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Wat is hier aan de hand?
Vol vertwijfeling kijken de bestuurders naar de fotografe , ook zij weet niet wie op deze plaats aan de Kuipersweg voorrang heeft.
In de hieronder geplaatste tekst leest u de oplossing, het is waarschijnlijk verrassend.

Va n d e re d a c t i e Wie heeft voorrang?
Voorjaar

Daar leek het begin maart even
op, maar koning Winter liet ons
opnieuw in de kou staan. Hij ging
nog eens als een ijzige tiran tekeer.
Laten we hopen als u dit leest dat
de krokussen weer kleur en fleur
gekregen hebben door de zon. Weer
of geen weer, de voorbereidingen
voor dit maartnummer moesten
wel doorgaan. Dat kon binnenshuis in de warmte plaatsvinden. De
redactie hoopt dan ook maar dat
deze editie behaaglijk overkomt.
Wij werden daar gelukkig door anderen bij geholpen. Er waren mensen, organisaties en bedrijven die
onze medewerking vroegen voor
het plaatsen van artikelen, mededelingen en foto’s. Dan behoeven
wij niet alles zelf te bedenken. De
dorpskrant is tenslotte van ons allemaal en dan kun je die ook voor
een groot deel gezamenlijk invullen. Onze correspondenten oftewel
de interviewers zijn andermaal
ijverig op pad geweest om ons
te trakteren op lezenswaardige
vraaggesprekken. Zo zien we maar
weer dat ieder mens een verhaal
heeft. Laten we onze dank eens
uitspreken aan het adres van onze
gespreksvoerders, die het iedere
maand toch maar weer fiksen om
een Buitenposter aan de praat te
krijgen. Die dank geldt ook onze
medewerkers met hun eigen rubriek, want je moet zo eens in de
vier weken dan toch maar weer
iets nieuws en dat zo origineel mogelijk voor elkaar zien te krijgen.
Op deze manier merkt u nog eens
dat er in stilte heel wat uitgedacht
wordt om tot een leesbare Binnenste Buiten te komen. Met voorjaarskriebels heeft dit nummer het
licht gezien, hopelijk zonlicht.

De redactie plaatst niet snel een ingezonden brief op de voorpagina,
maar deze keer maken we graag een uitzondering, omdat het zeer belangrijk is voor de verkeersveiligheid in Buitenpost. Dit kan in de toekomst vervelende aanrijdingen voorkomen met alle gevolgen van dien.
Hoewel geen Buitenposter, lees ik dit blad graag en ik kom regelmatig
bijna dagelijks in Buitenpost. Komend vanuit Kollum ga ik via de Voorstraat en de Kuipersweg naar het parkeerterrein tegenover de Rabobank. Er naar toe is geen probleem, maar als ik dan weer vertrek, merk ik
dat veel weggebruikers de verkeersregels niet goed kennen of gewoon
niet toepassen. Zoals u weet is de Kuipersweg vanaf de Voorstraat een
30 km. zone en de kruising met het parkeerterrein aan de rechterkant
is gelijkvloers. Hierdoor is de regel ¨verkeer van rechts¨ van toepassing.
M.a.w. al het verkeer (fiets, auto enz.) komend vanaf het parkeerterrein
heeft dan voorrang! Als ik deze regel in praktijk breng, mag ik van geluk
spreken dat mijn auto heel is gebleven. Een buiten Buitenposter (naam
bij de redactie bekend).
Dit artikel kwam op de redactievergadering ter tafel en alhoewel er zeer
knappe koppen in de redactie zitten , kwamen we er met z´n allen niet
uit of deze lezer gelijk heeft of niet. Heeft hij geen gelijk, dan plaatsen
we het niet, we willen geen onrust zaaien, maar u begrijpt wel waar we
heen gaan, het is immers geplaatst, deze attente weggebruiker heeft
het bij het juiste eind. Via de welwillende medewerking van de politie op
het gemeentehuis hebben we het juiste antwoord gekregen : In een 30
km. zone heeft al het verkeer van rechts op gelijkwaardige kruisingen
voorrang , tenzij anders aangegeven. In vroegere jaren was het een gewone parkeerplaats, maar door de laatste reconstructie van de Kuipersweg is er lichte verhoging in de weg geplaatst met dezelfde bestrating
als op de parkeerplaats en is het een gelijkwaardige kruising geworden,
komend vanaf de Voorstraat dienen we de twee uitritten vanaf deze parkeerplaats dus voorrang te verlenen en net als wij weten velen van ons
dit niet en bij het aanschouwen van de situatie hebben we ook gemerkt
dat velen harder rijden dan de toegestane 30 kilometer en niet naar
rechts kijken. Dit verhaal is niet bedoeld om nu maar voorrang te nemen
en de Kuipersweg op te racen, de bedoeling hiervan is dat we attent zijn
en blijven op nieuwe situaties. Misschien heeft u bij dit lezen ook nog
een voorbeeld in uw buurt of straat, waarbij gevaarlijke situaties kunnen
ontstaan of waar we als weggebruikers extra op moeten letten, u mag
het melden, voorkomen is nog altijd beter dan genezen/herstellen.

Algemene Ledenvergadering
Plaatselijk Belang Buitenpost
Woensdag 17 april 2013 om 19.30 uur
in de Openbare Bibliotheek
1. Opening door voorzitter Auke Attema.
2. Het jaarverslag 2012.
3. Verslag van de ledenvergadering op 16 april 2012.
4. Financieel overzicht over 2012.
Bovengenoemde verslagen zijn vanaf 11 april af te halen bij de penningmeester Herman Bergervoet, Molenstraat 27. Deze zijn ook per email te
verkrijgen bij:
h.j.bergervoet@chello.nl onder vermelding van “verslagen PBB 2012”.
5. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie.
6. Bestuursverkiezing: Auke Attema treedt af, maar is herkiesbaar voor de
duur van 1 jaar
7. Rondvraag.
Sluiting huishoudelijk gedeelte.
Pauze. U kunt op uw gemak een kijkje nemen in de bibliotheek.
8. Dhr. G. van der Plaats, adjunct-directeur van de Bibliotheek Noordoost
Fryslan, zal iets vertellen over de toekomst van deze bibliotheek.
9. Dhr. Simon Hoeksma, schrijver van het boek Oud Achtkarspelen, vertelt
ons over de achtergronden van dit boek.
Wij stellen uw aanwezigheid zeer op prijs!
Met vriendelijke groet,
Het bestuur: voorzitter: Auke Attema;
secretaris: Leonie Kramer-Boer;
penningmeester: Herman Bergervoet;
Johan Kootstra: algemeen bestuurslid;
Jan Klaas Gatsonides: algemeen bestuurslid;
Geertje van Dijk: algemeen bestuurslid;
Marian Rigter: algemeen bestuurslid.,
Andre van der Laaken, algemeen bestuurslid

Spits gezegde

Het wonder is niet door de lucht vliegen of over water lopen,
maar te wandelen op de aarde.
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Molens in Achtkarspelen

Wederom heeft Amarins zich (sinds 2012) gevestigd in een zorgcentrum. Te Buitenpost
zijn jong en oud samen gebracht onder het dak van zorgcentrum Haersmahiem. Een
unieke kans om kinderen en ouderen in het dagelijks leven in contact met elkaar te laten
zijn. (eigen foto)

Tafellakens uit Bangladesh
Eind oktober 2012 heb ik in kleine kring een oproep gedaan om tafellakens te laten maken door vrouwen met een beperking uit Bangladesh.
Deze vrouwen zijn lid geworden van de Womens Club, een onderdeel van
het gehandicaptencentrum PCC. Die club is voor hen erg belangrijk. Ze
betalen per maand 5 taka ( ongeveer 5 eurocent) contributie dat wordt
gespaard; degene die het kan betalen geeft 6 taka per maand. Zo kunnen
heel arme vrouwen toch lid worden. De ongeveer 120 (jonge) vrouwen
hebben steun aan elkaar en zijn zeer verheugd dat ze elkaar gevonden
hebben. Ze hebben op die club veel geleerd: algemene ontwikkeling, wat
rekenen, lezen en schrijven, maar ook technieken als naaien en borduren.
Een aantal vrouwen werkt inmiddels thuis, anderen komen met een riksja
op de werkplaats. Ze naaien daar op trapnaaimachines of ze borduren; iedereen werkt heel ontspannen op eigen tempo en naar eigen vermogen.
Het is niet alleen maar werken wat ze daar doen. Regelmatig komt de
Japanse fysiotherapeute langs, maar er is ook tijd voor ontspanning. De
doofstomme vrouwen dansen met elkaar en voor degenen die dat niet
kunnen is er wel iets anders. Ook komen maandelijks de vrouwen b ij
elkaar in het PCC voor overleg en werkverdeling.
Toen we eind februari na ons bezoek in Bangladesh terugkeerden, hadden we in onze bagage 11 tafellakens; inmiddels zijn die afgeleverd. De
resterende negen komen later. Je kon opgeven wat het formaat moest
zijn, welke kleur het laken moest hebben en wat voor borduursel erop
moest komen. Ook voor ons was het spannend: zijn ze gemaakt zoals de
opdrachtgevers het bedoeld hebben? Gelukkig zijn ze prachtig geworden.
Bij elk laken was een foto van de maakster en het laken. Ze zijn zo mooi
dat we dat willen laten zien aan anderen. Greetje Haagen heeft aangeboden dat enkele lakens tot eind april in haar winkel tentoongesteld kunnen
worden. U kunt ze daar op uw gemak bekijken. Misschien inspireert dat u
om zelf zoiets te gaan maken. Maar ook kunt u nog steeds een bestelling
plaatsen bij ondergetekende. Om de prijs hoeft u het niet te laten: de
prijzen variëren van € 15 tot € 25 voor een laken van gewone afmetingen.
Er ligt wel wat tijd tussen het moment van bestellen en aflevering. Begin
mei stuur ik per post de opdrachten naar Bangladesh. Het maken kost tijd
en om de kosten te drukken geven ze de lakens mee aan bezoekers uit
West-Europa. De opbrengst van de lakens komt geheel ten goede aan de
Stichting Steunfonds voor het werk van de broeders van Taizé in Bangladesh. Die kunnen het geld goed gebruiken. Zo is er dit jaar een bedrag van €
15.000 toegezegd aan het PCC.
Ook liggen er bij Hobby Haagen enkele voorbeelden van prachtige kaarten
gemaakt van rijstestro. Die zijn bij ondergetekende te koop (zo lang de
voorraad strekt) voor € 1,50 per stuk of 4 voor € 5,-.
Wieb Akkerman, tel. 542602 De Achtkant 22

Rectificatie
In het februarinummer stond een artikel over Trinke Miedema. Er was een
verkeerd adres van de website in het arikel opgenomen. Deze moet zijn:
www.portodoelmundo.nl
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Woensdag 13 maart jl. hield de heer Sjerp de Jong
een interessante lezing over molens in Achtkarspelen voor zo’n 30 belangstellenden. In het verleden
hebben er heel wat molens in Achtkarspelen gestaan. Op dit moment zijn er nog vier over: de korenmolen te Kortwoude, de molen bij de ijsbaan in
Buitenpost, de Tjasker bij Augustinusga en de windmotor te Sarabos onder Gerkesklooster. De molens
kunnen naar hun functie onderverdeeld worden in
industriemolens en poldermolens. De poldermolens
werden gebruikt om de polder droog te malen. Er
waren vroeger veel kleine waterschappen in Achtkarspelen, waarvan de meeste de beschikking hadden over een poldermolen. Bij industriemolens kan
gedacht worden aan korenmolens, pelmolens , oliemolens en houtzaagmolens. Vanouds stond er in elk
dorp een korenmolen. De andere industriemolens
stonden vooral in Kootstertille en Stroobos.

Nationale vrijwilligersdag in het IJstijdenmuseum.
Op zaterdag 16 maart hebben vrijwilligers in het kader van de Nationale Vrijwilligersdag van het Oranjefonds de handen uit de mouwen
gestoken om het museum voor het
begin van het seizoen er weer spic
en span uit te laten zien.
Meer dat twintig vrijwilligers melden zich op de zaterdagmorgen
aan en tot verrassing van het stichtingsbestuur kwam ook wethouder
Klaas Antuma zich voor het werk
aanmelden.
In het museum waren heel veel
klussen te doen. De complete bibliotheek werd van de ruimte op de
begane grond overgebracht naar
de nieuwe verdieping en daar in de
rekken van de nieuwe bibliotheek
van het museum geplaatst. Deze
bibliotheek wordt daarnaast gebruikt voor fotografie van voorwerpen en onderzoek. Alle vloeren en ramen in het museum werden van binnen
en buiten gezeemd.
De vloeren schoon gemaakt in het museum en het depotgebouw dat achter het Koartling staat werd opgeruimd.
Na afloop reikte voorzitter Jan Kloosterman aan iedere vrijwilliger een oorkonde en een bos rozen uit en bedankte
hij iedereen voor zijn/ haar inzet waarbij hij nog een speciaal woord richtte aan wethouder Klaas Antuma.
Altijd goed dat de gemeente een kijkje neemt bij een vrijwilligers organisatie en mee doet met klussen meende
hij.

Collecte Feestweekcommissie Buitenpost
Ook dit jaar wordt er in week 14 (1 april t/m 6 april 2013)
een collecte gehouden ten behoeve van de Stichting
Feestcommissie Buitenpost. Het doel van de collecte is dat de Feestcommissie een leuk programma kan
blijven neerzetten en zoveel mogelijk evenementen
gratis toegankelijk wil houden. De opbrengst van de
collecte gaat dan ook geheel naar deze evenementen.
Wij hopen op een ieder zijn steun!
Nieuwe leden
De feestcommissie is nog steeds 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 marrit.kampen@feestweekbuitenpost.nl
Feestavond 80 & 90’s Party Live Edition!
De Feestcommissie kijkt weer met trots terug op een
zeer geslaagde avond, deze keer de 80&90’s Live Edition. Wat een opkomst en wat hebben de Van Burem
band met in de pauzes de dj’s van Decibel er een feest
van gemaakt, prachtig! De foto’s van deze avond zijn te
bekijken op www.feestweekbuitenpost.nl
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.

Volle zaal bij de Point bij de door de mensen van de Feestweek georganideerde 80/90
party (foto: Hielke Boorsma)

Bezoekers lezing molens in de bibliotheek Buitenpost.
(eigen foto)

Buitenposter 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 festi-

viteiten 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.
Garageverkoop
Vergeten jullie je niet op te geven voor de garageverkoop van 13 april 2012.
Je kunt je opgave mailen naar m.kampen@feestweekbuitenpost.nl.
De garageverkoop zal gehouden worden van 09.00 uur
tot 14.00 uur.
De deelnemende straten worden op de site gezet van
de Feestcommissie. Iedere deelnemer zal te herkennen zijn aan een vlag die door de Feestcommissie beschikbaar wordt gesteld waarmee je aangeeft dat je
meedoet aan de verkoop. De vlaggen zijn af te halen
in It Koartling op vrijdag 5 april van 19.00 uur tot 20.00
uur.
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 en vragen jullie dan ook om je opgave
voor deze activiteit door te geven via de mail naar m.
kampen@feestweekbuitenpost.nl
Hoe meer straten/ tuinen zich opgeven hoe mooier we
Buitenpost met z’n allen op de kaart zetten. Meld je
z.s.m. aan, zodat wij kunnen inventariseren of er genoeg deelname is om de lichtroute door te laten gaan.
Laat Buitenpost stralen. Aarzel niet en geef je op!

De Binnenste Buiten Post

Al gelezen?
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> Ambtenaren van de gemeente Achtkarspelen gaan fietsen voor het goede doel. Dit in
het kader van de lokale campagne ‘op ‘e trappers’. Voor iedere kilometer die wordt gefietst
stelt de gemeente €0,015 beschikbaar voor
een nog nader te bepalen goed doel. Het streven is om minimaal 40.000 kilometer per jaar
te fietsen. Achtkarspelen wil met deze actie
het fietsen naar het werk stimuleren.
> De botanische tuin De Kruidhof in Buitenpost krijgt een forse schenking van de
Postcode Loterij. De Kruidhof en negentien
andere botanische tuinen krijgen samen twee
miljoen euro. Voor dat geld gaan ze de plantencollectie beter toegankelijk maken. De
tuinen gaan samen een hedendaags publieksprogramma ontwikkelen en hun plantencollecties archiveren. De Kruidhof wordt mogelijk geprivatiseerd. Dat onderzoek kost 39.500
euro. De gemeente Achtkarspelen heeft de
subsidie aan de tuin in de afgelopen jaren al
afgebouwd.
> Nu de vergunning rond is wordt de tijdelijke
antennemast aan De Vaart in Buitenpost voor
mobiele telefonie vervangen door een permanente mast. Deze mast moet de tijdelijke
mast die hier 5 jaar heeft gestaan vervangen.
De mast is inmiddels verwijderd waardoor
het bereik voor klanten van KPN in Buitenpost en omstreken een stuk is verminderd.
KPN probeert de onderbrekingstijd zo kort
mogelijk te houden, maar totdat de nieuwe
mast is geplaatst zal het verminderde bereik
aanhouden. De verwachting is dat begin april
de permanente mast is geplaatst.
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PBB Van de bestuurstafel...
Theo Jellema in de Mariakerk
Het is het Behouden Huis gelukt de bekende organist Theo Jellema uit te
nodigen voor een orgelconcert in de Mariakerk van Buitenpost.
Theo Jellema is een bekende in den lande. Hij is organist van de Grote
Kerk in Leeuwarden en heeft op tal van plaatsen van zich doen spreken. Hij
was docent aan het Conservatorium van Groningen en Zwolle/Arnhem. In
de loop van zijn carrière gaf hij een groot aantal concerten en meestercursussen in Europa en daarbuiten. Samen met de inmiddels overleden Jan
Jongepier leidde hij jaarlijks internationale orgelreizen. Van enkele componisten speelde hij het volledige werk: o.a. alle orgelwerken van César
Franck, het complete orgeloeuvre van Olivier Messiaen, de hele Bach voor
orgel en nam ze op.
Theo Jellema speelt graag op historische orgels. Zo ook op het orgel van
Buitenpost. Pas als hij alle mogelijkheden van het orgel van te voren onderzocht heeft, stelt hij zijn programma samen. Op die manier is het honderd procent zeker dat hij het orgel op zijn zuiverst en mooist zal laten
klinken. Het programma voor Buitenpost zal dus pas vrijdagavond 5 april
vast komen te staan. Zeker is nu al wel dat het een gevarieerd en boeiend
geheel gaat worden.
Het Behouden Huis verheugt zich op dit concert en hoopt er veel orgelliefhebbers een plezier mee te doen.
Entree gratis (collecte aan de uitgang).
Aanvang: 20.00 uur
Tijd: zaterdag 6 april 2013

Maart 2013
Iedere vergadering komen er weer een aantal punten naar voren die
het vermelden waard zijn. Zo zijn we gevraagd om mee te doen met
een evaluatie van de nieuwe rondweg. We hebben bij de gemeente geluidsoverlast van de rondweg gemeld, waarop we nog geen antwoord
hebben gekregen. Als u andere punten voor deze evaluatie hebt, dan
horen we dat graag. Daarvoor hebt u ook de gelegenheid bij de ledenvergadering van 17 april aanstaande. De jaarlijkse vergadering is deze
keer in de Bibliotheek. Al weer een voorziening die lijkt te gaan verdwijnen. De adjunct-directeur zal op de ledenvergadering over de plannen
vertellen. Voor een andere voorziening die op de nominatie stond om
te verdwijnen, het zwembad De Kûpe wordt het spannend. In april besluit de gemeenteraad over behoud voor de komende jaren. Ook op de
vergadering kwam de planning c.q. uitvoering van werkzaamheden
aan verschillende wegen in Buitenpost naar voren. De voorbereiding
voor de Voorstraat loopt volgens planning; het zuidelijk deel van de
Kuipersweg is in uitvoering (zonder dat PBB hiervan op de hoogte was);
de Bernhardlaan start binnenkort. Veel werk aan de weg dus. Plannen
voor herinrichting van de Jeltingalaan zijn er nog niet. Misschien iets
voor de aanwonenden om actie te ondernemen?
Hierbij een oproep om onze ledenvergadering bij te wonen. Niet alleen
kunt u aangeven waaraan het bestuur van PBB aandacht zou kunnen
schenken, ook de sprekers na de pauze zijn interessant. We willen de
bibliotheek, mooi verbouwd en goed bezocht, toch niet missen? De lezing van de heer Hoeksma is daarnaast interessant genoeg om zeker
te komen!
Namens het Bestuur van PBB,

Start twee nieuwe cursussen

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
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De Binnenste Buiten Post is een uitgave van de Stichting Dorpsblad ‘de
Binnenste Buiten’. Deze is verantwoordelijk voor de inhoud van deze krant en
is daarop aan te spreken als bestuur en
als rechtspersoon.

Dorcas Kledingactie 13 tot 20 april

Oplage:
2700 exemplaren
verschijnt 11x per jaar
Kopij:
Postbus 30, 9285 ZV Buitenpost
of de kopijbus bij ‘The Readshop’
E-mail: bibupost@gmail.com
Website: www.binnenbuitenpost.nl
Redactie:
Wim Ausma		
Lolkje Boorsma
Karin van IJsseldijk
Gesien Leguijt
Johan Kootstra
Piet Pettinga		
Cathy Pot		
Liesbeth Ribbink

tel. 541658
tel. 06 15500493
tel. 0512-352471
tel. 06-81269889
tel. 541322
tel. 540014
tel. 544988
tel. 543948

Correspondentie:
redactie.bibupost@gmail.com
Advertentieacquisitie:
Inlichtingen over advertenties: Ursula
Groenhart, tel. 540014, e-mail: u.groenhart@upcmail.nl.
Bezorging:
Vragen en klachten over de bezorging:
Piet Pettinga, tel. 540014/06 12325671,
e-mail: p.pettinga8@chello.nl

Streekmuziekschool de Wâldsang presenteerde begin dit jaar haar nieuwe ‘Meer met Muziek!”-agenda. Een agenda vol muzikaal aanbod voor
volwassenen. In maart starten de cursussen: ‘Luisteren naar klassieke
muziek’ en ‘Slagvaardig’, een cursus op cajón.
In de cursus ‘Luisteren naar klassieke muziek’ worden deelnemers in
huiskamersfeer meegenomen naar de klankrijke wereld van de klassieke
muziek. Er wordt achtergrondinformatie gegeven over componisten en
hun werk.
In de cursus ‘Cajón: slagvaardig!’ bouwen deelnemers in de eerste twee
bijeenkomsten hun eigen cajón. In de volgende lessen wordt geleerd om
deze bijzondere trommel te bespelen. De cajón, van oorsprong uit Zuid
Amerika afkomstig, wordt er op zittend bespeeld. Tegenwoordig duikt dit
instrument steeds meer op in de popmuziek.
Cursusgegevens ‘Luisteren naar Klassieke muziek’: 5 vrijdagen m.i.v. 1
maart a.s. van 20.00 tot 21.30 uur; prijs: € 34,50 (tot 21 jaar), € 42,00 (vanaf
21 jaar); leslocatie: Burgum
Cursusgegevens ‘Cajón: slagvaardig!’: 10 dinsdagen in Buitenpost: 5, 12,
19, 26 maart, 2, 9, 16, 23 april, 7, 14 mei van 20.00 tot 21.00 uur. Prijs (incl.
bouwpakket cajón) € 135,00 (tot 21 jaar), € 163,35 (vanaf 21 jaar); leslocatie Buitenpost.
Voor meer informatie en aanmelding: www.muziekschooldewaldsang.nl
Hier is ook het volledige Meer Met Muziek-cursusoverzicht te vinden.

Druk:
Hoekstra Krantendruk, Emmeloord
Zet- of drukfouten voorbehouden
Exemplaren zijn ook af te halen in
The Readshop, It Koartling en
de bibliotheek.
Kopij graag getypt of via e-mail aanleveren, maximaal ongeveer 150 woorden. De redactie kan geen garantie
geven dat kopij wordt geplaatst. Zij
behoudt zich het recht voor ingezonden stukken redactioneel te wijzigen
of niet te plaatsen. Anonieme stukken
worden niet geplaatst.
Kopij voor het volgende nummer
inleveren voor 15 april 2013.
De volgende editie verschijnt
in week 17 van 2013.

Een herinnering in liefde is een herinnering voor altijd.

Het meeleven en medeleven, de gesprekjes, het bezoek, de bloemen en
kaarten tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn man en ús heit

Douwe Schievink

hebben ons in deze moeilijke tijd veel steun gegeven. Het was en is
nog steeds hartverwarmend. Het gemis is er niet minder om maar uw
medeleven doet ons goed.
Wij willen u daarvoor dan ook hartelijk dank zeggen.

Karin van Ijsseldijk , Ynze Schievink en Dorotka Szulc, Gryteke Schievink

Ieder voorjaar organiseert Dorcas een grote kledingactie voor de allerarmsten. Op ruim zeventig locaties in het land zamelen vrijwilligers kleding,
schoenen en huishoudlinnen in waarmee mensen in Oost-Europa en Afrika
geholpen worden. Jaarlijks gaat er zo’n 800.000 kilo gesorteerde kleding
naar de allerarmsten – dat zijn mensen die zelf onvoldoende geld hebben
om kleding in de winkel te kopen.
Voor wie? De hulp gaat naar oude mensen die onmogelijk van hun pensioentje rond kunnen komen, gehandicapten, chronisch zieken – de kwetsbaren in de samenleving. In vorige jaren zijn ruim 150 transporten met hulpgoederen verzonden naar onder meer Moldavië, Oekraïne, Roemenie,Rusland, Wit-Rusland, Albanië, Zuid-Afrika, Lesotho, Kenia en Mozambique.
Wij doen mee! U kunt gedurende het hele jaar uw kleding bij het Dorcas
depot aan de Molenstraat 50 in Buitenpost inleveren. Met uw gedragen
kleding helpt u de allerarmsten. Alles wordt bij ons gesorteerd (b.v. Heren
of dames, kinderkleding, winter of zomer kleding gescheiden, beddegoed
en linnen, gordijnen en dekens, schoenen etc.) het gaat allemaal naar het
buitenland.
Hebt u vragen bel gerust 0511-542440 Kleding wel graag schoon en heel.
vr gr Wiepke & Hiske Terpstra

Elly en Rikkert
Op zondag 21 april 2013 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 en hun
ouders zijn van harte welkom.
Het volwassenconcert begint om 19.30 uur. De zaal is open vanaf 19.00
uur.
Kaartjes: € 5,00, en verkrijgbaar via www.christengemeentebuitenpost.nl.
Voor vragen kunt u contact opnemen via het e-mailadres: ellyenrikkertbuitenpost@gmail.com.

Ba na nen
Elstar
Heer l i j ke m a n d a r i j n e n
I r ene ‘s

per kilo
2 kilo
2 0 stu k s
10 kilo

€ 0,99
€ 2,98
€ 3,99
€ 5,99
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We kunnen tenminste weer eten
door Nelleke Kemps-Stam

Lutske Teitsma over de snelst groeiende bank van Nederland

Op 8 mei 2009 werden de eerste voedselpakketten van de voedselbank Achtkarspelen uitgedeeld. Het aantal mensen dat gebruik
maakt van de voedselbank is inmiddels vertienvoudigd. Hoewel er
door sommige mensen nog steeds beweerd wordt dat armoede
niet bestaat in Nederland, liegen de cijfers er niet om. Ook over de
klanten van de bank wordt vaak eenzijdig gedacht. Lutske Teitsma
stond aan het begin van de voedselbank Achtkarspelen. Zij vertelt
een iets genuanceerder verhaal.
Een voedselbank is een liefdadigheidsinstelling die kosteloos levensmiddelen verstrekt aan hen
die financieel niet of nauwelijks in
staat zijn om in hun levensonderhoud te voorzien en ter voorkoming van verspilling van voedsel.
Aanbod van nog goed consumeerbaar voedsel (dat op het punt staat
om vernietigd te worden) en vraag
(gezinnen die het voedsel nodig
hebben) wordt op deze manier bij
elkaar gebracht. Voedselbanken
ontstonden in de jaren ‘70 in Amerika en werden via Frankrijk in 1984
geïntroduceerd in Europa. (bron: Wikipedia).
Behoefte
In 2009 werd Lutske opgebeld
door Alle Hijlkema met de mededeling dat men bezig was om in
de gemeente Achtkarspelen een
voedselbank op te richten. “Na
een gesprek, besloot ik screener
te worden. Omdat ik vanwege een
oogprobleem tijdelijk niet auto kon
rijden, deed mijn man Durk mee op
de achtergrond. Even later kwam
daar Ria Tack nog bij en zo zijn
we met z’n vieren als screeners

ten voor een aanvraag. Maar omdat er alleen binnen de gemeentegrenzen uitgedeeld mag worden,
kwamen ze niet in aanmerking.
Toen wij begonnen hadden wij al
gauw zeven klanten. En dat groeide gestaag door en nu zijn het er
78.”
Kon men zich in het verleden alleen
telefonisch aanmelden, tegenwoordig kan dat ook via een aanmeldingsformulier op de website
www.voedselbankachtkarspelen.
nl. Heel soms komt er nog iemand
via een diakonie binnen. Maar dat
het anoniem kan, is prettiger.Tot
voor kort had Lutske ook de administratie onder haar hoede. En dat
hield nogal wat in. “Sinds wanneer
staat iemand geregistreerd, wanneer moet er een herscreening
plaatsvinden, welk pakket krijgt
men, haalt men zelf het pakket op,
wie krijgt wit brood en wie bruin.
Dankzij de computer en het programma Excel was het te doen.
Maar sinds het begin van dit jaar
is er een landelijk administratieprogramma, waar we onze gegevens
kwijt kunnen. En dat scheelt wel.
Alleen het uitdelen van de pakket-

Distributie vanuit Meppel (foto: Voedselbank Meppel).

gestart. Screeners zijn een apart
onderdeel van de voedselbank. De
voedselbank heeft een eigen bestuur en de screener/administrateur is om de twee vergaderingen
aanwezig om verhaal te doen.” Er
was duidelijk behoefte aan een
voedselbank in Achtkarspelen.
“De gemeente Smallingerland had
al verschillende keren aangegeven dat hier ook een voedselbank
moest komen. Mensen uit onze
gemeente meldden zich in Drach-

ten vereist nog een handmatige
administratie. Iedereen heeft zijn
eigen pakket waar soms een aantekening bij komt te staan. ‘Geen
varkensvlees’, bijvoorbeeld.”
De voedselbank is volledig onafhankelijk. “De kerk of de gemeente kunnen wel mensen naar ons
toesturen, maar ze hebben niets
te zeggen. Wij zijn aan niemand
gebonden. Zo komen we ook bij
de mensen binnen. Ze hoeven zich
aan niemand verplicht te voelen.

Modique
bekent kleur....
Zoveel kleur als dit seizoen zie je niet vaak,
felle kleuren, pasteltinten, apart of gecombineerd met gebloemde broeken en jasjes,
vooral in tricot wat een hoog draagcomfort
heeft. Na een kleine verbouwing die de winkel een stuk lichter en moderner heeft gemaakt zijn we weer klaar voor een nieuw
seizoen! Graag nodigen wij ieder uit om de
sfeer te proeven en te kijken naar de nieuwste
collectie van o.a. Cecil, Street One, Enjoy,
MAC, Setter e.a.
Ons professioneel team staat voor u/jou klaar,
om een passende outfit met en voor u/jou te
vinden.
Tot ziens, Jannie, Geertje, Sjoukje en Gerrie

Wat niet zeggen wil
dat de kerken of de
gemeente geen geld
of voedsel mogen geven.”
Schaamte
Surhuisterveen is de
afhaalplaats voor de
pakketten. Qua openbaar vervoer niet zo’n
logische plaats. “Het
ligt wel niet centraal,
maar de mensen
komen ook uit Boelenslaan”, is Lutskes
uitleg. “En het eerste bestuur kwam
uit Surhuisterveen.
Dat had connecties
met de kerk. BovenDe pakketten staan klaar om opgehaald te worden (foto: Dirk Velde)
dien was er ruimte
nodig en dat werd
het
verenigingsgewijzen uit deze gemeenten.” Het
banken, uitgezonderd Leeuwarden
bouw De Bining van de PKN aan
zijn niet alleen mensen uit de bijen Harlingen. “Er komt echter
de Gedempte Vaart. Daar wordt
stand die gebruik maken van de
steeds minder binnen. Mensen
op vrijdagsmorgens gratis een zaal
voedselbank. “De voedselbank
kopen bewuster in en er is weiter beschikking gesteld. Vanuit
is gedeeltelijk ook gekoppeld aan
nig overproductie meer. Over de
Meppel worden via Drachten de
de schuldsanering. De sanering
houdbaarheid van artikelen komen
pakketten gebracht. We hadden
duurt drie jaar gevolgd door een
we veel onkunde tegen. Men weet
toen nog geen voorraad. In de
aanloopperiode. Daarna is men
vaak niet dat zogenaamde droge
loop der tijd kwam er veel meer
ook weer bij ons weg. We hebben
kruidenierswaren nog langere tijd
uit Surhuisterveen en omgeving
geen limiet voor deelname aan de
gebruikt kunnen worden. Uit de
zelf. In een aparte ruimte staan nu
bank. Er zijn ook mensen die uit de
buurt krijgen we brood van bakker
twee vriezers en een koelkast en
bewindvoering komen en dan zijn
Van der Bijl en van de Jumbo in
er is plaats voor opslag op de zolproblemen niet een, twee, drie opSurhuisterveen alle overgebleven
der. Dat is wel belangrijk, want de
gelost. Er komen nu door de crisis
vlees. En dat is heel veel. Dat kan
ene keer heb je veel aanvoer en de
ook mensen die failliet zijn gegaan
de vriezer in of gaat verder de provolgende keer weinig. Met wat er
en werklozen. En over een poosje
vincie in. De HEMA doet mee en
uit Drachten komt, kunnen we de
zie je de mensen die hun appeltje
een diepvriesbedrijf. En toch zijn
pakketten niet vullen.”
voor de dorst hebben opgegeten.
er gemeenten die lang zeiden: arNiet alle mensen kunnen zelf hun
Wat je ook veel tegenkomt, zijn
moede, dat komt bij ons niet voor.”
pakket ophalen. “Wij adviseren
belastingproblemen. Teveel gekreNieuw is de samenwerking
hun dan om iemand anders, bijgen huursubsidie en zorgtoeslagen
met Stichting Jarige Job en het
voorbeeld de buren of familie
die terugbetaald moeten worden.
Jeugdsportfonds. Kinderen zijn
te vragen. Dat is moeilijk, want
Het zijn kleine schulden waardoor
vaak de dupe van de situatie thuis,
soms schamen ze zich ervoor. Er
mensen net vast komen te zitten.”
maar via deze instanties kunnen
is iemand van wie de kinderen het
De screeners kijken vooraf of de
ze gewoon meedoen met klasgezelfs niet weten. Of we vragen ze
aanvrager wel aan de financiële crinootjes. Wat kun je nou als partiop het afhaalpunt rond te kijken
teria voldoet. “We voeren ook een
culier doen voor de voedselbank?
of ze met een ander mee kunnen
gesprek. We zijn geen maatschap“Eigenlijk alleen maar geld storten.
rijden. Voor vier klanten die echt
pelijk werkers, maar we kunnen de
Want we maken wel kosten, zoals
niemand hebben, stelt kringloop
mensen wel wijzen op vrijstelling
vervoerskosten en opslagkosten.”
Radarwerk een busje met chaufvan belasting bijvoorbeeld. Of dat
De screeners horen ook wel kritiek
feur beschikbaar die de pakketten
men via AV Frieso in aanmerking
op het werk van de snelst groeiin de gemeente rondbrengt. Maar
komt voor een goedkope ziekteende bank van Nederland. “Bijwij willen er niet zelf tussen zitten,
kostenverzekering. Maar eerst wilvoorbeeld: ze roken en drinken bij
want dan zijn wij de schuldige als
len we alle inkomsten en uitgaven
het leven’ of: ‘ze hebben wel een
er iets misgaat.”
zien. Men moet met bewijzen kohond’. Maar dat betalen ze uit het
men. We moeten zakelijk blijven,
voor hen beschikbare budget. Durk
Crisis
behalve voor een schrijnend geval.
en Lutske worden er een beetje
In de loop van de vier jaar dat de
Dan wordt eerst eten gegeven en
emotioneel van. “Men vergeet de
voedselbank Achtkarspelen bedaarna een gesprek gevoerd.”
werkeloosheid of de slaande ruzie
staat, hebben ook de gemeenten
waardoor het echtpaar uit elkaar
Kollumerland, Dongeradeel en TyBlij
gaat. Je weet niet hoe blij sommitsjerksteradiel een voedselbank
Het voedsel dat via het centrale
ge cliënten met de voedselbank
gekregen. “De kring om ons heen
depot uit Meppel via Drachten
zijn: kinne we teminsten wer ite.”
is dus gesloten”, vertelt Lutske.
komt, is vrijwel nooit vers. Drach“Dat is heel belangrijk. We hoeten verdeelt vooral houdbaar eten
ven nu niet meer iemand af te
en drinken over de Friese voedsel-

(advertentie)

De volgende
Binnenste
Buiten
Post
wordt verspreid
in de week van
22 april 2013.
De krant niet
of te laat ontvangen?
Meld het zo snel mogelijk
met uw adres bij:
Piet Pettinga,
tel. 540014/06 12325671,
e-mail: p.pettinga8@chello.nl
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Bû tenp oster s o m u tens Eddy Medema
Hallo Buitenposters/ Bûtenposters,
Als oud-Buitenposter heeft de redactie mij gevraagd een stukje te schrijven voor de ‘De Binnenste Buiten Post’.
Nadat ik het levenslicht zag in St.Annaparochie
(1972) ben ik op éénjarige leeftijd naar Buitenpost gekomen. Eerst elf jaar aan de Barrage nr.1
gewoond, waarna op twaalfjarige leeftijd verhuisd werd naar de Jelgersmastraat nr. 2.
In die periode de basisschool ‘de Fakkel’ doorlopen, waarna de MAVO (Irenestraat) en HAVO
(Lauwers College) volgden. Na de HAVO volgde
de HTS in Leeuwarden (1990) waar ik de opleiding tot bouwkundig ingenieur volgde met specialisatie architectuur. Tijdens deze opleiding heb
ik een half jaar als stagiair in Jeruzalem (Israël)
gewerkt. Na de HTS volgde de opleiding tot architect aan de Academie van Bouwkunst in Groningen, de stad waar ik toen ook ben gaan wonen (1995). Tijdens deze opleiding werkte je als
tekenaar/ontwerper bij een architectenbureau.
Eerst twee jaar in Hoogeveen en later drie jaar
in Groningen.
Tijdens mijn werk als architect heb ik een vliegbrevet (private pilot license PPL) gehaald voor
het hobbyvliegen bij een vliegclub. In 2003 ben
ik 6 maanden met onbetaald verlof naar Curaçao
gegaan en heb ik daar als freelance architect gewerkt. De reden voor deze beslissing was het
feit dat mijn huidige vrouw Mareen, toen nog
vriendin, daar een jaar stage ging lopen voor
haar opleiding. Ik ben haar eerst twee keer drie
weken wezen opzoeken (vakantie) en toen haar
de laatste zes maanden van haar verblijf vergezeld. Tijdens deze periode kwam bij mij het besef dat ik bij terugkomst in Nederland ontslag
zou gaan aanvragen en weer op 31-jarige leeftijd
de schoolbanken in zou gaan om mijn fascinatie
voor het vliegen te volgen en verkeersvlieger
te worden. Na deze 18 maanden durende op-

leiding aan de Dutch
Flight Academy te
Eelde en een typerating voor de Airbus
A320 in Berlijn ben ik
bij Air Berlin in Duitsland terecht gekomen
als piloot. Eerst vanuit
Hamburg/Hannover
binnen Europa gevlogen en nu vanuit
Düsseldorf
wereldwijd (longdistance) op
de Airbus A330 met
bestemmingen
als
New York, Los Angeles, Miami, Vancouver, Caribisch gebied,
Bangkok, Abu Dhabi,
Kaapstad, Mombassa
etc. Naast mijn fanEddy Medema in de cockpit (eigen foto)
tastische baan als piloot voer ik vanuit huis
nog als zelfstandig architect mijn eigen bureau.
sporten te beoefenen. Naast het volleyballen,
Ik ben bezig met kleinschalige ontwikkelingen
ben ik ook graag aan het hardlopen, fietsen en
waar ik zelf als architect mijn eigen opdrachten
zwemmen. Ik had mijzelf 2 jaar geleden als doel
uit genereer. De afwisseling van beide functies
gesteld om voor mijn veertigste verjaardag een
geeft mij veel voldoening. Enerzijds het verkentriatlon te doen, maar dan wel de echte, de Iron
nen van de wereld en haar verschillende cultuMan (3,8 km zwemmen, 180 km fietsen en
ren en anderzijds de creativiteit in de projecten
42,2 km hardlopen). Dat doel heb ik vorig jaar 2
waar ik mee bezig ben. Mareen en ik wonen nu
weken voor mijn veertigste verjaardag gerealisinds januari 2011 in Doorwerth (bij Arnhem) in
seerd. Ben er van overtuigd, dat als je heel graag
een heerlijk huis in een fantastische omgeving
iets wilt in je leven en je er ook voor de volle
(Veluwe) en op een uur rijden afstand van Düshonderd procent voor gaat, dat je het dan ook
seldorf. Mareen werkt als senior consultant bij
kunt. Ik schijn namelijk ook op mijn twaalfde, als
Randstad Professionals in Arnhem. We plannen
mensen mij vroegen wat ik later wilde worden,
nu gezinsuitbreiding. Ik ben inmiddels 40 jaar
piloot of architect als antwoord te hebben gegeen Mareen is 32 jaar. Je moet nu eenmaal je
ven. Beide kan natuurlijk ook.
doelen stellen. Over doelen gesproken. Naast
mijn werkzaamheden probeer ik ook de nodige

D e foto

Bijeenkomst
Prinses Beatrixfonds
Hierbij wil ik de collectanten en de collectanten van voorheen graag uitnodigen voor en
bijeenkomst van alle collectanten van het Prinses Beatrix Spierfonds.
Datum:
Tijd:
Plaats:

10 april 2013
20.00uur
The Point,
Voorstraat 54,
Buitenpost

Indeling van de avond:
20.00 uur:
Ontvangst koffie en cake
20.15 uur:
Opening
20.30 uur:
Mevr G van Buizen Hopman
(uitleg Spierfonds)
21.15 uur:
Pauze
21.30 uur:
Vraag en antwoord
22.00 uur:
Einde

Prijsuitreiking Valentijnsactie van de BUVO. Vanaf links: Alberta Link en dochtertje, Dhr. B Kort, Greetje van Eig,
Mevr. Westra, Fam. RJ Hovius-Dijkstra, Tea Kaldewaj, Fam. D de Vries en Carin Knoop. Gehurkt, Marten v/d Veen
en Mo Alimo. (eigen foto)

Namens het Prinses Beatrix Spierfonds hoop ik
een ieder deze avond te verwelkomen.
Indien er mensen zijn die langer dan tien jaar
gecollecteerd hebben zou ik dit graag van u vernemen voor 2 april 2013.
Nieuwe collectanten zijn ook van harte welkom.
Met vriendelijke Groet
Collecte Organisator Buitenpost
J Kooistra, Molenstraat 36,
9285 PC Buitenpost,
telfnr 0511-541059
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Desperate
Hyveswife
-12Gesien Leguijt, 29 jaar, moeder
van drie zoons. Hier is het verhaal
van een doodgewone huisvrouw,
een doodgewone moeder met een
doodgewoon leven.

Baaldag!

Soms heb je het……en soms heb
je het niet! Vandaag heb ik het
duidelijk niet. Het is tijd voor een
echte baaldag. Met bijbehorend
zeurderige column natuurlijk. Het
begon vanmorgen in alle vroegte……wie heeft ooit mijn jongste
telg voorgehouden dat de dag om
5:50 al begint! Wijs me de man /
vrouw en ik draai hem / haar eigenhandig in het nekvel! (ehhh…
das wel heel rigoureus, maar je
snapt me!) De andere jongens deden het iets beter, om 6:05 ging
het lichtje aan van onze middelste
spruit. En om klokslag 6:30 hoorde
ik uit het laatste bedje een welgemeend: ‘De klok slaat!!!! Ik ben
WAKKERRRRR!!!’ Ik ben natuurlijk een kei-goede-moeder ……..
dus ik viste ze uit hun bedjes (knoffelde de jongste er -zachtzinnig
weer in) en deed een super-leerzame-leuke-Tinkerbell-DVD in de
tv op onze ouderlijke slaapkamer.
Met een ‘ jongens-moet-je-kijkenwat-een-lief-elfje’-achtige opmerking draaide ik me op mijn goede
oor en dommelde rustig weer in,
de jongens met open monden in
de realiteit achterlatend (volgens
mij zijn ze smoorverliefd op die
leuke blonde hoofdrolspeelster).
Een uur later schrok ik wakker
van een puntig elleboogje op
een pijnlijke plek en bleek Tinkerbell bijna aan het eind te zijn van
haar nieuwste film. Tijd om naar
beneden te gaan. En het moet
gezegd: ‘ik ben ’s morgens niet
één van de snelsten’ En als mijn
dosis cafeïne er nog niet inzit ben
ik ronduit ‘LANGZAAM’. Dus……..
ik kreeg mijn portie gillende jongetjes vóór mijn portie cafeïne en
dat is nóóit een goed idee! Laten
we het er maar op houden dat ik
me moeizaam door het gegil heen
heb geworsteld en nu achter de
computer zit met mijn tweede
bakje leut. En het doet me goed!
De jongens spelen met de lego
(wat betekend dat het overal ligt,
zelfs in mijn haar, maar ze het niet
krijgen op de plekjes waar ze het
zouden willen hebben)….dus af
en toe nog een zeurend ventje
om mijn benen die ik nu (na mijn
koffie) zelfs met een glimlach wil
helpen. Af en toe komt er ook een
jongetje met een stukje lego in
een gat waar het niet hoort, denk
aan; neus, mond of oren, al het
andere is gewoon te vies voor de
vroege ochtend!). En ik? Ik neem
vandaag maar eens een baaldagje, geen gezeul met wasmanden…geen geknoei met stofdoeken en wc-schoonmaakmiddelen.
Maar lekker spelen met de kids
en straks allemaal ff onder een
stomende, stromende douche.
HULDE aan de uitvinder van de
baaldag!
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Ate G ri j p stra
DorpsDenker -22‘En hoe zit het met jou? Ben jij eigenlijk wel gelukkig?’ Die vraag
werd me recentelijk recht op mijn
raap af gesteld. En nog zonder dat
ik er verdacht op was ook! Enigszins
verbouwereerd staarde ik voor me
uit en stond op het punt om iets te
mompelen in de trant van: ‘Eh... ja,
best wel... eigenlijk.’ Totdat ik me
ineens realiseerde dat het naar alle
waarschijnlijkheid niet om een stukje
oprechte belangstelling richting mijn
persoontje ging, maar om een verkapte manier om aan te geven dat de
spreker zelf nog wel het één en ander ontbeerde wanneer het op daadwerkelijke gelukzaligheid aan kwam.
Ha! Leer mij de mensheid kennen!
Is het immers meestal niet zo dat de
‘hoe-gaat-het’-vraag een slap voorwendsel is om aandacht voor het hemelhoog tronende Zelf op te eisen?
‘Druk, zei je? Och, praat me er niet
van. Als je eens wist hoe mijn baas
míj afbeulde de laatste tijd...’ ‘Niet
helemaal fit, zei je? Och, toch. Maar
weet je, zelf kwakkel ik ook heel wat
af de afgelopen maanden. Had ik je al
verteld dat ik binnenkort...’ Enzovoort.
Etcetera. En dergelijke. U herkent het
allemaal vast wel. De gezonnebrilde
tekenfilmheld Johnny Bravo heeft
het misschien nog wel het meest
treffend samengevat in zijn uitspraak:
‘But enough about you. Let’s talk
about me.’ En toch... ondanks het
feit dat ik de vermomde zelfzoekerij van degene die mij zo plotsklaps
aansprak onmiddellijk herkende voor
het was, ondanks mijn altijd vlijmscherpe visie op het menselijk tekort,
ondanks mijn aangeboren neiging
om alles en iedereen om me heen
met een ﬂinke cynische korrel zout te
nemen, ondanks al mijn ondanksen,
toch... liet de ietwat overrompelende
vraag me niet los. ‘Ben jij eigenlijk wel
gelukkig?’ Tsja... maar wat is dan de
definitie van geluk? Als wroeters in
de filosofische potgrond van het bestaan zijn u en ik vanzelfsprekend al
heel lang geleden tot de overtuiging
gekomen dat we het heil niet moeten
zoeken in geld en goed. Het materiele lost immers nooit en te nimmer
de voorgespiegelde vreugde in. Een
ieder die wel eens ‘iets nieuws’
heeft gekocht, weet dat de eerst zo
onweerstaanbare glans doorgaans
binnen een week weer verdwenen
is. Wat zeg ik? Binnen een dag...Maar
wat maakt een persoon dan ten diepste happy? Liefde soms? Of muziek?
Of zonneschijn? Of...? De zwaar onderschatte diepdenker R. Froger gaf
ooit al het antwoord: ‘Álles kan een
mens gelukkig maken’. Zelfs een vers
kopje thee.Helaas weten we allemaal
dat kopjes thee nooit heel erg lang
vers blijven. Anders gezegd: geluk is
vluchtig. En er voortdurend angstvallig achter aan jagen, levert doorgaans
alleen maar minder gelukzaligheid en
meer frustratie op. De wijsheid lijkt
hier dus overduidelijk een ander pad
te wijzen: waarde Gelukzoeker, zoek
het geluk juist niet, opdat het je niet
ontwijke en de hele bliksemse boel je
louter teleurstelle. Doe veeleer datgene wat je hand vindt om te doen en
wie weet word je er per ongeluk nog
gelukkig van ook. Zo. Niet onaardig
geformuleerd, naar wij dachten. En
warempel: dat leek zowaar wel een
geluksﬂitsje in ons binnenste.
Hoogachtend,
Uw DorpsDenker,
drs. A . Grijpstra
(Facebook/Dorpsdenker Buitenpost)
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Gewoon Eline

De O.D. - groep (7)
Teake Roorda van de Jeltingalaan
was uit hetzelfde hout gesneden als
Gosse Enzerink, voor geen kleintje
vervaard. Hij was één der eersten bij
de O.D. – groep Buitenpost en zorgde op 7 september 1944 voor de bewaking, toen een aantal manschappen onder leiding van Goffe Hoogsteen de rails onklaar maakten voor
de treinontsporing in Oost. Samen
met Pijnacker zochten beiden de geschikte personen voor de groep. Bij
de beide wapentranporten, vanaf het
Steenvak bij Ee en die vanaf de Lits,
was hij betrokken. Bij het tweede
transport waaide het hard en werd
het moeilijk om het vaartuig tegen
de wind in te varen. Bij Blauwverlaat
Van beide mannen op de voorgrond, rechts: Teake Roorda in de legerplaats Seedorf,
lag een Duitse sleepboot die juist
Duitsland. (foto: mevrouw Roorda)
westwaarts zou vertrekken. Zonder
de minste schroom vroeg Teake of
ze ook hén konden trekken. Dat kon, maar dan moest er
woning werd op deze manier van twee kanten geheel
met boter en spek betaald worden. Voor twee pond boter
ingesloten. Dichterbij gekomen zagen ze enkele persoen een stukje spek van Jaap Elzinga konden ze aanhaken.
nen voor de ramen. Na een paar waarschuwingsschoten
Midden op het Bergumermeer werden ze losgemaakt en
verdwenen ze, maar kwamen niet naar buiten. Teake bezochten ze de Lits op. Dat was Teake. Thuis aan de Jeltingaf zich daarop, zoveel mogelijk dekking zoekend, naar
galaan gaf hij wapeninstructie aan verschillende groepsde woning. Daar sommeerde hij de mensen om naar buileden. Als groepscommandant van de groep Buitenpost
ten te komen. De Haan gaf hieraan gevolg. Deze moest
kende hij al de leden en was hij steeds op de hoogte van
nu op zijn beurt de anderen waarschuwen en riep naar
hun verblijfplaats. Zaterdag de 14e april 1945 behoorde
de zolder: “Pier, ze zijn er al, kom er maar af”.Zowel Pier
hij tot de zes vrijwilligers, die als eersten de Duitse wacht
als zijn zoon kwamen daarop met de handen omhoog
bij Blauwverlaat overrompelden. Toen hij de Duitse post
naar buiten. Daarmee was de meest beruchte verrader
met de handen omhoog op de brug zag staan, wist hij
in deze contreien gearresteerd. De beide Nobachs en De
dat het nu zijn beurt was. Met één sprong was Teake bij
Haan werden lopend naar Blauwverlaat gebracht. Maar
de deur van het café, schopte de deur van de gelagkamer
onderweg dreigde het nog mis te gaan. Onverwacht zag
open en schreeuwde: “Handen omhoog”. De overromPier kans in het kanaal te springen. Maar Teake en Pop
peling was compleet. De militairen kregen geen enkele
Bakker sprongen hem direct achterna en brachten hem
kans om hun wapens uit het rek te halen. Eén waagde
weer op het droge. Pier werd nu op een ladder vastgenog een vluchtpoging, maar één schot was voldoende
bonden en zo naar Blauwverlaat gebracht. Groot was
om hem tot staan te brengen. Direct daarop namen zo’n
de vreugde bij de brug toen Teake daar met de meest
vijftig manschappen hun posities in rond de brug, die nu
gevreesde mensenjager terug kwam. Maandag de 16e
stevig in handen van de N.B.S. was. De volgende dag, 15
april werd het nog even spannend bij de Laatste Stuiver
april, ging Teake mee met de groep richting Stroobos om
(zie dl. 30). Hierbij was ook Teake Roorda met zijn groep
de bemanningen van de schepen gevangen te nemen.
betrokken. Dit spannende slot betekende eveneens een
Bij Gaarkeuken keerden ze terug met de schepen die ze
einde aan drie zeer roerige dagen. Teake kwam nu in een
onderweg hadden buitgemaakt. Toen ze in de namiddag
rustiger vaarwater terecht, het bewaren van orde en rust.
weer bij de brug van Srtoobos kwamen, kreeg Van MouTerug gekeerd in het normale levenspatroon werd hij berik bericht dat de beruchte Pier Nobach zich waarschijnlijk
roepsmilitair. Op 55-jarige leeftijd ging hij met pensioen
had verscholen bij H. de Haan in de Stroobosser mieden.
in de rang van luitenant – kolonel. Hij was o.a. de laatste
Teake kreeg de opdracht om met zeven man een ondercommandant van de Prins Hendrik kazerne te Leeuwarzoek in te stellen en hem eventueel te arresteren. Een
den.
groep van vier man ging nu langs de Friese Dijk in de
richting van de woning, terwijl een groep van drie man
Jasper Keizer
door de Surhuizumer mieden door de weilanden trok. De

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?’

Onze nieuw website is klaar! w w w.binnenbuitenp ost.nl
K lik d an op de link van de krant.
U kunt er terecht voor info over de red actie/ ad ver tenties / kopij.
O ok vindt u er het archief van ar tikelen en kranten.

H et m o nument

Marginaal
We zaten aan de keukentafel te
eten, maandagavond rond een uur
of zes. Mijn nieuwe, Belgische
huisgenootjes en ik. Etensresten
plakten nog op de tafel van de avonden daarvoor en er stroomde een
koude buitenlucht door de keuken
om zo de stank uit de frituurpan
(in het Vlaams ook wel “frietketel”
genoemd) te verdrijven. Het was
inmiddels mijn derde week in België en ik had nog maar weinig te
vertellen. Ook de drie mannen en
het meisje met wie ik aan tafel zat,
aten stilletjes het prakje eten op wat
ze die avond daarvoor nog van hun
moeders mee hadden gekregen.
Voorzichtig probeerde ik het volgende. “Hé, mannen…?” Iedereen
keek op. Moment suprême, Eline.
“Vraagje aan jullie. Waarom gaat
een Belg op vrijdag altijd door het
raam naar binnen?” Met een grote
grijns op mijn gezicht keek ik mijn
huisgenoten aan en wachtte geduldig op een antwoord. Ik had dit altijd
al eens willen doen, sadist die ik
ben. Ik: “Omdat het weekend weer
voor de deur staat!” Natuurlijk bleef
het stil. Hij kwam niet aan en dat
had ik van tevoren kunnen weten.
En welnu, je hebt vast wel eens gehoord van het spreekwoord ‘lachen
als een boer met kiespijn’. Dit was
zo’n momentje. Vier boeren met
kiespijn keken elkaar vragend aan
en ik zag ze denken: “’t Zotteke…”
Voordat ze iets konden zeggen ging
ik over naar poging twee. Ik stond
nu toch al voor lul. “En waarom
loopt een Belg op maandagochtend
naast zijn fiets?” Weer bleef het
stil en het leek erop dat ik moest
ophouden met het tappen van Belgenmoppen. “Omdat het weekend
er dan op zit!”, brulde ik het uit van
het lachen om mijn eigen goede
grappen. Mijn huisgenootjes deden kort daarna nog een verwoede
poging om moppen over Nederlanders te vertellen, maar zelfs om
elkaars grappen konden ze al niet
meer lachen. Nederlanders blijven
baas boven baas als het gaat om
het tappen van Belgenmoppen. Het
enige wat ik die avond nog te horen
kreeg van één van de mannen was:
“Amai, Eline, da’s echt marginaal
hè…”

S p r e k w u r d f a n ‘e m o a n n e
Guod
Guod is in wurd mei ferskate betsjuttingen dat net sa mar letterlik oer
te setten is yn it Nederlânsk. As je ‘guod’ yn it nederlânsk oersette mei
‘goed’, ûntstean de moaiste Frysismen.
Us heit spuide raar guod doe’t ik fierstente let thús kaam
Mijn vader was woedend toen ik veel te laat thuis kwam
( Ons vader spuugde raar goed …)

In het februarinummer van De Binnenste Buiten post werd aangekondigd om de 12
(rijks)monumenten die onze woonplaats rijk is eens stuk voor stuk met foto en enige
tekst naar voren te halen. Hieronder ziet u het pand Oude Havenstraat 1 oftewel de
Mariakerk met toren op omheind kerkhof. In het monumentenregister, zoals dat bij de
gemeente berust, staat de volgende beschrijving.
In 1613 na een brand herbouwde dorpskerk met vijfzijdig gesloten koor, welk gedeelte
door steunberen geschoord is. Ongelede 12e eeuwse toren, later verhoogd. In de kerk
gotisch doopvont, preekstoel met rugschot en klankbord, alles 1769, doophek, doopbekkenhouder, vijf herenbanken, waarvan twee overhuifd. Zes rouwborden 1720-1780,
epitaaf (grafsteen) 1759, zeven 17e eeuwse wapenborden, zes 16e eeuwse zerken,
zevenentwintig 17e eeuwse zerken en een kinderzerkje, drie 18e eeuwse en twee 19e
eeuwse zerken in de kerk en een 17e eeuwse op het kerkhof.

Yn ‘e oarloch hienen de minsken in bulte libben guod by har
In de oorlog hadden de mensen veel last van ongedierte
Droegjend waar hjoed, ik haw it guod op ‘e line
Goed weer vandaag, ik hang het wasgoed buiten aan lijn
Ik ha moai guod kocht foar in nije broek
Ik heb mooie stof gekocht voor een nieuwe broek
Hy is tige siik, hy hat guod fan dokter
Hij is erg ziek, hij moet medicijnen gebruiken

Nu ook voor al uw catering!

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

De Nieuwe Voorjaarscollectie
is mooi.......!

De Binnenste Buiten Post

Maatregelen tegen grensoverschrijdend gedrag
Werk je als organisatie met en voor minderjarigen,
dan heb je te zorgen voor een absoluut veilige omgeving. Dat is de mening van het bestuur van de
Stichting Sociaal Cultureel Werk Buitenpost, beter
bekend als ‘it Koartling’. Daarom neemt de organisatie dit voorjaar maatregelen om de veiligheid
verder te vergroten, met de bedoeling om seksueel
misbruik van minderjarigen te voorkomen.
In veilige handen.
Het beleid van de Stichting Sociaal Cultureel Werk
Buitenpost is sinds jaar en dag gericht op het bieden
van maximale veiligheid voor alle bezoekers, inclusief
minderjarigen. Naast allerlei passieve veiligheidsvoorzieningen zijn er bijvoorbeeld maatregelen getroffen
die het bezit en het gebruik van alcohol en drugs door
minderjarigen in om op het sociaal-culturele centrum
effectief tegengaan. Voor het roken geldt in het gebouw sinds enkele jaren voor jong én oud zelfs een
totaalverbod. Alle maatregelen samen zorgen ervoor
dat ouders erop kunnen vertrouwen dat hun kinderen
in ‘it Koartling’ in veilige handen zijn.
Niet de ogen sluiten.
Seksueel grensoverschrijdend gedrag is een breed begrip. Het kan variëren van dubbelzinnige opmerkingen
en seksueel getinte grappen tot aanranding en erger.

Uit onderzoek* blijkt dat 20 procent van de Nederlandse vrouwen en 4 procent van de Nederlandse mannen
een vorm van seksueel geweld (exclusief kwetsende
opmerkingen) heeft ervaren vóór hun 16e levensjaar.
Om die reden kan en wil het bestuur van de Stichting
Sociaal Cultureel Werk Buitenpost de ogen niet voor
dit fenomeen sluiten. Daarom neemt de organisatie dit
voorjaar maatregelen om de veiligheid in ‘it Koartling’
verder te vergroten, met de bedoeling om seksueel
misbruik van minderjarigen te voorkomen.
Intentieverklaring.
Het bestuur van ‘it Koartling’ heeft op 12 maart 2013
een intentieverklaring opgesteld, waarin kort en bondig
staat aangegeven wat door de organisatie zal worden
gedaan om seksueel overschrijdend gedrag te voorkomen. Het doel van de intentieverklaring is te zorgen
voor een veilig klimaat binnen de eigen organisatie
door seksueel misbruik bespreekbaar te maken, iedereen die bij de organisatie is betrokken goed te informeren over het beleid ten aanzien seksueel misbruik, het
risico op seksueel misbruik zo klein mogelijk te maken
en incidenten onmiddellijk en op gepaste wijze af te
handelen. De maatregelen zullen betrekking hebben
op alle activiteiten die door of namens ‘it Koartling’
worden georganiseerd.

Nieuwe jongerenwerker bij It Koartling verwelkomd
Vraaggestuurde ondersteuning voor voorlopig één jaar
Vanaf 1 januari 2013 moesten vrijwilligers en jongeren
van ‘it Koartling’ het tijdelijk zonder de noodzakelijke
ondersteuning door een jongerenwerker stellen. De
gemeente was wel bezig met het zoeken van een
nieuwe jongerenwerker, maar het duurde allemaal langer dan gewenst. Inmiddels heeft ‘it Koartling’ echter
de eerste gesprekken gevoerd met de nieuwe jongerenwerker: Wiebe Kootstra. Op basis daarvan heeft de
organisatie het volste vertrouwen in een vruchtbare
samenwerking, maar zij hoopt dat die — mede in het
licht van de actuele ontwikkelingen (de voorgenomen
decentralisaties op het gebied van jeugd, werk en
zorg) — langer zal duren dan één jaar, zoals nu op papier staat.
Professionele ondersteuning.
De gemeente Achtkarspelen is verantwoordelijk voor
het lokale welzijns- en jongerenbeleid. Voor de uitvoering daarvan schakelt de gemeente gespecialiseerde
organisaties in. Daarbij gaat het om plaatselijke instellingen – zoals de Stichting Sociaal Cultureel Werk
Buitenpost (‘it Koartling’) – die volledig draaien op vrijwilligers, en professionele organisaties, die over goed
opgeleide beroepskrachten beschikken.
Tot eind 2012 was Timpaan Welzijn verantwoordelijk
voor de professionele inbreng bij de uitvoering van het
welzijns- en jongerenwerk in de gemeente Achtkarspelen. In dat kader leverde Timpaan Welzijn o.a. de
jongerenwerker die ‘it Koartling’ (en andere organisaties) de onmisbare ondersteuning bood bij de voorbereiding en uitvoering van het kinder- en jongerenwerk.
Timpaan Welzijn verdween van het toneel en vanaf 1
januari 2013 moest ‘it Koartling’ het zónder professionele input stellen.
Nieuwe jongerenwerker.
Begin dit jaar heeft de gemeente Achtkarspelen het
bedrijf ‘Young & Leisure’ van Wiebe Kootstra gevraagd
om de plaats van Timpaan Welzijn in te nemen en om
ondersteuning te gaan bieden aan de sociaal-culturele
instellingen in de dorpen.
Na een eerste kennismaking eind januari hebben er
inmiddels enkele inhoudelijke gesprekken plaatsgevonden tussen Wiebe Kootstra en het bestuur van ‘it
Koartling’. In vervolg daarop maakt Wiebe zijn opwachting bij de jongeren in ‘it Koartling’.
De komst van de nieuwe jongerenwerker betekent
goed nieuws voor het kinderwerk in ‘it Koartling’, maar
vooral ook voor de jongeren van de Jeugdsoos. Door
het ontbreken van de noodzakelijke ondersteuning

Intentieverklaring preventie
seksueel misbruik minderjarigen
Het bestuur van de Stichting Sociaal Cultureel Werk Buitenpost (‘it Koartling’) verklaart:
1.
De
maximaal
haalbare
voorzorgsmaatregelen
te
nemen binnen de eigen organisatie om seksueel misbruik
van
minderjarigen
in
het
vrijwilligerswerk
te
voorkomen.
2. Er zorg voor te dragen dat deze maatregelen toepassing krijgen in de praktijk
van de activiteiten die door of namens ‘it Koartling’ worden georganiseerd.
3. Waar mogelijk actief gebruik te maken van de methoden en materialen in de stappenplannen die voor dit doel in het landelijke project ‘In Veilige Handen’ zijn ontwikkeld, waaronder de gedragscode.
4. Ervoor te zorgen dat in de eigen organisatie besluiten zijn genomen en
draagvlak is gecreëerd voor de toepassing van de maatregelen ter preventie
van seksueel misbruik van minderjarigen, binnen een jaar na ondertekening.
5. Zich te zullen aansluiten bij het registratiesysteem ten behoeve van het
voorkomen van seksueel misbruik van minderjarigen in het vrijwilligerswerk *.
Onder seksueel misbruik verstaan we:
‘Elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale,
non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon
die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren, en/of
plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding en/of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens de zedenwetgeving in het
Wetboek van Strafrecht.’
Het doel van deze intentieverklaring is te zorgen voor een veilig klimaat
binnen de eigen organisatie door seksueel misbruik bespreekbaar te maken, alle betrokkenen bij de orga-nisatie goed te informeren over het beleid ten aanzien van seksueel misbruik, het risico op seksueel misbruik zo
klein mogelijk te maken en incidenten op adequate manier af te handelen.
Buitenpost, 12 maart 2013
Het bestuur van
de Stichting Sociaal Cultureel Werk Buitenpost

Gedwongen verhuizing door
sluiting van Nieuw Herbranda
Een ouderensoos, De Oanrin, de biljartclub, koersbal, volksdansen … allemaal activiteiten voor ouderen. Ze zijn tot nu toe gehuisvest in ‘Nieuw
Herbranda’, waar zij trouw door veel Buitenposters worden bezocht.
was de Jeugdsoos namelijk sinds 1 januari 2013 alleen
beperkt open. Naar verwachting komt hierin nu snel
verandering.
Vraaggestuurd werken.
Wiebe Kootstra zal het komende jaar ‘vraaggestuurd’
werken. De agenda van de jongerenwerker wordt dus
grotendeels bepaald door de inwoners en de plaatselijke instellingen. Wiebe streeft ernaar om een aantal
dagdelen per week in diverse dorpen aanwezig te zijn,
waardoor hij gemakkelijk benaderbaar en bereikbaar is.
Bij signalen uit de samenleving zal door Wiebe samenwerking worden gezocht met de zogeheten ‘ketenpartners’, zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin (GJG),
de buurtagent, scholen, sociaal-culturele instellingen
en de gemeente. Daarnaast zal Wiebe ook meewerken aan het project Grenzen Aan Middelen Misbruik
Achtkarspelen (GAMMA).
Vanuit ‘it Koartling’.
De nieuwe jongerenwerker heeft aangegeven voor
zijn werkzaamheden in Buitenpost graag z’n intrek te
nemen in ‘it Koartling’. Daardoor beschikt hij over een
herkenbare en laagdrempelige werkplek.
Wiebe Kootsta is telefonisch bereikbaar op nummer 06-25 250 365, of via e-mail op het adres info@
youngandleisure.nl.

Kinderwerkactiviteiten komende maand!
Op woensdag 17 april organiseert It Koarting in samenwerking met dansschool Swing & Move een swingende middag! Hou je van dansen of wil je graag de
salsa hiphop leren? Doe dan gezellig mee tijdens deze
workshop. Tijdens de workshop leer je de salsa hiphop.
Je kunt je opgeven tot vrijdag 12 april. Dit kan via mail: itkoartling@gmail.com of via het telefoonnummer: 0511541214. Maximaal 50 kinderen. Leeftijd: 6 t/m 12 jaar.
Tijd: 14.30 - 16.00 uur.Let op: de workshop wordt gegeven op de dansschool. Hier mag je meteen naar toe
komen. Het adres is: Einsteinstraat 3a in Buitenpost.
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Woensdag 27 maart - Knutselmiddag - een Paastak
maken. De paasdagen zijn vlakbij en we maken er
daarom iets moois van! Kosten: 1 euro. Tijd: 14.30 tot
16.00 uur. Opgave voor 25 maart, zie onderaan.
Woensdag 24 april - Knutselmiddag - kleien! Je krijgt
een lekker brok klei en mag er met onze hulp je fantasie uitleven! Kosten: 1 euro. Tijd: 14.30 tot 16.00 uur.
Opgave voor 22 april, zie onderaan.
Opgave kan of via email: itkoartling@gmail.com of op
telefoonnummer 0511-541214. Alle activiteiten vinden
plaats in It Koartling aan de Schoolstraat 31.

Gedwongen verhuizing.
Het hoofdgebouw van ‘Nieuw Herbranda’ biedt sinds jaar en dag onderdak aan tal van activiteiten voor mensen vanaf 55 jaar. Het gebouw verliest
echter zijn functie en gaat dit jaar sluiten. Dit is erg vervelend voor een
aantal activiteiten en groepen, waarvan sommige al heel lang van de accommodatie gebruik maken. Zij zijn gedwongen om elders in het dorp een
nieuw onderkomen te zoeken.
Helpende hand.
De Stichting Sociaal Cultureel Werk Buitenpost wil graag proberen om vervangende huisvesting aan te bieden. Helaas is de ruimte in ‘it Koartling’
niet toereikend voor álle activiteiten. Niettemin zijn inmiddels met enkele
groepen al afspraken gemaakt over het gebruik van ruimte in ‘it Koartling’.
Kostenstijging.
Voor de getroffen activiteiten en groepen is een bijkomend probleem dat
voor hen een forse kostenstijging dreigt. De gebruikskosten in ‘Nieuw
Herbranda’ waren namelijk bijzonder laag. Hoewel ‘it Koartling’ door de
gemeente Achtkarspelen wordt gesubsidieerd, is de organisatie genoodzaakt om voor de nieuwkomers hogere tarieven te vragen dan waaraan zij
gewend waren. Dit komt omdat de Stichting Sociaal Cultureel Werk Buitenpost alléén subsidie krijgt voor het jeugd- en jongerenwerk. Alle ándere
activiteiten en ook de huisvesting daarvan vallen daarbuiten. Dit betekent
dat de Stichting voor de nieuwkomers tarieven moet hanteren die minimaal kostendekkend zijn.
Gebruik in zelfbeheer.
Voor de activiteiten en groepen waarvan vaststaat dat die naar ‘it Koartling’
zullen verhuizen is echter een oplossing gevonden in de wijze waarop door
hen de ruimte zal worden gebruikt. Daarbij zal sprake zijn van ‘zelfbeheer’.
Dit houdt kort gezegd in, dat de betreffende groepen zichzelf binnenlaten,
zelf de ruimte klaarmaken, zelf de koffie en thee zetten en ook zelf opruimen, schoonmaken en het gebouw bij vertrek weer afsluiten.
Nieuwe spelregels.
Mede door dit alles is Stichting Sociaal Cultureel Werk Buitenpost op dit
moment bezig om het ‘totaalplaatje’ van het gebruik en het beheer van
‘it Koartling’ opnieuw in te vullen. Op dit moment wordt o.a. gewerkt aan
nieuwe gebruiksvoorwaarden, duidelijke huisregels en een betrouwbaar
en waterdicht systeem voor het sleutelbeheer.

Meer info?
Wilt u meer informatie over van It Koartling en over activiteiten?
Kijk dan op www.itkoartling.nl

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

Samen met uw zoon of dochter op zwemles, wat houdt dit in?
Op zondag geeft u samen met één van onze medewerkers uw zoon of dochter zwemles.
U krijgt vele aanwijzingen om uw zoon of dochter sneller naar een zwemdiploma te begeleiden
en bent een klein beetje zwemonderwijzer mee.
Snelle resultaten doordat uw kind veel vertrouwen heeft in deze situatie.
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 € 12,80 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.

De Binnenste Buiten Post
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Verkeer in Buitenpost

Op verschillende data is in de reguliere krant melding gemaakt
van wegwerkzaamheden in Buitenpost. Aangezien het om tamelijk ingrijpende veranderingen gaat, rees bij onze redactie
de gedachte dat het waarschijnlijk toch wel nader informerend
zou zijn de punten waar het om gaat eens in onze eigen krant
op een rijtje te zetten, zodat ieder dit eens achter elkaar kan
lezen. We mogen of moeten tenslotte weten wat er allemaal
in ons dorp plaatsvindt, zodat we er rekening mee kunnen
houden. Met gegevens van de gemeente schotelen wij u bovenbedoelde informatie voor.
Kappen lindebomen Kuipersweg
Als alles volgens planning is verlopen, begon de gemeente
op 12 maart jongstleden met het kappen van de lindebomen
aan de oostzijde van de Kuipersweg. Dat de bomen alleen aan
deze kant werden verwijderd, was het gevolg van een soort
compromisvoorstel van het gemeentebestuur. De bewoners
zijn hier al mokkende schoorvoetend en onder protest min
of meer mee akkoord gegaan, met de blijvende vraag: waarom is deze klus niet in één keer aangepakt? Als u dit leest is
het betreffende gedeelte van de Kuipersweg al voor de helft
kaal en het nieuwe gezicht, de veranderde aanblik is op bijgeplaatste foto te zien. Deze ingrijpende operatie behoorde toch
wel even vastgelegd te worden. Hierop volgend zal herplant
plaatsvinden met bomen die geen hinder veroorzaken, zoals
de lindebomen wel deden. Verderop in het voorjaar zullen de
bomen aan de westzijde een vitaminebehandeling krijgen. De
bewoners zal ongetwijfeld uitgelegd zijn wat deze gezondheidsingreep betekent.
Bernhardlaan
Als het goed is, begon Aannemersbedrijf Witteveen uit Surhuisterveen op 18 maart jongstleden met de verbetering en

de herinrichting van de Bernhardlaan. Deze weg loopt vanaf
de Eringalaan in westelijke, zuidelijke en in oostelijke richting
om uit te lopen op de Kuipersweg bij zwembad De Kûpe. Dit
is een behoorlijk lang traject. De Bernhardlaan heeft een belangrijke functie, omdat die niet alleen als woonstraat, maar
ook als ontsluitingsweg fungeert. De Bernhardlaan krijgt een
nieuwe deklaag van asfalt. Ter hoogte van Haersmahiem tot
en met de aansluiting op De Wiek wordt het asfalt vervangen
door bestrating. Hier worden parkeerplaatsen aangebracht.
Alle overige kruisingen met de Bernhardlaan worden snelheidsremmers aangelegd. Witteveen hoopt de werkzaamheden vóór de bouwvakvakantie 2013 af te ronden.

het Lauwers College en de Land- en Tuinbouwschool. Het
fietspad tussen de Sânfinne (toegangsweg woonwagenkamp) en Acht oan de Diken wordt ongeveer 30 centimeter
verhoogd, waardoor de aansluitingen voor de fietsoversteek
minder steil worden. Verder worden de bushaltes verplaatst
naar de Ried en volgens de thans geldende normen ingericht.
De Kuipersweg-zuid wordt tenslotte van een nieuwe asfaltdeklaag voorzien. Omleidingroutes zullen met borden worden
aangegeven. De hierbij afgedrukte tekening geeft aan hoe de
weg-situatie er na de reconstructie uit zal zien. Ook aannemersbedrijf KWS hoopt de werkzaamheden vóór de bouwvakvakantie 2013 afgerond te hebben.

Reconstructie Kuipersweg-zuid
Dit is het gedeelte vanaf de kruising met de Bernhardlaan en De Hoefslag dat in zuidelijke richting
loopt tot de rotonde bij de rondweg op Lytsepost.
In plaats van ‘rondweg’ had hier eigenlijk ‘Bûtenom’ moeten staan. Je hoort eigenlijk nooit dat
iemand via ‘Bûtenom’ gaat. Dat is jammer voor
zo’n toch originele naam. Het bestuur van onze
Vereniging Plaatselijk Belang moet maar eens met
het gemeentebestuur gaan praten om ‘Bûtenom’
meer bekendheid te geven. Aannemer KWS is
intussen begonnen aan of start binnenkort met
een reconstructie van de Kuipersweg-zuid, welk
weggedeelte fungeert als in- en uitvalsweg. Mee
daarom heerst er hier vrij druk verkeer. Langs dit
weggedeelte worden trottoirbanden aangebracht
en op de kruisingen komen plateaus. Op deze plateaus komen ter hoogte van de Akkelei en Acht
oan de Diken middengeleiders ter bescherming
van overstekende fietsers, vooral scholieren van

P r ijs p uz zel

door Gryteke van IJsseldijk

Hoe werkt de puzzel?
Onderstaande woorden zijn van links naar rechts, van rechts naar links,
van boven naar
beneden, van
beneden naar boven en diagonaal in het
Lente
Puzzel
diagram verborgen. De letters mogen meer dan éénmaal gebruikt worden.
De overgebleven letters vormen de oplossing van de puzzel.
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april
koningsdag
maart
ooievaar
takjes
eieren
kroning
narcissen
park
tulpen
gras
lente
nest
stro
vogel
zonneschijn

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 12 april 2013.

Oplossing prijspuzzel februari
De puzzel in het februarinummer heeft
correcte 21 inzendingen opgeleverd!
De oplossing luidde: Er komt een elfstedentocht.
De winnaar is: A.E.S Haijtink, Jeltingalaan 59A.

Nieuwe kopieermachine.
Nu ook in kleur afdrukken, via email, dubbelzijdig,
boekjes maken, automatische invoer enz.
Tevens lamineren tot A3 formaat en inbinden.

Scherpe prijzen!

S p o r tko p p en door Bote de Haan
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Op de MTB langs de elf steden

Albert van Dijken is een echte Elfstedenveteraan. Tweemaal in 1986
en 1997 volbracht hij de schaatstocht; tweemaal wandelde hij van
stad naar stad. Zevenmaal werd de Tocht der tochten op de ﬁets
bedwongen. Albert is dan ook in het bezit van het Elfstedenbrevet. Nu kan men de Elfstedentocht naast deze drie ‘oersporten’ ook
per oldtimer, kano of autoped aﬂeggen, maar Albert verkoos een
zwaarder onderdeel: de mountainbike. Daarbij kreeg hij de steun
van zijn bijna-buurman Eddy de Vries, die een paar huizen verder
op het Molenerf woont. Eddy is twintig jaar jonger en kan alleen
daarom niet bogen op zo’n elfsteden erelijst als Albert. Wel volbracht hij de Elfstedentocht 18 keer op de ﬁets en vorig jaar dus ook
op de mountainbike, kortweg MTB genoemd. Deze monstertocht
van 350 kilometer werd in 2012 voor het eerst georganiseerd als
een wedstrijd voor koppels. Omdat ze echte duursporters zijn en
lid van Wielervereniging Otto Ebbens uit de Westereen kwamen ze
met elkaar in contact en zijn ze vrienden geworden. Voor het clubblad van Otto Ebbens schreven ze over hun ervaringen bij de MTB
Elfstedentocht.. Voor alle duidelijkheid: Team van Biken zijn Albert
en Eddy. Hierbij hun verslag.

Hek nummer 49.... (eigen foto)

Vanmorgen is de eerste gedachte
”It giet oan! ” De elf steden marathon MTB gaat van start.
De afgelopen nacht tot in de morgen heeft het gehoosd. Het belooft
een zware drassige dag te worden.
Team van Biken moet ook aan de
bak. Van tevoren hebben we flink
geoefend en veel meters gemaakt.
De ruim driehonderd MTB bikers
(waaronder 36 Belgen ) krijgen voor
de start eerst een briefing in de Bonifatiuskapel. Het wordt een soort
preek met geboden en verboden. “
Gij zult de aanwijzingen onderweg
opvolgen, gij zult niet door het rode
licht rijden, blijf op het juiste pad dat
van boven af wordt aangestuurd.
enz., enz.”
Om drie uur ‘s middags worden
we eindelijk losgelaten. Eerst 800
m draven, de fiets uit het rek, een
sprongetje en karren maar.Het begint met een tijdrit van 10 km. De
start is in centrum Dokkum al jakerend tussen het winkelend publiek
door. Buiten Dokkum gaat het richting Aalsum. De route in dat dorp
loopt nota bene over het kerkhof.
Omdat het 31 augustus 2012 en
de laatste dag is dat de boeren
mest uit mogen rijden liggen de
weilanden vol met bruine smurrie.
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De verdere route gaat dan ook verder door vers bemeste landerijen.
De GPS leidt ons dan ook door de
stront en we horen menig MTBbiker om ons heen foeteren. Met
fietsen, bidons en zelf helemaal
onder de koeienpoep komen we
weer in Dokkum aan. Na deze tijdrit volgt dezelfde middag nog een
etappe van ongeveer 60 km. Maar
eerst moeten we een pitstop maken om onze Garmin GPS toestel
opnieuw in te stellen. Na dit oponthoud krijgen we gezelschap van de
gebroeders Schleck. Nee niet van
RadioShack maar van Ploeg Ebbenhout. Als ploegmaatjes kunnen
we elkaar mooi ondersteunen.Via
een timmerloods, allerlei paden,
weilanden, een loopstal, het bos
van Oentsjerk en een stuk moeras
komen we bij een pontje aan. Als
bootvluchtelingen op een overbevolkte praam wordt de oversteek
op een uitloper van Grote Wielen
gemaakt. Om negen uur ’s avonds
pasta eten in de grote tent. Een
tweede keer inscheppen was er
niet bij. De laatkomers moesten
tot elf uur op het eten wachten. De
geplande prijsuitreiking van etappe
één ging i.v.m. onenigheid over de
gevolgde route niet door. De GPS

tracks van de prijskandidaten zouden eerst worden bestudeerd. De
uitslag zou dan de volgende avond
bekend worden gemaakt. Om negen uur ’s avonds pasta eten in de
grote tent. Ondanks de douche en
de schone kleren houden wij ook
tijdens de maaltijd de stank van
koeienstront in onze neuzen.
De geplande prijsuitreiking van de
eerste etappe gaat i.v.m. onenigheid over de gevolgde route niet
door. De GPS tracks van de prijskandidaten moeten eerst worden
bestudeerd. De uitslag zal de volgende avond bekend worden gemaakt.
De tweede dag: Vanmorgen om zes
uur loopt de wekker af. Even uitrekken en eruit, want vanaf kwart over
zes is er ontbijt. Na het ontbijt toilet
opmaken, tent uitruimen, weekendtas volproppen, rugzak vullen
en de fiets uit de stalling halen. Om
acht uur worden we de eerste 11
km onder politie begeleiding met
ATB en een motor, heelhuids door
de Leeuwarden geleid. Dus het
wedstrijdelement wordt tijdelijk
geneutraliseerd. Tussentijds even
een stempeltje halen en verder
maar weer. Buiten de stad gaat het
parcours door heel veel weilanden
met heel veel hekken. In Sneek en
IJlst even stempelen en toen weer
heel veel weilanden met heel veel
hekken. Pas na de stempelpost in
Sloten wordt het parcours interessant. Bossen, varens, heuveltjes
en singeltracks wisselen elkaar af.
Bij Rijs nog een stukje bos en dan
is de koek op. Tot Stavoren is het
hoofdzakelijk asfalt. Ook hier een
stempeltje gehaald en toen op naar
de finish bij Camping ‘t Seleantsje
te Molkwerum. Ongeveer om half
drie fietsen we onder de Rabobank
poort door. Om zeven uur hebben
we het voorrecht om aan te schuiven voor het eerste diner. De treuzelaars moeten wachten voor het
diner deel twee.
Om tien uur is er de prijsuitreiking
van etappe twee. Omdat in de eerste etappe teveel onregelmatigheden zijn geweest is de totale uitslag
van deze etappe geschrapt. Dus
geen huldiging van dag één.
In de aansluitende briefing wordt
ons voor dag drie minder hekwerk
beloofd.
De derde dag: Het is een rumoerige nacht. Buiten waait het flink
en binnen is het ook niet helemaal
windstil. Gelukkig geen neefjes of
ander ongedierte, maar wel een
rumoerige buurman, hij heeft ‘s.
nachts een compleet bos omgezaagd. Deze ochtend hetzelfde ritueel als de dag er voor.. I.v.m. de
actiegroep”Lekker laat met glas op

Finish in Dokkum (eigen foto)

straat “ wordt de start een kwartier uitgesteld. Het stempeltje van
Hindeloopen krijgen we vlak voor
de start. Dus direct opstomen naar
Workum. Bij een aantal smalle vlonders is het kwestie van” recht zoals
ie gaat, en gas” Om de file knelpunten te ontlopen hebben we direct
volle bak gereden. Het is jammer
dat we na 25 á 30 km. worden afgestraft. De bomen bij de brug van
Tjerwerd gaan omlaag. Tijdens het
wachten krijgen de Schleckjes en
een ander Otto Ebbens team Dijkbos aansluiting. Gezamenlijk rijden
we verder. In Bolsward stempelen
en bijtanken. Ook in Harlingen en
Franeker wordt er gestempeld. Af
en toe via schuine dijkvakken langs
het Wad gefietst. Tot ver voorbij
Zwarte Haan was het genieten.
Langzamerhand opnieuw landerijen met weer heel veel hekken.
In de buurt van Holwerd krijgen
we nog een soort kasseienstrook
van echt slecht straatwerk te verwerken. Met een MTB is dit best
te doen. Bij Aalsum aangekomen
loopt de route dit keer niet via het
kerkhof, maar over de rondweg.
In de binnenstad van Dokkum zijn
de Garmins het niet allemaal met
elkaar eens. Uiteindelijk bereiken
we na 7 uren flink doortrappen,
om kwart over drie, de finish bij het
Stadhuis van Dokkum. Daar aan de
meet krijgen we de felicitaties, een
lekkere koek, een elfsteden tegeltje en een tuut van onze vrouwen.
Onze uitslag na drie dagen zwoegen, valt niet tegen. De echte prijsrijders buiten-beschouwing gelaten, zijn we aardig vooraan in het
algemeen klassement geëindigd.
Wij als team van Biken vonden de
eerste editie van deze marathon
een hele beleving. Al met al het
was een geweldig evenement. De
schoonheidsfoutjes worden er dit
jaar vast allemaal uit gehaald, zodat

het evenement verder kan groeien
met nog meer deelnemers. Het
totaal voor 2013 is slechts 375 km
Ieder koppel moet een EHBO - en
een fietsreparatieset meenemen.
Ook een mobiele telefoon ingeval
iemand niet verder kan en moet
worden opgehaald is verplicht.
Dit is het 11 steden MTB Marathon
verslag van het Team van Biken.
Eddy de Vries en Albert van Dijken
Voor de MTB elf steden 2013 zijn
er wel zaken veranderd. Zo komt
er naast de wedstrijd ook een toertocht. “Misschien nu wat meer in
onze regio”, hoopt Albert “De eerste overnachting is ergens in Burgum. Beide heren zijn het er over
eens dat mountainbiken een grotere uitdaging geeft dan gewoon
fietsen over gewone wegen. Het
crossen door bossen, heidevelden,
polderdijkjes, historische paden en
ook de weilanden met z’n hindernissen, geeft afwisseling en avontuur.
In het dagelijks leven werkt Albert
voor Liander; hij is 62 jaar en werkt
nu nog 3 dagen per week. “Dus
veel vrije tijd om te trainen” vindt
hij. Eddy is 42 jaar en zelfstandige
in Dak en Zinkwerk. Hij kan zich in
de zomerperiode niet zo gemakkelijk vrijmaken om te trainen. Toch
hopen ze als duo nog jaren door
te gaan en wanneer Fyslan eens
haast zou maken om meer MTB
routes aan te leggen zouden ze
heel tevreden zijn. Op dit moment
is er slechts één mountainbike
baan in Appelscha, terwijl bijvoorbeeld een plaats als Beetsterzwaag
of Bakkeveen met zijn bossen zich
er ook uitstekend voor leent.

Elisabeth de Groot Fries Kampioen Turnen

Schutjassen sociëteit De Freonskip

Heerenveen. Zaterdag 9 maart
was de tweede en beslissende
wedstrijd voor turnsters op niveau
5-6 om de Friese Kampioenstitel.
Twee dames afkomstig uit Buitenpost trainen onder leiding van
Wilma Schouwstra en veroverden
een plaatsje op het podium.

De leden van de sociëteit kwamen
vrijdag 1 maart weer bij elkaar voor
hun maandelijkse kaartavond. Deze
avond telde nog mee voor de competitie en wie uiteindelijk de wisselbeker mee naar huis krijgt. Dat
wordt bekend op vrijdag 5 april als
het seizoen wordt afgesloten. De
eerste plaats ging op 1 maart naar
Foppe de Vries, die, net als Fokje
de Bruin en Jurjen de Haan de volle mep behaalde. De tegenpunten
moesten de beslissing brengen en
deze waren respectievelijk 32 voor
Foppe, 35 voor Fokje en 39 voor
Jurjen. Aale de Haan daarentegen
boerde slecht en met 36-54 mocht
hij de poedelprijs mee naar huis nemen

Elisabeth de Groot (MAAS) turnde
twee mooie wedstrijden en veroverde de Gouden medaille en de
titel Fries Kampioen bij de senioren
op niveau 6. Jildou Kootstra (GVV)
werd bij de junioren 6 derde en
mocht de bronzen medaille in ontvangst nemen.

Jildou Kootstra en Fries Kampioen Elisabeth de Groot (eigen foto)

Uitslag:
1. Foppe de Vries
2. Fokje de Bruin
3. Jurjen de Haan
4. Lieuwe vd.Wijk
5. Jaap Wiersma
6. Popke Hoekstra
7. Willem Veenstra
8. Freek bekkema
9. Roel Weidenaar
10. Peter Mulder
11. Jan de Ridder
12. Gooi Jansen
13. Floyd Tjeerdsma
14. Anne vd.Kloet
15. Menze Stiksma
16. Luut Dijkstra
17. Aale de Haan

60-32
60-35
60-39
56-44
50-48
49-50
48-45
47-39
47-42
46-45
46-46
44-54
43-51
40-50
40-54
38-54
36-54
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Ins p ir atie door Ineke Mooijweer Luit Kloosterman: kick als je een gouden ringetje vindt
Van de redactie had ik de tip gekregen om Luit Kloosterman eens te bezoeken voor een interview. Hij zou
oude munten en ringen verzamelen, zo luidde de informatie. Ik dacht daarbij in eerste instantie aan iemand
die door middel van een aankoop zo nu en dan en door
ruilbeursbezoeken zijn verzameling vormt en uitbreidt.
Maar wat blijkt: Luit vindt zijn schatten zelf, gewoon in
de grond. Hij is een ‘pieper’.
Ongeveer één keer in de week gaat hij met de ‘piepstok’
(een metaaldetector) op pad. Gedurende een uur of drie,
vier speurt hij op speciaal daarvoor uitgezochte plekken naar
voorwerpen in de grond. Vaak vindt hij wat, maar het komt
ook voor dat hij, na uren zoeken, met haast niets thuiskomt,
alleen wat knopen of gespjes of zo. Dat is dan wel wat frustrerend. Luit: “Er zijn mensen die dágen zoeken. Ik doe dat
nu niet meer. Ongeveer twintig jaar geleden ben ik er mee
begonnen, aangestoken door jongens van mijn werk, die er
met piepstokken op uit trokken en met interessante verhalen
aankwamen. Dat vond ik leuk. Ik ging zelf ook zoeken, eerst
met een oud machientje, later met een heel technisch ding
en nu heb ik een wat eenvoudiger, analoge stok. Daar kan ik
het beste mee uit de voeten.”

Luit Kloosterman met metaaldetector (foto: Harrie Slagter)

Luit laat trots zien wat hij in de afgelopen jaren heeft gevonden. Er zijn prachtige en ook zeldzame voorwerpen bij. Een
greep uit zijn verzameling: gouden ringen uit ongeveer 1700
(waarvan er één, heel fijntjes, is ingelegd met paardenhaar),
een Romeinse fibula, een zilveren horloge, zegelstempels,
een officiersfluitje, een oude kurkentrekker, zilveren knopen,
gespen uit de 16e en 17e eeuw, munten (waaronder een heel
klein stuivertje uit de tijd van Willem III), etc. Pronkstuk is een
zilveren mantelspeld uit 1610, met de initialen van de eigenaar er in gegraveerd. “Ik ben ermee naar het Fries Museum
geweest. Zoiets hadden ze daar nog niet in de collectie en ze

wilden hem graag hebben. Maar ik heb hem niet verkocht. Hij
had voor mij toch meer waarde dan voor hen, denk ik.”
Want Luit is gehecht aan zijn verzameling. In een speciaal
vitrinekastje heeft hij een uitstalling gemaakt en regelmatig,
bij het langslopen, werpt hij daar een blik op. Eigenlijk is de
waarde van zijn bodemvondsten niet goed in geld uit te drukken. Natuurlijk, sommige voorwerpen zouden wat kunnen
opbrengen als hij ze te koop zou aanbieden. Laatst vond een
kennis van Luit bijvoorbeeld een munt met een waarde van
€ 1000. Dan is de verleiding groot om zo’n vondst te verkopen. Maar, zo laat Luit doorschemeren, dat moet je eigenlijk
niet willen. “Wat je vindt, daar moet je zuinig op zijn. Geld is
geld, als je het uitgeeft is het weg. Maar van zo’n mooie munt
of speld kun je blijven genieten. Dat zilveren horloge bijvoorbeeld is een duur ding geweest. Het heeft een prachtige kast,
waarop een afbeelding is geschilderd van een schip. Daaraan
kun je zien dat de eigenaar een beroep in de scheepvaartsector had. Nu heeft het horloge niet veel geldwaarde meer: het
is kapot en voor een deel geoxideerd. Maar het is nog steeds
heel bijzonder.
Wat in de bodem zit, wordt vuil en alles wat niet van zilver
of goud is, wordt aangetast door vocht, mest en kunstmest.
Ik maak mijn bodemvondsten schoon met en sopje en daarna smeer ik ze in met vaseline, maar verder doe ik er niet
veel aan. In een museum zouden ze veel grondiger worden
schoongemaakt, in paraffine gedompeld worden (om verder
roesten te voorkomen) en waarschijnlijk ook worden gerestaureerd. Ik vind dat jammer. Ik vind het veel mooier om ze
zo te laten als ik ze gevonden heb. Dat is natuurlijker, je kunt
er aan zien wat hun geschiedenis is.
Soms vind ik iets waarvan ik echt niet weet wat het is. Dan
ga ik daar achteraan, want ik ben er wel nieuwsgierig naar.
Op de bodemvondstendag die het IJstijdenmuseum één
keer per jaar houdt, zijn deskundigen van het Fries Museum
aanwezig aan wie je zulke dingen kunt vragen. In de loop van
de tijd leer je zelf ook een hoop bij. Wij piepers overleggen
onderling veel. Ik ben lid van een metaaldetectorforum, een
club van vierduizend leden, die op internet actief is. (PiepPiep.nl) Via dat Forum kun je veel informatie krijgen over
de achtergrond en de datering van je vondsten. Dat is heel
erg leuk. En daarnaast doe je er ook nog vrienden op. Een
belangrijk onderdeel van het Forum is het ‘fotoalbum’. Hier
kan elke pieper zijn vondsten aan de anderen laten zien. Luit:
“Daar ben je immers trots op. Het is echt een kick als je een
gouden ringetje vindt. Ik vind het ook geweldig om te zien
wat anderen vinden. Ruilen doen we praktisch niet. Het gaat
er eigenlijk om dat je het zelf gevonden hebt.
Ik heb een aantal familieleden al aan het piepen gekregen.
Mijn zoon Albert-Jan bijvoorbeeld; we zoeken wel eens samen en dat is heel gezellig. En mijn neef en zijn vrouw vin-

den samen de mooiste dingen. Wij voelen
onderling niet veel
concurrentie (met buitenstaanders hebben
we dat wat meer);
als iemand van ons
ploegje een mooi
plekje heeft ontdekt
om te zoeken, houden we dat niet voor
onszelf. We zoeken
vooral op maïsland
en geploegde akkers,
op oude vuilnisbelten
en op plaatsen waar
vroeger grachten of
Sieraad om jas dicht te doen.
oude paden liepen.
(foto: Harrie Slagter)
Dat kun je met oude
kaarten uitzoeken, bepaalde computersites
(bijvoorbeeld watwaswaar.nl) zijn daarbij heel handig. Op akkers is veel te vinden, omdat daar oude terpgrond op gestort
werd. En vroeger, voor de tijd van de landbouwmachines, liepen er heel wat arbeidskrachten rond op zo’n stuk land. Die
verloren natuurlijk wel eens wat. Je moet wel altijd toestemming vragen om te zoeken aan de eigenaar van de grond. Als
je eenmaal ter plekke bent, is het nog best moeilijk om de
precieze locatie van bijvoorbeeld een oud pad te vinden. Dat
is een beetje uitproberen.
Ook al hebben we met zijn allen al heel wat afgezocht, er
is nog altijd veel in de bodem te vinden. Het land wordt immers steeds weer omgeploegd en je komt met de piepstok
niet in een keer overal bij. Ik ben nu aan het sparen voor een
weekendje ‘piepen’ in Engeland. Mijn zoon vroeg of ik met
hem en nog een paar anderen mee wilde. Hartstikke leuk. In
Engeland kun je een stukje land pachten van een boer, om er
te kunnen zoeken. Je moet dan ook je eten bij hem kopen.
Zo heeft de boer een stukje extra inkomen en wij hebben
een paar mooie dagen. Ik vind het piepen een leuke hobby. Ik
geniet ervan om te kijken naar wat ik gevonden heb, maar het
zoeken zelf is ook geweldig. Het is vooral heel rustgevend.
’s Ochtends vroeg is de natuur zo mooi. Je ziet van alles,
herten, hazen. Als je zorgen hebt, of verdriet en je bent daar
buiten, alleen met jezelf, dan krijg je helderheid in je hoofd,
je kijkt weer anders tegen de dingen aan en je kunt er daarna
makkelijker over praten. Ik zou het heel erg vinden als ik daar
mee moest stoppen. Maar dan zou ik vast meer op internet
gaan doen: foto’s maken en bewerken en op de site van het
Forum zetten, contact zoeken met de andere leden. Want je
kunt daar veel kwijt, het is een heel sociale club.”

Nieuwe
adverteerders

Wat verenig t o ns... De Postruiters
Onze vereniging telt ongeveer 60 leden en is
opgericht in 1945. Wij zijn geen grote, maar wel
een gezellige club. De vereniging houdt zich
vooral bezig met het opleiden van paard- en
ponyruiters in de basis wedstrijdsport. Leden
van onze vereniging komen uit op diverse concoursen: op kring,regionaal en nationaal niveau.
Indien de leeftijd van 6 jaar is bereikt kun je lid
worden van de Postruiters. Om lid te worden bij
de Postruiters dien je wel over een eigen pony/
paard te beschikken. Als vereniging hebben wij
geen paarden en pony’s in beheer.
Het lidmaatschap is verdeeld in 2 onderdelen,
niet rijdend lid en rijdend lid.
Niet rijdend lid: Dit lidmaatschap is bedoeld
voor leden die de club willen steunen, voor bestuursleden, voor juryleden die moeten zijn aangesloten bij een club of voor ruiters/amazones
die zich willen aansluiten bij het KNHS. Niet rijdende leden kunnen geen startkaart aanvragen
en kunnen geen verenigingslessen volgen. Dit
lidmaatschap geeft wel toegang tot deelname
aan verenigingsactiviteiten.
Rijdend lid: Dit lidmaatschap is bedoeld voor
ruiters en amazones die de vereniginglessen
willen volgen en/of willen deelnemen aan wedstrijden. Dit lidmaatschap geeft toegang tot
deelname aan verenigingsactiviteiten.
De Postruiters maken tijdens de vereniging
lessen gebruik van de accommodatie van de
dBI-Stables te Buitenpost, www.dbistables.
nl. Deze accommodatie is in het bezit van het
veiligheidscertificaat. Dit veiligheidscertificaat
geeft aan dat de omgeving waar les wordt ge-

Jonge amazones (eigen foto)

geven veilig is.
Jonge ruiters en amazones leren spelenderwijs
pony rijden. De grote van de lesgroep bestaat
uit maximaal 5 ruiters of amazones die een uur
les krijgen. Indien er kinderen komen rijden die
nog geen enkel ervaring hebben kan er ook gestart worden in een kleiner groepje en wordt de
lestijd vaak aangepast naar een half uur of drie
kwartier.
Naast deze les voor de jongste leden op de
maandag vanaf 18.30, is er op de dinsdag vanaf
19.00 een les voor wedstrijdrijdende ponyruiters. Op de woensdag vanaf 20.00 is er een les
voor wedstrijdruiters en recreatieve ruiters die
op een paard rijden. De lessen worden gegeven

door gediplomeerde
instructrices.
Als je je aansluit bij
de Postruiters ben
je niet verplicht om
de verenigingslessen te volgen. Veel
ruiters en amazones
kiezen er ook voor
om een eigen instructeur/instructrice te kiezen waarbij
ze privé les volgen.
Om toch het clubgevoel te behouden
organiseren we activiteiten waar alle
leden aan mee kunnen doen zoals onderlinge wedstijden,
spelletjescircuit
voor de jeugdleden en clinics. Tijdens de afgelopen kerstvakantie is er voor de jongste leden
een onderlinge wedstrijd georganiseerd. (foto’s)
Wilt u enkele van onze leden in actie zien kom
dan op 20 april 2013 vanaf 9.00 naar Stal Paula
de Jong te Buitenpost. Hier wordt in samenwerking met Stal Paula de Jong een dressuurclinic
gegeven door Christa Larmoyeur.
Indien u meer informatie wilt over de Postruiters
kijk dan op onze site www.postruiters.com of op
de facebookpagina van de postruiters.

We heten de volgende adverteerders welkom :
Sids Campstore , de winkel voor al
uw kampeerspullen
Fonteinschool met de melding van
de open dag
De Kruidhof voor bezichtiging en
aankoop van planten
De Wereldwinkel gevestigd in de
Poeisz-supermarkt.
Pieter Slager , voor meubels, reparatie en restauratie.
Hedera pensioenverkoop.
We kunnen niet zonder elkaar.
De krant niet zonder adverteerders
en de adverteerders niet zonder
k(r)(l)ant !

Als het geluk met je is,
waarom die haast?
Als het geluk tegen je is,
waarom die haast?

Spits gezegde

OBESE OOK G EVOL G D?
K OM OOK I N ACT I E!
PERSON AL T R AI N ER R I CHAR D
WWW. P ER SON ALT R AI N ER F ORY OU . N L

Introductieaanbieding:
Porselein en glasverf voor €4,85
Drie potjes voor €12,50

De Binnenste Buiten Post

A nne’s A nsichten door Anne van Lune

p a g i n a 19

Tuin( b e) leven
maart
Vrijwilliger bij De Kruidhof

‘Het Lokaal’ 1905-1966. In juli 1904 werd een vergadering gehouden onder leiding van Ds. U. van der Bijtel uit Surhuizum en Ds. T.
Hoekstra uit Burum. Besloten werd tot de oprichting van een evangelisatiecommissie. Het bestuur werd belast met het zoeken naar
een plaats waar geregeld samenkomsten gehouden konden worden. Op 12 november 1904 werd besloten om samenkomsten te
houden bij de heer P.S. Bakker. Op 5 april 1905 vond de officiële oprichting van de evangelisatiecommissie plaats. In november 1905
werd een bouwterrein gekocht voor ƒ 900,- aan de huidige Irenestraat. Op 1 mei 1906 kreeg timmerman J. van der Molen opdracht om
voor ƒ 2.840,- een evangelisatiegebouw met woning te bouwen. De eerste voorganger was de heer Jager. Van 1907 tot 1919 de heer
Fricke. Van 1919 tot 1926 de heer van Veenen. Die werd in 1926 opgevolgd door de heer J. van der Net. Deze bleef tot 1951. Als laatste
voorganger kwam in 1951 Ds. J.P. Hilhorst. Begin 1963 werden het evangelisatie-gebouw en de kosterswoning verkocht aan de heer Kl.
de Vries. Nadat de ULO-school nog een aantal jaren gebruik gemaakt had van het gebouw, volgde afbraak. Op ongeveer dezelfde plaats
vindt u hier thans woninginrichting Lippe Wonen.

Be d r ij v ig heid door Piet Pettinga

Elke maand vertelt een vrijwilliger van De Kruidhof over zijn of haar
werk. Deze keer is Jan Dijkstra aan het woord. In ‘88/’89 ging hij als
leraar vervroegd met pensioen om plaats te maken voor een jongere
collega. Aanvankelijk wilde hij ander betaald werk oppakken, maar dat
bleek voor zijn pensioenuitkering erg ongunstig. Toevallig vroeg een
kennis hem toen om mee te helpen een kruidenmarkt te organiseren
bij de Kruidhof. Zo kwam van het één het ander; hij ging als gids aan de
slag. “We kregen zo’n drie avonden instructie over hoe je moest gidsen,
maar kennis van de planten moest je zelf opdoen.” In eerste instantie
legde dhr.Dijkstra zich toe op de geneeskrachtige planten. Dat begon
met leren welke plant gebruikt kan worden tegen welke kwaal. Maar
gaandeweg veranderde dat. ‘De planten gingen leven voor me. Je gaat
de verhalen achter de planten begrijpen. De volksverhalen en de mythen. Vroeger werd aan kinderen die niet wilden slapen gezegd: pas op
anders komt de kinderdief uit de elzensingel je halen! Of neem nou het
verhaal van de narcis, die bloem met dat geknikte kelkje. Daarachter
schuilt het verhaal van Narcissus die zich niet meer kon losrukken van
zijn eigen spiegelbeeld in het water.” Voor de opkomst van de farmaceutische industrie gebruikten mensen kruiden tegen hun kwalen. Neem
nou de grote familie Artemisia, met onder andere absint, alsem, dragon
en citroenkruid. Vincent van Gogh gebruikte absint in z’n drank om een
dubbele roes te krijgen. Of citroenkruid, dat is wat onschuldiger. Er was
eens een gasmeter die citroenkruid in z’n sokken deed voor hij aan het
werk ging. Vroeger ging de gasman van huis tot huis om de muntjes
van de gasmeter op te halen. In sommige van die huizen werd hij belaagd door luizen en vlooien. Dankzij het citroenkruid sprongen die
niet tegen z’n benen op. In de matrassen stopten mensen ook kruiden
om ongedierte weg te houden. Welk kruid zij gebruikten verschilde van
streek tot streek. In Drenthe bijvoorbeeld, gebruikten mensen gagel en
aan de kust zeealsem. Het is natuurlijk maar net wat er in de buurt
groeit. “Vindt u het nou niet jammer dat de kennis van kruiden zo vermindert? En dat het gebruik van kruiden terugloopt? “ vraag ik dhr.
Dijkstra. “Ach” zegt deze wandelende (kruiden)encyclopedie filosofisch.
“Tijden veranderen. Eerst dacht men dat je ziek werd van de boze geest,
toen als straf voor je zonden, daarna kwamen de bacteriën en virussen
als verklaring. Nu is het ’t DNA en de genen. Zo gaat het ook met de
kruiden. Die werden eerst gebruikt om het boze oog af te weren, daarna ontdekte men het werkzame bestanddeel en nu heb je de farma. Zo
gaat dat.”

Sids Campstore/ Campingwinkel

Nicoline Hooijmans

Op het moment dat dit verhaal
wordt geschreven, vliegen de
sneeuwvlokken ons om de oren,
maar ....... het voorjaar komt er aan.
Het wordt weer tijd om plannen te
maken voor de (zomer)vakantie en
gaan we dit jaar nog met de oude
tent of nemen we een nieuwe,
hebben we een nieuwe voortent of
luifel voor de caravan nodig ? Het
zoeken is voor Buitenpost e.o. veel
gemakkelijker geworden, want Sid
Overdijk en gezin hebben aan de
Franklinstraat 8 op Bedrijventerrein
De Swadde inmiddels al drie jaar
een campingwinkel en niet zomaar
een winkel, nee eentje die in Nederland en België al aardig bekend
raakt en dit komt doordat het merendeel van de handel via internet gaat. Via de website met keurmerk, www.
sidscampstore.nl zijn inmiddels al vele zaken verkocht. U kunt op de beoordelingslijst op de site de reacties
bekijken en de klanten geven een bijzonder hoog cijfer voor klantvriendelijkheid, service enz. , het cijfer staat op
8.7 ! Wij als Buitenposters hebben het voordeel dat we zo even een afspraak kunnen maken om de artikelen
persoonlijk te bekijken, in april gaan de vaste openingstijden van de showroom weer gelden en tot dan kunt u
telefonisch een afspraak maken op nummer 06-229.56.559, dit nummer is te bereiken op maandag t/m zaterdag van 9.00 – 21.00 uur. Door zelf in te kopen zijn er scherpe prijzen en u heeft nauwelijks tot geen reiskosten,
waarom ver te reizen, terwijl het eigen dorp u veel biedt ? U kunt bij Sidscampstore terecht voor tenten , slaapzakken, luchtbedden, reistassen, wandelschoenen, rugzakken, caravanvoortenten, bagagewagentjes, sauna´s,
tuinmeubelen enz. enz.,(sommige zaken zijn niet altijd uit voorraad leverbaar, maar zijn in de kortst mogelijke tijd
ter plaatse). De komende maanden verschijnen er in deze krant advertenties met verschillende aanbiedingen van
Sidscampstore. Wij als redactie wensen de familie Overdijk goede zaken en vooral een mooie zomer toe , daar
hebben wij allemaal profijt van.

ve

Da
Door
Ik heb een prijs
gewonnen!

Oké

Hier is uw prijs,
een nieuwe auto!

Maar wat moet ik
ermee? Ik heb geen
rijbewijs!

M el d p unt b e d r ij v ig heid
> Hedera Bloemen

De eigenaren van Hedera Bloemen Henk & Baukje Bolt gaan met pensioen.
Na 40 jaar sluit Hedera haar deuren! In 1973 zijn ze in Drogeham begonnen
en in 1989 in Buitenpost. De zaak in Drogeham hebben ze in 1994 verkocht.
Nu per 13 april gaan ze stoppen in Buitenpost en wordt de bloemenzaak
doorgezet door Bloemtique. Ze hebben een goede tijd gehad zowel in Drogeham als in Buitenpost. Met, voor hen, het mooiste vak! Ze zullen de bloemen missen maar ook zeker het contact met de klanten. Het was telkens
weer een uitdaging voor hen en hun medewerkers om voor de klanten iets
speciaals te maken voor zowel verdrietige als blijde gebeurtenissen. Ze danken u voor het vertrouwen! (Henk en Baukje Bolt, Esther, Berber en Joke)

Retoer Amsterdam
Wy kinne wol heech opjaan fan
it goede libben yn noard Fryslân,
goed besjoen stelt it net folle foar.
Wat doarpen yn ‘e krimp en skoallen dy’t hast ticht moatte. Nee,
it èchte libben spilet him ôf yn de
rânestêd dat wit elkenien. Dêrom
stappe we dan ek yn ‘e trein, myn
maat en ik. Om der in dei by te
hearren dêr yn Amsterdam. Earst
besjogge wy it Paleis op De Dam.
Dan kinne wy op 30 april foar de
telefyzje moai sizze dat wy der ek
west ha. Dêrnei de Kalverstraat
troch. Wêrom is dat eins de djoer-

door Janne Oosterwoud

ste strjitte fan it monopolyspul? By
gelok rinne wy samar foar advokatekantoar Moszkowicz del. It stiet
der mei grutte letters op. Bram
sels rint de doar út mei syn mobyltsje oan it ear. In boppeslach,
ús dei kin net mear stikken! Yn it
Stedelijk Museum besjogge wy in
soad keunst dêr’t wy net alles fan
snappe. Mar tige foldien spoare
wy oer de Hanzelijn werom. Wy ha
de grutte stêd wer rûkt en heard en
sjoen. Foarlopich kinne wy it libben
hjir wol wer oan.

Wacht jij
maar es af!
Ik zei
niets!

