is behandeld. Het afknabbelen van
gronden van 1 van de meest authentieke concoursterreinen van Nederland brengt ons in de problemen. Niet
alleen ﬁnancieel maar met name ook organisatorisch.
In een tijd waarin de inspanning van de juiste vrijwilligers schaarser gaat worden. Tot slot willen wij aangeven dat de geborgenheid van het huidige terrein beter
is voor het welzijn van de paarden i.p.v. parkeren in
de straten om het terrein heen, dit leidt namelijk automatisch tot meer stress. De voortuitgang in de huidige fokkerij heeft er voor gezorgd dat paarden meer
bloed vertonen dan vroeger en daarmee scherper van
karakter zijn geworden. Dit hebben ze nodig om een
topsportpaard te worden maar ook vooral te blijven.
Tevens is bewaking en beveiliging van de deelnemers
en haar kostbare materiaal op een compact terrein met
haar dichte natuurlijke afscherming praktischer en beter te organiseren.
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Stijldansgroep zoekt doorstart

Leden van de dansgroep aan de zwier. (eigen foto)

Al vele jaren oefent een groep enthousiastelingen een winterseizoen op
alle mogelijke dansvormen, van tango en quick-step tot rumba en linedance. De jaarlijkse cursus bevatte twee keer tien lessen op de woensdagavonden. Tot afgelopen september kon de groep zich goed in stand houden doordat het natuurlijke verloop werd opgevangen door regelmatige
aanmelding van nieuwe leden. Het zijn vooral de ouderen, die de gemiste
kansen van vroeger willen inhalen of die duidelijk “op herhaling gaan”. De
jongste is 45 en de oudste 77 jaar. Maar plotseling is er door diverse oorzaken een halvering opgetreden in het ledental, verhuizing en ziekte zijn
de oorzaken hiervan. De overgebleven leden zouden graag verder gaan
(onder leiding van een gediplomeerde dansleraar) en zijn naarstig op zoek
naar stelletjes, die het ﬁjn vinden in stijldansen onderwezen te worden. De
leden komen niet voor een diploma, maar zoeken vooral naar sfeer en gezelligheid. De gemeente Achtkarspelen stimuleert de groep jaarlijks met
een leuke subsidie. Tot nu toe waren de avonden gepland op de woensdagen van 20.00 tot 21.30 uur ( met een korte kofﬁepauze), maar er kan
in onderling overleg ook voor een andere avond gekozen worden. De penningmeester van deze stijldansgroep wil graag nadere inlichtingen geven,
tel. 451852 en verwelkomt daarna ook graag nieuwe leden.

Kom in beweging!
De gemeenten Achtkarspelen, Kollumerland c.a., Dongeradeel, Dantumadiel en Tytsjerksteradiel nodigen hun inwoners in de leeftijd van 55-75 jaar
uit om een beweegprogramma van zes weken te volgen. Rond 22 januari
ontvangen de inwoners een brief waarmee ze zich kunnen aanmelden
voor een beweegprogramma van zes weken bij een sportcentrum naar
keuze in een van de deelnemende gemeenten. Met het uitgekozen sportcentrum wordt een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. Dit gesprek
is bedoeld om verantwoord te starten met sporten en rekening te houden
met de wensen van de deelnemer. Na zes weken krijgt de deelnemer een
bewegingsadvies. De kosten zijn eenmalig € 50,-.
In 2007 hebben senioren eerder kennis kunnen maken met ﬁtness. Door
het succes destijds wordt op verzoek van de sportcentra nogmaals gestart
met het beweegprogramma. Het project is een gezamenlijk initiatief van
de vijf gemeenten en de deelnemende sportcentra. Vanuit de gemeentelijke sportstimulering worden burgers al een aantal jaren gestimuleerd om
te sporten. De gemeente organiseert verschillende sportactiviteiten voor
zowel jong als voor oud.

Spits gezegde

Wat vereni g t o ns...

Biljartclub 55+

Onze Biljartclub 55+ is
één tafelbiljart welke later
opgericht in 1988. Zoals
vervangen werd door een
de naam al aangeeft kungroter exemplaar. Toen
nen senioren lid worden
de club ongeveer één jaar
als ze de leeftijd van 55
bestond werd er een anjaar hebben bereikt en
dere ruimte aangeboden.
inwoner zijn van de geDeze ruimte werd gemeente Achtkarspelen.
bruikt door de voormalige
Wij zijn een bloeiende
directrice van Herbranda
vereniging met ongeals woonhuis. Dat beveer 78 leden, afkomstig
tekende dat er veel veruit de diverse dorpen in
bouwd moest worden.
Achtkarspelen. We hebMet een groep biljarters
ben (nog) een eigen bilwaren we dagen bezig
jartzaal in Herbranda. Op
om tussenmuren uit te
25 november van dit jaar
Avondcompetitie bij Biljartclub 55+. (eigen foto)
breken met grote drilbobestaan we 25 jaar en
ren. Een nieuw plafond
daarom komt nu een van de leden die het langst biljart
moest er gemonteerd worden en er werd geschilderd
nu even aan het woord. Henk Kloetstra is vanaf 1989
en behangen. Nog steeds spelen we in deze ruimte
lid en biljart dus al 24 jaar bij onze club. Alhoewel hij
welke door onder andere Henk Kloetstra tot stand
84 jaar is speelt hij nog altijd 2x per week zijn partij
is gekomen. Maar in ons jubileumjaar is ons de huur
mee. Voordat Henk Kloetstra ging biljarten was hij een
opgezegd en kijken we om ons heen om een andere
goede voetballer. Een snelle linksbuiten wat je nu nog
speelzaal. Toch zoeken we nog steeds nieuwe leden.
kan zien als hij om het biljart loopt. Met 17 jaar speelde
We spelen met vijf verschillende groepen welke iehij al eerste klas en na zijn voetbalcarrière was hij nog
der op een morgen en een middag spelen. Als je lid
jaren lang trainer van diverse clubs. Hij speelt nu bij het
wordt kijken we eerst in welke groep je ingedeeld
biljarten in de een na hoogste groep (B) waar hij nog alwordt. We zoeken ook dames (we hebben één dame
tijd goed meedoet. Toentertijd kon hij in de VUT en om
welke lid is). Komt u vrijblijvend maar een keer langs of
dat hij tijd over had ging hij biljarten. Er werd eerst nog
bel even met J. Hiddema, tel. 541058 of kijk even op
gespeeld in een kleine ruimte onder in de hal. Er was
onze website: www.biljartclubbuitenpost.nl.

Degene, die om geluk vraagt,
zal het nooit krijgen.

D e s p o r t foto

Donderdagmiddag 17 januari was de ijsbaan gevuld met kinderen, personeel en vele
vrijwilligers van de Mienskip. Er was massaal gereageerd op de oproep voor hulp en
daarmee kon alle kinderen van de Mienskip een geweldige schaatsmiddag beleven.
De kinderen konden de elfstentocht rijden. Bij elk gereden rondje kon een stempel
worden gehaald. Daarnaast konden de kinderen meedoen aan de wedstrijden. Dit heeft
opgeleverd dat iedere klas een schaatskampioen heeft. De geweldige support van het
ijsclubpersoneel, het winterzonnetje en de warme chocolademelk maakten de middag
perfect. (eigen foto)

Dealer van Zandstra schaatsen

Schaatsen slijpen vanaf

€ 6,00

Wij ruimen op!!!
Kortingen tot 50% op boeken.

e-mail: profilewiersma@live.nl

Openingstijden

Kinderwerk It Koartling knutselmiddag
Op 27 februari is er weer een ouderwets leuke knutselmiddag voor kinderen van 5 tot 8 jaar in
It Koartling. We maken dan een raamhanger van karton en versieringsmaterialen. Wij zorgen
voor een verfrissing! De knutselactiviteit duurt van half twee tot drie uur. Maximaal vijftien
deelnemers, inschrijving vooraf nodig op tel. 541214, dus bel snel! Kosten: € 1,-.

Muziek op schoot met baby’s en peuters
Wintercollectie 2012

2 halen, 1 betalen

dames-, heren- en kinderkleding
- G a a s t r a - Tw i n l i f e - P r o t e s t - D a r e 2 b e - e n z .

CHRISTINASTRAAT 4 - BUITENPOST
0511 541635

Bij voldoende deelname starten we binnenkort (eind februari of begin maart) in It Koartling
weer met een cursus Muziek op schoot voor baby’s en peuters in de leeftijdsgroep van 0
tot 4 jaar. Het volgen van deze muziekcursus is een unieke mogelijkheid om samen met
uw (klein)kind spelenderwijs de wereld van muziek te ontdekken. Aan de hand van traditionele en nieuwe kinderliedjes komen er gedurende de cursus allerlei muzikale activiteiten aan
bod. Er wordt met instrumentjes zoals bellenbandjes, schudeitjes, ritmestokjes en natuurlijk
ook trommels geëxperimenteerd. Ook worden er bewegingsspelletjes op muziek gedaan.
De muzikale activiteiten sluiten goed aan bij de ontwikkeling en de belevingswereld van de
kinderen. U zult verrast zijn hoeveel plezier uw (klein)kind beleeft door samen met u muziek te
maken. De cursus bestaat uit tien wekelijkse lessen van 45 minuten op donderdagmorgen.
Meer weten?
Informatie en opgave bij Lutske Pilat, e-mail: lutskepilat@hetnet.nl, tel. 0512-352143 of 0624414948. Kijk ook op: www.lutskepilat.nl.
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Insp ir atie door Ineke Mooijweer
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Henk Slagter, kunstschilder

De afgelopen zomer hebben
we weer eens kunnen zien,
dat er veel creatieve mensen
in Buitenpost rondlopen. In de
feestweek waren er verschillende dorpsgenoten die hun
werk tentoonstelden bij de expositie ‘Kunst in de kerk’. Ook
van Henk Slagter was er werk
aanwezig, in de vorm van een
aantal schilderijen. Ik zag ze
voor het eerst en werd erdoor
getroffen, omdat ze een beetje
ongewoon zijn. Wel uiterst realistisch geschilderd, maar met
een ‘twist’, een soort verrassingseffect, dat het werk een
bepaalde lading geeft.

klaprozen, een voor een haarﬁjn geportretteerd. De donkere
achtergrond geeft een mysterieus effect, waardoor de bloemen bijna personen lijken te worden.
Henk: “Ik vind het leuk om mensen zich te laten verbazen,
dat ze denken: hé, dat is vreemd, dat heb ik nooit eerder
gezien. Eigenlijk verras ik mezelf ook, want ook al gebruik ik
eigen foto’s, ik schilder ze niet exact na. Ik maak bijvoorbeeld
een andere achtergrond, of ik verzin er iets bij wat niet op de
foto staat.” Hij weet niet precies waarom hij het zó doet en
niet anders. Volgens hem is het niet zo diepgravend en moet
je er niet al te veel over nadenken. Toch word je als kijker wel
geprikkeld om wat langer stil te staan bij wat je ziet.

Wat mij zeker ook verraste, is dat
Henk tot vijf, zes jaar geleden nog
nooit geschilderd en nauwelijks getekend had. Op zijn website noemt
hij zichzelf autodidact; slechts twee
Henk Slagter achter zijn schildersezel. (eigen foto)
korte schildercursussen waren voor
hem genoeg om het gevoel te hebben dat hij in zijn eentje
heb goed leren kijken naar nuances en dat is bij schilderen
een heel eind kon komen. Henk: “In 2007 waren we op vaheel belangrijk: waar zitten schaduwplekjes, waar de highkantie in Turkije. Ik fotografeer graag en toen ik na thuiskomst
lights, hoe is de vorm precies?
de foto’s die ik gemaakt had bekeek, sprak één foto me in
het bijzonder aan: twee mannen in uitheemse gewaden, in
Bij Jan Kooistra ben ik me gaan ontwikkelen als ﬁjnschilder.
een landschap, onderweg ergens naar toe. Ik dacht: mooie
Tegenwoordig werk ik ook wat grover, bijvoorbeeld met een
foto, laat ik die eens proberen te schilderen. Dus ik ging naar
paletmes en dat vind ik net zo leuk. Als ik mijn werk zou moede winkel om verf en penselen te halen en ik ben begonnen.
ten beschrijven, zou ik het karakteriseren als realistisch en
Zo simpel was het. Kennelijk zat er wel een soort creativiteit
soms surrealistisch: het is niet helemaal reëel, niet een stanin me: ik zag dat bepaalde stukjes best goed gelukt waren,
daardverhaal.” Henk laat een stel schilderijen zien om het
waardoor ik het idee kreeg dat ik er mee door zou moeten
een en ander te verduidelijken. Op het schilderij ‘Botsing’ bijgaan. Ook anderen vonden het leuk wat ik maakte en moedigvoorbeeld staat een groot ouderwets strijkijzer (afkomstig uit
den me aan om les te nemen. Dus dat heb ik gedaan, eerst bij
een kringloopwinkel, vertrouwt hij me toe). Half ertegenop
Jan Kooistra in Dokkum en later bij Edgar de Cruijer in Leeu‘gebotst’ staat een lichtblauwe mini-Trabant, fel afstekend tewarden. Tekenen vind ik nog steeds niet gemakkelijk (al kan
gen de warm gekleurde achtergrond. Compositie, belichting
ik wel goed natekenen), maar met olieverf kan ik goed uit de
en kleurgebruik leveren een vervreemdend effect op. Ook op
voeten. Ik weet vrij snel welke kleuren ik bij elkaar moet doen
een ander werk, ‘Vergane glorie’, staat een auto afgebeeld,
om een bepaalde tint te krijgen. Daarbij heb ik natuurlijk proﬁjt
een beschadigde en verroeste dit keer, in een verlaten en
van mijn werk: ik zit bij Enitor in de receptuurontwikkeling van
lege omgeving. Het roept vragen op: wat doet die auto daar,
kunststoffen. Daar heb ik al duizenden kleuren ontwikkeld. Ik
wat is er mee gebeurd? ‘Puur natuur’ toont ons een handvol

Inspiratie haalt Henk voor een groot deel uit de natuur. Ook
gebruikte voorwerpen hebben voor hem een bepaalde
schoonheid. Verder heeft hij van alle gezinsleden goedlijkende portretten gemaakt.
Elke dag na werktijd verdwijnt Henk even naar boven, naar
zijn atelier. “Het is een heerlijke ontspanning voor me om te
schilderen. Ik kan er helemaal induiken en dan ben ik even van
de wereld. Een uurtje is zó om. Enorm ontstressend. Maar ik
kan niet te lang achter elkaar doorwerken, want ik werk met
de glaceertechniek, waarbij er veel lagen over elkaar heen
geschilderd moeten worden. Daardoor komt er veel diepte
in het schilderij. Elke laag moet wel eerst drogen voordat de
volgende er overheen kan en dat duurt een of meer dagen.
Het is niet in één keer klaar. Dat maakt het heel tijdrovend.
Als mensen me vragen hoeveel tijd ik aan een schilderij bezig
ben geweest, kan ik daar moeilijk antwoord op geven. Het
duurt soms maanden voor het af is, maar dan heb ik er per
dag misschien maar een uurtje aan gewerkt.”
De expositie in de Kruiskerk heeft Henk een eerste succes
opgeleverd: twee van de daar tentoongestelde schilderijen
zijn verkocht. Momenteel hangt er een ﬂink deel van zijn werk
in de Hypotheekshop in Drachten. Henk: “Ik zou best wat
meer willen verkopen, maar als ik vaak in opdracht zou moeten gaan schilderen, zou dat waarschijnlijk moeilijk met mijn
baan te combineren zijn. Voorlopig ga ik lekker zo door. Dit is
voor mij een mooie manier om mijn creativiteit te uiten.”
Voor een indruk van het werk van Henk Slagter kun je terecht
op zijn website: www.henkslagter.com.

Afscheid Grejanne Dijkema
Gelukkig nieuwjaar met een wrange smaak
Vrijdagavond 11 januari is in It Koartling de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie gehouden voor medewerkers,
bestuur, vrijwilligers en genodigden. Onder het genot van een hapje en een drankje werden de beste
wensen voor het nieuwe jaar uitgewisseld. De voorzitter, Jan Klaas
Gatsonides, stond met een korte
toespraak even stil bij het afgelopen jaar en ook bij het komende
jaar. Het afgelopen jaar zijn er vele
activiteiten geweest binnen de
muren van It Koartling. Kinderwerk
en jongerenwerk liepen goed en
trokken veel belangstelling. Alles
kon dank zij de grote inzet van vrijwilligers en de professionele ondersteuning van Grejanne Dijkema
van Timpaan Welzijn. Ook op het
gebied van volwassenwerk liep
het afgelopen jaar prima. Er waren
vele cursussen en activiteiten in It
Koartling. Daarnaast weten steeds
meer groepen en mensen uit het
dorp It Koartling en haar beheerders te vinden voor huur van zalen
of een enkel lokaal. Dit voor hun
vergaderingen of te vieren feesten.
Kortom als bestuur van It Koartling geeft het grote voldoening te
weten dat gebouw en activiteiten
een steeds centraler plaats in het
dorp innemen. En daar doe je het
tenslotte voor.
Maar tegelijkertijd kijken we als
bestuur met vrees naar het nieuwe
jaar. Grootste struikelblok is op dit
moment het ontbreken van professionele ondersteuning voor de
jongerenactiviteiten (inclusief kinderwerk). Timpaan Welzijn is per 31

december 2012 vertrokken uit de
gemeente. Gevolg is dat onze jongerernwerker Grejanne Dijkema vanaf
1 januari 2013 niet meer werkzaam
is in It Koartling. Van haar werd op
deze bijeenkomst dan ook afscheid
genomen. Een afscheid met pijn in
het hart. Sinds 2006 heeft zij de professionele ondersteuning voor de
jeugdsoos gedaan. Vanuit moeilijke
tijden heeft zij samen met vrijwilligers de jeugdsoos de afgelopen
jaren weer laten bloeien. De laatste
twee jaar was het ook al moeilijk
werken, omdat het aantal uren voor
ondersteuning steeds meer werd
uitgehold. Maar toch was ze er nog
als het nodig was om op terug te
vallen. Door het bestuur is ze deze
avond nog even terecht in het zonnetje gezet. Ze was een motor en
aanjager die we zeer gaan missen!
Zonder ondersteuning zal het moeilijk worden om het jongerenwerk
te laten draaien zoals we dat de
laatste jaren deden. De gemeente
heeft wel toezeggingen gedaan
voor het komende jaar, maar voorlopig zijn het nog niet vastomlijnde

plannen en moet het allemaal nog
gestalte krijgen. Mooi op tijd als je
al een jaar weet dat Timpaan per
1 januari 2013 verdwijnt. Professionele ondersteuning achten we
als bestuur wel nodig om goed en
verantwoord jongerenwerk uit te
voeren! Dat hebben we al meerdere malen heel duidelijk aangegeven bij de gemeente! Het is dus op
dit moment allemaal heel onzeker
hoe de toekomst er uitziet voor
het jongerenwerk. Het betekent in
ieder geval voor de eerstkomende
periode dat we ons gaan beraden
op activiteiten en openingstijden.
Bestuursleden en vrijwilligers moeten het nu allemaal op eigen kracht
doen en dat vraagt nogal een en
ander. Sels Dwaande zoals de gemeente dat noemt.Het wordt wel
een beetje wrang als je dat als burger telkens maar weer moet horen
en lezen, terwijl je je vrijwillig een
slag in de rondte werkt om de boel
draaiende te houden. Het motiveert
niet in elk geval!
Bestuur It Koartling

Gewijzigde openingstijden jeugdsoos
Door omstandigheden gedwongen zal de jeugdsoos van It Koartling de
komende periode minder vaak open zijn op de vrijdagavond. Op de onderstaande data zal de jeugdsoos zijn geopend van 19.30 - 21.30 uur voor de
leeftijdsgroep van 11 t/m 13 jaar. Dat is groep 7/8 basisonderwijs en groep
1 van het voortgezet onderwijs.
Vrijdag 1 februari
Vrijdag 22 maart
Vrijdag 15 februari
Vrijdag 5 april
Vrijdag 1 maart
Vrijdag 19 april
Vrijdag 15 maart

Tijdens een nieuwjaarsbijeenkomst
op vrijdagavond 11 januari is in It
Koartling afscheid genomen van
jongerenwerker Grejanne Dijkema.
Vanaf 2006 is zij het gezicht geweest voor de jongeren in It Koartling en ook voor vele anderen in
Buitenpost die met jongerenwerk
te maken hadden en hebben. Ze
werkte namens Timpaan Welzijn
die het jongerenwerk uitvoerde
namens de gemeente Achtkarspelen. In verband met het niet verlengen van het contract met Timpaan
moest Grejanne per 1 januari 2013
noodgedwongen stoppen met haar
werk in It Koartling en in Buitenpost. Het was een afscheid met
pijn in het hart. Grejanne heeft met
overtuiging en hart voor de zaak
de professionele ondersteuning
naar het jongerenwerk toe gedaan.
Vanuit een moeilijke situatie heeft
ze de jeugdsoos van It Koartling
samen met de vrijwilligers de laatste jaren weer laten bloeien. Ook

toen het de laatste twee jaar al wat
moeilijker werd in verband met terugschroeven van de uren die ze
nog ter beschikking had. Ze was
op de achtergrond altijd aanwezig
voor de vrijwilligers die het werk
moesten uitvoeren. Ze werd door
voorzitter Jan Klaas Gatsonides terecht in het zonnetje gezet. Grejanne was een motor en aanjager die
we zeer zullen gaan missen. Wat
er voor in de plaats komt is nog
allemaal ongewis. De gemeente
heeft wel toezeggingen gedaan
voor het komende jaar maar het
zijn nog geen vastomlijnde plannen
op dit moment. En dat betreurt het
bestuur wel. Vooralsnog betekent
het dat de uitvoering van het werk
niet kan doorgaan zoals we dat gewend waren. Het is niet te doen alles op vrijwilligers af te wentelen.
De eerst komende periode zal dat
betekenen dat activiteiten en openingstijden van de jeugdsoos zullen
worden aangepast.
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A nne’s ansichten door Anne van Lune
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Tuin ( b e ) leven
januari 2013
Je hoeft geen kenner te zijn...

Op woensdag 15 mei 1957 werd het nieuwe rusthuis van de Wiersma-Reitsma stichting ofﬁcieel geopend. Een fraai, door architect P.
Niesten uit Leeuwarden, ontworpen complex dat gebouwd is aan de Rijksstraatweg op de plaats van het vroegere slot Herbranda. Het
tehuis wordt geëxploiteerd door de Wiersma-Reitsma stichting en dit betekend dat het in de eerste plaats bestemd is voor rechtzinnig
Hervormden uit Oostermeer, Burum en Warfstermolen. Mocht er daarna nog plaats zijn dan zijn inwoners van Buitenpost aan de beurt.
Het complex bestaat uit een centraal hoofdgebouw en vierentwintig woningen, die in blokjes in een halve kring rond het hoofdgebouw
geplaatst zijn. In het hoofdgebouw kunnen twaalf bewoners worden gehuisvest. Behalve deze twaalf kamers bevat het een eetzaal
met een conversatiegedeelte. In de ruime uitgebouwde erker aan de straatzijde is de sociëteit met aansluitend een keukentje en een
ziekenzaaltje. Een grote keuken, de spoelkeuken, enkele badafdelingen en de toiletten bevinden zich aan de achterzijde. Boven nog een
bestuurskamer, de personeelskamer en een woning voor de directrice, mevrouw E.H. van der Veer uit Twello. Het complex is omgeven
door een ﬂinke tuin. De kamers geven vrij uitzicht op de straatweg. Aan de noordzijde wordt het begrensd door een fraaie singel met
vijver en geboomte, via een bruggetje te bereiken. Een ideale wandelgelegenheid. Een weg die op de Herbrandastraat geprojecteerd
is, geeft toegang tot het huis aan de noordzijde.

Spits gezegde

Handen die uit de mouwen gestoken worden, zijn mooie handen.

Verrassing uit Siberië...
In augustus 2012 was ik op uitnodiging van het bedrijf TMK in Nizhnevartovsk, Zuid-Siberië, Rusland. Het
bedrijf heeft drie Franse extruders
staan uit 1993. Ze wilden weten
hoe die erbij staan en hoelang ze er
nog mee zouden kunnen produceren of dat een deel vervangen of geupdate moest worden. Twee van
de drie waren in goede staat maar
de derde, een 90 mm x 30D bracht
slechts een bedroevende 78 kg/hr
op. Ik wilde hem uit elkaar halen om
de reden te vinden, maar daar was
geen tijd voor: er moest geproduceerd worden! Ze zouden wel een
nieuwe afspraak maken. Dat duurde gebeurde en uiteindelijk ging ik
er op 18 november weer heen.

Ik stel me graag even aan u voor.
Mijn naam is Karin Hoogterp en
ik ben sinds februari 2012 coördinator bij De Kruidhof. Ik zeg altijd:
“Ik heb geen groene vingers, maar
wel groene ideeën en ik vind De
Kruidhof in één woord geweldig!”
En dat is ook de reden dat we het
komende seizoen mensen willen
laten zien dat De Kruidhof niet alleen voor tuinierders, maar voor
bijna iedereen iets te bieden heeft.
Om te beginnen onze gratis toegankelijke verkooptuin. Iedereen
met een tuin of balkon kan bij ons
terecht voor bijzondere kruiden, vaste planten, rozensoorten en vanaf
het komende seizoen ook op veler verzoek fruitboompjes en groenteplantjes. Onze tuinspecialisten geven u graag een persoonlijk advies.
Daarnaast hebben we sinds 2010 onze educatieve kinderspeeltuin, waardoor ouders tegenwoordig eerder naar huis willen dan hun kinderen. We
zien gelukkig steeds meer mensen uit het dorp die de speeltuin met hun
kinderen regelmatig bezoeken. Er zijn zelfs mensen die alleen daarom al
een gezinskaart of een Pake en Beppe kaart hebben genomen. Het tuincafé met een groot terras is een plek waar je vanaf het komende seizoen
nog meer kruiden en producten uit de tuinen en de regio op je bord terug zult zien. Ook familiefeestjes, vergaderingen en andere partijen kunnen al dan niet in combinatie met een rondleiding over de tuinen of het
IJstijdenmuseum worden georganiseerd. Onze evenementen zoals de
Tuindag Buitengewoon, de Natuurmarkt en de Oogstdag trekken altijd
veel bezoekers die komen voor de bijzondere producten die op die dagen
gedemonstreerd en verkocht worden. Ik kan zo nog doorgaan, maar ik
nodig u gewoon uit om bij ons langs te komen. Wat mij opvalt is dat veel
mensen zich verbazen als ze jaren geleden voor het laatst of misschien
nog nooit op De Kruidhof zijn geweest. We zijn uitgegroeid tot een terrein met 17 verschillende thematuinen op een terrein van maar liefst 3,5
hectare en dat verwacht je niet op een plek verscholen in een woonwijk.
De directeur van Oerol die vorig jaar de kunstexpositie opende noemde
De Kruidhof zelfs één van de verscholen pareltjes van Friesland. Dat is
toch een mooi compliment voor Buitenpost!
Dit jaar leest u niet meer de column van onze directeur Jan Willem Zwart,
maar komen onze vrijwilligers aan het woord. Vanaf volgende maand
vertellen zij u graag waarom De Kruidhof volgens hen zo bijzonder is.

Nieuwbouw IJstijdenmuseum

ÁNizhnevartovsk

Er wordt hard gewerkt aan de afbouw van de wanden. (eigen foto)

Oeps! Dat is schrikken. Was het in augustus nog 18
graden, nu daal ik de trap van het vliegtuig af bij -33
graden! Mijn handen vriezen bijna direct vast aan de
reling! Het waait ook nog aardig, dus bijtend koud, ook
in de bus naar de terminal. Een taxi chauffeur met mijn
naam op een bord, pikt me op in de terminal. We lopen
naar zijn auto en van alle geparkeerde auto’s draaien de
motoren nog. Een stinkende wolk uitlaatgassen hangt
over het parkeerterrein. Gelukkig is het in de fabriek
wel warm. Over mijn werk daar in de fabriek zou ik
een klein boek kunnen schrijven, maar dat zal ik u besparen. Het is verrassend te zien dat er in een bedrijf
dat sinds 1993 met deze machines werkt, vrijwel geen
kennis aanwezig is. En dat de machines al die tijd nooit
uit elkaar gehaald zijn. Maar aan het eind van mijn bezoek brengt de slechte extruder wel 312 kg/hr op, vier
maal zo veel als in augustus.
Wij, (mijn tolk en ik), presenteren de uitkomst aan de
fabrieksdirecteur. Hij is de afgelopen dagen geregeld
bij de machine komen kijken om de voortgang te beoordelen. Hij is prettig verrast over de uitkomst. Hij beslist om ons zelf naar ons hotel terug te brengen. Hij
heeft een grote bak met chauffeur. We belanden eerst
bij een supermarkt waar de directeur gaat shoppen.

Met een volle tas komt hij terug. We gaan verder naar
ons hotel. Daar aangekomen krijg ik een hand en zegt
hij in rudimentair engels: ”Good job”. En ik krijg een
langwerpig pakketje. Dan vertrekt hij. Volgens mijn tolk

Een Muksun. (foto: internet)

bevat het pakketje een Muksun, een vis uit de rivier.
En dat de directeur hem zelf heeft gekocht, en bijvoorbeeld niet de chauffeur heeft gestuurd, geeft zijn oprechte waardering weer.
Terug in Buitenpost pak ik de vis uit. Blijkt het een vers
exemplaar, daar waar ik een gerookte had verwacht!
Hij is bijna 60 cm lang van kop tot staart. Na ﬁleren,
bak ik hem in echte boter. Het vlees blijkt stevig als
kabeljauw. Heerlijk! Bedankt Alexander!
Tjeerd Poelman

Spits gezegde

Eén enkel vriendelijk woord kan drie koude maanden verwarmen.

Op 17 oktober werd de schop in de grond gezet en werd begonnen met de
nieuwbouw van het IJstijdenmuseum. Aannemer Rienk Tamminga zorgde
voor de bouw van het skelet van het nieuwe museum en daarna was het
de beurt aan de organisatie en vrijwlligers om het museum verder vorm te
geven. Vanaf 1 december zijn vrijwilligers met de invulling van die taak bezig. Dagelijks zijn er tussen de zeven en twaalf vrijwilligers in het nieuwe
museum bezig met timmerwerk, schilderwerk, aanleg van elektriciteit en
verwarming. De bouw maakt ﬂinke vorderingen en zit goed op schema.
De verwachting is dat het museum op 6 april weer helemaal klaar is voor
het nieuwe seizoen en dan weer bezoekers kan ontvangen.Op www.ijstijdenmuseum.nl houdt het bestuur de bouwactiviteiten bij met foto’s van
het werk. Een volgende taak is de inrichting. Het IJstijdenmuseum wil zich
meer proﬁleren als informatie- en kenniscentrum van de cultuurhistorie in
het Nationaal Landschap de Noordelijke Friese Wouden. Daar naar wordt
bij de inrichting van het museum gekeken. De educatie zal daarom een
belangrijk onderdeel uitmaken van het nieuwe museum waarbij ook een
aantal andere partijen zoals de Noardlike Fryske Wâlden, Staatsbosbeheer
en Afûk worden betrokken. Zoals eerder gemeld geeft het stichtingsbestuur leen certiﬁcaten uit van € 25,- om het gat van € 10.000,- dat nog in
de begroting zit te dichten. Deze actie is voor 2013 opgezet en inmiddels
is voor een bedrag van € 1275,- aan certiﬁcaten geplaatst. Inschrijven op
certiﬁcaten kan via info@ijstijdenmuseum.nl of via tel. 544040.

De volgende De Binnenste Buiten Post
wordt verspreid in de week van
25 februari 2013.
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.

