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Wisseling van de wacht bij bestuur feestweekcommissie
Na acht jaar van trouwe dienst als voorzitter van de feestcommissie heeft Hans de Vries begin dit jaar afscheid van ons genomen als voorzitter. Hans
is en was het gezicht van de commissie en heeft hier ook altijd de volle 200% voor gegeven. De feestcommissie gaat verder met een nieuwe voorzitter,
Joas Deinum. Joas heeft inmiddels een vergadering voorgezeten en de commissie kan niet anders zeggen als dat ze zeer tevreden over hem zijn.

Va n d e re d a c t i e Voorontwerp bestemmingsplan centrum Buitenpost deel -5Overwinteren

Na een wintertje met goed
schaatsijs leek het voorjaar door
te breken. Maar koning Winter
wilde nog geen troonsafstand
doen en begon zelfs ijzig koud te
blazen. Op deze wijze is het echt
overwinteren. Dat geldt ook voor
ons als redactie, zij het dat dit
niet op een kille manier gebeurt.
Wij werkten ons warm voor dit februarinummer. Het was ook niet
zo moeilijk deze uitgave te vullen.
Dat we meestal te veel kopij hebben, is een goed teken. De minder
fraaie kant van een dergelijke situatie is dat we dan keuzes moeten maken. Wat moet (beslist)
geplaatst worden en welk artikel
of verhaal kan even wachten. Als
er sprake is van opschuiven, proberen we degene die het betreft
daarvan op de hoogte te brengen.
Wij gaan zuinig om met onze lezers en auteurs. We zijn ons redactielid, Gesien Leguijt, dankbaar
dat zij veel tijd en moeite heeft gestoken om de website van De Binnenste Buiten Post weer op orde
te krijgen. Met behulp van collega
Johan Kootstra, een oude rot in
het vak, was dat goed te doen. We
schreven in deze column al eens
over het feit, dat we enigszins
zwak stonden in het opmaken van
de krant (lay-out). Daar werd mogelijke versterking bij genoemd
en die is er gelukkig ook gekomen
door ons redactielid van het laatste uur, Liesbeth Ribbink. Zij nam
de lay-out reeds enkele keren voor
haar rekening en dat ging prima.
Met de manager van onze drukkerij zijn we bezig te bekijken of
de foto’s nog wat duidelijker afgedrukt kunnen worden.

Welstandsnota vier gemeenten NO-Fryslân
Achtkarspelen, Kollumerland, Dantumadeel
en Dongeradeel hebben gezamenlijk een welstandsnota opgesteld. Hierin zijn voor de verschillende onderscheiden gebieden (met een
ruimtelijke samenhang) welstandscriteria opgenomen. Hieraan worden bouwplannen getoetst
in het kader van de welstandsbeoordeling.
Binnen het plangebied van bestemmingsplan
Buitenpost centrum is een aantal van deze welstandsgebieden onderscheiden.
Vrijwel alle onderscheiden welstandsgebieden
in Buitenpost kennen een regulier ambitieniveau. Alleen het gebiedje aan de noordwestzijde van Buitenpost waar voornamelijk woningen uit de jaren ’30 zijn gesitueerd, heeft een
bijzonder ambitieniveau. Dit gebied valt voor
een klein deel binnen het plangebied. Hier zijn
de welstandscriteria meer gericht op het behoud van de bestaande karakteristieken. In de
gebieden met een regulier ambitieniveau geeft
de bestaande situatie enigszins ruimte voor veranderingen.
De gebieden zijn ingedeeld naar ruimtelijk karakteristiek. Het gaat om gebieden met seriematige
(overwegend rijenwoning) bebouwing, vrijstaande bebouwing, (oorspronkelijke) lintbebouwing,
sportvoorzieningen en bedrijventerreinen. In de
welstandsnota is voor elk van deze gebieden
een set welstandscriteria opgenomen.
Ook zijn enkele locaties van een steraanduiding
voorzien. Het kan zij dat daar ontwikkelingen
op gang komen die nopen tot een nieuw welstandskader. Als dat het geval is dan gelden de
afspraken zoals die in de Welstandsnota zijn opgenomen.
Herijking welstandskader
Het welstandskader is zo goed mogelijk afgestemd op de huidige situatie. Bouwplannen die
zich daaraan conformeren, kunnen in de regel
goed worden beoordeeld. De ontwikkelingsvisie voor Buitenpost doet uitspraken die mogelijkheden bieden voor meer ingrijpende veranderingen. Deze uitspraken zijn gekoppeld aan een
in de visie opgenomen nieuw welstandskader.

Prostitutiebeleid
Op 29 juni 2000 heeft de raad besloten om
prostitutiebeleid vast te stellen en de Algemene Plaatselijke Verordening (vroeger Algemene
Politieverordening geheten) te wijzigen door
middel van het vaststellen van het hoofdstuk
“Seksinrichtingen, sekswinkels en straatprostitutie”. Vanuit het belang van openbare orde en
ter bescherming van de kwaliteit van woon- en
leefomgeving is er voor gekozen om ten aanzien
van de exploitatie van seksinrichtingen te kiezen voor een restrictief (beperkend) beleid. Het
maximum aantal vergunningen dat kan worden
verleend, is dan ook vastgesteld op één voor de
gehele gemeente. Verder is er voor gekozen om
de straat- en raamprostitutie, daar deze indringende nadelige effecten op de openbare orde
kunnen hebben, geheel onder de verbodsbepalingen van de Algemene Plaatselijke Verordening te brengen. In deze verordening is voorts
de mogelijkheid geopend voor het college van
Burgemeester en Wethouders om gebieden of
delen van de gemeente aan te wijzen waar het
verboden is om een seksinrichting te exploiteren. De bebouwde kommen van alle dorpen in
de gemeente zijn aangewezen als gebied waar
vestiging van een seksinrichting verboden is.
Achterliggende gedachte is dat de negatieve
effecten van de vestiging van een seksinrichting (verkeersaantrekkende werking, mogelijke
overlast) in het ‘buitengebied’ veel minder sterk
ervaren zullen worden.
Verkeerslawaai
In 1982 is de Wet geluidhinder in werking getreden. Deze wet is per 1 januari 2007 ingrijpend
gewijzigd. Het doel van deze wet is het terugdringen van hinder als gevolg van geluid en het
voorkomen van geluidhinder in de toekomst. In
de wet is onder andere bepaald dat de geluidsbelasting op gevels van woningen en andere
geluidsgevoelige objecten niet hoger dan een
in de wet bepaalde norm mag zijn. In veel gevallen is deze norm 48 dB. In artikel 74 van de
Wet geluidhinder is aangegeven wanneer een
weg zoneplichtig is. Elke weg heeft in principe

een zone, behoudens: wegen die zijn gelegen
binnen een als woonerf aangeduid gebied en
wegen waarvoor een maximumsnelheid geldt
van 30 km/uur. Verreweg het grootste deel van
het plangebied valt onder het 30 km/uur regime.
Voor deze wegen geldt op grond van de wet
geen zonering. Op de Voorstraat geldt een maximumsnelheid van 50 km/uur. Binnen het plangebied worden geen nieuwe geluidgevoelige
functies mogelijk gemaakt. Nader akoestisch
onderzoek is derhalve niet aan de orde. De uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan wordt
niet belemmerd door onaanvaardbare hinder
ten gevolge van verkeerslawaai.
Spoorweglawaai
Op grond van artikel 105 van de Wet geluidhinder kunnen bij algemene maatregel van bestuur
ter bestrijding van spoorweglawaai eisen worden gesteld met betrekking tot de aard, samenstelling of wijze van aanleg van een spoorweg.
Op grond van artikel 107 van die wet kunnen ter
beperking van spoorweglawaai regels worden
gesteld omtrent de onderwerpen die ter beperking van de geluidsbelasting vanwege wegen
geregeld zijn. Op grond hiervan is in het Besluit
geluidhinder van 1 januari 2007 voorzien in een
zoneringsregeling die eerder was opgenomen
in het besluit geluidhinder spoorwegen. Bij ministeriële regeling is een kaart vastgesteld met
daarop aangegeven de spoorwegen waarop de
regeling van toepassing is. Tevens is in de regeling de breedte van de zones bepaald, rekening
houdend met de in het besluit opgenomen voorkeursgrenswaarde voor woningen. De spoorlijn
van Leeuwarden naar Groningen loopt door
het plangebied. Een deel van het plangebied
ligt binnen deze zone. Binnen die genoemde
zone rond de spoorweg worden geen nieuwe
geluidgevoelige functies mogelijk gemaakt. Nader akoestisch onderzoek is dan ook niet aan de
orde.
In deel 6 gaan we verder met: Hinder van bedrijvigheid.
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Online databank bibliotheek

Kriteleden yn it sintsje en de blommen set

Zoek je informatie voor een werkstuk voor school of wil je eens wat meer
weten over de schrijver van je favoriete boek? Kijk dan in de online databestanden van de bibliotheek. Bibliotheekleden kunnen niet alleen in de
bibliotheek, maar ook thuis bij deze informatie.�Het gaat om achtergronddossiers over auteurs (Nederlandse en wereldliteratuur), recensies, uittreksels van boeken, informatie(boekjes) over actuele onderwerpen etc.
Vooral voor leerlingen en studenten die werkstukken of scripties moeten
schrijven of een presentatie moeten houden, is dit ideaal. Het is betrouwbare informatie en ze kunnen er snel bij. De informatie is te vinden via
de zoekmachine van de bibliotheek. Leden kunnen vervolgens met hun
inlogcode naar de inhoud van het bestand.

Op de útstelde ledegearkomste
fan it Kritetoaniel, tongersdeitejûn 24 jannewaris, waarden trije
minsken fan Krite Bûtenpost yn de
blommen set. Gryt Pel en Sjoukje
Wiersma krigen it predikaat earelid
foar harren krewearjen foar it toaniel yn Bûtenpost. Beide noch altiten warber foar de lêskommisje ha
de ôfrûne desennia in soad betsjutten foar de Krite. Net allinnich as
spylster mar ek efter de skermen
ha de beide froulju harren paad
mear as skjin fage. Foppe de Vries,
ek al earelid, naam ôfskie as bestjoerslid nei fyftjin jier. Ek foar him
wienen der blommen en in presintsje as tank foar al it wurk wat hy
foar it selskip dien hat yn de mear
as fyftich jier dat ’r lid is.

Jacques Malschaert, directeur-bestuurder Bibliotheekservice Fryslân:
“Friesland is een van de eerste provincies die het thuisgebruik van de online databestanden aanbiedt aan de bibliotheekleden. Wij zijn ervan overtuigd dat het gemak van het thuis raadplegen en de betrouwbaarheid van
de online databestanden erg waardevol is voor onze leden. Het gaat eerst
om een proef van anderhalf jaar.”

Kontaktpersoan frege foar it
foarlêsprojekt Tomke
Foarlêzers op paad mei 18.000 Tomke boekjes, yn de Fryske Foarlêswike.
Ek yn Achtkarspelen wurdt op pjutteboartersplakken en bernedeiferbliuwen foarlêzen. Der binne 26 foarlêzers dy’t elk jier wer fol entûsjasme in
ferhaaltsje út it Tomkeboekje fertelle. Yn Achtkarspelen wurdt in kontaktpersoan socht. Is dit wat foar jo? Foar ynformaasje kinne jo terjochte by:
Boukje Stienstra, till. 06 29365115, e-mail: frebo@bouwbedrijfstienstra.nl,
of by Rinske Vogel, till. 541468, e-mail: r.vogel31@chello.nl.

Twee concerten Elly en Rikkert
Op zondag 21 april komen Elly en Rikkert naar Buitenpost voor zowel
een kinderconcert als een volwassenconcert. Het thema voor het kinderconcert is ‘Een gat in de lucht’ en het thema voor het volwassenconcert
is ‘Vrije Vogels’. Beide concerten vinden plaats in het Lichtbaken aan de
Marconistraat in Buitenpost.
Het kinderconcert begint om 15.00 uur en zal ongeveer anderhalf uur duren. De zaal is open vanaf 14.30 uur. Vanwege de rust in de zaal is er een
leeftijdsgrens verbonden aan het concert. Kinderen vanaf 4 jaar zijn van
harte welkom.
Het volwassenconcert begint om 19.30 uur. De zaal is open vanaf 19.00
uur.
Kaartjes kosten € 5,00 en zijn met ingang van 1 maart 2013 verkrijgbaar via
www.christengemeentebuitenpost.nl.
Voor vragen kunt u contact opnemen via het e-mailadres: ellyenrikkertbui
tenpost@gmail.com.

Alleengaanden-middag
Op zaterdag 9 maart ’s middags om 15.00 uur wordt in de Schakel aan
de Voorstraat de jaarlijkse alleengaanden-middag gehouden. Het belooft
weer een gezellige middag te worden, die wordt afgesloten met een
gezamenlijke broodmaaltijd. Dit jaar zal voor ons optreden het koor De
Seefûgeltsjes uit Holwerd. Het koor zal allerlei liederen voor ons zingen,
verkleed met hoedjes. Na de pauze staan liedjes uit de jaren ‘60 centraal.
We hopen op een hele gezellige middag. Natuurlijk is er ook alle ruimte
om met elkaar in gesprek te gaan. Tussen half drie en drie uur wordt u
ontvangen met kofﬁe en thee. Niet alleen leden van de kerk, maar ook
andere 55-plussers zijn van harte welkom.
U kunt zich voor 4 maart opgeven bij Trijntje Coehoorn, tel. 543001 of bij
Johanna Kloppenburg, tel. 542393
Diaconie PKN gemeente Buitenpost

Algemene ledenvergadering
Uitvaartvereniging Buitenpost
Het bestuur van Uitvaartvereniging Buitenpost nodigt u uit tot het bijwonen van haar algemene ledenvergadering op dinsdag 26 maart 2013 ‘s
avonds om 19.30 uur in de Schakel te Buitenpost.
Agenda:
1. Opening.
2. Moment van stilte ter nagedachtenis van de overledenen in 2012.
3. Ingekomen stukken en mededelingen.
4. Notulen algemene ledenvergadering 27 maart 2012.
5. Jaarverslag van de secretaris 2012.
6. Jaarverslag penningmeester boekjaar 2012.
7. Rapport van de kascommissie.
8. Benoeming kascommissie.
9. Vaststellen contributie en ledenkorting 2013.
10. Verkiezing bestuursleden. Het bestuur draagt de heer W. van der Wal
voor in de vacature van mevr. J. de Haan. De heer A. Klaver is aftredend en stelt zich herkiesbaar.
11. Rondvraag.
12. Sluiting.
De uitvaartvereniging heeft inmiddels een eigen website:
www.uitvaartverenigingbuitenpost.nl.

Gryt Pel, Foppe de Vries en Sjoukje Wiersma. (foto E.J. de Haan)

Reanimatie en voorlichting AED
De afdeling van het Rode Kruis heeft haar vrijwilligers
gevraagd of er belangstelling is voor reanimatie voorlichting en het gebruik van een AED. Dit bleek wel het
geval, twee groepen van elk tien personen kunnen
worden gevormd. De heer Deiman biedt zich spontaan
aan om dit voor ons te verzorgen. Zo kan op 24 januari
deze voorlichting in Herbranda plaats vinden. Aan de
hand van dia’s krijgen we de oorzaken en verschijnselen te zien van hartstoornissen. Ook hoe belangrijk hulp
is in de eerste minuten. Hierna wordt ons in etappes
voor gedaan op een oefenpop hoe je moet handelen
voor je overgaat tot reanimeren. Verschillende dames
gaan het hierna proberen. Er zijn dames die in een grijs
verleden EHBO gedaan hebben, maar de regels zijn intussen veranderd. Uit onderzoek is gebleken, dat deze
aanpassingen beter werken. Na de pauze krijgen we
uitleg hoe een AED werkt en wordt hartmassage geoefend op de pop. Ook de stabiele zijligging wordt met
een proefpersoon getoond. Er wordt met aandacht ge-

Dhr. Deiman en één van de dames tijdens de demonstratie. (eigen foto)

luisterd en gekeken en de vele gestelde vragen worden beantwoord. De waardering na aﬂoop is groot, je
steekt er beslist wat van op. De heer Deiman wordt
hartelijk bedankt voor zijn duidelijke presentatie.

Nieuws van Stichting Hulpfonds Bulgarije
Het is al weer enige jaren geleden
Jaarlijks, zo ook afgelopen dedat we in De Binnenste Buiten
cember, is een vrachtauto hulpPost stonden. Inmiddels heeft
goederen geladen in Buitenpost
de Stichting ook een website
en in Bulgarije in depot gelost.
waar we onze nieuwsbrieven op
De goede en schone kleding,
plaatsen. Neem eens een kijkje
schoenen, beddengoed, speelop: www.hulpfonds-bulgarije.nl.
goed en hygiënemateriaal wordt
Als Stichting Hulpfonds Bulgarije,
naar behoefte of liever noodzaak
bestaande uit de personen van
onder de allerarmsten in de regio
ds. Dirk Lof, Geert van der Veen
verdeeld. Momenteel is er door
en Douwe en Elly Broersma,
een kindertehuis ook vraag naar
hebben we niet stil gezeten. En
enkele kinderstoeltjes voor in de
ook menig bewoner van ons
auto ingeval van ziekenhuisbedorp heeft trouw maandelijks of
zoek. De crisis heeft in Bulgarije
jaarlijks zijn gift gedoneerd, hetzij
veel erger toegeslagen dan in
geldelijk of praktisch in hulpgoeNederland. Door een maandederen, waarvoor hartelijke dank
lijkse bijdrage worden enkele
van ons en de ontvangers! Afgegezinnen gesteund, we motivelopen januari is Douwe Broersma
ren ouders om de kinderen naar
naar Bulgarije geweest. Hij heeft
school te laten gaan. Ook de kindaar onder andere een huisje
deren zelf motiveren we. Veelal
verbouwd.De bewoners van het
zijn de ouders degenen die het
opgeknapte huisje, Naiden en
niet nodig vinden, of geen geld
Boven de oude situatie: éénkamerwoning met enSevda hebben een bijzonder verhebben voor schoeisel of kletree, onder de nieuwe situatie: tweekamerwoning,
haal. Baba Sevda heeft haar kleinding. Zonder ontbijt gaat een
geïsoleerd. (eigen foto)
dochter in huis gehaald omdat de
kind vaak ook niet naar school.
dochter haar had achtergelaten.
Bij elk bezoek mogen we ook op
Haar dochter ging werken in Duitsland. De kleine Sevda
meerdere plaatsen bijbels onderwijs geven, bemoedigen
heeft, toen ze zes jaar was, oma Sevda meegenomen
en opbouwen. Met name zigeuners willen bijbels ondernaar de kerk in de buurt. En daar is Baba haar kleindochwijs van minimaal twee uur, voor een half uur komen ze
ter nog steeds heel dankbaar voor. Dit heeft haar leven
niet. Levendige samenkomsten duren zomaar vier à vijf
veranderd. Maia, onze contactpersoon ter plaatse, mailde
uur met veel gebed voor zieken en getuigenissen van
ons over deze situatie. En de Stichting was van mening
genezing. Uw bijdragen in gebed, goederen en ﬁnanciën
om deze vrouw te helpen om haar “lekkende en vervallen
blijven van harte welkom! Stichting Hulpfonds-Bulgarije,
huisje” weer huis te kunnen noemen.
Rohelsterweg 12, 9285 XB, Buitenpost.

Nieuwe adverteerders

Opbrengst collecte Amnesty

Zoals u misschien wel weet zijn wij als dorpskrant toch
voor een groot deel afhankelijk in ons bestaan van
onze adverteerders. De Binnenste Buiten Post heeft
er deze maand een aantal nieuwe adverteerders bij
gekregen. Daar zijn wij uiteraard heel blij mee in deze
tijd van moeilijke economische omstandigheden. We
heten de volgende adverteerders dan ook van harte
welkom in onze krant: Taak van Zuiden, waar u terecht
kunt voor uw belastingaangifte, Loonbedrijf Jan Sipkema, met o.a. verhuur van een minikraan, Project XXL
(zie ook het artikel over dit bedrijf elders in dit blad) en
Richard van der Veen, personal trainer.

De collecte van Amnesty International, die in de week
van 10 februari 2013 werd gehouden, heeft in Buitenpost
€ 1464,32 opgebracht. Tweeëndertig vrijwilligers hebben gecollecteerd. Amnesty dankt alle collectanten en
gevers heel hartelijk voor hun geweldige inzet. Het was
de elfde keer dat mensenrechtenorganisatie Amnesty
International een landelijke collecte hield. Amnesty International is een onafhankelijke en onpartijdige organisatie. Voor onderzoeken en acties ontvangt de organisatie
geen geld van overheden of van politieke groeperingen.
Bijdragen van leden en giften, zoals tijdens de collecte,
maken het werk van Amnesty blijvend mogelijk.

Al gelezen?

™

> Veertien leerlingen van het Lauwers College
die dit jaar examen doen in beeldende vakken
exposeren hun gemaakte werkstukken in de
hal van het gemeentehuis van Achtkarspelen
in Buitenpost. Het thema van de expositie, die
tot 30 april te zien is ‘Onderweg’. Geopende
koffers en installaties met schoenen sieren
de expositieruimte. De tentoonstelling is
georganiseerd door de culturele stichting Het
Behouden Huis.
> Het wandelevenement Swaddekuier heeft
een nieuwe locatie voor start en ﬁnish gevonden. Woonzorgcentrum Haersmahiem in
Buitenpost is de plek waar op 28 en 29 juni
de wandelaars zich verzamelen. De afgelopen
vijf jaar was het sportgebouw aan de Parklaan
de uitvalbasis van de Swaddekuier. Deze voorziening bleek echter te klein voor het groeiend
aantal deelnemers. De laatste edities trokken
meer dan duizend wandelaars. In tegenstelling tot het sportgebouw biedt Haersmahiem
volop ruimte voor wandelaars om zich te verzamelen en de faciliteiten om eten en drinken
aan te bieden.
> Achtkarspelen komt zijn burgers tegemoet
bij de betaling van de lokale lasten. Doordat de
gemeente de rioolhefﬁng verlaagt en hiermee
de stijging van de ozb en afvalstoffenhefﬁng
compenseert, betaalt de burger evenveel
als in 2012. De gemeente wil haar inwoners
ﬁnancieel ontzien omdat veel mensen door de
crisis moeite hebben de eindjes aan elkaar te
knopen. Gemeenten krijgen elk jaar geld van
de overheid om hun riolen te onderhouden. De
gemeente zette het overschot steeds apart.
> Op woensdagmorgen 30 januari kreeg de
gemeente Achtkarspelen te maken met een
computerstoring. Goed twee uren lang konden ze op het gemeentehuis mensen niet
helpen met bijvoorbeeld de aanvraag van een
paspoort of rijbewijs. Wat de oorzaak van de
storing is geweest is niet bekend. In de loop
van de ochtend was het computersysteem
weer operationeel.
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Teake van der Meer, Griet Wiersma en Minze Dijksma. (eigen foto)

Met nieuwe conferences, dolkomische typetjes en hilarische sketches,
HYPERLINK “http://teake.starhunter.nl/Moat_it_no_sa.html” \o “Powered by Text-Enhance” zullen Teake, Griet en Minze de lachers weer op
hun hand weten te krijgen. Deze gezellige familie-lachshow wordt daarbij
gecompleteerd door mooie Friese muziek en absurde gortdroge magie
zodat u heel af en toe ook weer even bij kunt komen. Teake is een fenomeen, een volkskomiek, die de lach aan zijn kont heeft, zoals ze dat
zeggen. Waar hij de types die hij speelt vandaan haalt is een raadsel, maar
ze zullen maar naast je komen wonen. Griet wordt in de wandelgangen,
door haar kolderieke typetjes stiekem soms de Friese Tineke Schouten
genoemd. In haar lachwekkende sketches met Minze geeft Minze de
voorzet, ook al kost dit hem soms het geheim van zijn trucs, Griet mist
nooit en schiet hem dan ook op de meest doldwaze manieren in. Lachen
is gezond, humor ontspant en deze drie Friese toppers zouden dus eigenlijk als ervaringsdeskundigen een onderdeel van ons zorgpakket moeten
worden. Kortom; Teake,Griet en Minze staan garant voor een avondje onbezorgd genieten en heel veel lachen.
Zaterdagavond 27 april 2013 om 20.00 uur in zalencentrum The Point,
voorverkoop bij Hedera Bloemen € 15,00, aan de zaal € 16,50. Reeds gekocht kaarten voor de uitgestelde voorstelling van 19-10-2012 zijn uiteraard gewoon geldig.

De Binnenste Buiten Post wordt goed gelezen en gelukkig ook deze
stukjes. Bij een oproep om iets te melden wordt altijd wel gereageerd.
Dat het helpt, blijkt ook. Zo hebt u zelf kunnen zien dat uw reacties op
het lichtbeleid van de gemeente effect hadden. De donkere plekken op
de Kuipersweg en bij de Parklaan zijn weer verlicht. Het bestuur van
Plaatselijk Belang wordt door de gemeente steeds vaker betrokken bij
het ontwikkelen van nieuw beleid. Een belangrijke functie van PBB is
daarbij de bewoners van Buitenpost bij de gemeente te vertegenwoordigen. Daarbij is het van wezenlijk belang dat we voldoende horen van
de bewoners van Buitenpost. Plaatselijk Belang neemt ook zelf initiatieven als de leefbaarheid en veiligheid van het dorp in het geding is.
Dat kunnen we niet alleen. Daarvoor hebben we u als bewoner nodig.
U kunt ons altijd aanspreken als er bij u in de buurt iets aan de hand
is of als u een idee heeft om de leefbaarheid of veiligheid in Buitenpost
te verbeteren. Het bestuur van PBB heeft een groot draagvlak onder
de bewoners nodig om goed te kunnen functioneren en echt als vertegenwoordiging van alle bewoners te kunnen optreden. Daarom ook de
oproep om voor maar € 5,- per jaar lid te worden van onze vereniging.
Nu is ruim eenderde van de gezinnen lid, het zou mooi zijn als dat meer
dan de helft zou worden. Laat uw stem horen, steun Plaatselijk Belang
en vul onderstaande bon in! (De bon inleveren bij H. Bergervoet, Molenstraat 27 of per e-mail: h.j.bergervoet@chello.nl.)
Namens het Bestuur van Plaatselijk Belang Buitenpost,
Marianne Rigter, bestuurslid
Ondergetekende geeft zich op als lid van
Plaatselijk Belang Buitenpost
Naam:
Adres:
Telefoon:
en maakt € 5,- over naar bankrekeningnr. 3042.89.914
t.n.v. Vereniging Plaatselijk Belang Buitenpost

Konsert Gerrit Breteler en Clara
Rullman

Toanielpublyk Bûtenpost
krijt gjin Straf mar Mutsen

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.

De twadde toanieljûn fan it winterskoft
20122013 stiet al wer
foar de doar. Nei
ús eigen Krite
amateurs
dy’t
yn novimber in
prachtige útﬁering fan Amateurs
oer it fuotljocht
brochten, stienen
de amateurs fan
ús
toanielfreonen út Dronryp
op it program, al
hûs-oan-hûs besoarge, mar hja
moasten
spitigernôch fanwege
sykte ôfberjocht
dwaan. It bestjoer is der gelokkich yn slagge in
weardige ferfanger te ﬁnen. Selskip Mei nije moed fan Sumar komt nei The
Point mei harren stik Mutsen. In prachtich stik oer seis susters dy’t in wykein
fan hûs binne. Perfoarst ék gjin straf om nei te sjen. Jim binne allegearre fan
herte wolkom op sneontejûn 2 maart om 20.00 oere yn The Point.

Sneintemiddei 24 maart yn sealesintrum The Point, oanfang 16.00 oere
Foarferkeap Hedera Blommen € 9,00/oan de seal € 10,00

Voorjaarsconcert Concordia
Zaterdagavond 16 maart organiseert de Christelijke Brassband Concordia uit Buitenpost haar jaarlijkse voorjaarsconcert. Medewerking wordt dit
jaar verleend door troubadour Adri de Boer. Al twee keer won Adri de
Boer het Friese songfestival Liet. Hij begeleidt zijn Friestalige luisterliedjes
zelf op gitaar of piano, maar op dit voorjaarsconcert zal hij zich ook laten
begeleiden door de brassband. Daarnaast zal Brassband Concordia onder
leiding van Richard Visser een afwisselend programma ten gehore brengen. Ook de jeugdband van Concordia zal zich laten horen. Het belooft een
bijzonder sfeervolle en muzikale avond te worden. Brassband Concordia
heeft voor inwoners van Buitenpost die zelf niet in staat zijn om naar het
concert te komen nog goed nieuws. Eén telefoontje naar Bart Buist, tel.
06 41456378 en u wordt opgehaald en weer thuisgebracht.
Locatie: Het Lichtbaken, Marconistraat 5 te Buitenpost, aanvang 20.00 uur.
Toegang: € 5,00 per persoon. Kaarten zijn te bestellen op tel. 06 28556532
(Renny Bos) of via e-mail: kaarten@brassbandconcordia.nl.

It stik
Mutsen is in komeedzje skreaun troch Crista Warmerdam en yn it Frysk
oersetten troch Tryntsje van der Zee. It stik giet oer seis froulju, susters
fan elkoar, dy’t lykas alle oare jierren mei-inoar in wykeintsje op in paad
binne. Troch ferskate tûkelteammen is der tusken de froulju ûnderling wat
argewaasje ûntstien. Kinne de susters der foar soargje dat ien en ‘t oar
wer goed komt? As groeie de froulju noch ﬁerder út elkoar? Wat foar rol
hat âlde bôle yn dit stik? En wat te tinken fan Bollo de Bear.
Kaartferkeap
Sawol leden as net-leden harren kaarten besette by Hedera Bloemen yn
de Tsjerkestrjitte yn Bûtenpost. Foar de dúdlikheid: elk lid hat rjocht op twa
kaarten tsjin ledepriis. Mochten der nei de foarferkeap noch kaarten beskikber wêze, dan binne dy op de jûn fan de útﬁering oan de seal te keap.
Datum:
Plak:
Begjintiid:
Dûnsmuzyk:

sneontejûn 2 maart 2013
The Point, Voorstraat 54, Bûtenpost
20.00 oere, seal iepen fan 19.00 oere ôf
RTV Noordoost-Friesland Drive in Show

Nijsgjirrich wurden? Gewoan komme, want jo witte it, kritejûnen binne
noﬂike jûnen.
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De absolute waarheid bestaat niet
door Nelleke Kemps-Stam

Gerben Gerbrandy is een burgemeester van het compromis

Voor de derde keer in zes jaar zit ik in het gemeentehuis aan het
bureau van een pas benoemde burgemeester. In 2007 maakten we
kennis met Tjeerd van der Zwan, die in 2011 werd opgevolgd door
waarnemer Piet Adema. Op 14 januari jl. werd Gerben Gerbrandy
geïnstalleerd als burgemeester. De nieuwe burgervader trok met
zijn vrouw door de gemeente Achtkarspelen en belde spontaan bij
inwoners aan voor een kennismakingsgesprekje. Kwam hij niet bij
u aan de deur? Wij brengen hem via De Binnenste Buiten Post bij
u thuis.
Achtkarspelen vormt samen met
de gemeenten Tytsjerksteradiel,
Dantumadiel, Dongeradeel en Kollumerland c.a. het kloppend hart van
een van de mooiste gebieden van

Nederland, Noordoost Fryslân. Een
gebied met ruimte en indrukwekkend veel groen en water. De gemeente Achtkarspelen is de grootste gemeente in Noordoost Fryslân.
De gemeente biedt haar 28.000
inwoners veel groen, werkgelegenheid en goede voorzieningen. Met
een oppervlakte van ruim 10.000
hectare telt de gemeente Achtkarspelen elf bijzondere dorpen. (bron:
Gemeente Achtkarspelen)
Einfûgel
Veel mensen bouwen vanaf hun
zestigste hun carrière langzaam af.
Gerben Gerbrandy begint op zijn
zestigste nog aan een nieuwe baan.
Wat is zijn drijfveer? “Als je gezond
bent en je hebt energie, dan vind ik
dat je nog wel iets kunt doen”, is
zijn antwoord. “Het past ook helemaal in de tijdgeest: iedereen moet
langer werken. Ik heb heel lang in
het openbaar bestuur gewerkt als
wethouder in Wymbritseradiel.
Dat vond ik een prachtig vak en dat
heb ik met veel passie dertien jaar
gedaan. Met de herindeling van de
gemeentes is mijn functie vervallen en werd ik raadslid. Dat was
een prima baan waar ik als oppositieleider veel tijd in kwijt kon. Maar
als ik de kans kreeg, wilde ik terug
in het openbaar bestuur en als het
even kon als burgemeester. Ik had
al eens eerder geprobeerd burgemeester te worden maar ‘net elk
schot is ien einfûgel’. Toen kwam
Achtkarspelen in het vizier. Daar
heb ik op gereageerd en dat slaagde wel. Dat is geen automatisme,
want er zijn steeds minder burgemeestersfuncties. Bovendien ben
ik van een partij die niet grossiert
in burgemeesters. Sterker nog: ik
ben de tweede burgemeester van
de FNP die Friesland ooit had en de
enige die nog in functie is. En mijn
leeftijd was geen bezwaar. Zolang
ik nog gezond ben en energie heb,
is het een geweldige uitdaging om
dit werk te mogen doen.”
DiepFries
De sollicitatiebrief die de koningin
van Gerbrandy ontving, was in het
Fries geschreven. Ook zijn uitspraken in kranten worden in het Fries
aangehaald. Op de vraag of de burgemeester soms een ‘diep-Fries’

Spits gezegde

is, moet Gerbrandy lachen. “Ik ben
een Fries en ik vind het belangrijk
dat de Fryske cultuur in al zijn facetten bestaan blijft. Maar wij zijn vrije
Friezen. Iedereen mag zich gedragen zoals hij wil, als het maar binnen de wet en regelgeving is. Een
burgemeester of iemand anders
kan dus nooit afdwingen om jou
Fries te laten spreken. Andersom
kan het ook niet. Je kunt niet zeggen dat een burgemeester alleen
Nederlands moet spreken. Tenzij je
geen Fries kunt verstaan. Ik heb nu
een functie waar ik me moet aanpassen aan de omgeving waar ik
ben. Maar als ik met iemand begin
te praten, doe ik dat in mijn eigen
taal. Het Fries is –net als het Nederlands- een rijkstaal. Ik vind dus
dat mensen heel goed het Nederlands moeten beheersen in woord
en gebaar en schriftelijke taal. Maar
ik vind ook dat mensen in Friesland
eigenlijk hun eigen taal moeten
kunnen lezen, schrijven, praten en
verstaan. Als iemand hier vreemd
binnenkomt, kan je dat niet verwachten. Maar als je hier vrijwillig
komt wonen, probeer dan de taal,
de cultuur en de gewoontes niet

actief te bestrijden. Je bent welkom, maar verzet je niet tegen de
cultuur. Dat doen wij toch ook niet
als we in Engeland zijn? Wij zijn als
gemeente een dienstverlenende
organisatie. En ik vind dat iedereen
binnen die organisatie het Fries
moet beheersen. Dat is nu niet zo.
Als iemand een Friese brief stuurt,
moet er ook een Friese brief terug.
Dus: de mensen die in de zorg, bij
de politie, in de ambtelijke wereld,
in de verzekeringen, kortom in de
dienstverlening werken, moeten die
competentie hebben. Om het zover
te krijgen, moet het Fries meer status krijgen en zouden de scholen
er de noodzaak van moeten inzien.
Wanneer je als Fries een sterke eigenwaarde hebt, kun je ook samenwerken met anderen. Hoe meer
culturen, hoe welvarender het land:
túzen talen, ien boeket!
Compromis
Gerben is niet de eerste Gerbrandy die zich inzet voor de status
van het Fries. In Pieter Sjoerds
Gerbrandy (1885-1961) heeft hij
een illustere voorganger. Is deze
man, van wie gezegd werd ‘Alles
was bij hem zwart of wit, dan wel
recht of krom’, soms nog familie?
“Nee. Het toeval wil dat ik nu op
een kilometer afstand woon van

Mevrouw S. Sevinga krijgt bezoek van de burgemeester en zijn vrouw. (foto: B.L. Katsma)

de plaats waar hij geboren is.” De
burgemeester herkent zichzelf ook
niet in Pieter. “Ik ben meer iemand
van het compromis. De absolute
waarheid bestaat niet. Je moet als
team werken. Ik hoop dat mensen
om mij heen kritisch zijn en geen
ja-knikkers. Opbouwend, maar kritisch. Want dan kom je vooruit. Ik
wil ook altijd –of het nu in de vrije
tijd is of bestuurlijk- een doel bereiken.” Echte voorbeelden in de
politiek heeft Gerbrandy niet. “Burgemeester Koopmans zei altijd: ‘Er
zijn geen slechte burgemeesters’.
Ik probeer een toegankelijk burgemeester te zijn, die midden in de
gemeenschap staat. Iemand met
verantwoordelijkheid die een gezamenlijk doel voor ogen heeft.”
De benoeming van Gerbrandy
begon met een vlekje: de stemming lekte uit en de drank kreeg

van mij hier geen drank geschonken te worden.”
Wereldkampioen
De nieuwe burgemeester is een
natuurmens. Als biologieleraar zat
hij jaren bij het onderwijs en is hij
voorzitter van het overlegorgaan
Nationaal park de Alde Feanen.
“De natuur is essentieel voor alles wat leeft en dat hebben wij
wel eens te weinig in de gaten. Wij
zijn onderdeel van de natuur. Hoe
kunnen we dat dan ontkennen?
Per seconde worden er 10 miljoen
nieuwe bloedlichaampjes aangemaakt. Heb je er vandaag wel één
moment aan gedacht of dat wel
gebeurd is? Het is een wonder. En
het is ook goed voor mensen om
in de natuur te zijn: lopen, ﬁetsen
of kamperen. Ontspanning is goed
voor het welzijn van de mens. En

bald heeft Gerbrandy ook, onder
andere bij vv Hommerts-JutrijperSport-Combinatie. “Ik heb veertig
jaar gevoetbald. Sport is zo belangrijk voor kinderen.” Met Henk van
der Meer richtte Gerbrandy in 1990
de inmiddels opgeheven sjongploech Auke Roukes op. Bij zijn
installatie brachten ze samen tot
ieders verrassing ‘De Wâldsang’
ten gehore.
Elkenien dwaande
De eerste indruk van de gemeente
Achtkarspelen was boven verwachting. “Toen ik hier kwam, was
ik echt verbaasd over de organisatie. Het is ﬁnancieel vrij gezond, er
wordt nog winst gemaakt uit het
grondbedrijf. ‘Elkenien dwaande’
zijn niet alleen woorden uit een
tekst, maar het wordt hier ook uitgevoerd. De mensen zijn direct,
maar vriendelijk en daar houd ik
wel van.” Is er ook al iets dat zijn
speciale aandacht heeft? “Glasvezel is een belangrijk punt voor Achtkarspelen”, vindt hij. “Als je dat
ook in de buitengebieden aanlegt,
bereik je de hele wereld. Het zou
mooi zijn als dat uitgevoerd werd.
Als burgemeester moet je bescheiden blijven en er zijn als je nodig
bent. Een compliment krijgen is
leuk, maar een Gerbrandybrug
hoef ik niet.”
Dit gesprek werd door Gerbrandy
in het Fries gevoerd en door de
interviewster in het Nederlands
vertaald.

Kampioen Gerbrandy (met beker) en zijn bemanning. (foto: De Fryske boerepream)

de schuld. Wordt het geen tijd om
een algemeen drankverbod in het
gemeentekantoor af te kondigen?
“De drank is natuurlijk een afgeleide van het probleem. Want het
ging om het lekken van vertrouwelijkheid. De raad heeft beslist dat
drinken de eigen verantwoordelijkheid van de mensen is. Dat vind ik
ook. En de raad is de baas en niet
de burgemeester. Als het uit de
hand loopt, is het een ander verhaal. Dan grijp ik in. Maar als ik op
persoonlijke titel spreek, dan hoeft

zo moet je fatsoenlijk omgaan met
beesten, planten en mensen.”
Sportief is Gerbrandy ook. Hij heeft
zijn hele leven gezeild. In 2009
werd hij kampioen praamzeilen
en daarmee meteen wereldkampioen. “Het is fantastisch. Het lijkt
op skûtsjesilen, maar de beleving
is nog groter omdat je heel dicht
op het water zit.” Een schipper en
een burgemeester hebben volgens
hem ook wel iets gemeen. “Ja, je
moet je aan de spelregels houden,
sportief en tactisch zijn.” Gevoet-

Een glimlach is als een lamp aan het venster van het gez icht,
die b e w ijst dat het har t thuis is .

(advertentie)

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

Grienewei 52 - 9137 SB Oosternijkerk
Tel. (0519) 241888 - www.faber-installaties.nl
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Buitenpost 1940-1945 -deel 31De OD-groep Buitenpost (6)
Na de beide commandanten van de NBS Achtkarspelen, Pijnacker en Van Mourik, volgen we
nu enkele leden van de OD-groep Buitenpost.
Gosse Enzerink, ondergedoken bij Rint van der
Meulen aan de Voorstraat, paste precies in de
plannen van Pijnacker en Van Mourik. Hij was
iemand, die niet zo bang was en in moeilijke
situaties onverschrokken kon handelen. Een organisator en iemand die gemakkelijk het initiatief
nam, zonder de voorzichtigheid uit het oog te
verliezen. Als sectiecommandant van Achtkarspelen-noord de man op de juiste plaats. Tijdens
de voorbereiding op de bevrijding hield hij zich
vooral bezig met wapeninstructie aan de groepsleden. Hiervoor waren uitvoerige handleidingen
beschikbaar. Daarvoor was hij meestal ’s nachts
op pad. Omdat het dan spertijd was, het verbod
om zich na een bepaalde tijd, meestal 20.00 uur,
op straat te bevinden, liep je altijd het risico een
Duitse patrouille tegen het lijf te lopen. Daarvoor
droeg hij dan een armband met de tekst “luchtbeschermingsdienst” en had je een bijbehorend
pasje. De drager daarvan had dan een vrijstelling
om in spertijd op straat te mogen. Pijnacker, als
hoofd van de gemeentelijke luchtbescherming,
had daarvoor extra banden weten te verkrijgen.
Hoorde Andries van der Meulen ’s nachts een
klop op het raam, dan wist hij dat Enzerink weer
thuis kwam. Zondag 8 april 1945 om 13.30 uur
klonk voor de radio de code: “de ﬂes is leeg”. Dat
betekende dat 36 uur later de sabotagegroepen
in Friesland in actie konden komen. Woensdag
11 april was er bij Willem Bijlsma te Gerkesklooster een samenkomst van enkele leden van de
groep Gerkesklooster. Hierbij was ook Enzerink
aanwezig. Het onderwerp van deze bespreking
was het opblazen van de brug te Visvliet, een
belangrijk strategisch punt in de destijdse verbinding Leeuwarden-Groningen. Deze actie stemde
niet overeen met de plannen van Van Mourik. De
drie bruggen in onze gemeente gingen voor alles,
deze waren voor de oprukkende Canadezen belangrijker. Bovendien waren er in Achtkarspelen
meer strategische punten die in aanmerking kwamen voor sabotage. Kortom, hij had zijn mannen
hier meer dan nodig. Enzerink was de geschikte
persoon om hem op de hoogte te houden over
deze actie. Donderdag 12 april was er opnieuw
een samenkomst om 13.30 uur, nu bij R. Spriensma. Hierbij was ook N.J.de Koning aanwezig,
een bij Veenhuizen gedropte wapeninstructeur
voor Friesland. In de maand april was hij in Gerkesklooster. Er werd besloten dat de actie in Visvliet niet door zou gaan, ook De Koning was er
niet voor. De drie bruggen over het kanaal waren
belangrijker. De Koning wist dat de bevrijding zeer
nabij was. Twee dagen later, in de vroege morgen
van zaterdag 14 april, werd Enzerink door Van
Mourik gealarmeerd, het was zover. Op zijn beurt
waarschuwde Enzerink zijn mannen om naar de
boerderij van Elzinga te Lutjepost te gaan. Daar
werden de manschappen per sectie verzameld.
Om 13.00 uur kwam het bevel de brug te Blauw-

Uit de oude doos

Desperate
Hyveswife -11Gesien 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.
De griep

Café Blauwverlaat anno 1940-1945 (foto: Anne van Lune)

verlaat te veroveren. Een kleine groep vrijwilligers
zou de Duitse bezetting overrompelen, waarna
zo’n vijftig manschappen zouden volgen. De zes
vrijwilligers, allen van de groep Buitenpost, Gosse Enzerink, Teake Roorda, Marten Stel, Pop Bakker, Albert de Vries en Jan de Graaf, vertrokken
als eersten met hun wapens onder de regenjas.
Gosse Enzerink voorop zou de wachtpost op de
brug overrompelen. De anderen zouden in actie
komen zodra ze zagen dat de wacht op de brug
met zijn handen omhoog zou staan. Deze dacht
eerst dat het een grap was, maar volgde al snel
het bevel van Gosse op. Dat was het teken voor
de anderen om de bewaking in het café te overmeesteren. De militairen gaven zich zonder tegenstand te bieden over. Eén waagde nog een
vluchtpoging, maar die mislukte. Direct daarop
volgde de hoofdmacht. Na deze overval werd de
brug omhoog gedraaid, waardoor de zuidelijke
toegang voor de vijand werd afgesloten. De bren
werd boven bij de noordelijke toegang in stelling gebracht. In het voorterrein aan de oostzijde
werden schuttersputten gegraven. Enkele uren
later kwam een sleepbootje uit de richting Gerkesklooster varen. Enkele NBS-ers sommeerden de tweekoppige bemanning aan te leggen.
Toen dezen de dreigende geweerlopen zagen,
kwamen ze direct naar de wal, waar ze zich aan
Gosse Enzerink en Haaije Minnema overgaven.
Het waren kennelijk verkenners, want in de verte
naderde een sleep, getrokken door de sleepboot de Hunze III. Behoedzaam naderde deze
de brug. Het was duidelijk dat de bemanning
onraad rook. Ter hoogte van het boerderijtje van
Benedictus ging de sleep aan wal. De bewaking
bij de brug zocht uit voorzorg hun schuttersputjes op. Enzerink dook in zijn kuil halverwege de
helling. Ieder wachtte in spanning wat komen
zou, een bespreking of iets anders? Er kwam iets
anders. Plotseling vlogen hen zware projectielen
vanaf de Hunze III om de oren. Het zand spatte

bij Enzerink in de kuil. De kogels sloegen dicht
om hem heen in. Over en weer knetterde het
vuur. De eerste ogenblikken durfde hij zijn hoofd
niet boven zijn put uit te steken. Kogels van het
Duitse geschut sloegen grote gaten in het talud.
Toen het even rustiger werd durfde hij voorzichtig
over de rand te kijken.Er werd nu gericht door de
NBS geschoten. Hun kogels kletterden tegen de
schepen. Het zwaardere geschut op de Hunze
III werd uitgeschakeld, toen de bazooka links
van Enzerink met het derde schot de sleepboot
raakte. Een grote rookzuil steeg omhoog. Vertwijfeld sprongen een aantal Duitsers van boord.
Enzerink verliet daarop zijn schuttersput en ging
via de bosjes naar beneden om achter de brug te
kijken hoe de toestand er daar uitzag. De komst
van de bazooka-groep uit Rohel bracht verlichting
(zie deel 28). Later in de middag kreeg Enzerink
te horen dat er langs de Bruggelaan een grote
groep landwachters in aantocht was. Dit gerucht
veroorzaakte verwarring en onzekerheid. Overal
werd dekking gezocht, terwijl aan de oostkant
de Duitsers in de gaten werden gehouden. De
grote groep landwachters bleek een groepje van
ongeveer tien man te zijn, die zich al snel overgaven aan Enzerink. Zondag 15 april, ‘s morgens
omstreeks 10.00 uur, begon Enzerink met Van
Mourik en een aantal NBS-ers een actie langs
de lange rij schepen. De Duitsers die ze daarop
aantroffen werden gevangen genomen en naar
Blauwverlaat gebracht. Een aantal wapens werden buitengemaakt. Voorbij Stroobos, waar ook
nog schepen lagen en Duitsers gevangen genomen werden, werd vanuit de boerderij van
H. de Vries, een NSB-er, op hen geschoten. De
Vries werd op zijn vlucht naar de boerderij van
Kooi, waar op dat moment een groep SS-ers zaten, neergeschoten. Enzerink werd daarop naar
Blauwverlaat gestuurd om versterking te halen.
Juist op het moment dat deze daar arriveerde,
kwamen de bevrijders bij de brug. Dezen gingen direct met Enzerink mee naar
Stroobos. (zie deel 29). Gezamenlijk
gingen ze verder tot Gaarkeuken.
Hier keerden de NBS-ers weer terug naar Blauwverlaat met achttien
krijgsgevangenen. Maandag de 16e
april, omstreeks 19.30 uur, kreeg
Enzerink de opdracht om met zijn
sectie Noord de straatweg bij de
Laatste Stuiver te barricaderen. In
plaats van een verwachte vijand,
bleek het een Canadese tank te zijn
die naderde. In allerijl waarschuwe
Enzerink Van Mourik, die zich daarop naar Buitenpost haastte. De
aﬂoop van deze confrontatie lazen
we in deel 30. Hiermee waren de
gevechtsactiviteiten voorbij. In de
dagen die volgden werden nog diverse NSB-ers gearresteerd en bewakingsdienst vervuld. De eersten
gingen al spoedig weer naar huis,
waar het dagelijks werk wachtte. In
de loop van mei keerde ook Gosse
Enzerink weer terug naar Goor.

De boot Piet Hein op de Julianalaan. In de boot Dedde Wiersma, 5 jaar, en daarvoor Griet Wiersma, 3 jaar oud. Verder Marten en Antje
Wiersma en anderen. De optocht was ter gelegenheid van het huwelijk van Juliana en Bernhard op 7 januari 1937. De boot was gemaakt door Marten Wiersma. (foto: Dedde Wiersma)

Bronnen deel 25 t/m 31:
Jasper Pool (Surhuizum), Juul Beerda, Anne van Lune, Freerk Minnema, Roel Roosma en mevr. A. KooiVan der Weij (Apeldoorn).
Jasper Keizer

De R zit al een tijdje weer in de
maand. En dat hebben we in huize
Leguijt geweten. Voor de vierde
keer in vier maanden tijd is het
raak. En je kunt wel op zoek gaan
naar allerlei oorzaken, maar ik persoonlijk denk gewoon dat het dikke, vette pech is.
Wij leven over het algemeen gezond, eten iedere dag verse fruit
en groenten, slapen normaliter een
normale hoeveelheid aan uurtjes
weg, halen vaak een lekkere frisse
neus en drinken zelfs (zodra we de
kriebels van de R voelen) elke dag
een vers geperste sinaasappel.
Maar nee, dat is niet goed genoeg!
Dus gok ik gewoon op pech, dikke,
vette pech. De griep heeft ons gewoon weten te vinden en heeft direct een abonnementje genomen
op ons gezin. Al die griep heeft ook
de sfeer in huis wel aardig laten
kelderen, dit mede dankzij de erg
korte nachten die we nu dus ook
al een paar maand draaien. Ik kan
geen spuugbak, Dettol, paracetamol of thermometer meer zien.
Maar de griep heeft ook iets leuks
met zich meegebracht. We hebben namelijk, voor het eerst sinds
afgelopen zomervakantie, weer
gekampeerd. In onze woonkamer
wel te verstaan.
We wonen in een oud huisje, met
op de bovenverdieping alleen enkel
glas en geen extra toilet. Met andere woorden, er was niet tegenaan te stoken om het een beetje
warm te houden voor de hoestertjes onder ons. En voor de spugende, leeglopende mensjes was het
ook geen pretje om telkens weer
naar beneden te moeten rennen.
Kortste klap: matrassen naar beneden en met zijn allen in de woonkamer.
Beregezellig was dat! De kinderen
genoten met hoogrode koortsige
wangetjes en vader en moeder
kregen eindelijk wat meer rust,
omdat we verplicht om half acht
alle lampen uit moesten doen.
Conclusie: het is niet onze beste
winter dit jaar, maar we hebben genoten van onze kleine ‘verassingszomervakantie’ en kijken enorm uit
naar de echte versie. Laat de lente
maar komen!
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Ate G ri j p stra
DorpsDenker -21Vandaag hoorde ik een intrigerende
uitspraak: “Alles wat die man aanraakt, verandert in lood.” Het was
naar mijn onbescheiden mening een
uiterst treffende manier om iemand
(we zullen verder geen namen noemen) te typeren die zichzelf op z’n
zachtst gezegd nogal moeizaam door
de zuigende modderpoel des levens
heen worstelt. U en ik, als doorgewinterde veelweters, herkennen in
die omschrijving natuurlijk onmiddellijk een fraai verpakte verwijzing naar
de Klassieken. In zijn Metamorfosen
vertelt Ovidius ons het verhaal van
Midas, de enigszins ezelachtige koning van Frygië. Midas vraagt als beloning voor een verleende dienst aan
de god Dionysos of hij de gave van
de Gouden Aanraking mag ontvangen. Dat lijkt in eerste instantie nog
niet zo gek. Als je als monarch zijnde
bijvoorbeeld nogal krap bij kas zit, kun
je met een simpel handgebaar het
zich onder je koninklijke derrière bevindende zwarte zaad in glinsterend
goudstof veranderen. Kun je aftands
paleismeubilair in een ommezien
weer als nieuw laten glanzen. Kun
je de verderop gelegen volksbuurtjes middels enkele goed geplaatste
schouderklopjes van het vervelende
hangjeugdprobleem verlossen. Maar
de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat
het allemaal al een stuk minder aangenaam wordt als je als monarch
zijnde je koninklijke tanden stuk bijt
op een goudreinet of een Golden
Delicious. Of als het rode wijntje in je
fonkelnieuwe koningskelk plotsklaps
in gestolde vorm op je naar vocht
smachtende tong terecht komt. Of
als je de prinsjes en prinsesjes een
nachtkusje wilt geven. Of eens eventjes samen met de koningin een stevig robbertje slaapkamergymnastiek
wilt beoefenen. Nee, het verbaast
ons dan ook in het geheel niet dat Zijne Koninklijke Droogheid Midas van
de weeromstuit naar Dionysos terugsnelde om hem te smeken om toch
alstublieft maar weer gauw van deze
vloek-in-vermomming te worden
verlost. Met een beetje badderen en
onderdompelen in de rivier Paktolos
kon het meeste gelukkig wel weer
worden opgelost (al schijnt Frygië tegenwoordig nog altijd verdacht hangjeugdvrij te zijn). Maar goed, terug
naar de aanleiding voor het opdissen
van deze mythische anekdote. “Alles
wat die man aanraakt, verandert in
lood.” Da’s niet best natuurlijk. Over
zwaar op de hand zijn gesproken...
Niet dat ik het niet begrijp, hoor. Het
zijn nu eenmaal vreselijk moeilijke
tijden. Onlangs hebben we bijvoorbeeld weer te horen gekregen dat
we het zoveelste jaar van recessie ingaan. De werkloosheid neemt schrikbarende vormen aan. Hoogwaardigheidsbekleders als Beatrix en Benedictus gooien de bijltjes erbij neer.
Waar moeten wij als klootjesvolk dan
in ‘s hemelsnaam de moed vandaan
schrapen om onszelf elke ochtend
opnieuw onze bedden uit te slepen?!
Ach en zeker ook wee! Waar vinden
wij troost? In de nobele kunst van de
Filosoﬁe natuurlijk, zo hielden ooit de
achtbare Boëthius, en onlangs nog de
moderne denker Alain de Botton, ons
voor. Ren dus in deze beklagenswaardige tijden richting de uitgestrekte armen van uw DorpsDenker! Of... nee,
doe toch ook maar niet. Want ik moet
u helaas teleurstellen. Ook ik kan u in
al mijn ﬁlosoﬁsche feilbaarheid weinig soelaas bieden. Nou, vooruit, een
klein soelaasje dan: zoek de gulden
middenweg tussen goud en lood.
Wellicht breekt de boel ons dan niet
bij de handen af.
Hoogachtend,
Uw DorpsDenker, drs. A. Grijpstra
(Facebook/Dorpsdenker Buitenpost)
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Trinke Miedema, zendeling in Bolivia
Trinke Miedema groeide op in Buitenpost.
Haar vader is decaan en leraar wiskunde bij het
HAVO/VWO in Dokkum, haar moeder is medewerkster van Tjaskerhiem. Vanaf Trinke’s vroege
jeugd kwamen er gehandicapte mensen bij hen
thuis. Die bleven dan vaak eten en spelen. Als
kind riep Trinke al: “Ik wil een kinderhuis oprichten!” Later begon ze aan haar studie SPH (sociaal pedagogische hulpverlening) en daarna studeerde ze orthopedagogiek aan de universiteit
van Groningen, waar ze in 2009 afstudeerde.
Tijdens haar studie had zij zich aangesloten bij
de Vrije Baptisten van de Helperkerk in Groningen. Dat is een evangelische kerk, waar veel
jongeren komen. Op een avond ging ze met een
vriendin naar een lezing van David Vos, iemand
die evangeliseren als zijn levensopdracht ziet.
Hij maakte indruk op Trinke, omdat hij prediker
wilde worden, naar de bijbelschool ging en het
spreken oefende tegen de bomen in het bos en
de koeien in het weiland. Zijn droom was preken voor velen, misschien wel voor 100.000
mensen. Hij werkte samen met een zendeling
in Afrika, die op een dag zei: “Nu kun jíj spreken”, en David sprak voor 600.000 mensen. “Je
moet grote dromen dromen”, zei hij, “je moet
ook grote dingen doen, dan kan je getuigen en
zeggen: dit is Gods werk.” Trinke: “Ik dacht: dit
is geen grapje, het is misschien Gods verlangen
in mijn hart, dat ik ga.”
Zo ben ik naar een opwekkingsfestival gegaan.
Bij een van de vele standjes vond ik een folder
van Casa de Esperanza, een kindertehuis voor
vijfentachtig wezen en achtergelaten kinderen
in Bolivia. Ik trof ook Piet en Marijke Punt. Dat
klikte. Zij waren 30 jaar geleden de oprichters
van het huis in Bolivia. Hun doelstelling was: Jezus leren kennen.
Het huis staat boven op een berg even buiten
Caranavi, een stadje van 12 000 inwoners, 150
km ten noorden van La Paz, de hoofdstad van
Bolivia. De bergen van de Andes zijn er hoog,
naar het oosten toe strekt de jungle zich uit naar
Brazilië. In Bolivia wonen Indianen. De meesten
van hen zijn katholiek – “ik heb vaak gezien, dat
zij hun auto voor de kerk laten inzegenen door
de priester,” zegt Trinke.

In november 2009
vertrok Trinke naar
Caranavi om in kinderhuis Casa de Esperanza (Huis van de Hoop)
te gaan werken. Het
huis telt zes huizen op
de berg en twee huizen (voor de grotere
jongens) in het stadje.
Ze blijft er tot november 2010. Aan het
eind van haar verblijf
in Casa de Esperanza
gebeurde er iets met
haar. Ze was alleen
de berg opgegaan aan
de andere kant van
het stadje. “Wat is
Trinke is deel van de familie
(eigen foto)
het hier mooi”, dacht
ze, “wat een indrukwekkende natuur. Zou je hier niet een soort hotel kunnen bouwen en mensen ontvangen aan
wie je de schoonheid van Gods schepping wilt
laten zien?
En zouden we deze mensen dan niet het evangelie kunnen brengen? Zou dit niet een roeping
van God in mijn hart zijn? Als God het wil, doe ik
het aan het eind van het jaar.”
En zo gebeurde het. In juli 2011 gaat Trinke na
een verblijf in Nederland terug naar Bolivia. Ze
gaat wonen bij Cesar en Evelin, jonge mensen
met drie kinderen, Jozua, Ahias en Asael. Hector, broer van Cesar woont er ook en Ruth, een
meisje uit het kinderhuis. Ze kunnen het goed
samen vinden. Samen maken ze plannen. Ze
kopen een prachtig gelegen stuk grond, beginnen met de bouw van een huis. En nu is het huis
al zo ver gevorderd, dat ze er kunnen wonen.
Trinke voor het eerst in een eigen kamer. Het
project heet Porto del mundo, wat “huis voor
iedereen” betekent. Trinke gaat werken met
verstandelijk gehandicapte kinderen uit Casa
de Esperanza en met andere gehandicapte kinderen uit het stadje. Dat doet ze in een lokaal
van de kerk, waar ook zondagsschool gehou-

van Cesar en Evelin, ze noemen zich Nogales-Morales.

den wordt. Ze zet een project op voor speciaal
onderwijs en voor begeleid werken (Trinke is
orthopedagoog!). Porto del mundo wordt een
zorgboerderij waar verstandelijk gehandicapten
kunnen werken. Het project moet uiteindelijk
self-supporting worden. Voorlopig is er geld
van donoren nodig. Daarvoor heeft Trinke een
heel team, een stichtingsbestuur in het leven
geroepen. Haar vader is secretaris, haar moeder verdient geld met naaiwerk, er zijn nog drie
bestuursleden. Samen proberen zij zoveel mogelijk mensen te bewegen geld te doneren. De
Helper Kerk staat nog steeds garant voor een
maandelijkse bijdrage.
Trinke weet niet of ze ooit terug wil naar Nederland. Trouwen met een Boliviaan is niet aantrekkelijk – de rechten voor mannen en vrouwen
zijn daar nog steeds zeer ongelijk… Pas als haar
werk overdraagbaar is, zou ze misschien terug
kunnen komen. Trinke droomt grote dromen, ze
heeft reeds grote dingen gedaan – zij ziet dit als
een getuigenis van Gods werk!
Kijk voor meer informatie op www.portodelmundo.nl.
Jannie Jensma

Monumenten in Buitenpost
De wettelijke bescherming van Rijksmonumenten berust op de
Monumentenwet, eerst van 1961, later van 1988. De minister die
cultuur in portefeuille heeft ‘bewaakt’ de monumenten en houdt
daar een register van bij. Volgens artikel 1 van de Monumentenwet
worden vervaardigde zaken die van algemeen belang zijn wegens
hun schoonheid, hun betekenis voor de wetenschap of hun cultuurhistorische waarde als monument beschouwd. De minister hoort
de gemeenteraad over het plaatsen van een bijzonder onroerende
zaak in het monumentenregister.

met als doel om panden te selecteren die mogelijk in aanmerking komen
voor een beschermende status als gemeentelijk monument. Naast beschermde monumenten van landelijk belang die door het rijk zijn aangewezen, kan de gemeente ook zelf monumenten aanwijzen: gemeentelijke
monumenten die van lokaal belang zijn. Het doel hiervan is om historische
waarden te beschermen, te voorkomen dat er oorspronkelijke bebouwing
uit vroegere jaren uit het straatbeeld verdwijnt. De gemeente kan een
procedure starten voor het eventueel aanwijzen van een pand als monument, maar ook belanghebbenden, bijvoorbeeld u die dit leest, kan een
desbetreffend verzoek bij het gemeentebestuur indienen. Het idee een
gemeentelijke monumentenlijst samen te stellen, staat nog in de kinderschoenen. Er gaat een heel proces aan vooraf voordat zo’n lijst deﬁnitief
vastgesteld wordt. De eigenaren van panden die het betreft, worden allemaal ingelicht en gehoord. Hier komt ook een bezwarenprocedure aan
te pas. De inventarisatie van ‘Hûs en Hiem’ is een lange opsomming van
mogelijke gemeentelijke monumenten. Alleen voor Buitenpost staan er al
ruim honderd panden op de lijst, terwijl het de bedoeling is om uiteindelijk
tot honderdelf aanwijzingen voor de gemeentelijke monumentenlijst te
komen. Buitenpost zal daarop waarschijnlijk een bescheiden plaats innemen.

S p rek w urd fan ‘e m o anne
Het pand van makelaardij Nome aan de Voorstraat 49 is zo’n monument van Buitenpost.
(foto: Hielke Boorsma)

De redactie dook weer eens in het gemeente-archief en zag in de monumentenlijst, die kennelijk in de zestiger jaren van de vorige eeuw begon,
dat Buitenpost twaalf rijksmonumenten kent. Het leek ons interessant en
wetenswaardig deze monumenten met het ‘waarom’ eens voor het voetlicht te brengen. Dat doen we met foto’s en een korte beschrijving in een
volgend nummer van dit blad. Het (rijks)monumentenregister Achtkarspelen van 1967 begint met het vermelden van het feit dat onze gemeente
geschiedkundig een uitzonderlijke plaats in Friesland inneemt, daar zij
niet tot het bisdom Utrecht, maar tot het bisdom Munster behoord heeft,
evenals grote gedeelten van de provincie Groningen.
Gemeentelijk monumentenregister
De raad kreeg van het college van burgemeester en wethouders op 18
oktober 2012 een ‘informerend’ voorstel voorgeschoteld over het samenstellen van een lijst van gemeentelijke monumenten. Monumentencommissie ‘Hûs en Hiem’ heeft hiertoe een verkennend onderzoek uitgevoerd

Winter
As in Fries it oer winter hat bedoelt er de tiid fan it jier, of dat it friest, beide
kin.
Der sit winter oan ‘e loft
De lucht voorspelt vorst
In winter sûnder winter is gjin winter
Een winter zonder vorst is geen echte winter.
It begûn al yn ‘e hjerst te winterjen
Al in de herfst was er een vorstperiode
Wy ha dit jier in skjinne winter
We hebben een winter zonder sneeuw
In iepen winter is sneu foar de reedriders
Een winter zonder vorst is sneu voor de schaatsers

Nu ook voor al uw catering!

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

De Binnenste Buiten Post

p a g i n a 11

Volksverhalen uit de Friese Wouden -deel 8Dominees D

Brimzen
praat

Varia (2)

“Buorman, buorman, no is it net bêst. Se ha de baarch
stellen.” “Fiks”, sei master, “it kin net better sa. Jo spylje
34. De dominy dy’t sa oerdriuwe koe.
jou rol as hienen jo al jins libbensdagen by de komeedzje
In dominy koe omraak preekje. Mar ien ding siet de gewest.” “Ja mar”, sei dominy, “hy is stellen. Beide siden.
meente yn ‘e wei. De man oerdreau altyd bot. Dêr moast
No binne wy alhiel sûnder spek.” De man skriemde der
in ein oan komme. Mar hoe? Soks lei op ‘e wei fan ‘e
hast om. Mar master kloppe him op it skouder en sei: “It
tsjerkerie, mar nimmen, dy’t dy’t it oandoarst. It waard sa
is yn oarder hear. Nimmen soe it jo ferbetterje.” Sa praatnjonkenlutsen bêdgongerstiid, mar hja wienen der noch
ten hja in skoft by inoar lâns. De dominy koe it master
net útkaam. Nimmen doarst ‘t doomny oansizze. De kosblykber net ûnder it ferstân bringe, dat er wier gjin spek
ter siet ek yn ‘t fermidden. Dêr gyng de doar iepen en
mear yn ‘e kelder lizzen hie, dat op it lêst joech er de
de koster syn wiif ferskynde. “Dû moast thúskomme”,
moed ferlern en liet master by syn berntsjes. Mar yn ‘e
sei se tsjin ‘e koster, “ik wol op bêd”. De koster kaam
pastorije sei er: “Dizze saak stan ik net. Ik moat my al raar
oerein en sei, foar’t er ta de doar út wie: “As jimme it dan
fersinne as de baarch is nei myn buorman ferhûze. Mar
net sizze doarre, dan sil ik it dwaan”. Dat wie sein. Mar
Jurjen van der Kooi. (eigen foto)
hoe wurde wy dat gewaar?” “Dêr wit ik wol rie op”, sei
fuort dêrnei hie de koster der al spyt fan. Hy krige de hiele
skoanmem, dy’t by harren ynwenne en net foar ien gat to
nacht net in wink yn ‘e eagen en de oare moarns yntiids skrepte er al yn
fangen wie. “Wy hawwe hjir boppe op souder in âld deakiste. Dêr krûp ik
‘e pasterijtún om. Dêr kaam de dominy oan. No moast it hege wurd út:
yn en dou soargest der foar dat dy kiste by master bilânnet. Ik ha in pear
“Dominy”, sei de koster, wylst er nei syn klompen seach, “it is sa en sa,
goeije earen en kin dy de oare deis krekt sizze oft er him stellen hat of net.”
wy woene graach, dat jo wat minder bot oerdreauwen.” “Dat wol ik wol,
Dat like net sa’n min idé. De kiste waard nei ûnderen tôge, it âld minske
sei de dominy, “mar it minste is, ik wyt sels net as ik oerdriuw.”
kroep der yn en dominy frege oan master oft de kiste wol in nacht by harDoe praatten se ôf, as it wer te ﬁer gie soe de koster kuche. Sa dat stie.
ren oer de ﬂier stean mocht. Hja soenen útfanhûzers ha en no trof it sa raar
De oare sneins hâldde dominy in preek oer Simson. “Hy boun de foksen
dat syn skoanmem krekt ferstoarn wie. No dat koe mei alle wille fansels
twa by twa oan elkoar”, sei de dominy, “sokke sturten! sturten, wol oaren sa bidarre it âld minske mei de kiste by master oer ‘e ﬂier. Hja hie har
del meter.” Dêr brimde de koster. “Ik fersin my”, sei de dominy, “dy’t in
earen goed iepen. Master siet mei de hûshâlding oan it miel. “Mem”,
lingte hiene fan in meter.” Jitris brimde de koster. “Né”, sei de dominy, “ik
frege ien fan ‘e jonges, “mei ik noch in stikje spek ha?” “Ei ja, werom
bin nóch mis, dy sturten hiene in lingte fan in heale meter.” Foar de trêdde
net”, andere dy, “’t is no fetpot. It kin lije. Wy ha no twa siden spek.” Mar
kear brimde de koster. Mar doe waard it syn earwaarde to mâl. “Myn goedy yn ‘e kiste koe har net langer goed hâlde. Hja riisde mei it boppelichem
ije man”, rôp er, “hoe kin in minske in pear foksesturten oan elkoar bine
oerein, it lid kaam omheech en ta gâns fernuvering fan ‘e mastersfamylje
as se koarter binne as in heale meter.” De koster lykwols sei: “Dominy, ik
rôp se: “Jimme dieven.” Dy wurden kaamen it minske djûr to stean. Sûnha net brimd. Ik ferslokte my allinne mar yn myn prúmke.”
der him to bitinken roun master op ‘e kiste ta en joech har in trewinkel mei
in kneppel, dy’t by de doar stie. “Dy’t dea is, moat dea bliuwe”, sei er. It
34. De dominy en de stellene baarch.
âld minske hie der west. De oare deis komt dominy om ‘e kiste wer op to
Eartiids wie it wênst dat elken ien foar de winter in baarch slachte en dan
heljen, mar wat wurdt er kjel as er fernimt, dat syn skoanmem net mear
krige gewoanlik dizze en jinge dêr in stikje fan Der libbe ris earne in doyn libben is. No sil hy grif foar de moardner oansjoen wurde. Hy is syn rie
miny, dy wie de deune kant neist. Dy woe neat jaan doe’t syn baarch oan
to’n ein en yn syn wanhope rint er nei master ta. “Buorman, buorman”,
bar wie. Doe tochte dominy, ik moat de koster mar ris freegje, as dy der ek
ropt er, “no is it slim. Ik ha it âld minske dea wer thús krigen”. “Hoe kin
rie op wyt. Dat wie in bitûften knaap en dy sei: “Hark ris. Jo geane hinne
‘t oars”, andere master, “jo hawwe se my ommers ek dea brocht.” Mar
en fertel oan alleman, dy’t it mar hearre wol, dat se jo de baarch stellen ha,
master sil ﬁerder mei ‘t gefal rêdde, as er tûzen goune op ‘e hân krijt. “Lit
dan binne jo frij fan jaan, want eltkenien sil jo leauwe. En moai wis krije jo
mar oan my oer”, seit master, “dan kraait der gjin hoanne nei.” Dy jouns as
fan de iene of d’oare meilijdsume widdou noch in hoekje spek op ‘e keap
it bigjint to tsjusterjen, giet master mei it lyk oer ‘t skouder nei de bosk. Hy
ta.” Dat like in skoander útstel en de oare deis setten de dominy en de
hat in lodde meinomd. By in grouwe beam, dolt er in kûle om it lyk dêryn
koster elts mei in great mes op it bistke ta, dat it wie al gau mei it gnoarjen
to lizzen, mar krekt is de kûle klear, of dêr fernimt er ûnrie. Der komme twa
dien. De koster krige in stikje fan ‘e kop foar ‘e muoite mei nei hûs.”Hast
manlju oan. “Dat sille grif plysjes wêze”, tinkt er. Hy postuert him efter in
oars neat krige?”, frege masterske. “No, dat luzige stikje hie ‘k him ek mar
beam en hâldt de lodde klear om de beiden dêr in ﬁkse optuter mei to jaan
hâlde litten.” Mar master glimke har ris oan en sei: “Frou, jo moatte de
as se oan him ta binne. Dy twa lykwols wurde sa kjel as se dêr immen
mûle net fergeas útspiele. Jo prate aanst hiel oars. Ik ha in plan. De beide
efter in beam fernimme, dy’t ré stiet mei in blinkend stik ark, dat hja sille
siden spek lizze yn ‘e kelder en it keldersﬁnster stiet iepen foar de frisse
hurd sokken sette, mar o wé, hja stroffelje oer de kûle en falle der beide
wyn. As it fannacht ien ûre west hat, is it baarchje ferhûze.” Doe hie it
yn. It wiene twa dieven, dy’t in skiep stellen hiene, dat ien fan harren oer
wiif neat mear to sizzen. Master to dwaan hie, hy kroep yn ‘e nacht troch
de nekke droech. Yn harren ferbouwereardens om mar hastich de wyk to
it keldersﬁnster hinne en nadere ien fan ‘e siden, dy’t er op ‘e rêch naam
spyljen, litte se it skiep lizze en nimme it âld minske yn ‘e ﬂecht mei, net
en stinnend en blazend by himsels oer de keldersﬂier lei. Mei de oare side
oars tinkend of dat is in skiep. Mar master syn dei wie goed.
die er krekt allyk en doe joech er him tige noﬂik en wolfoldien del. De oare
moarns dêr komt dominy it lokaal ynstouwen en ropt, alhiel fan ‘e wize:
Jurjen van der Kooi

Spits gezegde

Je z it tegenwoordig vaster in het verkeer
dan in de ge vangenis . . .

Uit d e ou d e d o o s

Voor alle 50-plussers
Een complot bedreigt ons en
het gebeurt in ons eigen land!
Heb je gemerkt dat de trappen
elke dag steiler worden? De
boodschappen worden steeds
zwaarder en de afstanden
steeds groter. Gisteren ging ik
de deur uit en was verbaasd
over hoe lang onze straat is
geworden. De zwaartekracht
is de laatste dertig jaar ook al
toegenomen. Ik merk het vooral
bij het opstaan vanaf de bank.
De mensen houden steeds minder rekening met elkaar, zeker
de jongeren. Ze fluisteren de
hele tijd. Als je ze vraagt luider
te spreken, herhalen ze de stille
boodschap met alleen hun lippen. Wat denken ze wel, dat ik
misschien een liplezer ben?! Ze
zijn ook wezenlijk jonger dan
ik was in die leeftijd. Aan de
andere kant zien mensen van
mijn leeftijd er een stuk ouder
uit dan ikzelf. Onlangs zag ik
een oude bekende en die is zo
oud geworden dat zij mij niet
eens herkende. En volgens mij
zijn ook de spiegels niet meer
zoals ze vroeger waren. Ook de
kledingfabrikanten maken er
maar een potje van. Waarom
is de spijkerbroekenmaat 34
en 36 in gewone confectie ineens 56 of 58. Denken ze dat
niemand het merkt. Ik wilde
iemand bellen om te vertellen
wat er allemaal rond ons heen
gebeurt. Zelfs de KPN zit in het
complot. Daar maken ze de
cijfers en de letters in het telefoonboek zo klein dat niemand
ooit meer een nummer kan vinden. Het enige wat ik nog kan
doen, is deze boodschap door
te sturen: we zijn aangevallen.
Er moet hoognodig iets beslissends gedaan worden, anders
zal iedereen deze verschrikkelijke mensontwaarding moeten ondergaan. Alstublieft,
stuur deze boodschap zo snel
mogelijk aan iedereen boven
de 50, zodat dit onmenselijk
complot gestopt kan worden.
Met zorgelijke groeten,
een 50-plusster uit Buitenpost.

Het samenstellen van De Binnenste
Buiten Post is secuur werk, er komt veel
passen ene meten bij kijken.

PS: Ik stuur dit bericht in een
zo duidelijk mogelijke lettertype, want met de tekst op mijn
computer is ook iets vreemds
aan de hand. Die is kleiner geworden…

M el d p unt b e d r ij v i g hei d
> Modepresentatie bij Modique mode

Op vrijdag 22 maart wordt er in de winkel van Modique mode aan het
Nijensteinplein een modepresentatie gehouden. Modique zal de nieuwe
voorjaars- en zomercollectie aan u presenteren.

De volgende De Binnenste Buiten Post
wordt verspreid in de week van
25 maart 2013.
Reisje naar Appelscha van klas 2 van de Ulo school begin jaren ‘50. Bovenste rij v.l.n.r.: dhr Veenstra (chauffeur), Sietze Waltje, dhr van
Kempen, Marie v/d Lijn, dhr Dethmers, Pier Bosma, Gerben Kazimier, Ferdinand Slagter, Menko Kroeske, Ybele van Lune, Juul Beerda.
Middelste rij v.l.n.r.: Henk Visser, Wietse Visser, Harry Kapinga, Jan Leegstra, Marten de Vries, Dirkje Reitsma, Rika v/d Meulen, Antje
IJtsma, Anneke Postma, Jelke Visser, Pieter Bouma, Wiebe de Boer. Onderste rij v.l.n.r.: Frouwie Dijksterhuis, Ali Hindriks, Jakoba de
Jong, Kee Kamminga, Ria Smits, Dicky Kramer, Hennie Henstra, Baukje Bijma, Annie Dijkstra. (foto: Juul Beerda)

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.
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Wat vereni g t o ns...
Joas Deinum nieuwe voorzitter

GV MAAS presteert ook dit jaar weer met medailles

De feestcommissie gaat verder met een nieuwe voorzitter Joas Deinum en
neemt afscheid van Hans de Vries. Na acht jaar van trouwe dienst als voorzitter van de Feestcommissie heeft begin dit jaar Hans de Vries afscheid
van ons genomen als voorzitter. Hans is en was het gezicht van de commissie en heeft hier ook altijd de volle 200% voor gegeven. Hij was altijd
in de weer voor de commissie en onderhield daarbij ook de contacten voor
de commissie waar we nu mee verder kunnen. Hans is niet helemaal weg
bij de commissie maar heeft nu zitting genomen in een subcommissie van
de feestcommissie van waaruit hij nog steeds verschillende evenementen
organiseert. Hier zijn wij uiteraard heel blij mee. Het voorzitterschap heeft
hij onlangs overgedragen aan Joas Deinum, ook een bekend gezicht in
Buitenpost. Joas heeft inmiddels een vergadering voorgezeten en de commissie kan niet anders zeggen als dat ze zeer tevreden over hem zijn.

De afgelopen jaren leverde Gymnastiekvereniging
MAAS (Machtig Als Allen Samenwerken) goede prestaties. In het turnseizoen 2011-2012 hebben van de
tweeënveertig meisjes er elf een medaille behaald.
Hiervan hebben zelfs zes meisjes zich geplaatst voor
de Friese Kampioenschappen. Uiteindelijk zijn er van
deze zes meisjes twee die een podiumplaats behaald
hebben. Dyanne Kloosterman en Aukelies IJbema
werden beide tweede. Bij de jongens waren er twee
deelnemers. Mattias Prins nam drie medailles mee
naar huis. Hij turnde zich door naar regio Noord-Oost
Nederland! Onze laatste groep zijn de acrogymnasten;
daarvoor waren er vijf teams van MAAS ingeschreven
voor wedstrijden. Helaas hebben wij het afgelopen
seizoen bij dit onderdeel geen medailles behaald.

Nieuwe leden
De feestcommissie is op zoek naar nieuwe leden voor de verschillende
subcommissies binnen de commissie. 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: m.kampen@feestweekbuitenpost.nl.

80’s & 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 is 16 maart en wordt gehouden in The Point.
De deuren van de zaal gaan open om 21.00 uur en de entree bedraagt
€ 8,00 p.p. De feestavond zal in het teken staan van Live Muziek, vandaar
ook de benaming 80’s & 90’s Live Edition met medewerking van de band
Van Burem die in de pauzes zal worden afgewisseld met dj Decibel. 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!

Voorjaarskermis
Ook dit jaar mag de kermis in het voorjaar niet ontbreken. De kermis zal
worden gehouden van 10 t/m 13 april 2013. Een draaimolen voor de kinderen, botsauto’s, grijpspellen en nog veel meer attracties zullen te bewonderen zijn in Buitenpost. Ook voor zoetigheden of een lekkere hap bent u
welkom op de kermis.

Bûtenposter Keninginne
Om onze spetterende feestweek ook dit jaar weer helemaal compleet te
maken en om onze activiteiten te ondersteunen met je aanwezigheid, zijn
wij op zoek naar jou! Ken jij of weet jij iemand of ben je zelf iemand die het
leuk vindt om het gezicht te zijn bij de festiviteiten van de feestweek, dan
is dit jouw kans. Hou je ervan om in het middelpunt van de belangstelling
te staan en verrast te worden met een mooi prijzenpakket, geef je dan
snel op via de mail: m.kampen@feestweekbuitenpost.nl, dan zorgen wij
dat dit jouw feestweek wordt.

Inmiddels zitten wij uiteraard alweer halverwege dit
seizoen. Met frisse moed en nog wat aanpassingen
met groepen en trainsters zijn wij het wedstrijdseizoen
positief ingegaan. De meeste meisjes hebben op 13
oktober meegedaan aan het Wisselbekertoernooi in
Harkema. Ook hier uitstekende prestaties met weer
vele medailles. In totaal kwam MAAS met vijfentwintig
deelneemsters naar Harkema. Met drie derde, twee
tweede en wederom drie eerste plaatsen hebben de
meisjes goed gepresteerd. De springgroepen onder
leiding van Elisabeth de Groot hadden in november de
springwedstrijden. Bij de plaatsingswedstrijden werd
de groep instappers tweede met het onderdeel ‘kast
met reutherplank’. Bij de E-meisjes was er een derde
plaats met het onderdeel ‘trampoline valmat’. Onze
D-meisjes hadden een zilveren medaille op ‘trampoline valmat’ en plaatsten zich hiermee voor het Friese
Kampioenschap. Tijdens dit FK werden de meiden
knap tiende.
In december hebben alle groepen hun kunnen getoond met een sprankelende demo op de kerstshow
in de gymzaal. De komende tijd vinden de meeste
KNGU-wedstrijden plaats. Het begin is al veelbelovend geweest, want Elisabeth de Groot heeft de eerste plaats behaald tijdens niveau 5-6 wedstrijd te Heerenveen. Scoort zij bij de tweede wedstrijd ook goed
dan is een plaats voor de FK binnen bereik. Ook de
acromeisjes zijn hun KNGU-competitie begonnen. Bij
de eerste wedstrijd hadden we zelfs al een tweede
plaats voor Sanne Douma, Ymke Riemersma en Jente
Jongsma. Famke Jongsma en Maaike Hoving werden
tiende. Lianne Postma en Myrthe Keizer zeventiende.
Bij de tweede wedstrijd werden ze respectievelijk vijfde, zesde en vijfentwintigste. Hanne Pilat en Renske

MAAS-duo succesvol!
GV MAAS uit Buitenpost heeft zaterdag 9 februari met
wisselend succes deelgenomen aan de derde acroplaatsingswedstrijd van het seizoen in Ureterp. Famke

Garageverkoop

(eigen foto)

Driessen debuteerden met een vijfde plaats en deze
was binnen hun grote deelnemersveld goed voor een
medaille. Aline Terpstra turnt in de derde divisie. Inmiddels heeft zij al twee wedstrijden gehad. Tijdens de
eerste (12-01-2013) werd zij van de grote groep deelneemsters negende. Op haar tweede wedstrijd werd
zij zevende. Vooral haar vloeroefening scoorde uitstekend. Na het optellen van de punten van wedstrijd een
en twee is Aline zevende van Friesland geworden. Zij
heeft zich geplaatst voor de halve ﬁnale derde divisie
op 23 maart a.s.
MAAS biedt basisturnen (gymnastiek), selectieturnen,
acrogymnastiek en een trimgroep voor volwassenen.
Bij de verschillende groepen is nog ruimte; vindt u of
uw kind het leuk om mee te turnen, kom eens langs
tijdens de trainingen. Voor tijden check de website:
www.gvmaas.nl. Spijtig genoeg hebben wij op dit
moment geen trainer voor de kleutergroep. Ons doel
voor de komende tijd is dus een geschikte kandidaat
te vinden. Mochten wij de kleutergroep weer kunnen
opstarten dan komt dit op de website te staan!

Spits gezegde

Een leegte voelen is...
vol van iemand zijn.

D e sp o r t foto

Na het succes en de enthousiaste reacties van iedereen, kunnen wij jullie meedelen dat er weer een garageverkoop aan komt. Dus… ben je je
zolder aan het opruimen of heb je spullen over, bewaar ze tot de garageverkoop. Datum, tijd en andere informatie horen jullie binnenkort. Je kunt
je hiervoor opgeven bij: m.kampen@feestweekbuitenpost.nl.

Feestweek Lichtroute
Het is nog vroeg, maar toch… Het was afgelopen jaar weer een veel besproken onderwerp maar de Buitenposters hebben toen toch massaal besloten om Buitenpost weer te verlichten. Wij willen graag weten of iedereen
dit jaar weer zo enthousiast is. Hoe meer straten/tuinen zich opgeven hoe
mooier we Buitenpost met z’n allen op de kaart zetten. Meld je zo spoedig
mogelijk aan, zodat wij kunnen inventariseren of er genoeg deelname is om
de lichtroute door te laten gaan. Geef je op door te mailen naar: m.kampen
@feestweekbuitenpost.nl. Aarzel niet en laat Buitenpost stralen!

Wereldwinkel 20 jaar!
In april is het alweer twintig jaar geleden dat de Wereldwinkel Buitenpost
van start ging. We willen dit feit vieren door een paar acties voor onze
(trouwe) klanten. In de week na Pasen, 2 t/m 6 april, is er voor iedereen
die in de winkel komt een kleine attentie. Kinderen mogen voor € 0,20
een greep doen in de grabbelton. Dus kom naar de Wereldwinkel voor
uw (verjaardags)cadeaus en foodartikelen en steun hierdoor alle projecten
die werken aan een faire prijs en faire arbeidsomstandigheden in ontwikkelingslanden. Want u weet alle kleine beetjes helpen. Tot ziens!

Jongsma en Maaike Hoving werden zesde in de categorie duo E-junioren. Hun clubgenotes Ymke Riemersma, Sanne Douma en Jente Jongsma behaalden
in hun categorie een vijfde plek. Voor Renske Driessen
en Hanne Pilat (zie foto) was het de eerste deelname
aan een acrogymwedstrijd. In de categorie instap Eduo’s behaalden ze met een nette oefening de vijfde
plek en konden zij een medaille in ontvangst nemen.
Goed gedaan meiden!

Met deze foto zet Sportkoppen zwemclub PWC in het zonnetje. Op 9 februari hield PWC de clubkampioenschappen. In het
midden staat Roelie Klaver, de winnares van de PR-verbetercup,
rechts van haar staat Herman Buist, clubkampioen heren en links
Ellen Jager, clubkampioen dames. (foto: Folyanne Antuma)
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Louis Pilat en Une de Pink

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst luidt een bekende spreuk. Ook de Binnenste
Buiten Post is zich hiervan bewust. Regelmatig wordt een jonge man of vrouw geinterviewd, die met veel plezier een sport beoefent en er graag over vertelt. Ditmaal
een jongeman die zich bezig houdt met paarden en dan vooral de drafsport. Voor
zijn favoriete viervoeter heeft hij zelfs een speciale website in het leven geroepen.
Louis Pilat is zijn naam. Hij is vijftien jaar oud en woont aan de Voorstraat in Buitenpost.
“De liefde voor paarden en pony’s heb ik geerfd van mijn pake, de vader van mijn moeder”, vertelt Louis. ”Het sprong een generatie
over want mijn beide ouders hebben er niet
veel mee maar bij mij sloeg het aan, al vanaf
dat ik een kleine jongen was.” Pake Duhoux
woont in Gaasterland en is zo ongeveer zijn
hele leven bezig met het fokken, het mennen
en demonstreren van Friese paarden. Toen
Louis nog heel klein was had pake een kleine
pony voor hem in zijn stal en hij leerde Louis
de ﬁjne kneepjes van de paardensport. Complete vakanties werden in Gaasterland besteed aan het rijden op deze pony en pake’s
andere paarden. Nu is dat deel van Friesland
een prachtige omgeving voor een jongen om
al rijdend met een pony de bossen te doorkruisen. Toen Louis groter werd, verkocht
pake Duhoux de kleine welsh pony en kwam
er een grotere voor in de plaats.
Met deze kleine pony nam Louis onder anderen deel aan kegeltje rijden (marathon). Dit
onderdeel bestaat uit een parcours met allerlei hindernissen die je in een zo snel mogelijke tijd moet aﬂeggen met zo weinig mogelijk
strafpunten, die je kunt krijgen door balletjes
van de hindernissen/kegels af te rijden. Zijn
andere pake, Meent Pilat, is rustend veehandelaar en heeft een boerderij met veel weiland aan Egypte. Ideaal voor kleinzoon Louis
om daar paarden (pony’s) te gaan houden en
pake Meent vond het prima. Stal Pilat bestaat momenteel uit twee paarden. Een hackneypony Meinte, en een draver genaamd
Une de Pink. Ook staan er nog twee Friese
paarden in Gaasterland waar Louis geregeld
mee rijdt. Dit meestal recreatief, maar hij

heeft met deze paarden ook deelgenomen
aan marathon- en tuigwedstrijden. Waren
deze paarden mensen geweest dan zouden
ze ontzettend jaloers zijn op het paard dat
zich nog maar net in Egypte heeft gevestigd,
Une de Pink. Louis is erg ingenomen met de
aankoop van deze vosmerrie en vertelt er
enthousiast over. “Une de Pink maakte gelijk een enorme indruk op mij met haar temperamentvolle houding en uitstraling. Later
kwam ik er achter dat zij een prijzengeld van
ruim € 12.000,- had gewonnen op de drafbaan en dat zij een recordtijd heeft van 1.15
rond over 1609 meter. Une de Pink kan voor
zowel een sulky als onder het zadel gereden
worden, kortom precies wat ik zocht. De
koop was dan ook snel gesloten.” Louis is
nog steeds heel content met de aankoop van
Une de Pink.
Dit jaar wordt Une de Pink elf jaar, een mooie
leeftijd voor een paard om moeder te worden. In juli 2012 werd zij geïnsemineerd met
het zaad van de dravershengst Joint Venture
(van eigenaar Johannes Kramer, onze plaatsgenoot). Aangezien een paard elf maanden
zwanger is, verwacht Louis in juni van dit jaar
eigenaar te worden van een veelbelovend
veulen. Zowel vader als moeder van dit veulen hebben een enorme erelijst en dat belooft
veel goeds voor de toekomst volgens Louis.
Buitenposters die na het lezen van dit interview benieuwd zijn naar de gebeurtenissen
en activiteiten rondom Une de Pink en de
andere paarden, kunnen deze volgen op de
website van Louis, www.unedepink.webklik.
nl. Het plan is dat Louis dit jaar gaat koersen
met de hackney Meinte op de drafbaan in

Louis Pilat met Une de Pink. (eigen foto)

Wolvega. Hierbij gaat hij deelnemen aan de
ponykoersen. Op dit moment is de jonge
pony nog volop in opleiding, die door Louis
zelf beleerd wordt.
Op de vraag of hij nu als pikeur gaat koersen
vertelt Louis dat hij dat graag wil doen, maar
dat de minimumleeftijd voor een pikeur achttien jaar is. Ook moet een pikeur een cursus
volgen en een toelatingsexamen aﬂeggen.
Louis is dus nog té jong en zit nu in de vierde
klas op het Lauwers College. Zijn doel is om
dierenarts te worden, gespecialiseerd in paarden. Daarnaast is hij wel van plan later pikeur
te worden, maar dan als hobby.
Wat pake Duhoux betreft, de meeste Buitenposters kennen hem niet, maar zijn arrenslee
wel. Wanneer er op de schaatsbaan Thialf in
Heerenveen een EK of WK schaatsen wordt
gehouden, krijgen de kampioenen een ererondje in een arrenslee. Eén van de twee

sleeën is van pake Duhoux. Zelf ment hij de
paarden niet meer. Hij wordt een dagje ouder
en om de Friese paarden op ijs in bedwang
te houden moet je over veel spierkracht beschikken. Misschien iets voor Louis in de
toekomst?

Amnesty
International

komt op voor
mensenrechten
over de hele wereld

Voorbereidingen jubileumfeest KV Flamingo’s in volle gang D e s p o r t foto’s
Op 1 april aanstaande bestaat de Korfbalvereniging Flamingo’s uit Buitenpost 50 jaar. Bij
dit gouden jubileum wil de vereniging nadrukkelijk stil staan. Vrijdagavond 5 april is
de ofﬁciële receptie in ‘de Ynrinner’. Zaterdag 6 april staat de hele dag in het teken van
‘50 jaar Flamingo’s’. De jubileumcommissie
heeft onder leiding van Marjan Blauw een
mooi programma samengesteld waarin voor
alle leeftijdscategorieën iets te beleven valt.
Marjan: “Het ochtendprogramma is voor de
jeugd van de vereniging. Na het oplaten van de ballonnen voor de ballonnenwedstrijd is het tijd voor spel en
vertier. Hierbij willen we vooral de ouders betrekken.
We hebben bij hen het verzoek neergelegd om voor de
jeugd pannenkoeken te bakken. Op deze oproep hebben we tientallen aanmeldingen binnengekregen, wat
maar weer eens aantoont hoe het ‘mei elkoar’-gevoel
niet alleen de kinderen maar ook de ouders aan de vereniging verbindt.” Vanaf het ontstaan is de korfbalvereniging een sportieve maar vooral ook sociale factor
in het maatschappelijke leven van veel Buitenposters
geweest. De betrokkenheid van leden en ouders is
groot. Op dit moment doet de vereniging een beroep
op ongeveer 100 leden en vrijwilligers die garant staan
voor een geoliede organisatie.
Tegen twee uur in de middag start voor korfballende
leden een kleine korfbalcompetitie waarbij teams, gekleed naar de jaren ’60 van de vorige eeuw, zich vriendschappelijk en sportief aan elkaar zullen meten. De Gkorfballers spelen een mix-wedstrijd waarin ook ouders

en begeleiders mee korfballen. Voor oud-leden is er een tienen-competitie. Hierbij spelen teams van twee personen tegen elkaar
wie het snelst, van afstand, tien doelpunten
heeft gescoord. Voor alle activiteiten is veel
belangstelling. Marjan: “Na een rustig begin
stromen de aanmeldingen nu echt met tientallen tegelijk binnen. Voor het lopend buffet
bijvoorbeeld is de belangstelling inmiddels
zo groot dat we er een andere ruimte voor
hebben moeten kiezen. We krijgen heel veel
leuke reacties binnen. Oud-leden uit alle delen van het
land hebben zich inmiddels aangemeld.”
Na het sportieve is het tijd voor ontspanning. In het
clubgebouw worden foto’s tentoongesteld en oude
ﬁlmbeelden getoond. Onder het genot van een hapje
en een drankje is er ruim tijd om sterke verhalen op te
halen en lachwekkende anekdotes te vertellen. Aansluitend wordt een lopend buffet verzorgd. De aanmelding hiervoor is, zoals geschreven, enorm groot. Vanaf
half acht worden door leden van de vereniging een
paar korte sketches verzorgd. Het knallend slot van de
viering van het vijftig jarige jubileum is een optreden
van Jelle B.
Ten behoeve van de organisatie wordt een tent op het
korfbalterrein geplaatst. Voor het opzetten van de tent
zijn, om de kosten te drukken, eigen leden gevraagd
om hieraan mee te helpen. Marjan: “En dat laatste
kost ons geen enkele moeite. Want als bij de Flamingo’s het woord feest valt, staat iedereen meteen in de
startblokken om mee te helpen!”

Elke vrijdagmiddag is de sportgroep 55+ vanaf 16.45 een uurtje aan het sporten in het
gymnastiekgebouw aan de Parklaan. Dit kost hun slechts € 2,50 per keer. Belangstellenden
kunnen contact opnemen met A.Walda, tel. 542207. (eigen foto)

Voorbereidingen zestig jarig jubileum
De voorbereidingen voor het zestig jarige
jubileum zijn in volle gang. Dit jaar hoopt
het Concours Hippique ook weer een divers
programma aan te bieden waarin er verschillende kampioenschappen kunnen worden
verreden. De bestuursleden van het Concours Hippique Buitenpost zijn al druk bezig
om een interessant en afwisselend programma aan te
kunnen bieden. Omdat het Concours Hippique dit jaar
zestig jaar bestaat, wordt het programma dit jaar extra
groot uitgepakt. Dat het Concours Hippique Buitenpost
al zestig jaar bestaat, is iets waar men in deze tijd zeker

trots op mag zijn. Het zestig jarige jubileum
van Concours Hippique Buitenpost is mede
te danken aan alle mensen die zich inzetten
voor het Concours Hippique. Zonder deze
inzet is het voor het Concours Hippique niet
mogelijk om dit unieke evenement elk jaar
weer te kunnen organiseren. Alle inzet is
dus ook van harte welkom. Zou u het concours ook
een warm hart toe willen dragen? Dan kunt u op de
website www.chbuitenpost.nl meer informatie vinden
over de mogelijkheden om iets voor het concours te
betekenen.

Vrijdag 8 februari was het dan eindelijk zover, het slotfeest van het afgelopen seizoen
vond plaats met de jeugdafdeling van TV Buitenpost. Eerst stevig aan het rodelen, waarbij de jongens meteen aan het stunten gingen. De meisjes deden het eerst rustig aan,
maar waren later net zo fanatiek los als de jongens. Na aﬂoop was er tijd om uit te rusten
met patat en limonade. In maart zal het nieuwe seizoen weer van start gaan, waarbij we
bezig willen met onder andere een aantal nieuwe activiteiten voor de jeugd. Wij hebben
er weer zin in! (eigen foto)

medjoul dadels

2 5 0 g r a m € 2 ,5 0

i r e n e ’s

10 kilo

€ 5 ,9 9

elstar

2 kilo

€ 2 ,9 8

fruitmanden

vanaf

€ 7 ,0 0

Winter beurt voor uw ﬁets
•

Afstellen en eventuele reparatie van alle
onderdelen (schoon, ingevet afgeleverd)
Remmen
De nieuwe collectie
Versnelling
ﬁetsen 2013
Verlichting
is weer binnen!
Banden
Excl. onderdelen
Gratis leenﬁets

•
•
•
•
•
•

€ 27,50

Opruiming collectie 2012!

BELASTINGAANGIFTE
voor PARTICULIEREN
en BEDRIJVEN

Laatste ronde
alles € 10,- per stuk

Wacht er niet te lang mee!
Neem nog vandaag vrijblijvend contact op.

TAAK van Zuiden
Administratie en advies
Wollegras 4

�

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

�

Zet alvast in uw agenda: vrijdag 22 maart Modepresentatie!

M. 06-46 626 680

Kom een kijkje nemen in onze nieuw ingerichte
winkel en profiteer van de vele aanbiedingen.
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Cambodja in tweeduizend kilometer...

In december 2012 zijn we ons koude kikkerlandje even ontvlucht.
We vliegen op Bangkok en ﬁetsen naar de grens met en vervolgens een rondje Cambodja en terug naar Bangkok, in totaal tweeduizend kilometer. Dit is ons eerste bezoek aan Cambodja, tijdens
onze wereldreis (1999-2002) was dit land nog te onveilig om het
een bezoek te brengen.
Het is het ‘koude’ seizoen net na
de regentijd, maar nog altijd tussen
de 30 en 35 graden overdag! Vanwege de warmte vertrekken we ‘s
ochtends al om zes uur. Het is de
mooiste tijd van de dag als de zon
net opkomt en de wereld ontwaakt.
Bijna elke dag komen we hordes
schoolkinderen tegen op de ﬁets
of lopend onderweg naar school.
Vaak moeten ze een behoorlijke
afstand aﬂeggen. Alle scholen liggen ver buiten de dorpen. Omdat
wij ook op plaatsen komen waar de
toeristenbussen alleen maar langs
snellen, zijn ze vaak niet gewend
aan blanken. De kinderen zijn eerst
vaak wat timide, maar als wij groeten komen er brede glimlachen op
hun gezichten en groeten ze ons
zwaaiend terug. Vaak vragen ze
dan: “Where you go?” Dus draaien
we de rollen wel eens om en roepen, terwijl we hen passeren: “Hello, where you go?”, waarop ze met
verbijsterde gezichten reageren.
De meeste kinderen zijn in schooluniform. Dat betekend dat de ouders
bijdragen aan de kosten van het onderwijs. Zijn de ouders daarvoor te
arm, dan gaan de kinderen naar ‘armen’ schooltjes die gesteund worden door een buitenlandse organisatie. Op een gegeven moment
komen we langs zo’n schooltje. De
kinderen, in versleten kleding, zijn
met schoppen en harken aan het
werk op het schoolplein. Ze reageren verrast en een beetje angstig
als we het terrein op komen ﬁetsen. Wij hebben een grote hoeveelheid balpennen bij ons die we
willen doneren aan zo’n schooltje.
Ik zoekt een leraar, terwijl Tjeerd
wat met de kinderen dolt en foto’s
van ze maakt. Die laat hij dan op
het display aan ze zien, waar altijd
enthousiast op wordt gereageerd.
Aanvankelijk komen alleen de dappersten kijken, maar al snel is het
ijs gebroken en willen ze allemaal
wel op foto. Tjeerd wordt van alle
kanten belaagd door kinderen van
ongeveer vijf tot twaalf jaar. Ik vind
de ene leraar die de school telt,
maar die spreekt amper engels. Hij
is wel blij met de balpennen maar
ook heel verbaasd. Het lijkt ons

honderd Killing Fields in heel Cambodja, waar ten tijde van het Rode
Khmer bewind twee miljoen mensen werden afgeslacht als beesten) zal ik u maar besparen. De
leider van de Rode Khmer was Pol
Pot (geen familie van mij, hoor!),
de ouderen onder u moeten dat
nog wel weten.
Vanaf Phom Pen gaan we via een
gravelweg naar Kampong Cham
en vandaar naar Kampong Thom.
We vinden een restaurantje, tijd
om wat te drinken. We zijn nogal
verzot geworden op ‘café te kôh’,
oftewel kofﬁe op ijs. Ze maken een
zeer sterke kofﬁe, gieten dat in een
groot glas gevuld met ijsgruis en
eventueel suiker. Altijd staat er op
tafel een grote pot slappe groene
thee. Dat is gratis en je mag nemen
zoveel je wilt, als hij leeg is, wat met
onze dorst vaak voorkomt, wordt er
een nieuwe pot gebracht. Het stel
dat het restaurantje (nou ja, hier zou
men zeggen: houten keet) beheert
is verbaasd maar ook vereerd dat
we hun etablissement aandoen.
De vrouw snijdt een ons onbekend
stuk onrijp fruit aan en biedt het ons
aan met wat zout. Dat is echt heel
goed als je de hele dag op je ﬁets
zit te zweten! Ze blijft voortdurend
thee aanslepen. We hebben geleerd om in het Khmer uit te leggen
dat we van Bangkok zijn komen
ﬁetsen. Dat wordt met verbazing
ontvangen en brengt altijd wel een
gesprek op gang, meestal met veel
gebaren. Het magere vrouwtje kijkt
met bewondering naar mijn in driekwart ﬁetsbroek gehulde dijen en
zegt iets in de trant van: “Ja, met
zulke dijen kan dat wellicht wel,
maar niet met mijn magere beentjes!” Ook legt ze haar pols naast
die van mij, en schudt haar hoofd.
En wij hebben ook nog haren op
onze armen en benen! Daar moet
iedereen wel even aan trekken.
Luidkeels worden de buren op de
hoogte gehouden van het verloop
van ons bezoek. Als ik om de rekening vraag word ik vriendelijk maar
beslist weggewuifd.
Dit soort contacten met de locale
bevolking is voor ons wel één van

Tjeerd in het voormalig S21 gevangeniscomplex in Phnom Penh, waar tegenstanders
van het Kmer-regime werden gemarteld en van waaruit zij werden getransporteerd naar
het Killing Field 12 km buiten de stad. Dit complex is nu een museum. (eigen foto)

duidelijk dat het onderwijspeil op
deze school niet geweldig is! De
kinderen zwaaien ons luidkeels uit,
dit is natuurlijk de belevenis van de
week/maand!
De deprimerende Killing Fields
twaalf kilometer van de hoofdstad
Phom Pen (slechts één van de paar
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de hoofdredenen om een land als
dit op ﬁets te bezoeken. Omdat wij
overal komen waar de toeristenstroom aan voorbij gaat, en daar
eten, slapen en ﬁetsen, komen we
veelal in contact met mensen die
verder weinig of geen toeristen
zien. Ze zien je dan ook niet als een
wandelende portemonnee die ge-

De kinderen van het armenschooltje zijn buiten aan het werk. (eigen foto)

leegd moet worden, zoals in veel
toeristische gebieden. Natuurlijk is
Angkor Wat geweldig om te zien!
Enorme tempelcomplexen uit een
tijd dat deze stad een miljoen inwoners had en Londen nog maar
vijftig duizend! En omdat de complexen ver uit elkaar liggen is de
ﬁets het ideale vervoermiddel om
ze te bezoeken. Helaas is het wel
overvol met toeristen. Ook in de
guesthouses hordes, aan internet
en facebook verslaafde, toeristen
en backpackers. Wat een tijdsverspilling! Een guesthouse zonder
wiﬁ hoeft tegenwoordig niet op
klanten te rekenen!
Maar in het noorden ligt een andere opeenhoping van tempelcomplexen. Het heet Koh Ker. Wij hebben onze route zo gekozen, dat we
er langs komen. Hier is geen internet en dus zie geen enkele toerist
of backpacker. We slapen in een
klein dorpje vlak bij Koh Ker. Er is
zowaar een guesthouse maar daar
maken normaal gesproken alleen
Cambodjanen gebruik van. Wij zijn
weer eens een uitzondering. Een
houten hok met een dubbel bed en
een ventilator op een poot, dat is
alles. Er is een kleine markt waar
we ons ontbijt voor de volgende
ochtend bij elkaar scharrelen: overheerlijke mango’s, brood en kleine
banaantjes, die zoveel lekkerder
zijn dan die dingen die we in Nederland kopen! Er zijn ook een paar
piepkleine eetstalletjes, waar we
een smakelijke maaltijd voorgeschoteld krijgen. Een vers geperst
sapje van gemengd fruit op ijs, een
zogenaamde tukalok, als toetje.
De volgende ochtend alweer om
vijf uur op voor ons ontbijt. Dan in
het duister op weg naar de ingang,
waar ik de vorige avond al kaartjes
had gekocht voor $10,- per stuk.
Een zandpad leidt het bos in. De
tempels liggen ver uit elkaar. Je
moet het zo zien: in de tijd dat de
tempels gebouwd werden, werden in de stad de huizen gebouwd
van hout, maar steen was voorbehouden aan de goden, dus de tempels werden in steen gebouwd.
Als de stad door oorlog en ellende
werd verlaten en ten prooi viel aan
de jungle, bleven de tempels het
langst staan, houten huizen verdwenen al snel. En zo blijft een
stuk jungle over met hier en daar
een tempel. Ook hier is de ﬁets het
ideale vervoermiddel om alle tempels langs te ﬁetsen. Terwijl de zon
op komt wordt de natuur wakker
en overal hoor je oerwoudgeluiden
en vogels zingen. Verder is er geen
mens! We zien veel borden die
aangeven dat de mijnen op de site
zijn geruimd. Toch wagen we ons
voor de zekerheid maar niet buiten
de paden. Niet alle tempels zijn
even goed bewaard gebleven maar

een aantal is geweldig mooi. Vooral
ook de ligging in het oerwoud en
de weldadige rust maken het tot
één van de mooiste momenten
van de reis! Eén van de tempels
is overgroeid met grote bomen,
waarvan de wortelstelsels delen
van de tempel geheel omarmen.
Prachtige beelden en ontelbare
mozaïeken. Op de mozaïeken zijn
afbeeldingen van legers, olifanten
en ander wapentuig, maar ook serene hindoeﬁguren te zien. We blijven er uren rondkijken, maar moe-

steunde nationale vrijheidsleger. Er moeten
nog resten van Pol
Pot’s huis te vinden
zijn. Dat lag praktisch
op de grens met Thailand in de bergen. We
ﬁetsen vanaf Anlong
Veng naar de Thaise
grens, een heftig
stukje klimmen. Halverwege is nog een
overblijfsel van een
oud checkpoint van
de Rode Khmer. Vernielde, deels weer gerepareerde, beelden
van Kmer-militairen
en landarbeiders met
een altaar ervoor. Er
zijn nog steeds Cambodjanen die denken
dat het geluk brengt als je hier een
offerande neerlegt. Twee honderd
meter voor de grens slaan we af,
een heel slecht zandpad op. Eerst
een grasveldje, waar de veroordeling van Pol Pot heeft plaats gevonden en dan een betonplaat waar hij
gecremeerd zou zijn. Alles wat er
rest is het bordje dat de gebeurtenis
vermeldt. We moeten nog kilometers verder naar het huis. Het pad
klimt en daalt en is heel erg slecht
en met veel los rul zand. Maar we
vorderen gestaag en moeten ge-

Een oerwoudreus overwoekerd een deel van de tempel van Ta Prohm. (eigen foto)

ten dan weer verder. Er wacht nog
een lange gravelweg op ons, nog
zo’n zestig kilometer te gaan! Op
de gravelweg komen ons enkele
busjes tegemoet gesneld, toeristen die vanaf Siem Reap in één dag
op en neer naar Koh Ker komen,

regeld de weg vragen. Niemand
spreekt hier engels, maar we hoeven alleen maar Pol Pot te noemen
en dan wijzen ze al een kant op. Na
ongeveer twaalf kilometer op het
zandpad blijken we er te zijn. Vanaf
een klif heb je een geweldig uitzicht

Bij Koh Ker kom je veel van deze borden van de mijnontruimingsdienst tegen. (eigen foto)

maar het mooiste moment van de
dag hebben ze al gemist!
Helemaal in het noorden zijn we
bij de plaats Anlong Veng aangekomen. Hier is Pol Pot geboren,
berecht door zijn eigen mensen nadat hij de executie van een andere
topman van de Rode Kmer had
laten uitvoeren, gestorven en gecremeerd. In deze omgeving heeft
de Rode Khmer zich ook het langst
verzet tegen het door Vietnam ge-

over de vlakte waar Anlong Veng
ligt. Het huis stond vijftig meter
van de klif af. Alles wat rest van de
roemruchte leider van toen is een
stuk van de betonnen vloer van het
huis en een kelder (en natuurlijk de
Killing Fields), overwoekerd door
oerwoud. Direct na zijn berechting
heeft de locale bevolking het huis
geplunderd en neergehaald, deels
uit haat, deels om relikwieën te bemachtigen.
Cathy en Tjeerd

Buitengewoonbuitenpost krijgt ‘make-over’

De hele maand maart feest bij V&B Sport

Buitengewoonbuitenpost is alweer bijna zeven jaar gevestigd
aan de Voorstraat 45 in Buitenpost. Eerst voornamelijk een
woonwinkel met wat kleding
erbij en nu steeds meer kleding
met schoenen en bijpassende accessoires.
Tijd om het interieur van de
winkel eens aan te pakken. Een
andere indeling, nieuwe frisse
kleuren, grotere pashokjes, kortom een 'make-over' zonder de
kenmerkende sfeer van het karakteristieke pand uit het oog te
verliezen. Eerst aan de slag met
de hamer en de verfkwast.
U bent van harte welkom op 14
maart op de open dag om, onder het genot van een hapje en
een drankje, een bezoek te brengen aan de vernieuwde winkel.
Uiteraard blijft het assortiment
gericht op tijdloze mode waar
pasvorm en kwaliteit belangrijk
zijn. Bij uw aankopen krijgt u
advies over stijl en kleur die bij u past. Nieuw in de winkel is een kassasysteem waar u
als klant kunt sparen met een puntensysteem zonder een extra pasje in uw portemonnee. Tijdens de week van 14 maart kunt u ook proﬁteren van spectaculaire openingsaanbiedingen!

Het is alweer 7½ jaar geleden dat
Grietje Kommerie V&B Sport overnam
en verhuisde naar de andere kant
van de Christinastraat. Tegelijkertijd
is eigenaresse Grietje Kommerie met
haar 27ste dit jaar alweer 10 jaar
werkzaam bij V&B.
Reden voor een klein feestje!
De gehele maand maart staat in het
teken van deze jubilea. Elke week in
maart kunt u als klant proﬁteren van
een scherpe actie. Deze acties kunt
u elke week vinden op Facebook en
Twitter van V&B Sport en in de Friese
streekkrant. Wilt u op de hoogte
blijven van deze acties like V&B Sport op facebook of volg VenBsport op twitter. Voor
de kinderen is er de gehele maand maart een leuke actie. Bij V&B Sport liggen stickers
klaar met het logo van V&B, deze kunnen gratis worden opgehaald (op = op). Het is
de bedoeling om deze sticker op een originele plaats te plakken, hier een foto van te
maken en deze te plaatsen op de Facebook van V&B Sport. Onder de leukste foto`s
worden begin april enkele prijzen uitgedeeld. De prijzen bestaan o.a. uit voetballen,
een hangmat, een exclusieve retro koptelefoon van Protest, die o.a. kan worden
gebruikt op smart phones en mp3 spelers, en een opblaasbaar surfbord, leuk voor in
het zwembad of mee op vakantie. Onder alle klanten die een aankoop doen in maart
worden een waardebon ter waarde van € 75,- verloot en drie maanden gratis sporten bij
Bewegingscentrum Switte. Ook krijgt elke klant bij een besteding van € 100,- of meer
een week gratis sporten bij Switte (op = op).
Zoals u kunt lezen is er volop actie in maart bij V&B Sport. Kom langs en proﬁteer van
de wekelijkse acties en maak kans op leuke prijzen.
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Be d r ij v i g hei d door Piet Pettinga

P r ijs p uz zel

Buitenposter ondernemers richten
webwinkel BadkamerXXL.nl op

Hoe werkt de puzzel?

Ondanks de economisch mindere tijden van de laatste jaren, hebben een aantal jonge
ondernemers uit Buitenpost
het initiatief genomen om
een nieuwe webwinkel op te
zetten: www.badkamerxxl.nl.
BadkamerXXL, onderdeel van
ProjectXXL, bestaat inmiddels ruim en jaar en is landelijk een begrip op het gebied
van badkamers en sanitair.
Het bedrijf timmert hard aan
de weg. Het uiteindelijke doel
is om goed vindbaar te zijn zodat iedereen uit Nederland en
België badkamer en sanitair
Het team van BadkamerXXL. (eigen foto)
aankopen bij BadkamerXXL
kan doen. BadkamerXXL bevindt zich aan de Beatrixstraat 15 in Buitenpost. Hier zijn echter
geen enorme etalages of lichtreclames te zien. Achter de deur bevindt zich een kantoor van
waaruit het bedrijf is opgezet. Initiatiefnemers Wilco, Teade, Alfons en Anna zijn trots op het
resultaat, want na een jaar hard werken is er een fantastische website ontstaan. De klantenbeoordelingen zijn tot nu toe zeer positief. Zo krijgt de website een 9,2 op basis van honderden klant beoordelingen. Dit is een cijfer om trots op te zijn. Ondanks het goede cijfer wordt
er hard gewerkt aan het verbeteren en uitbreiden van de webwinkel. Het grote assortiment,
bestaande uit ruim 40.000 producten, is 24 uur per dag beschikbaar vanuit uw luie stoel. Op
www.badkamerxxl.nl zijn producten te vinden uiteenlopend van badkamermeubels, baden,
tot douches, toiletten, wastafels, kranen, verwarmingen en nog veel meer. Werkelijk alles
voor uw badkamer is er te vinden. U kunt alles rustig op uw gemak bekijken. Wilt u artikelen
in het echt bekijken, dan is dat mogelijk via de showroom in Groningen aan de Vesta Woonboulevard.
Doordat BadkamerXXL geen opslagplaats en winkelpanden heeft, kan het bedrijf producten
tegen lage prijzen aanbieden. BadkamerXXL streeft naar lage prijzen, een snelle levering en
uitstekende service. Zo wordt een bestelling vanaf € 100,- gratis thuisbezorgd. Een bestelling
voor 17.00 uur wordt de volgende dag al aan uw deur geleverd.
Daarnaast is het mogelijk bestellingen gratis af te halen aan de Beatrixstraat 15 in Buitenpost
of via de showroom aan de Vesta Woonboulevard in Groningen. Op beide adressen kunt u
ook terecht voor vragen. Telefonisch contact is ook mogelijk via nummer: 0511-542328.
U bent meer dan welkom op de website van BadkamerXXL of op de genoemde adressen.
De kofﬁe staat klaar.

door Gryteke van IJsseldijk

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

februari
jaargetijde
rookworst
sleeën
vriezen
ijzel
natuurijs
skiën
snert
friesland
januari
schaatsen
sneeuw
winter

Oplossen en inleveren.
Los de puzzel op en maak kans op een prijs ter waarde van € 10,-.
Deze prijs wordt ter beschikking gesteld door De Binnenste Buiten Post.
Oplossingen – bij voorkeur op een kaartje – inleveren in de kopijbus
bij The Readshop (Nijenstein 7) vóór vrijdag 15 februari.

Oplossing prijspuzzel december.
De puzzel in het decembernummer heeft 34 correcte inzendingen
opgeleverd! De oplossing luidde: goede feestdagen.
De winnaar is: A. Haytink, Jeltingalaan 59a.

De Binnenste Buiten Post

Insp ir atie door Ineke Mooijweer
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Célianne Vellema (12 ½) heeft oog voor detail

Woensdagmiddag, half vier. Célianne is net thuis uit
school. Ze zit in de Vwo-brugklas van het Gomarus College in Zuidhorn. Na school heeft ze tijd voor hobby’s.
Die van haar is niet zo alledaags voor iemand van haar
leeftijd. “Sport interesseert me niet zo veel”, vertelt ze.
“Ik heb een andere hobby: foto’s maken in de natuur.”
Ze is er al een tijdje mee bezig. “In het begin leende ik de mobiel van mijn moeder, om wat mee te spelen. De foto’s die ik
maakte waren eigenlijk wel goed gelukt en ik vond het ﬁjn om
te doen. Toen ben ik gaan sparen voor een eigen camera en
die heb ik nu: een Panasonic Lumix, een mooie basiscamera.
Het is ﬁjn om een eigen camera te hebben, want ik kan er zelf
mee aan de gang gaan, op elk moment dat ik wil. Ik hou van
de natuur en ik vind het heel mooi om daar in te zijn, vooral
als het voorjaar wordt. Vaak fotografeer ik dingen die andere
mensen niet opmerken, bijvoorbeeld kleine bloemetjes, of
één bloem in een terrein vol houtsnippers. Ik zie daar iets bijzonders in, in het geheel, maar ook in de details. Door dat
fotograferen krijg je meer oog voor je omgeving; ik zie nu ook
allemaal mooie dingen op andere momenten, bijvoorbeeld als
ik gewoon naar school ﬁets. Soms ga ik speciaal op pad om
foto’s te maken, maar het gebeurt ook dat ik toevallig onderweg iets moois zie en dan terug naar huis ga om mijn camera
op te halen. Eigenlijk ga ik er het liefst alleen op uit, dan hoef
ik niet aan andere mensen uit te leggen wat ik aan het doen
ben. Ik kan lekker mezelf zijn en net zo veel tijd nemen om te
kijken als ik wil. Daar heeft niet iedereen geduld voor.”
Célianne heeft een boek laten maken van haar eigen foto’s.
Zo kan ze op een leuke en makkelijke manier laten zien waar
ze mee bezig is. Het is een prachtig boekje, met haarscherpe,
glanzende foto’s. Je kunt zien dat ze aandacht heeft voor compositie en voor de details. De onderwerpen die ze heeft gekozen zijn o.a. luchten, landschappen en vooral bloemen, in lente
en zomer. Een foto van een gelige bloem met een lucht van
witgele wolken er achter, in een spel van licht en kleur. Een
heel mooi sfeerbeeld. Of van een druppel op de nerf van een
bloemkoolblad, waarin het zonlicht weerkaatst wordt. Er is
ook een close up van een paardenbloem. Een paardenbloem?
Maar die is toch helemaal niet bijzonder? Célianne: “Er wordt

staan rechte rijen met bomen. Het levert een fraai lijnenspel
op. Célianne: “Ja, wel een mooi effect, maar je kunt zien dat
het door mensen is aangelegd. Dat is natuurlijk goed, maar
aan de andere kant is het jammer dat de mens vaak de baas
is in de natuur, waardoor er veel verdwijnt.”
Célianne hoeft niet zo nodig op een fotoclub. Wel heeft ze een
abonnement op een fotoblad, Zoom.nl, waar ze ook in een vrij
uurtje op school graag in leest. Er staan interviews in, tips en
informatie over camera’s. Maar ze is voorlopig tevreden met
haar Lumix: ze hoeft niet perse een dure camera en begint liever bij de basis. Zo leer je het het beste, vindt ze. Pas geleden
heeft ze wel een statief gekocht, voor de stabiliteit, om ook
in de schemer scherpe foto’s te kunnen maken. Een echte
fotocursus heeft ze nog nooit gedaan. Tot nu toe bleef het bij
een workshop van de kerk, waar ze foto’s voor de uitbeelding
van het kerstverhaal leerde maken. Het meeste doet ze ‘op
gevoel’. Maar ze is inmiddels van plan om wat meer technieken te gaan leren. “Fotoshoppen doe ik nooit, dat is nep en
dat vind ik niet leuk. Ik probeer wel eens om een bepaald effect te bedenken, maar soms wordt de foto toch heel anders.
Dat kan best een leuke verrassing zijn, maar het is toch wel
belangrijk om te weten wat je doet, om je gevoel te onderbouwen, zodat je bewust kunt opzoeken wat je wilt bereiken. Op
school ga ik daarom een verbredingtraject fotograﬁe doen.”

Célianne met haar camera. (eigen foto)

altijd negatief gedaan over paardenbloemen. Toch zijn ze heel
mooi, als je ze goed bekijkt. Ze hebben een diepgele kleur,
ze hebben ontzettend veel bloemblaadjes en er zitten hier
en daar ook nog krulletjes aan die blaadjes.” Door de foto’s
die Célianne maakt, worden gewone dingen vanzelf mooi en
speciaal. Een van haar foto’s geeft een weidse blik op een
natuurgebied in de Mieden. Op de voorgrond zijn nadrukkelijk
de palen van de begrenzing van het uitkijkpunt zichtbaar. “Dat
vond ik net wat interessanter dan wanneer ik alleen het uitzicht op de foto had gezet. Zo wordt het duidelijk dat daar echt
iets is en dat iedereen dat mag zien. Ik vind eigenlijk wel dat
de mensen iets meer naar de natuur mogen kijken. Het zou
mooi zijn als ze dat door mijn foto’s wat meer zouden doen,
dat ze zien hoe bijzonder het allemaal is. Dan zullen ze hopelijk
niet meer zomaar paddenstoelen vertrappen, bijvoorbeeld.”
Op een andere foto, gemaakt in het nieuwe bos bij Egypte,

Célianne laat haar fotoboek natuurlijk regelmatig aan anderen
zien; ze krijgt veel positieve reacties. Er wordt haar zelfs gevraagd om foto’s te maken, vooral bij activiteiten van de kerk,
zoals een excursie in het Veenkloosterbos en een schoonmaakactie in het dorp. De foto’s werden op de site van de
kerk geplaatst en dat was een heel leuke ervaring, vond ze,
om haar eigen foto’s daar te zien.
Weet ze al of ze in de toekomst iets meer met haar hobby wil
gaan doen? “Ik zou het mooi vinden als het een beroep werd,
maar níet als journalist”, zegt ze zeer beslist. Reportages van
een trouwerij of een ander feest, dat lijkt haar nog wel wat.
Maar het liefst is ze toch met haar camera in de natuur. “Als
ik in de natuur ben, word ik rustig. Ik geniet van wat ik zie
en als ik daar mooie foto’s van heb gemaakt, kan ik die ﬁjne
momenten later thuis weer een beetje terughalen.”

Kinderwerkactiviteiten
Knutselmiddag

Bingo

Op woensdag 27 februari van 14.30 tot 16.00
uur is er een knutselmiddag; een mobiel maken
van verschillende materialen, een sieraad voor je
kamer of de huiskamer maken. Kosten: € 1,-.
Opgave voor 25 februari, zie onderaan.

Op woensdag 13 maart van 14.30 tot 16.00 uur
wordt er een bingo gehouden. Denk jij dat jij een
kans maakt op een prijs? Dan zien we je graag op
deze woensdagmiddag! Kosten: € 1,-.
Opgave voor 12 maart, zie onderaan.

Kinderdisco

Knutselmiddag

Op vrijdag 8 maart van 19.00 tot 20.30 uur
wordt weer een kinderdisco gehouden voor
kinderen in de leeftijd van groep 4 t/m 6.
De avond is gratis!
Opgave niet nodig.

Op woensdag 27 maart van 14.30 tot 16.00 uur
gaan we een Paastak maken, want de paasdagen
komen eraan. We maken er iets moois van!
Kosten: € 1,-.
Opgave voor 25 maart, zie onderaan.

Opgave kan of via email: itkoartling@gmail.com of op tel. 541214.
Alle activiteiten vinden plaats in It Koartling aan de Schoolstraat 31.

Uit d e ou d e d o o s

Schutjassen sociëteit De Freonskip
Met twee stilzitters bij elke ronde kon er vrijdagavond 15 februari aan vier
tafels gespeeld worden. De leden van de sociëteit werden deze keer verrast met gebak en een extra hapje. Deze traktatie werd verzorgd door Carla, de vaste bedienster van de sociëteit, omdat ze haar verjaardag vierde.
Ze werd door commissielid Freek Bekkema verrast met een bloemetje.
De hoofdprijs was deze avond voor Lieuwe van der Wijk die als enige alle
partijen won met 60-33. De tweede plaats was voor Peet Mulder met 5740, terwijl Fokje de Bruin uit Twijzel derde werd met 55-49. De poedelprijs
ging naar Jurjen de Haan met 41-53.
Uitslag:
1. Lieuwe van der Wijk
2. Peet Mulder
3. Fokje de Bruin
4. Willem Veenstra
5. Anne van der Kloet
6. Aale de Haan
7. Popke Hoekstra
8. Foppe de Vries
9. Minze Stiksma

60-33
57-40
55-49
53-41
52-50
52-51
52-52
52-53
51-52

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Jan de Ridder
Maaike Schievink
Floyd Tjeerdsma
Gooi Jansen
Jaap Wiersma
Geert de Haan
Luut Dijkstra
Freek Bekkema
Jurjen de Haan

49-42
48-43
48-43
47-48
46-51
45-54
45-47
44-38
41-53

Spits gezegde

Een spiegel heeft nog nooit iets
toegevoegd aan ware schoonheid.

Ut myn dak

Lawaaioptocht van het basisonderwijs in Buitenpost vermoedelijk in 1987. (foto: Lolkje Boorsma)

door Janne Oosterwoud

Mei fernuvering kin ik der nei sjen,
nei minskemassa’s. Massaal sette
de reedriders ôf nei de toertochten
op natueriis. Kop achter kont skowe
se massaal oer de útsetten banen.
Glunderjend fertelle se foar de kamera hoe hearlik frij as se binne op it
iis. Massaal feeste is ek sawat. Mei
ﬂessen bier yn ‘e hân sjonge, roppe
en raze en dan út je dak gean. Ut
myn dak gean doch ik net sa mar.
Miskien pas ik net sa goed mear yn
dizze tiid, mar ik ha myn nocht noch
lang net. Hjoed bou ik in feestje mei

mysels by de Lauwersmar. Der is
net ien. De sinne is krekt ûnder. Ik
hâld fan it lêste ljocht fan de dei dat
pasteltinten streket yn de loft en oer
it wetter. Uneinich rom ﬁel ik my,
en frij. Ynienen set in bolderjend
lûd útein. Hûnderten guozzen gean
massaal al gakkerjend op ‘e wjuk,
rjochting it wetter. Hieltyd nije kloften guozzen ﬂeane rjocht oer my
hinne, in massale ﬂecht sûnder ein.
Ik stean dêr mar en lit my meiﬁere
troch dy loft fol lûd en beweging,
hielendal út myn dak.

Openingstijden

P E RSONAL TRAINER RICHARD
W WW.PERSONALTRAINERFORYOU.NL

Hoveniersbedrijf

P. Douma

voor vakkundig snoeiwerk en tuinonderhoud

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

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

Laatste wintersale!
Lage ronde prijzen!
jassen vanaf €30,-, truien vanaf €25,vesten vanaf €20,-, skibroeken vanaf €20,schoenen vanaf €15,-Gaastra-Twinlif e-Protest-Zandstra-Viking-Adidas-Puma-

CHRISTINASTRAAT 4 - BUITENPOST
0511 541635

Beleef het voorjaarsgevoel bij ons!
Nu 12 x zonnen voor de prijs van 10!

De Binnenste Buiten Post

A nne’s ansichten door Anne van Lune
Notariaat na 207
jaar uit Buitenpost
verdwenen! Sinds
1 januari 2010 is
het notariskantoor
uit
Buitenpost
overgeplaatst naar
Surhuisterveen.
Dat betekend dat
na ruim twee eeuwen een einde
komt aan de historie van het notariaat van ons dorp.
In 1802 was Sybolt van Haersma,
die woonde op
Haersmastate, de
eerste notaris. In
1810 werd hij opgevolgd door Jan
Romein, in 1842
kwam Christiaan H.
Bleekhuis naar Buitenpost als notaris. In de periode 1880 tot 1900 vervulde Gerrit de Jong Postumus het ambt van notaris en in 1901 kwam zijn opvolger,
te weten Herman Th, Sickler, die woonde en zijn kantoor hield aan de Voorstraat, waar nu de apotheek gevestigd is. Hierna van 1918
tot 1925 kwam H. Crebas in beeld. Vervolgens kwam de heer J. Peereboom van 1925 tot 1956. Beide laatstgenoemden woonden en
werkten ook in het pand van de apotheek. In 1956 werd het notariaat overgenomen door A. Sijbenga, die woonde in het pand waar nu
makelaardij Jacqueline Nome gevestigd is. Vanaf 1972 tot 2000 was de heer Geert Slobben notaris aan de Kuipersweg. Van 2000 tot 1
januari 2010 was het notariskantoor gevestigd op de hoek Kuipersweg/Voorstraat (zie foto) met als notarissen Marten D. Palstra en Ebe
Veerman. Hiermee kwam dus een einde aan de geschiedenis van het notariaat in ons dorp. De Buitenposters zullen voor een notaris
voortaan naar een andere plaats moeten reizen.

Gewoon Eline
Eline van der Meulen (19) woont
haar hele leven al in Buitenpost
en studeert Communicatie aan
NHL Hogeschool in Leeuwarden.
Eline in vijf woorden: sociaal, ondernemend, besluiteloos, prettig
gestoord en passie voor journalistiek & nieuwe media. ‘Dat waren al
meer dan vijf hè?’
Ode aan mijn ouders
Hé Van der Meulen, waar was je
column nou de vorige keer? Sorry,
duizendmaal sorry. Ik had het weer
eens heel erg druk. Begin februari
ben ik namelijk naar België verhuisd
omdat ik hier vijf maanden Journalistiek ga studeren. Daarna kom ik
weer gewoon naar Nederland om
mijn studie af te maken. Mijn ouders hebben mij fantastisch goed
geholpen bij het verhuizen van Buitenpost naar Mechelen. Alle zooi
(van potten en pannen tot een waterkoker en diepvriesdoosjes) die ik
de afgelopen jaren heb verzameld,
moest van zolder komen. Daarom,
lieve mama en heit, is deze voor jullie. Ik ken niemand die zijn of haar
ouders heeft gekozen. We hebben
het maar met ze te doen. Gelukkig
ben ik geboren met een lieve en
zorgzame vader en moeder die er
altijd, maar dan ook altijd voor me
zijn. Nu ik ouder word, merk ik dat
ik vrijer wil zijn. Ik ben veel onderweg en daarin vind ik voldoening.
Vlak voordat ik naar België vertrok,
mopperde ik regelmatig dat ik blij
zou zijn als ik straks lekker op mezelf woon. Niet omdat ik het thuis
niet meer leuk vond, maar omdat
ik bezig was (en nog steeds ben)
om mijn eigen weg in het leven te
vinden. Ik ga nu mijn eigen gang
en mijn ouders laten me daarin vrij.
Dankzij mijn vader en moeder kan ik
gaan waar ik wil en sta ik waar ik nu
sta. Mijn ouders hebben mij geleerd
wat goed is en wat niet en hoe ik
op mijn eigen benen kan staan. Hoe
ik voor mezelf kan zorgen en hoe
ik met geld om moet gaan. Lieve
mama en heit, ik ben jullie dankbaar
voor alles en ik hou onwijs veel van
jullie. Ik zal hier in Belgenland proberen om regelmatig mijn groenten en
fruit te eten, maar net zoals in mijn
slaapkamer in Buitenpost blijft die
grote stapel kleding op mijn stoel
liggen. Ooit kom ik er nog wel eens
achter wat het nut is van kleding opruimen. Maar voor nu, mijn ouders
zijn de beste.

R a a d d e p l a at ( s ) door ©eel
We hebben een nieuwe prijspuzzel, raad de plaats. We zullen om en om
de ‘oude’ puzzel en de ‘raad de plaat(s)’ puzzel plaatsen. Omdat de vorige
maand door ruimtegebrek geen puzzel geplaatst is vind u in dit nummer
beide puzzels. Volgende maand is het dan weer tijd voor de ‘oude’ puzzel.

p a g i n a 19

Tuin ( b e ) leven
februari 2013
Vrijwilliger bij De Kruidhof

Elke maand vertelt een vrijwilliger van De Kruidhof over zijn of
haar werk. Deze keer is Klaas Alkema aan het woord. Hij werkt al
zo’n 16, 17 jaar voor De Kruidhof.
Hoe dat zo gekomen is? Klaas was
leraar aan de tuinbouwschool
en ging regelmatig met een klas
leerlingen naar De Kruidhof om
een praktijkles te geven; hagen
knippen bijvoorbeeld. Toen hij
met de VUT ging had hij niet alleen veel plezier in de tuin gekregen, maar ook veel medewerkers leren kennen. Logisch dat hij door
één van hen werd gevraagd ook na zijn pensionering voor De Kruidhof
te blijven werken en wel als gids. Zonder verdere opleiding kreeg hij
van de éne op de andere dag een nieuw baantje. Natuurlijk kon dat
alleen omdat hij al leraar was, veel wist van de planten en prima met
groepen bezoekers overweg kon. Een keer of tien per jaar leidt Klaas
nu bezoekers rond. Van te voren loopt hij dan de tuinen door om te
zien welke planten in bloei staan, waar hij dan iets over kan vertellen.
En ja, soms haalt hij er een boekje bij om z’n geheugen op te frissen.
Klaas: “De leukigheid van het werk, tja, die tuin is leuk. En je komt met
allerlei mensen in aanraking. Als je met pensioen bent wordt je wereld
kleiner. Nu zie je nog eens iemand. Je vertelt niet alleen je eigen verhaal, maar je hoort ook de verhalen van de bezoekers.” Gevraagd naar
zo’n verhaal begint hij direct enthousiast te vertellen. Vorig jaar stonden er houten beelden in de tuin en bij één aangekomen zei hij tegen
de groep die hij rondleidde: “Nou, ik kan het niet zo goed zien, maar dit
lijkt me wel een non of zo.” Op het bordje bij het beeld stond: Monnik.
Juist. Waarop een vrouw uit de groep zei: “Maar die non staat achter
u! ” Ze was haar hele leven non geweest en had in het Bonifatius ziekenhuis gewerkt. Laat daar nou ook een dochter van Klaas zijn geboren!
Bij een fikse bos brandnetels –toch niet de meest boeiende planten,
zou je zeggen- vertelt een dame dat ze last had van hardnekkige eczeem. Diverse zalfjes van de dokter hadden niet geholpen. Toen raadde iemand haar aan om haar handen te wassen met brandnetelthee
en waarachtig: na een paar dagen was de eczeem weg! De bezoekers
staan met Klaas stil bij de Atropa Belladonna: een prachtige plant die
terecht ‘ bella donna’ dus ‘mooie vrouw’ heet. Maar het is wel één van
de giftigste planten die Nederland rijk is. Met twee bessen kun je een
kind al doden. Waarop een dame uit het publiek vraagt: “Kunt u me ook
zeggen hoeveel bessen nodig zijn voor mijn man? ”
Nicoline Hooijmans

Nieuws van het IJstijdenmuseum

Hoe werkt de puzzel
Deze foto is gemaakt op een plek in Buitenpost. Weet u welke? Omschrijf
duidelijk (voorwerp/straat/nummer) waar dit plaatje is gemaakt.
Oplossen en inleveren
Schrijf de locatie en maak kans op een prijs ter waarde van € 10,-. Deze
prijs wordt ter beschikking gesteld door De Binnenste Buiten Post. Oplossingen – bij voorkeur op een kaartje – inleveren in de kopijbus bij The
Readshop (Nijenstein 7) vóór 15 maart.

Workshop Bloemen
Op donderdag 21 maart zal er weer een avond worden georganiseerd voor
een mooi voorjaarsstuk. De kosten zullen tussen de € 20,- en € 25,- zijn.
Alie Rienks uit Buitenpost geeft de avond. Voor opgave en informatie kunt
u terecht bij Joke de Vries tel. 543803 of e-mail: jokedevries49@live.nl.

Kruidencursus.
In mei zal in It Koartling weer een cursus van start gaan over kruiden.
Kruiden nemen een belangrijke plaats in, zowel in de geneeskunde als
in de hedendaagse keuken. Wellicht heeft u zich wel eens afgevraagd
wat je allemaal met kruiden kunt doen en hoe kruiden te verwerken zijn?
It Koartling heeft de expertise op dit gebied gevonden bij zijn buren, De
Kruidhof. Samen gaan zij een drietal interessante bijeenkomsten verzorgen. De eerste avond is vooral voor de theorie, omlijst met het proeven
van verschillende soorten kruidenthee. De tweede avond zal gaan over
het gebruik van kruiden voor medicinale doeleinden. Als afsluiting krijgen
de cursisten een rondleiding door de kruidentuin van De Kruidhof en kan
iedereen na aﬂoop genieten van de verschillende kruidige hapjes die door
de cursisten zijn meegenomen. De cursusdata zijn: dinsdagavond 14 en
21 mei van 19.00 uur tot 21.00 uur en de afsluiting is op vrijdag 31 mei
van 17.00 uur tot 19.00 uur. Opgave en inlichtingen bij Evertje Gatsonides,
tel. 542772 of e-mail: evertje.gatsonides@upcmail.nl, of bij It Koartling, tel.
541214 of e-mail: info@itkoartling.nl.

In de afgelopen maanden is er hard gewerkt door een groot aantal vrijwilligers uit ons dorp. Zowel de begane grond als de verdieping zijn helemaal
geschilderd. Er is een nieuwe bibliotheek ingericht, een vergaderzaaltje en
een educatieve ruimte op de bovenverdieping. Op de begane grond zijn
alle vitrines gereed en deze zullen in de komende maand worden ingericht
en zal er aan de educatieve presentaties worden gewerkt. Op tweede
paasdag, maandag 1 april, wordt het museum voor het eerst opengesteld tijdens het recreatierondje Achtkarspelen. Iedereen kan dan kennis
nemen van de metamorfose van het IJstijdenmuseum dat met behulp
van veel vrijwilligers is gebouwd. Op donderdag 14 maart wordt in de
avonduren een lezing gehouden door de conservator van het Drents Museum, Jaap Beuker. Hij bestudeerde jarenlang de werkwijze van mensen
in de prehistorie bij het bewerken van vuursteen, tot messen, schrabbers,
schaven en bijlen. Beuker staat bekend om zijn prachtige verhalen over de
mensen die in de oertijd op het Drents-Fries plateau woonden. Hij heeft
hun gewoonten gereconstrueerd. Een lezing die de moeite waard is om
bij te wonen. Op zaterdag 16 maart is er in het kader van de nationale
vrijwilligersdag van NL-doet een grote schoonmaakactie in het museum.
Iedereen die deze dag kan helpen wordt uitgenodigd om mee te doen om
het museum van binnen en buiten helemaal te cleanen. Opgave kan via
NL-doet of bij het IJstijdenmuseum
De actie om een bedrag van tienduizend euro op te halen in 2013, om het
educatief centrum volledig in te richten, loopt goed. Tot nog toe zijn er meer
dan tachtig leencertiﬁcaten van vijfentwintig euro afgenomen door de inwoners van ons dorp. De verwachting is dat aan het einde van het jaar alle vierhonderd leencertiﬁcaten zullen zijn geplaatst. Zoals bekend worden er vanaf
2014 jaarlijks een aantal van deze certiﬁcaten uitgeloot en terugbetaald.
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Zwembad De Kûpe
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Zwemlessen
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Wat bieden wij?
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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.

Overige opleidingen
Ook kun je in de Kûpe de opleiding Lifeguard en lesgever zwem ABC volgen.
Voor meer informatie vraag naar Henrica Bergsma.

