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Herdenking bij monument Blauforlaet

Loco burgemeester Marten van der Veen legde samen met leerlingen van de scholen uit Augustinusga bloemen bij het monument bij Blauforlaet.
Het monument herinnert aan de strijd op 14 april 1945. Het monument is geadopteerd door CBS De Saad en OBS Maskelyn.

Va n d e re d a c t i e Voorontwerp bestemmingsplan centrum Buitenpost deel -6Lente

Hebt u tot nu toe het verschil gemerkt tussen voorjaar en lente? In
beide gevallen was het even koud.
Deze bibbersituatie duurde deze keer
extreem lang. Zit er tussen voorjaar
en lente eigenlijk wel verschil? Volgens Van Dale’s woordenboek is de
lente het eerste van de vier jaargetijden, de periode tussen het ogenblik
waarop de zon de evenaar van zuid
naar noord passeert (21 maart) en
dat waarop ze haar hoogste punt
bereikt (21 juni). Over het voorjaar
zegt Van Dale: eerste seizoen van
het jaar, synoniem lente. Voorjaar
en lente zijn dus twee verschillende
woorden, maar betekenen hetzelfde.
Hopelijk hebt u het lekker warm als
u dit leest. Als redactie hebben wij dit
aprilnummer gelukkig niet al bibberend hoeven samen te stellen, maar
met een warm hart. Met het oog op
4 mei is in deze uitgave wat extra
aandacht besteed aan de Nationale
Dodenherdenking. Lees het artikel
hierover met een aandachtige blik,
omdat er zich dit jaar een wijziging
voordoet in verband met een reconstructie oftewel een tijdelijke onbegaanbaarheid van de Bernhardlaan.
De gemeente adviseerde om op zaterdag 4 mei de stille tocht niet te
laten verlopen via de Bernhardlaan.
Verder zijn we met een deskundige
manager van de drukkerij nog aan
het uitproberen hoe we tot een zo
duidelijk mogelijke letterafdruk kunnen komen en duidelijke(r) foto’s. Wij
vonden het maartnummer wat aan
de lichte kant. Over de bezorging van
De Binnenste Buiten horen we al een
hele tijd gelukkig geen klachten. De
nieuwe bezorgers doen het dus goed.
Dat geldt ook voor de adverteerders.
Geen gebrek aan advertenties. Ook
hier een pluim dus.

Hinder en bedrijvigheid
Op grond van de Wet milieubeheer zijn bedrijven en instellingen verplicht te voldoen aan de
eisen van een Algemene Maatregel van Bestuur ter zake, dan wel een milieuvergunning
te hebben voor de exploitatie van het bedrijf,
waarbij rekening gehouden dient te worden
met de omliggende woonbebouwing. Door
middel van de milieuwet- en regelgeving wordt
(milieu)hinder in woongebieden zo veel mogelijk voorkomen.
Uit de publicatie ‘Bedrijven en milieuzonering’
(2009) van de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten wordt de richtafstandenlijst voor
milieubelastende activiteiten gehanteerd, zowel voor bedrijven als maatschappelijke instellingen als scholen en sportvoorzieningen. Per
bedrijfstype zijn voor elk van de aspecten geur,
stof, geluid en gevaar de minimale afstanden
aangegeven die in de meeste gevallen kunnen
worden aangehouden tussen een bedrijf en
woningen om hinder en schade aan mensen
binnen aanvaardbare normen te houden. De
grootste afstand is bepalend. De genoemde
maten zijn richtinggevend, maar met een goede motivering kan en mag hiervan worden
afgeweken. Er dient te worden aangetoond
dat het plan buiten de invloedssfeer van bedrijvigheid in de nabije omgeving valt. Tevens
dient te worden aangetoond dat het plan geen
belemmering vormt voor de nabijgelegen
functies. De aanwezigheid van de bestaande
bedrijvigheid in Buitenpost is aanvaardbaar op
grond van de thans verleende (milieu)vergunningen. Deze (milieu)vergunningen bieden ook
de garantie dat problemen tussen bedrijvigheid en het wonen in de toekomst in voldoende mate zijn afgedekt. Het plan biedt beperkte
mogelijkheden voor uitbreiding van bestaande
bedrijven. Nieuwvestiging van bedrijven op andere dan de bestaande en als zodanig bestemde locaties is binnen dit voorontwerp bestemmingsplan niet mogelijk. In zowel gevallen van
uitbreiding van bedrijvigheid als in gevallen van
nieuwvestiging van bedrijvigheid (op de reeds
voor bedrijfsdoeleinden bestemde gronden)
zal bij de verstrekking van milieuvergunningen
of bij het instemmen met meldingen van geval

tot geval een beoordeling plaatsvinden van de
gevolgen voor de omwonenden c.q. voor de
bedrijven.
Externe veiligheid
In het ‘vierde Nationale milieubeleidsplan’ zijn
de beleidslijnen voor een vernieuwing van het
externe veiligheidsbeleid vastgesteld. Deze
vernieuwing gaat uit van de risicobenadering.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen:
*plaatsgebonden risico: het risico op een plaats
buiten een inrichting, bepaald als de kans per
jaar dat een persoon die onafgebroken en onbeschermd op die plaats zou verblijven, overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongewoon
voorval binnen deze inrichting waarbij een gevaarlijke stof is betrokken;
*groepsrisico: de cumulatieve (samenvoegende, ophopende) kansen per jaar dat ten minste
10, 100 of 1000 personen overlijden als rechtstreeks gevolg van hun aanwezigheid in een
invloedsgebied van een inrichting en een ongewoon voorval binnen die inrichting waarbij
een gevaarlijke stof is betrokken.
Op 27 oktober 2004 is het Besluit externe
veiligheid inrichtingen in werking getreden.
De regelgeving, zoals die in dat besluit is opgenomen, is gericht op het beperken van de
risico’s van een ongeval met gevaarlijke stoffen in inrichtingen (bedrijven) voor personen.
Dit besluit heeft een rechtstreekse werking.
In genoemd besluit wordt de grenswaarde
voor het plaatsgebonden risico gegeven; voor
het groepsrisico geldt slechts een oriënterende waarde. Kortheidshalve houdt dit in dat
binnen een bepaalde grens geen kwetsbare
objecten zijn toegestaan. Op 1 januari 2011
is het Besluit externe veiligheid buisleidingen
in werking getreden. Dit besluit is gebaseerd
op de Wet milieubeheer en de Wet ruimtelijke
ordening. Het genoemde besluit regelt onder
andere welke veiligheidsafstanden moeten
worden aangehouden rond buisleidingen met
gevaarlijke stoffen. De normstelling is in lijn
met het Besluit externe veiligheid inrichtingen.
Er wordt nog gewerkt aan een Structuurvisie
Buisleidingen. Op de risicokaart van de provincie Fryslân is een aardgastransportleiding

aangegeven. Het betreft een leiding met een
diameter van 8” en een ontwerpdruk van 40
bar. Deze heeft volgens de Gasunie een plaatsgebonden risicocontour van 0 meter, hetgeen
betekent dat de contour (omtrek) op de leiding zelf is gelegen. Voor deze leiding geldt
wel een bebouwingsvrije zone van vier meter
aan weerszijden van de leiding. Aangezien het
hier om een conserverend (in stand houdend)
bestemmingsplan gaat, waarin alleen de bestaande functies worden bestemd, is een toename van het groepsrisico niet aan de orde.
De bebouwingsvrije afstand van de aardgasleidingen is als dubbelbestemming in het plan
opgenomen. Hierbinnen mag in beginsel niet
gebouwd worden anders dan ten behoeve van
de aardgasleiding. Van deze regel kan een afwijking van de bouwregels worden verleend,
mits vooraf advies wordt ingewonnen van de
betreffende leidingbeheerder. Tevens is een
omgevingsvergunningenstelsel voor werken,
geen bouwwerken, en werkzaamheden opgenomen.
In deel 7 gaan we verder met Archeologische
waarden.
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Jaarvergadering PBB druk programma
Collecte Feestweekcommissie Buitenpost
Wij willen iedereen heel hartelijk bedanken voor de giften van de collectie die
gehouden is deze maand. Ook onze dank aan de vele vrijwilligers!
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
Buitenposter Keninginne – geef je vandaag nog op!
Om onze spetterende feestweek ook dit jaar weer helemaal compleet te
maken en om onze activiteiten te ondersteunen met je aanwezigheid, zijn
wij op zoek naar jou! Ken jij of weet jij iemand of ben je zelf iemand die het
leuk vindt om het gezicht te zijn bij de festiviteiten van de feestweek, dan is
dit jouw kans. Houd 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.
Feestweek - Lichtroute
Afgelopen jaar zou de lichtroute bijna niet door gaan omdat er te weinig aanmeldingen waren. Ook dit jaar hebben we nog maar een paar aanmeldingen
binnen gekregen, veel te weinig om een echte lichtroute uit te stippelen.
Wij als commissie zouden deze mooie traditie graag willen doorzetten maar
hebben daar jullie hulp bij nodig! Samen dorp zijn. Gezellig met z’n allen als
één dorp actief mee doen schept een band. Het is feest! 60 jaar Concours
Hippique in Buitenpost dat is toch wel reden voor een grootste lichtroute!
Overleg met de buurtvereniging of verzamel zelf een paar mensen uit de
straat om jou straat te laten stralen. Meld je aan via: m.kampen@feestweekbuitenpost.nl. Meld je voor 14 mei aan zodat wij kunnen inventariseren of er
genoeg deelname is om de lichtroute door te laten gaan.

High Tea een groot succes

Zaterdag 6 april was het dan zover, een echte Engelse High Tea in het Friese
Buitenpost, in de Ferdivedaasje van Haersmahiem. Georganiseerd voor bewoners, bewoners van de aanleunwoningen, deelnemers dagverzorging,
extramurale clienten en inwoners van Buitenpost. In het midden van de
Ferdividaasje stond een grote tafel, prachtig opgetuigd in Engelse stijl met
vele zoete en hartige hapjes. Hessel en Jannie, de beide koks, hadden zich
helemaal uitgeleefd in het maken van de meest luxe hapjes en sandwiches,
want dat is het waar het bij een High Tea nu eenmaal allemaal om draait:
gezellig bijpraten en daar tussendoor theedrinken uit een mooi servies en
genieten van allemaal lekkere hapjes. En genoten hebben onze bewoners
en gasten zeker, het was een gezellige sfeervolle middag. Men kon te kust
en te keur. De tafels waren gedekt met een verscheidenheid aan sfeervol
serviesgoed uit de oude doos en men kon kiezen uit vele soorten thee.
Maar voor de echte koffieleuten onder ons, was er natuurlijk ook koffie te
krijgen. En alsof dat nog niet genoeg was, tussen al die lekkere versnaperingen door werd men ook nog eens vermaakt door VROLIJK entertainment,
met ‘zingen tijdens de afwas’. De heren Mark en Tjark zongen vele bekende
liedjes, waaronder ook vele meezingers. Er werd niet alleen volop meegezongen, sommigen waagden zich zelfs nog aan een dansje.

D e foto

Wethouder Klaas antuma, in stijl gekleed, opende het vernieuwde clubgebouw door een
touw stuk te kappen. Zo werd de ingang geopend. Van de Rotaryclub Lauwersland kregen ze nog een cheuque van 500 euro (foto: Hielke Boorsma)

Op woensdag 17 april hield Plaatselijk Belang Buitenpost (PBB) haar
jaarlijkse ledenvergadering. Dit keer
was als vergaderlocatie de Openbare Bibliotheek in de Kerkstraat
gekozen. Deze keuze had een reden want PBB maakt zich zorgen
over de ontwikkelingen in het bibliotheekwerk die ook voor Buitenpost grote gevolgen kan hebben.
Tijdens de bijeenkomst waren vijf
gemeenteraadsleden aanwezig en
PBB waardeerde hun aanwezigheid zeker. Het huishoudelijk deel
leverde geen problemen op. Voorzitter Auke Attema maakt nog een
jaar vol in het bestuur, de financiële
positie is goed en uit de inleiding
van de voorzitter en het jaarverslag over 2012 bleek dat PBB op
Landheer wordt, na het opspelden van ‘de Brims’, gefeliciteerd door PBB-voorzitter
vele fronten actief is en is over de
Auke Attema. (foto: Hielke Boorsma)
resultaten niet ontevreden. U kon
en kunt hierover maandelijks in dit
de Stichting Openbare Bibliotheken Noord-Oost Friesblad lezen. Een bijzonder moment daarna was de uitland een overzicht van recente en komende ontwikreiking van het ereteken voor langdurige en vrijwillige
kelingen voor de bibliotheken in onze regio. De voorinzet voor ons dorp, ‘de Sulveren Brims’. Dit jaar kreeg
ziening staat onder druk van bezuinigingen door de
Jurjen Landheer deze toegekend. Hij is al 35 jaren
belangrijkste subsidiegever, de gemeenten. Het heeft
(waarvan dit jaar het laatste) met grote inzet actief
elders al geleid tot sluitingen. Tot 2016 is de bibliotheek
voor het Concours Hippique. Daarnaast was Jurjen
in ons dorp nog veilig. Wat daarna gebeurt is nog onook lang vrijwilliger in de feestweek voor het ringrijden
zeker. Het is goed mogelijk dat in de directe omgeving
en de wielerronde en heeft hij binnen de voetbalveralleen Kollum en Surhuisterveen blijven bestaan. Een
eniging taken vervuld. Een voorbeeld-vrijwilliger dus.
doem-scenario voor Buitenpost dus. Overleg in 2015
Hierna gaf ambtenaar J. van der Heide een overzicht
over verdere financiering van het werk zal de doorslag
van komende ontwikkelingen in ons dorp waarin de
geven. Toen was het de beurt aan Simon Hoeksma,
gemeente een grote rol speelt. Met name werden
auteur van het net verschenen boek ‘Achtkarspelen,
de plannen voor de nieuwe aankleding van de Voorrond de tweesprong van Lauwers en Oude Ried’, om
straat en het stationsgebied, en de toekomst voor de
een presentatie te geven over lokale geschiedenis. De
Kruidhof belicht. Er werden nog enkele kritische vrabibliotheek geeft ook onderdak aan het Historisch Ingen gesteld over de parkeeroverlast bij Haersmahiem,
formatie Punt dus dit interessante onderdeel was uitde plaatsing en de weinige lichtopbrengst van de lanstekend op zijn plaats. Het was ruim na tienen dat de
taarnpalen aan de net heringerichte Kuipersweg en de
vergadering gesloten werd en er door de 35-tal aanwemogelijke verhuizing van de kermis naar de Voorstraat.
zigen nog nageborreld werd. Voor het bestuur van PBB
Deze werden door de ambtenaar genoteerd. Na de
was het een geslaagde vergadering.
pauze gaf Gosse van der Plaats, adjunct-directeur van
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> Achtkarspelen viert dit jaar haar 675-jarig
bestaan. In oktober worden daarom allerlei
activiteiten georganiseerd, zoals exposities,
fietstochten en een Achtkarspelenquiz. Op
zaterdag 26 oktober vindt de slotdag plaats
met een groots opgezette open archievendag
in het gemeentehuis in Buitenpost. Verder zijn
er die hele dag diverse activiteiten, zoals theater en muziek en vertoning van oude films
over Achtkarspelen en van het bezoek van
koningin Juliana aan Achtkarspelen in 1961.
Ook zijn er activiteiten in de bibliotheek in Buitenpost en Surhuisterveen.
> Initiatiefgroep ’Behoud de Kûpe’ ziet kansen om het zwembad in Buitenpost nog vijf
jaar open te houden. Dit schrijft de initiatiefgroep in haar adviesrapport. Zij adviseert de
gemeente om deze vijf jaar te gebruiken om
een nieuw zwembad in of nabij Buitenpost
te realiseren. Hierover zijn al verkennende
gesprekken gevoerd met geïnteresseerde
marktpartijen. Via een zelfstandig op te richten
stichting die het zwembad beheert en door
inzet van vrijwilligers, gebruik van duurzame
energie en alleen het hoogst noodzakelijke
onderhoud uit te voeren, kan geld worden
bespaard.
> Steenhouwerij Buitenpost BV is door de
rechtbank Noord-Nederland failliet verklaard.
Door het faillissement komen acht werknemers op straat te staan. Eerder dit jaar
kregen al vier mensen ontslag. Volgens de
werknemers was het bankroet niet nodig. De
onderneming werd 113 jaar geleden opgericht
en richtte zich voor 30 procent op grafmonumenten. De resterende 70 procent van de
opdrachten waren bouwklussen en restauratiewerk. Landgoed Rinsma State te Driezum,
de Brandaris op West-Terschelling, de Portugese Synagoge van Amsterdam, overal lieten
de Friese ambachtslieden hun sporen na.
COLOFON
Jaargang 14, nr. 6, april 2013
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.

Besluit winterseizoen
met Teake, Griet en Minze

Op zaterdagavond 27 april, 20.00 uur, komt het drietal Teake van der Meer,
Griet Wiersma en Minze Dijksma naar zalencentrum The Point voor een
avondje heerlijk genieten met hun nieuwste programma “Moat dit no
sa?!” Deze door stichting Maskelyn georganiseerde avond was eerder
gepland voor oktober 2012, maar kon toen vanwege omstandigheden niet
doorgaan. Met nieuwe conferences, dolkomische typetjes en hilarische
sketches, zullen, Griet en Minze de lachers weer op hun hand weten te
krijgen. Deze gezellige familielachshow wordt daarbij gecompleteerd door
mooie Friese muziek en absurde gortdroge magie zodat u heel af en toe
ook weer even bij kunt komen. Teake is een fenomeen, een volkskomiek,
die de lach aan zijn kont heeft, zoals ze dat zeggen. Waar hij de types die
hij speelt vandaan haalt is een raadsel, maar ze zullen maar naast je komen
wonen. Griet wordt in de wandelgangen, door haar kolderieke typetjes
stiekem soms de Friese Tineke Schouten genoemd. In haar lachwekkende
sketches met Minze geeft Minze de voorzet, ook al kost dit hem soms het
geheim van zijn trucs, Griet mist nooit en schiet hem dan ook op de meest
doldwaze manieren in. Lachen is gezond, humor ontspant en deze drie
Friese toppers zouden dus eigenlijk als ervaringsdeskundigen een onderdeel van ons zorgpakket moeten worden. Kortom, Teake,Griet en Minze
staan garant voor een avondje onbezorgd genieten en heel veel lachen.
Reeds gekochte kaarten voor de avond in oktober 2012 zijn natuurlijk nu
gewoon geldig. Voorverkoop Bloemtique Buitenpost. Info: 0511 541444.
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April 2013
U hebt waarschijnlijk al gezien dat de Voorstraat twee “rotte kiezen”
kwijt is. Het bestuur van Plaatselijk Belang is daar erg blij mee. Al langere tijd wijzen we de gemeente op de vele verpauperde en leegstaande
panden in het centrum van Buitenpost. Bij het bezoek van B&W aan
ons dorp hebben we dat gedaan via een presentatie en een wandeling
door het dorp. Ook heeft onze voorzitter bij de gemeentelijke inventarisatie van verpauperde panden een lijst van al lang leegstaande panden aangeleverd. We zijn dus tevreden dat er al zo snel twee “winkels”
gesloopt zijn (en wat ons betreft kunnen er aan de Voorstraat nog wel
meer aangepakt worden). Zo is de entree van Buitenpost weer wat aangenamer dan het lange tijd is geweest. Van wethouder Lammers hebben we gehoord dat Kapenga voorlopig nog geen plannen heeft voor de
vrijgekomen grond. De gemeente heeft een plan voorgelegd om er voor
te zorgen dat het niet al snel een verwilderd terrein wordt. Er leven wel
ideeën in het dorp, zoals herstel van de overtuin toen de apotheek nog
notariswoning was. Ook is er al eens geopperd om er een hertenkampje
te vestigen. Op de ledenvergadering hebben we kunnen horen dat de
gemeente het stuk grond wil inrichten als een parkje met grindpaden
en een bankje. Ook zal de gemeente het onderhoud verzorgen. Het zou
mooi zijn als nu ook nog de meesterswoning daarnaast bewoond en
opgeknapt wordt. Na de zomer zal de herinrichting van de Voorstraat
van start gaan en naar verwachting is de afronding voor de zomer van
2014. De vorige keer deed ik een oproep om op- en aanmerkingen over
de nieuwe rondweg aan ons door te geven. Dat is nog steeds mogelijk,
want binnenkort schrijven we een voorlopige evaluatie. Is het verkeer
op de Voorstraat volgens u verminderd? Is er sprake van meer sluipverkeer bij u in de straat? Is de verkeersveiligheid volgens u vergroot?
Uw opmerkingen en ook uw ideeën voor de prijsvraag kunt u per email
aanleveren mrigter@telfort.nl of sturen naar postbus 30, 9285 ZV Buitenpost.
Namens het Bestuur van PBB,
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
Inleveren bij Molenstraat 27 of
opsturen naar Postbus 30, 9285 ZV Buitenpost

Op 26 mei is er in gebouw Het Lichtbaken van de Christengemeente Buitenpost een Kidspraise. Dit wordt een heel gezellige en feestelijke dienst
speciaal voor de kinderen van de basisschool! In deze dienst gaan we veel
zingen, bewegen en …Het thema is: “Je bent een koningskind!” Lijkt het
je leuk om naar deze dienst te komen neem dan ook je vriendjes/vriendinnetjes, buurjongens/buurmeisjes mee. Iedereen is welkom. Natuurlijk zijn
ook je ouders, buren en familie welkom, van jong tot oud.
We zien je graag op 26 mei om 10.00 uur ’s morgens in het Lichtbaken aan
de Marconistraat 5 in Buitenpost.

Kopij:
Postbus 30, 9285 ZV Buitenpost
of de kopijbus bij ‘The Readshop’
E-mail: bibupost@gmail.com
Website: www.binnenbuitenpost.nl
tel. 541658
tel. 06 15500493
tel. 0512-352471
tel. 06-81269889
tel. 541322
tel. 540014
tel. 544988
tel. 543948

PBB Van de bestuurstafel...

Kinderdienst Christengemeente

Oplage:
2800 exemplaren
verschijnt 11x per jaar
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Team Kinderwerk Christengemeente Buitenpost.

In het maartnummer van deze krant stond de Mariakerk als eerste (rijks)monument
afgebeeld met een beschrijving zoals die in het gemeentelijke monumentenregister is
weergegeven. Thans ziet u de Gerbozalen aan de Voorstraat 24-26, die als monument
de volgende omschrijving meekreeg: Blokvormig gebouw met verdieping onder schilddak met hoekschoorstenen. Verdieping aan de straatzijde rustend op zes kolommen.
Allerwege zesruitvensters.

S p r e k w u r d f a n ‘e m o a n n e
Knoop
In simpel wurd, in knoop oan ‘e klean of in knoop yn it tou, krekt as yn it
Nederlânsk. Mei wol wer in pear nijsgjirrige útdrukkingen. De man mei de
glêde knopen, dêr wurdt de plysje mei bedoeld.
Hy hat mear knopen oan ‘e jas as in oar
Hij presteert meer als menig ander
Dy man hat nuvere knopen oan ‘e jas
Die man is een vreemde snuiter
De knoop wurdt djoerder as de broek
De kosten overtreffen de voordelen
Yn krappe tiden hâlde wy de knoop op ‘e pong
In krappe tijden houden we de hand op de knip
Hy rint oft de skonken him yn ‘e knoop sitte
Hij loopt heel langzaam omdat hij zo lui is

Tuindag Buitengewoon
in De Kruidhof
Op zaterdag 27 april organiseert Botanische Tuin van Fryslân De Kruidhof in Buitenpost weer haar traditionele ‘Tuindag Buitengewoon’. Een
groot aanbod van kwekers met bijzondere vaste planten en grassen,
groenten, eenjarigen en tuinaccessoires en andere tuingerelateerde
artikelen.
Bekende en minder bekende kwekerijen zijn op deze sfeervolle voorjaarsmarkt aanwezig met een deel van hun bijzondere collecties. Zo is er
een eucalyptuskwekerij maar ook een royaal aanbod van eenjarigen, perkgoed, (Franse) geraniums en hanging baskets. Bijzondere onbespoten
groenteplantjes en zacht fruit stekken. Kopertuingereedschap, meststoffen, maar ook een Finse rookton als gezond alternatief voor de barbecue.
Workshop Kruidentuin aanleggen
Om 14.00 uur kunnen bezoekers deelnemen aan workshop ‘Zelf een kruidentuin aanleggen’. Opgave vooraf is gewenst, omdat er maximaal 15 personen aan de workshop kunnen deelnemen.
De kosten van de workshop zijn € 15,00 inclusief entree tot de tuinen en
een kruidenplantje.
Verkooptuin
De verkooptuin van De Kruidhof is vrij toegankelijk. Ook hier zijn weer allerlei vaste- en klimplanten te koop, evenals oude rozen en keukenkruiden.
Nieuw dit jaar zijn ook sierheesters, fruitboompjes en groenteplantjes.
De Kruidhof is van 10.00 tot 17.00 uur open voor het publiek. Entree: € 2,50.

He e r lijk e h an d s inaasappelen 10 stuks € 3,50
Ir e n e ’s 5 k ilo

€ 2,99

Nieuwe oogst aardappelen Dore, Malta, Nicola
Ho llan d se aar d beien en asperges
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Het zou heel jammer zijn als de Kûpe dicht ging
door Nelleke Kemps-Stam

Tinie Lautenbach leerde honderden kinderen zwemmen

Kinderen die in Buitenpost wonen, boffen maar. Het dorp biedt al
bijna veertig jaar de mogelijkheid aan jong en oud om een zwemdiploma te halen. Geen gereis naar een ander dorp, maar gewoon
op de ﬁets even naar De Kûpe voor zwemlessen. Bij veel lezers zullen nu herinneringen naar boven komen aan hun eigen zwemles.
En aan de badjuffrouw of badmeester, die je zwemmen leerde. Juf
Tinie Lautenbach bijvoorbeeld.

In totaal worden jaarlijks 440.000
nationale zwemdiploma’s uitgereikt. Negentig procent van de
autochtone kinderen tussen 6 en
15 jaar heeft een zwemdiploma.
Er werken 35.000 mensen in het
zwemonderwijs. In 1990 ging nog
90 procent van de scholen schoolzwemmen, in 2009 nog maar de
helft. Zwemmen is de meest beoefende sport in Nederland. (bron:
Vrij Nederland)

Diploma Zwemonderwijzeres

Prachtig werk
Ze komt ze nog wel eens tegen.
Mensen die roepen: “Hoi badjuf!”
Of ouders die zeggen: “Je hebt
mijn dochter nog les gegeven.” Tinie kwam in 1978 naar Buitenpost
door haar huwelijk met Klaas Lautenbach. Voor beiden was het een
tweede huwelijk en samen brach-

ten ze zes kinderen groot. Daarvoor woonde Tinie in Oegstgeest
en gaf ze al jaren schoolzwemmen
in Rijnsburg. “De laatste jaren daar
gaf ik ook revalidatiezwemmen.
Toen we hier kwamen wonen
ging ik na een paar weken naar
het zwembad. Dat kwam mooi
uit, want ze waren hier net bezig
om het revalidatiezwemmen op
te starten”, vertelt Tinie. “Daar
kon ik direct mee beginnen. Dat
is prachtig werk! Er komen kinderen en volwassenen, zo nodig met
een eigen begeleider. We hadden
ook een speciale stoel waarmee
men makkelijk het water in kon.
Dat was heel mooi. Een paar
maand later vroeg men of ik ook
schoolzwemmen wilde geven.
En zo is het gekomen. Ik heb dus
geen particuliere lessen gegeven,
omdat ik thuis wilde zijn als onze
kinderen uit school kwamen.” De
schoolkinderen kwamen uit heel
Achtkarspelen met de bus. “Daar
waren ook hele kleintjes bij”, herinnert Tinie zich. “Dat was zo vreselijk leuk. Het is heel belangrijk
dat je de namen van de kinderen
kent. Maar je hebt ieder half uur
een andere groep. Ik prentte de
namen allemaal in mijn hoofd. Van
de kinderen leerde ik ook het Fries,
want dat sprak ik niet. Ze verbeterden me als ik een fout maakte. Thuis las mijn man de Fryske
Bibel. Zo hebben mijn kinderen
en ik heel snel het Fries geleerd.”
“Het is dus heel jammer dat het
schoolzwemmen afgelopen is.
Dat is zo fout”, klinkt het opeens
fel. “Want juist in deze tijd, met
de crisis, zijn er gezinnen die de
dure particuliere lessen niet meer
kunnen betalen. Dan leren ze dus
niet zwemmen, met alle gevolgen
van dien. Vooral in een land waar
zoveel water is. En dat was juist

D e foto

het mooie van schoolzwemmen:
je leerde de kinderen van jongs af
de slag aan. Nu hebben de scholen in Buitenpost alleen nog een
soort ‘natte gymnastiek’. Maar
particuliere lessen zijn duur. Dat is
op het ogenblik voor een normaal
inkomen niet meer te betalen als je
een paar kinderen hebt. Bovendien
wordt het bad nog bedreigd met
sluiting. Nou, dat zou werkelijk erg
zijn. Vooral ook voor het revalidatiezwemmen.”
Streng
Tinie stopte met schoolzwemmen
toen ze 60 jaar was. De uren deed
ze over aan Baukje Benedictus, die
haar stage had afgerond en graag
aan het werk wilde. Tinie ging nog
jaren door met revalidatiezwemmen op dinsdagavond. Aan hoeveel kinderen ze een diploma heeft
uitgereikt, kan ze niet exact vertellen. “Heel veel natuurlijk, honderden. De meeste kinderen hadden
wel twee diploma’s voordat ze van
school gingen. We stimuleerden
ook om het B-diploma te halen.
Vooral meisjes hadden daar moeite mee. Ik ging ’s zomers wel met
een groepje naar het Paradyske om
te oefenen. Dat weten sommigen
zich nog te herinneren. Het huidige A-diploma is veel moeilijker dan
toen, omdat er nu ook onder water gezwommen moet worden.”
Wat was juf Lautenbach voor een
badjuffrouw? “Streng”, antwoordt
ze resoluut. “Zo sta ik bekend.
Echt waar. Ze mochten me wel,
maar ik was wel streng. Er waren
twee jochies die voortdurend ruzie met elkaar maakten. Ik pakte
beide bij de arm en zei: ‘Zie hoe
goed, hoe lieflijk het is als zonen
van hetzelfde huis..’, ‘..als broeders
samenwonen’, vulde een van hen
aan, ‘dat seit ûs mem ek altied’.”
Maar hoe streng juf Lautenbach
ook kon zijn, ze hielp menigeen
aan het diploma door even aan te
pakken. Het beroep van zwemonderwijzer(es) –zoals op het diploma van Tinie staat- is niet geheel
ongevaarlijk. Er zijn zelfs meerdere
gezondheidsrisico’s aan verbonden. Denk alleen maar aan het lawaai (schreeuwende kinderen), of

Tinie Lautenbach (eigen foto)

de luchtkwaliteit (chloor/zoutzuur)
die klachten als slechthorigheid en
astma kunnen veroorzaken. “Dat
heb ik dus ook”, reageert Tinie. “Ik
heb er waarschijnlijk longproblemen aan overgehouden. Dat openbaarde zich nadat ik ermee gestopt
was. Ik mag dus ook niet meer in
De Kûpe komen. Ik heb ook een
hese stem. Ze waren gauw stil als
de strenge juf haar stem verhief.
Ik kan heel moeilijk zingen, terwijl
ik het graag doe. Zwemmen doe
ik nog wel, maar in het Paradyske. Daar kan de lucht weg.” Tinie
beseft ook dat De Kûpe niet meer
voldoet aan de eisen van deze tijd.
“Maar het zou heel jammer zijn
als het dicht ging”, vindt ze. “Een
ramp. Er zullen kinderen zijn die
geen zwemmen meer leren.”
Preeklezer
In 2006 werd Tinie weduwe. Wat
doet ze om niet te vereenzamen?
“Een heleboel”, lacht ze. “Ik ben
jarenlang ouderling geweest.
Daar heb ik nog altijd adresjes aan
overgehouden waar ik nog steeds
kom. Ik lees bijvoorbeeld al zeven jaar elke maandagmorgen de
preek voor bij iemand. Ik zit namelijk altijd in de kerk te schrijven en
verwerk dat dan ’s avonds tot de
preek. Vanaf het begin heb ik me
aangesloten bij de Christenge-

Wereldwinkeldag
op 11 mei en moederdag op 12 mei
De ene festiviteit is nog niet geweest, of de volgende dient zich alweer
aan. Zoals u hiernaast kunt lezen, hebben de vrijwilligers van de Wereldwinkel Buitenpost op 9 april het 20-jarig bestaan van hun wereldwinkel op
feestelijke wijze gevierd in It Koartling met een drankje en een ‘wereld’maaltijd. Op zaterdag 11 mei aanstaande is het alweer landelijke Wereldwinkeldag! Natuurlijk willen wij hier in Buitenpost ook wat aandacht aan
besteden. Zaterdag 11 mei kunt u iets lekkers proeven uit het food-assortiment in onze Wereldwinkel. Omdat het op zondag 12 mei ook nog
moederdag is hebben we in de week van 7 t/m 11 mei een leuke actie. U
ontvangt dan 20% korting op uw aankoop van alle sieraden en sjaals. Wij
willen u dan ook van harte uitnodigen om een kijkje te komen nemen in
onze mooie winkel in de hal van supermarkt Poiesz.

Omdat de wereldwinkel in Buitenpost in april haar twintig jarig bestaan vierde werden de
vrijwilligers getrakteerd op een heerlijke wereldmaaltijd vervaardigd met fairtrade artikelen uit de eigen wereldwinkel. Dit werd vooraf gegaan door een drankje in ongedwongen
sfeer. De maaltijd werd afgesloten met koffie met gebak en chocoladeparels uit eigen
winkel. De wereldwinkel doneert dit jubileumjaar een deel van haar positieve baten,
namelijk € 5000,-, aan een viertal projecten in derde wereldlanden, waaronder Nepal, Sri
Lanka.

meente. Er is een groep van zeven
alleenstaande vrouwen ontstaan
die met elkaar optrekt. We zijn ’s
zondags altijd bij elkaar en gaan al
jaren samen op vakantie. We gaan
ook naar een Bijbelgroep met vrouwen uit de PKN. En we fietsen.
Sinds mijn longproblemen heb ik
een elektrische fiets. Soms maak
ik lange tochten met mijn fietsvriendin naar Eernewoude of Groningen. Dan doen we de hele dag
over 70 kilometer.” In de loop van
de tijd verhuisde Tinie twee keer.
Van De Ring naar de Jeltingalaan
en sinds een half jaar bewoont ze
een seniorenappartement in Boelensstate. “Met Thuiszorg en Tafeltje Dekje kun je hier makkelijk wonen tot je negentigste. Er zijn ook
gemeenschappelijke dingen zoals
een breiclub of een spelletjesmiddag. Daar ga ik naar toe voor de
gezelligheid. Maar je zit niet constant bij elkaar. Het is hier heerlijk
wonen. Een cadeautje van God. Zo
zie ik het echt. Het geloof is heel
belangrijk voor mij. Ik vertrouw op
God. Er zijn verdrietige dingen in
mijn leven gebeurd, maar Hij was
er altijd. Ook nu ik alleen ben. Want
als God met mij is, wie zal er dan
tegen mij zijn?

Gisteren is geschiedenis,
morgen is mysterie
en vandaag een cadeau.

Spits gezegde

(advertentie)
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Desperate
Hyveswife
-13 Gesien Leguijt, 29 jaar, moeder
van drie zoons. Hier is het verhaal
van een doodgewone huisvrouw,
een doodgewone moeder met een
doodgewoon leven.

Verjaardagen

Nationale dodenherdenking op zaterdag 4 mei
Thema: Vrijheid spreek je af
WIJZIGING!
Omdat momenteel gewerkt wordt aan de reconstructie van de Bernhardlaan en men van gemeentewege meedeelde dat deze straat óók
op 4 mei nog onbegaanbaar is, wordt de herdenkingsdienst dit jaar
niet gehouden in de Fonteinkerk, maar in de Kruiskerk aan de Voorstraat. De route van de stille tocht is hierdoor dus ook anders. Zie
onder.
Op 5 mei 1945 eindigde de oorlog in Nederland. Niet met een alles beslissende slag, maar met een handtekening aan tafel in hotel ‘De Wereld’
te Wageningen werd vrijheid herkregen. Op 2 september 1945 ondertekende vervolgens een afgevaardigde van de Japanse keizer Hirohito het
capitulatiedocument op het Amerikaanse slagschip ‘Missouri’ in de baai
van Tokio, waarmee de Tweede Wereldoorlog officieel ten einde was.
Oók in 2013 krijgt vrijheid vorm en inhoud door regels en verdragen. Het
woord ‘verdragen’ heeft een dubbele betekenis. Het verwijst naar afspraken, die mensen onderling maken, op een vel papier met handtekeningen
bezegeld. Maar het woord ‘verdragen’ is ook een werkwoord. De vrijheid
die je samen op papier vaststelt, moet wel door mensen verdragen worden. Ieder dient zich aan gemaakte afspraken te houden. Pas dan brengen
ze vrede en vrijheid.
Vrij zijn doe je nooit alleen, altijd samen. En daar zijn afspraken voor nodig. Die betekenen ook dat je jezelf beteugelt, matigt en inhoudt. Vrijheid
spreek je dus af.
Omdat miljoenen mensen het slachtoffer werden van gruwelijke onvrijheid
in 1940-1945, heeft het 4 mei-comité óók voor dit jaar een herdenking met
stille tocht naar het monument bij de Mariakerk georganiseerd. Wij nodigen u uit aan deze herdenking deel te nemen, waarbij u zich kunt richten
op het hieronder volgende schema:

Brimzen
praat

Hoe ontstond “The Last Post”
We hebben allemaal op een bepaald moment deze aangrijpende melodie gehoord ter ere van
de gesneuvelden, die ons hart beroerde en een traan deed wegpinken. Kent u de geschiedenis van
het ontstaan van deze melodie?
Zo niet, dan zult u verwonderd
zijn van dit werkelijk gebeurde
verhaal. Het begon in 1862 tijdens
de Amerikaanse burgeroorlog.
Terwijl het leger van de Unie
van kapitein Robert Ellicombe
in de buurt was van Harrison’s
Landing in Virginia, stond aan
de andere kant van deze smalle
landsgrens het leger van de
Confederatie. Tijdens de nacht
hoorde kapitein Ellicombe het
gekreun van een ernstig gewonde
soldaat. Niet wetende of het een
soldaat van de Unie of van de
Confederatie was, besloot de kapitein ondanks het levensgevaar
de gewonde soldaat te gaan zoeken om hem medische verzorging
te bieden. In het onophoudelijke
vuur van het gevecht, sloop hij tot
bij de gewonde soldaat en bracht
hem naar het kamp van het leger
van de Unie. Toen hij uiteindelijk
zijn kamp bereikte, ontdekte hij
dat het een vijandelijke soldaat

was. De soldaat was reeds overleden. De kapitein ontstak een
lantaarn en in de schemering zag
hij het gezicht van de soldaat. Het
was zijn eigen zoon. De jongen
studeerde muziek in het Zuiden
toen de oorlog uitbrak. Zonder
zijn vader in te lichten, nam hij
dienst in het leger van de Confederatie. De volgende ochtend,
met een gebroken hart, vroeg de
kapitein ondanks de vijandelijke
status van zijn zoon aan zijn
oversten om hem met militaire
eer te begraven. Zijn verzoek
werd uitzonderlijk ingewilligd. De
kapitein vroeg ook of de muziekkapel van het leger de begrafenis
mocht begeleiden. Dat verzoek
werd geweigerd vanwege het
feit dat zijn zoon een vijandelijke
soldaat was. Maar uit respect
voor de vader werd toch besloten
om één enkele muzikant toe te
wijzen. Kapitein Ellicombe koos
voor een hoornblazer. Hij vroeg
de muzikant een reeks noten te
spelen van een stukje papier dat
hij gevonden had in de jaszak van
het uniform van de jonge militair,
die zijn (muzikale) zoon was. Zo
ontstond de ingrijpende melodie
“The Last Post”, die sindsdien op
iedere militaire begrafenis en
bij hierop betrekking hebbende
herdenkingen weerklinkt. Dus
ook bij de Nationale Dodenherdenking op 4 mei in Nederland en
derhalve óók in Buitenpost. Het is
zeker en gewis aan de betreffende moedige mannen en vrouwen
te danken dat wij nu leven in een
vrij land met grondwettelijke
rechten.

Het begint met een herdenkingsdienst in de Kruiskerk om 19.00 uur.
De kerk is vanaf 18.30 uur open. Na een woord van welkom wordt er een
kaars aangestoken en een lied gezongen. Twee scholieren dragen een gedicht voor. Hierna verzorgt dominee mevrouw Jana Leenheer een meditatie en wordt er ter afsluiting een lied gezongen. Het geheel wordt begeleid
met pianospel van Rudolf Bergsma.
19.25 uur:
gaat de stoet zich vormen op het P-terrein achter de
		
Kruiskerk, voorafgegaan door twee trommelaars. Start
		
stille tocht. Onderweg aansluiten is mogelijk.
De stoet loopt via de Berkenlaan en de Julianalaan naar de Voorstraat,
alwaar wordt overgestoken naar de Irenestraat om via de Haersma de
Withstraat uit te komen bij het monument.
19.40 uur:
Concordia begint te spelen en als er rozen voorradig
		
zijn, gaan scouts van De Brimzen die uitdelen aan be
		
langstellenden bij het monument.
19.45 uur:
Aankomst stille tocht-stoet. Deelnemers krijgen een
		
roos aangereikt, waarna de scouts van De Brimzen
		
zich opstellen aan weerszijden van de vlaggenmasten.
19.46 uur:
Welkomstwoord namens het 4 mei-comité.
19.47 uur:
Vier scholieren dragen een gedicht voor.
19.52 uur:
Toespraak van wethouder K. Antuma.
19.57 uur:
The Last Post.
20.00 uur:
Twee minuten stilte.
20.02 uur:
Concordia speelt twee coupletten van het Wilhelmus.
20.05 uur:
Bloemlegging namens het gemeentebestuur en Plaat
		
selijk Belang, gevolgd door het bloemendefilé van de
		
aanwezigen bij het monument.

Uit d e ou d e d o os

De versierde wagen van de Ruiterstraat (Koninginnedag 1987).
(foto: Lolkje Boorsma)

Afgelopen maand mochten mijn
man en ik vieren dat onze, jongste
twee telgen, weer een jaar onder
ons bewind overleefd hadden. En
wat zijn we daar blij mee. Onderschat het opvoeden (of meer, de
poging tot) van drie wilde jongens
niet. Ieder jaar zijn er minstens
365 gevaarlijke situaties geweest,
waarin ik dacht dat één van de drie
er niet zonder botbreuken vanaf
zou komen…en juist dankzij die
halsbrekende toeren zijn we ieder
jaar tot in onze tenen opgetogen
over het feit dat de apen nog om
ons heen slingeren. Maar dit terzijde, want waar ik het over wilde
hebben zijn dit keer niet de kinderen maar de ouders. Nu ik er zelf
ook één ben, verwonder ik me
vaak over het fenomeen ‘Ouders
Onderling’ oftewel O.O. De O.O. is
een speciaal slag mensen die koste wat het kost een ander wil laten
zien hoe goed zij het voor elkaar
hebben. De kleren van de kinderen moeten voldoen aan bepaalde
eisen, er mogen geen gaten in zitten en hoe duurder het merk, des
te hoger sta je in de rangorde van
de O.O. In het kader van verjaardagen geldt de regel; ‘hoe meer
je betaald voor de traktatie en het
kinderfeestje óf hoe origineler je
bent, des te meer invloed heb je
bij de O.O. De traktaties zijn ware
kunstwerken waar menig moeder
uren op zit te zweten. En de feesten variëren van uitjes naar bepaalde parken, naar samengevoegde
reuze partijen waar een aantal
kinderen (en ouders) een dag voor
uit trekken. En vaak hoor je na het
hele gebeuren de opmerking: ‘Blij
dat het erop zit’. We zuchten en
steunen en kreunen, maar doen
‘gezellig’ met de O.O. mee. De
wat-minder-goed- in-de-slappewas-zittende’ moeder ligt nachtenlang te draaien en de tobben,
want ook zij wil dat haar kind kan
wedijveren in de feestkunst. Om
na het feest tot de conclusie te
komen dat de ingehuurde clown
dronken was en de entree voor
dat mooie zwemparadijs veel te
duur. En dus; in plaats van ‘de trap
telkens weer te overtreffen’ heb ik
een, mijn inziens, veel beter idee.
We schaffen het ‘nieuwerwetse’
trakteren en feesten af en schakelen even wat jaartjes terug in de
tijd, toen de kinderen nog blij waren met snoephappen en spijkerpoepen. Dan creëren, we met zijn
allen, kinderen die weer blij zijn als
hun kleine kinderhandje gevuld is
(en niet pas als deze overvuld is)
en nog belangrijker; een gezellige
O.O. sfeer. Want zeg nou zelf: Wie
het kleine niet eert…

20% kassakorting
Alleen geldig op Koninginnedag
van 9.00 tot 13.00 uur
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Ate G ri j p stra
DorpsDenker -23Ik ben zo goed als uitgefilosofeerd.
Daarmee bedoel ik niet dat er niet
elke dag nog iets nieuws te leren valt.
Of dat ik de afgelopen twee jaar op
wijsheidsgebied zo’n beetje alles al
wel in kaart heb gebracht wat er in
kaart te brengen valt. Nee, wat ik u
duidelijk probeer te maken, is dat de
spraakwatervallen beginnen op te
drogen. Dat het ooit zo goedgevulde
potje met klets-maar-raak-inkt omgevallen en volledig leeggelopen is. Dat
mijn gedachten steeds kortere en
snellere rondjes beginnen te draaien
en dat ik mij in toenemende mate begin af te vragen of ik al dravend niet
druk bezig ben om mijn eigen eerdere bedenksels in te halen. Steeds
vaker vraag ik me af of ik een bepaald
inzicht al niet eens eerder heb geformuleerd. Ik vrees dat ik in herhalingen begin te vallen. Ik vrees dat ik in
herhalingen begin te vallen. Ach ja,
het moest er ook wel een keer van
komen. Op een gegeven moment is
de nieuwigheid er wel zo’n beetje van
af. Hebben we het allemaal wel eens
gehoord en gezien. Is de sprankelende inspiratie weg en slaat de doffe
verveling genadeloos toe. Wellicht
had ik de signalen eerder moeten
herkennen. ‘Hoe lang is die duim van
jou eigenlijk nog, waarde DorpsDenker?’ zo werd mij alweer enige tijd
geleden onverhoeds op een feestje
gevraagd. Ik haalde toen met een
grimas m’n zwaarbeladen schouders
op en mompelde iets in de trant van:
‘Tsja...’ Onlangs maakte iemand het
nog bonter. ‘Jij bent toch die schrijver
van die DorpsDenker-stukjes in de
krant?’ vroeg de persoon in kwestie. Donkere wolken trokken samen.
Blikseminslagen dreigden. Ik gaf een
nauwelijks zichtbaar knikje en liet mijn
ogen koortsachtig ronddwalen, naarstig op zoek naar een steen om onder weg te kruipen. ‘Nou,’ vervolgde
betrokkene, ‘ik moet eerlijk zijn, hè?’
Nee, hoor, trachtte ik op allerlei wijzen
non-verbaal aan te geven, dat is werkelijk nergens voor nodig. Zwaar overschat, dat eerlijk-zijn. ‘Nou, om dan
dus toch maar eerlijk te zijn: ik vind die
stukjes van jou echt, maar dan ook
echt helemaal niks.’ En... bedankt,
dacht ik, maar ik hield het voor de
verandering maar weer eens bij een
minuscule grimas en een kortstondig
ophaaltje van mijn overbelaste schouders. Vervolgens maakte ik me voetje
voor voetje uit de voeten. Na weken
van loodzware depressie kroop ik
weer onder mijn steen vandaan en
kwam ik eindelijk tot de langgezochte
Verlichting. Genoeg is genoeg, zo bedacht ik mij. Ik heb de gemeenschap
nu werkelijk lang genoeg geteisterd
met eindeloos lang uitgesponnen
hersenspinsels. De waarlijk wijze
weet wanneer hij het zwijgen ertoe
moet doen. Wanneer er een punt gezet dient te worden. Wanneer... ach,
nou ja, wanneer het simpelweg tijd is
om te stoppen, zeg maar. En die tijd
is nu wel zo’n beetje aangebroken.
Rest mij nog u hartelijk te bedanken
voor het feit dat u het vele maanden
lang met mij hebt uitgehouden. Bedankt dat u het vele maanden lang
met mij hebt uitgehouden!
Maar genoeg is genoeg. Of... had ik
dat al gezegd?
Hoogachtend,
Uw DorpsDenker,
drs. A . Grijpstra
(Facebook/Dorpsdenker Buitenpost)
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Buitenpost 1940-1945 - deel 33 De O.D.-groep Buitenpost (8).
Jacob Elzinga van Lutjepost,
plaatsvervangend
groepscommandant van de groep Buitenpost,
bevond zich in de meidagen 1940
in de Grebbelinie, een belangrijke
hoofdverdedigingslinie van ons
land. Aanval en tegenaanval volgden elkaar op in hevige gevechten.
In de keiharde confrontatie met
de S.S.-troepen werd de kiem
gelegd voor het felle verzet dat
hem kenmerkte. Hij was één van
de eersten die contact kreeg met
Pijnacker en Roorda en rolde daarmee meteen in het verzet. Een
ontmoeting met Hielke Brouwer
De Hunze III werd slachtoffer van de bazooka
te Twijzel,dé Jodenhelper in onze
gemeente, werd de aanleiding
voor het zoeken van onderdak voor
Joden. Vele nachten was Jaap op stap voor allerlei zaken die het daglicht niet
konden verdragen. Wanneer hij dan weer thuis kwam, zocht hij bij de staldeur
een miniem klein uiteinde van een touwtje, waarmee hij de deur opende. Hij
was weer veilig thuis. Het “gezin” varieerde sterk in aantal. Behalve zijn eigen
kinderen waren er soms wel acht onderduikers. In verband met de veevordering hielp hij mee een deel van de administratie op het voedselbureau te vernietigen. Een geallieerde vlieger, die met een verstuikte voet achter de woning
van Pieter de Vries werd gevonden, bracht hij verkleed in boerenkleding naar
dr. Van der Kam. Deze zorgde er voor dat hij uit handen van de bezetter bleef.
Hij zorgde, samen met Teake Roorda, voor het gereedschap dat de saboteurs
nodig hadden voor het ontwrichten van de spoorrails in het Oost. Tijdens dit
karwei stond hij op wacht om deze mannen te beschermen. Resultaat, de
trein ontspoorde. Hij was één van de schutters die de aanslag pleegden op de
beruchte politiecommissaris Philippus Blank bij de Laatste Stuiver. Midden in
deze drukte van zijn illegale activiteiten, zowel in de L.O. als in het gewapend
verzet, kwam daar plotseling de vraag of hij zijn boerderij niet beschikbaar
wilde stellen voor het verbergen van de wapens. Daarop kon hij direct geen
antwoord geven. De risico’s zouden zo groot worden, dat hij dit uitvoerig met
zijn vrouw moest overleggen. Meer dan 100 man zouden moeten worden bewapend. Dat betekende geweren en stens met de benodigde munitie, 2 bazooka’s met 30 granaten, materiaal voor het plegen van sabotage, etc. Kortom
een voorraad, die bij ontdekking daarvan ongetwijfeld tot de zwaarste represailles zou leiden. Daarbij kwam nog dat het niet alleen maar een verbergen
was, het materiaal moest onderhouden worden en op de juiste tijd schietklaar
zijn. Er zou de nodige instructie moeten komen. De speciaal daarvoor gedropte instructeur N. de Koning zou enkele nachten komen logeren. En bij al die
activiteiten zouden wachtposten de omgeving in de gaten moeten houden.
Voorwaar geen kleinigheid om daarover een beslissing te moeten nemen.
Voor het gezin Elzinga zou er dan veel op het spel komen te staan. Een tijd
vol spanning, temeer ook daar er vrij regelmatig Duitse militairen van Blauwverlaat melk haalden. Duitse patrouilles kwamen op gezette tijden langs de
driesprong. Uiteindelijk beslisten de Elzinga’s dat de wapens maar moesten
komen. Een moeilijke beslissing, die eensgezind genomen werd. Daarmee
begon de meest spannende tijd van de oorlog voor het gezin. De laatste lading wapens dreigde al meteen uit de hand te lopen. De reis verliep die nacht
niet geheel vlekkeloos, waardoor de wagen niet meer gelost kon worden.
Het begon reeds licht te worden toen Elzinga met de wagen het erf op kwam
en deze met het vooreind tegen de mesthoop reed, in afwachting van de vol-

gende nacht. Om een uur of drie
in de middag kwamen vier Duitse
militairen van een op Blauwverlaat
gelegen schip bij Elzinga en vroegen om melk. Ze waren echter
te vroeg, maar wilden wel even
wachten. Elzinga begon als “een
bezetene” te melken, zo vertelde
hij, gewapend met een revolver.
Ondertussen liepen twee Duitsers naar buiten en leunden tegen de wagen, terwijl ze naar de
spelende kinderen in de schuur
keken. Van de wapens was geen
spoor te zien, een dikke laag bieten lag er boven op gestapeld.
Elzinga slaakte een zucht van verlichting toen ze eindelijk met hun
melk vertrokken. Hij was door het
oog van de naald gegaan. Een
paar dagen later deden de Duitsers huiszoeking in een nabij gelegen woning. Was er verraad in het spel en
zochten ze op een verkeerd adres? Een vraag die de Elzinga’s in een angstige
spanning hield. De reden van deze huiszoeking is nooit uitgekomen. Nadien
bleef het rustig , maar de spanning bleef. Naarmate het einde van de oorlog in
zicht kwam, namen ook de illegale activiteiten van het gewapend verzet toe.
Van Mourik had bericht ontvangen dat ten oosten van de brug in de straatweg
over de Zwemmer een telefoonkabel in een ‘Deckungsloch’ gedeeltelijk bloot
lag. Het was een belangrijke verbindingsschakel, die doorgezaagd moest worden. In de nacht van 13 op 14 april 1945 werden drie leden van de groep
Buitenpost er op afgestuurd. Twee mannen doken in de put en zaagden er
een stuk tussen uit, terwijl Jaap Elzinga met de bren op wacht lag. Zonder dat
de buitenwacht er iets van merkte, werd het ook drukker op de boerderij, wapeninstructie, onderhoud en voorbereidende activiteiten voor de aanstaande
bevrijdingsactie. En daarbij was de vrouw des huizes met de moederlijke zorg
over de kinderen, die uiterlijk rustig haar niet minder belangrijke huishoudelijke
werkzaamheden verrichtte. Maar ze verkeerde wel in dezelfde spanning als
de mannen. Ze was de stille heldin op de achtergrond. Zaterdag 14 april, in de
vroege morgenuren, bereikte de spanning op de boerderij haar hoogtepunt.
Langzaam druppelden de meer dan 100 gewaarschuwde N.B.S.’ers binnen.
In een chaotisch samenkomen moesten de manschappen wel eens tot de
orde worden geroepen. De benodigde uitrusting werd uitgereikt, de indeling
in drie secties en daarin weer de indeling per dorp, werd weer verdeeld over
de drie bij elkaar liggende boerderijen. De man met de meest geschikte stem
was Elzinga. Zijn vérdragende stem galmde over de hoofden en was van ver
te horen. De mannen noemden hem al gauw de ‘garnizoenscommandant’.
Toen de diverse groepen uitrukten tot actie, bleef hij met een groep in reserve
bij de boerderij. Deze groep kwam in actie toen twee wagens met landwachters en passagiers uit Buitenpost naderden. Na een kort vuurgevecht vluchtte
één wagen richting Blauwverlaat. De inzittenden van de andere wagen beantwoordde het vuur. Drie landwachters gaven zich tenslotte over. Enkele vrouwen en kinderen werden gearresteerd. Maandag de 16e april ging Elzinga
nog mee met de groep Buitenpost naar de Laatste Stuiver. De bevrijding betekende voor de bewoners van de boerderij eveneens een bevrijding van de
spanningen. Elzinga fungeerde nog een week als fourier van de goederen die
in de schepen lagen opgeslagen, maar moest toen wegens ziekte
afzwaaien.
Jasper Keizer

Uit het notulenboek van Plaatselijk Belang Buitenpost gedurende
de oorlogsjaren 1940-1945
In mijn laatste jaarverslag van 6 april 1939,
schreef ik, dat het bijna een 3-jarenplan was
maar nu is het dan inderdaad een 5-jarenplan.
Onze laatste vergadering is namelijk gehouden
op den 17 April 1939. In 1940 is wel een jaarverslag gemaakt, maar nooit op een algemene
vergadering voorgelegd, daar wij toen door de
Duitsers bezet waren en door omstandigheden
geen vergadering gehouden is. Op de laatste bestuursvergadering 17 April 1941 is besloten om
voorloopig geen Algemene Vergadering te houden omdat de koffie met koek en sigaren toch
niet aangeboden konden worden. Plusminus in
september 1944 is er nog eens een bestuursvergadering gehouden, waar ondergeteekende
niet bij aanwezig kon zijn, omreden hij ondergedoken was, terwijl het notulenboek door een
misverstand, ook met mijn andere bescheiden
opgeborgen was. De bergplaats was helaas niet
waterdicht en is ons boek er niet zonder waterschade afgekomen, maar dit zullen wij maar beschouwen als een blijvend aandenken aan de 5
jaren bezetting.
Om nu uit te weiden over deze laatste 5 jaren,
heeft geloof ik ook geen zin, daar ieder ons weet
wat die voor ons Land, onze Provincie en onze
Gemeente en ons dorp hebben beteekend. Ons
Land heeft groote verliezen geleden, terwijl onze
Provincie veel geluk heeft gehad wat de oorlogsschade betreft en tevens bevoorrecht was, als
Landbouw provincie en daardoor geen honger
of gebrek is geleden. Verder zijn de nog groot.
Voor zoover mij bekend is, is E. Dijkstra gevallen

in Mei 1940 bij de gevechten en daar onze Voorzitter van meening was, dat Dijkstra geen inwoner van Buitenpost was, is onze Vereeniging niet
betrokken geweest bij de begrafenis. Verder is bij
de Meistaking in 1943, S. Stel doodgeschoten en
zijn dit de twee personen die hier in ons Land het
leven moesten verliezen. Dan heeft S. Pietersma
zijn leven in Duitsland verloren, terwijl van F. Klamer nog nimmer iets gehoord is. Ook hebben
bij razzia’s in ons dorp F. Smit en K. Kooistra hun
leven verloren. Wij zullen hun allen blijven gedenken en een felle aanklacht moeten blijven tegen
ieder en alles, wat meent met geweld een streven door te willen en kunnen voeren.
Materiaal heeft ons dorp door oorlogshandelingen geen schade geleden, maar wel hebben wij
gezaamlijk ook ons deel moeten offeren voor
de roofzucht der bezetters. Alhoewel dit veelal
moeilijk te vervangen is, blijft dit meestal bij een
gemis of ongerief, maar de levens van diegenen
welke gevallen zijn, kunnen nooit vervangen worden, en blijft de ledige plaats voor altijd bestaan.
Met onze laatste Bestuursvergadering heb ik in
het begin nog wel eens enkele punten genoteerd, om die vast te leggen voor een jaarverslag
maar in de laatste jaren, waren er volgens mij
belangrijker werkzaamheden te doen en is het
verdere noteren er bij gebleven.(....).
Meer had ik niet opgeteekend en ik besef ten
volle dat er nog meerdere feiten vergeten zullen
zijn, maar heb de redenen al even genoemd. Ik
zou dan door willen gaan met de Bevrijdingstijd
van April-Mei 1945. Wij weten dat allen nog, als

de dag van gisteren, wij zien ze nog komen de
eerste Canadese tanks met de flinke en redzame
kerels, wij weten nog de vreugde die wij voelden, toen wij deze bronsgroene pakjes zagen en
het vieze grijze moest verdwijnen. In spanning
hebben wij de gevechten in onze omgeving, te
Blaauwverlaat, Twijzel en Dokkumer Nieuwe
Zijlen meegeleefd en afgewacht hoe de afloop
zou zijn. Wij hebben getreurd over de dooden
die daar zoo kort voor de bevrijding, nog hun
leven moesten laten en dat heeft onze vreugde
getemperd, en bij de betrokken Families kapot
geslagen. Maar het leven gaat door en eischt het
zijne op. Daar stond dan weer ons Oranjehuis op
eigen bodem, in eigen Vaderland en konden wij
weer zeggen en schrijven hoe wij over de toestand dachten, dat was al een voorrecht, want
dat was in de afgeloopen 5 jaren niet mogelijk en
zelfs levensgevaarlijk.(...).
Ons dorp is trouwens ten volle waard dat wij
onze persoon daarvoor geven en trachten het
omhoog te werken en meerdere bekendheid
aangeven. De bouw van nieuwe woningen en/
of fabrieken zal de eerste jaren nog wel met
mondjesmaat gaan, maar als dat in de toekomst
weer normaal zal worden, dan zie ik Buitenpost
nog eens als een groot royaal dorp en roep aller
medewerking in om het ideaal, Buitenpost als
Centrum van Oost Friesland te verwezenlijken.
de secretaris, Klaas de Vries

De Binnenste Buiten Post

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

Familie Wijma houdt van korfbal

De familie Wijma woont aan de Bernhardlaan in Buitenpost. Het
hele gezin, bestaande uit vader Wietze Gerrit, moeder Mariska en
de kinderen Elina, Arnout en Kristien zijn enthousiaste leden van
korfbalclub de Flamingo’s. Nu bestond deze club op 1 april 2013
vijftig jaar en de Binnenste Buitenpost wil dit niet onopgemerkt
aan zich voorbij laten gaan. Na de voetbalvereniging is de korfbalvereniging de grootste sportclub van Buitenpost. Er zijn 214 leden
en de Flamingo’s zijn met zo’n ledenaantal de grootste korfbalclub
in regio Noord-Oost-Friesland.
Wietze Gerrit komt uit een echte
korfbalfamilie. Zijn ouders namen
hem vanaf zijn vroegste jeugd mee
naar de korfbalvelden en het was
niet meer dan logisch dat Wietse
Gerrit en ook zijn broers lid werden van de Flamingo’s. Vanaf zijn
achtste doorliep Wietze Gerrit de
jeugdteams om als senior ongeveer twintig jaar in het eerste team
van de Flamingo’s te spelen. Mariska had het in dat opzicht moeilijker.
Vader Jan Kalsbeek korfbalde in zijn
geboortedorp Surhuizum bij DTS
en nam Mariska wel eens mee. “Ik
zat dan gefascineerd naar het spel
te kijken, maar kon niet meedoen.
We woonden toen in Hallum en
daar was geen korfbalclub”, vertelt
zij , “Soms ging ik trainen bij een
nichtje uit Kollum, maar helaas spelen bij de Kollumse club mocht niet,
ik was geen lid”. Gelukkig voor haar
veranderde vader Jan van baan en
ging werken bij Garage van der
Meulen (nu Autoland van den Brug)
in Buitenpost en op haar elfde verhuisde zij vanuit Hallum naar ons
dorp. Zij meldde zich bij de Flamingo’s en houdt zich nog altijd bezig met haar favoriete sport. Wietze
Gerrit was niet alleen een goed
korfballer,ook op het voetbalveld
kon hij goed uit de voeten. Mariska
vertelt: “Toen wij in het gemeentehuis trouwden werd de huwelijksvoltrekking gedaan door Wim
Ausma ( destijds werkzaam als gemeenteambtenaar; nu in de redactie van De Binnenste Buitenpost)
Hij zei toen dat hij het als voetballiefhebber jammer vond dat Wietse
Gerrit indertijd voor het korfballen
had gekozen, omdat hij als junior
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zo getalenteerd was en ongetwijfeld een uitstekende speler zou zijn
geworden”. Wietse Gerrit vult aan :
“Als junior was ik in beide sporten
goed. Het is vaak zo dat het balgevoel voor veel sporten hetzelfde is,
of je nu voetbalt, korfbalt of volleybalt. Ben je in één sport goed, dan
vaak ook in de andere balsporten.
Dat ik toch voor korfballen koos
had natuurlijk te maken met mijn
ouders, maar ook omdat ik de Flamingo’s een gezellige club vond en
nog steeds vind”. Een groot voordeel ten opzichte van andere sporten vinden de Wijma’s dat je korfballen zowel binnen als buiten kunt
doen. Dit seizoen zijn Wietse Gerrit
en Mariska gestopt met het actieve
spel. Hun banen en de opvoeding
van hun drie kinderen vergen energie. Nu zijn ze actief als trainer en/
of begeleider van de jeugdteams.
Voor de senioren is er een betaalde
trainer beschikbaar, maar de jeugd
en dat is toch de grootste groep
worden getraind door vrijwilligers
zoals Wietze Gerrit en Mariska.
Een club als Flamingo’s kan niet
zonder deze vrijwilligers. Het is de
kurk waarop een vereniging als
de Flamingo’s drijft. Gelukkig zijn
hun drie kinderen ook enthousiaste korfballers. Zoon Arnout speelt
behalve in C1 bij de Flamingo’s ook
in het Friese jeugdteam onder de
14. Inmiddels is hij veertien en zal
volgend seizoen bij de B’s spelen.
Arnout vertelt dat hij zulke enthousiaste korfbalverhalen had dat een
paar vrienden zich ook hebben
aangemeld bij de Flamingo’s. Elina
(16) heeft het druk met school maar
korfbal is haar hobby en ze speelt

Familie Bijma in actie (eigen foto’s)

met veel plezier in team B2. Haar
jongere zusje Kristien (10) speelt in
D1 en vindt het ook heel leuk om
te korfballen. Haar team is behalve
sportief ook een echte vriendenclub. Nu Mariska en Wietze Gerrit
langs de kant van het veld of de zaal
zitten krijgen ze toch een andere visie op het spel. Mariska: “Toen wij

speelden hadden we soms kritiek
op scheidsrechters. Je zit dan vol
vuur in het spel en bent dan niet helemaal objectief. Nu langs de kant
zie je dat deze mannen en vrouwen
ook hun best doen en kun je meer
begrip voor hen opbrengen. Het is
tegenwoordig moeilijk om mensen
in het bestuur of als vrijwilliger te

krijgen. Iedereen heeft het druk,
wij begrijpen het wel. Bijvoorbeeld
toen wij studeerden kregen we gemakkelijker een studiefinanciering
dan de hedendaagse jeugd. Veel
van onze jonge spelers werken
’s avonds wanneer de club een
training heeft. Van dat geld wat ze
met het werken verdienen betalen ze hun studie. Dan moet je als
vereniging blij zijn dat ze lid blijven
en niks extra’s vragen. Wij zijn door
onze ouders grootgebracht met
de gedachte om bepaalde zaken
door te geven aan de jeugd en dat
doen wij dan ook naar vermogen”.
Wietze Gerrit kijkt terug op een
mooie korfbalcarrière.” Op een gegeven moment promoveerden de
Flamingo’s in twee jaren tijd tweemaal. V oor we het goed en wel beseften speelden we in de landelijke
eerste klasse. Dat was toen de op
twee na hoogste klasse. Bussen
werden gehuurd voor de verre uitwedstrijden en die zaten binnen de
kortste keren vol met spelers en
supporters. Hele zaterdagen waren
we dan weg en we kwamen tegen
middernacht thuis. Gelukkig waren
de pake’s en de beppe’s bereid op
onze kinderen te passen. Zonder
hen hadden we niet allebei in het
eerste team kunnen spelen en dat
is dan weer een voordeel dat je uit
korfbalfamilies komt. Op dit moment speelt het eerste team van
Flamingo’s twee klassen lager dan
wij toen deden en zijn er niet meer
van die verre uitwedstrijden waarvoor men een bus moet huren.
Toch wel jammer”. Een ander hoogtepunt vinden de Wijma’s de bouw
van een eigen sportkantine “De
Ynrinner” op sportpark de Swadde. Dit was het verhaal van een
korfbalfamilie uit Buitenpost. Een
volgende maal hoopt de Binnenste
Buitenpost in de historie van de Flamingo’s te duiken.

Paardensportcommissie pakt groots uit

Schutjassen sociëteit De Freonskip

Iedere Buitenposter weet dat elk jaar op de eerste
woensdag van augustus het Concours Hippique plaatsvindt. Één van de mooiste eendaagse open lucht paardensport evenementen van Nederland en ieder jaar
weer garant voor duizenden bezoekers. Komende editie is een hele speciale: dan viert ons dorp het 60-jarig
jubileum van het Concours Hippique! Het bestuur van
de Paardensportcommissie is al druk bezig met alle
voorbereidingen en licht alvast een tipje van de sluier
op:

Kaarten
50% Vroegboekkorting In de maanden mei en juni
kunt u via onze site met een vroegboekkorting van
50% entreekaarten bestellen voor € 5,00 per stuk.
Tot 7 augustus kunt u bij de voorverkoopadressen entreekaarten kopen voor € 7,50.
Op 7 augustus kosten de entreekaarten aan de kassa
€ 10,00.
Kinderen t/m 14 jaar hebben gratis toegang!
Voorverkoopadressen: The Readshop - Buitenpost,
Dropshop ‘Liquorice’ - Buitenpost, Kapsalon Sjiek - Kollum, DA Drogisterij Leek - Leek, DA Drogisterij Postma
- Surhuisterveen. Ook voorverkoop via onze website.

Peter Mulder schutjaskampioen 2012/2013
Vrijdagavond 5 april kwamen de leden van sociëteit De Freonskip voor de
laatste keer dit seizoen bij elkaar. Er waren 16 leden aanwezig, waardoor
er aan vier tafels gespeeld kon worden. Men kon vrijuit schutjassen, want
deze ronde telde niet meer mee voor de competitie. Anne van der kloet
had deze laatste bijeenkomst de beste kaart en met 57-40 behaalde hij de
eerste prijs. Tweede werd Luut Dijkstra met 57-46, terwijl Floyd Tjeerdsma
als derde eindigde met 55-36. de poedelprijs ging naar Lieuwe van der Wijk
met 30-44. Nadat de prijzen waren uitgereikt, kwam de einduitslag van de
competitie aan de orde. Dit leek een gemakkelijke prooi voor Luut Dijkstra
te worden, want met nog twee keer te gaan, had hij een voorsprong van
17 punten op nummer twee Peet Mulder. Peet had echter een sterke eindsprint en met twee punten voorsprong behaalde hij de titel.

Dus…..noteer woensdag 7 augustus in uw agenda!
60-jarig jubileum Concours Hippique
Locatie: Mejontsmaterrein
Aanvang: 09.00 uur non-stop tot 18.00 uur.
Voor nadere informatie en online kaartverkoop bezoekt
u de website www.chbuitenpost.nl

Uitslag laatste avond:

Kampioenschappen
Naast de diverse tuig- en springrubrieken worden er
tijdens het jubileum maar liefst vier grote Kampioenschappen verreden:
1. Kampioenschap Tweespan Fries Ras
2. Kampioenschap Fokmerries Fries Ras
3. Kampioenschap Enkelspan Tuigpaarden
4. Kampioenschap Damesklasse Hackney’s
Vast onderdeel op het programma is ook dit jubileumjaar de Grote Prijs van Buitenpost Springen. De
rubriek, met deelnemers uit het hele land, zorgt altijd
voor veel sensatie, actie en snelheid. Vorig jaar werd
de Grote Prijs door de bekende Buitenposter Hester
Klompmaker in de wacht gesleept.

Prijsvraag
In de maanden april, mei en juni kunt u meedoen aan
een prijsvraag,
waarbij er iedere maand onder de juiste inzendingen

Presentatie van Koninklijke aanspanningen
Zéér bijzonder dit jaar is de speciale toezegging van
Hare Majesteit de Koningin voor een presentatie van
haar Koninklijk Staldepartement tijdens ons jubileumconcours! Het Koninklijk Staldepartement maakt deel
uit van het Civiele Huis van de Dienst van het Koninklijk
Huis en werd in 1815 door Koning Willem I opgericht.
Het Staldepartement heeft een prachtige collectie galatuigen en wij zijn er ontzettend trots op dat er op ons
jubileumconcours een presentatie zal worden verzorgd
met een aantal bijzondere, Koninklijke aanspanningen!

5 x 2 entreekaarten worden verloot!
U kunt uw antwoord via de site www.chbuitenpost.nl
aan ons versturen.
De vraag van deze maand luidt:
Welke bijnaam werd er met name in het verleden ook
wel gegeven aan het bestuur van
de Paardensportcommissie?
Ga naar onze site, stuur uw antwoord in
en maak kans op 2 entreekaarten!

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

Competitie-uitslag totaal:
57-40
57-46
55-36
54-45
52-40
51-48
49-38
49-52
48-50
48-51
46-51
37-50
32-55
31-45
31-48
30-44

Peter Mulder

320-241

Luut Dijkstra
Lieuwe vd Wijk
Willem Veenstra
Anne vd Kloet
Floyd Tjeerdsma
Aale de Haan
Gooi Jansen
Jurjen de Haan
Minze Stiksma
Geert de Haan
Freek Bekkema
Fokje de Bruin
Jaap Wiersma
Minke Schievink
Jan de Ridder
Roel Weidenaar
Foppe de Vries
Popke Hoekstra

318-257
315-267
311-248
309-282
302-271
301-280
298-273J
290-273
285-293
284-288
276-268
273-284
269-324
243-221
255-231
228-218
209-180
199-200
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Gewoon Eline
Eline van der Meulen (19) woont
haar hele leven al in Buitenpost
en studeert Communicatie aan
NHL Hogeschool in Leeuwarden.
Eline in vijf woorden: sociaal, ondernemend, besluiteloos, prettig
gestoord en passie voor journalistiek & nieuwe media. ‘Dat waren al
meer dan vijf hè?’

De personen op de foto zijn vanaf links: Foppe de Vries, Tsjikke Steringa, Femme Boorsma
en Jelle Steringa. De laatst drie genoemden ontvingen ontvingen een erespeld voor vijftig
jaar lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Korfbal Bond. Foppe “Sport” de Vries
ontving de bondsspeld omdat hij zich vijftig jaar lang heeft ingezet bij allerlei activiteiten
van Korfbalclub De Flamingo’s. Zelf korfbalde hij nooit. De voorzitter van De Flamingo’s
Wieky Adler speldde ze op tijdens de officiële receptie die gehouden werd omdat de
Flamingo’s op 1 april 2013 haar gouden jubileum vierde. (foto: Jan de Haan)

Het oplaten van ballonnen door de jeugdteams van KV Flamingo’s d.d. 6 april 2013.Deze
zijn opgelaten in het kader van het 50-jarig jubileum van de vereniging op 1 april 2013.
(foto: Lolkje Boorsma)

Vraagje
Deze maand even een vraagje aan
jou van mij. Ja, jij ja! Ik schrijf deze
column nu ruim een jaar, maar ik
heb nog nooit fanmail ontvangen.
Daarom zou ik je willen vragen of je
je mening over mijn columns met
mij wilt delen.
Dat kan door een mailtje te sturen
naar gewooneline@outlook.com.
Wat vind je leuk om te lezen, wat
vind je minder leuk? Over welk onderwerp moet ik eens iets schrijven? Ik hoor het heel graag van je!

Wat verenig t o ns... De uitvaartvereniging

Zeg het maar... ingezonden brieven

Weet U wat de Uitvaartvereniging voor U kan betekenen ?
Het is iets waar u liever niet over spreekt. Toch weten we dat de dood ook bij het leven hoort en we ontkomen er niet aan. De uitvaartvereniging Buitenpost
(UVB) is in de volksmond beter bekend als begrafenis
vereniging. Maar ook een crematie kunnen wij voor u
regelen. De vereniging is opgericht in 1911 en telt momenteel ongeveer 2500 leden. We bestaan dus 100
jaar. En er komen nog steeds nieuwe leden bij.
In vroeger tijden werden de begrafenissen verzorgd
door dorpsgenoten. Het was toen een soort van burenplicht. De mensen hadden toen ook nog niet zoveel
te zeggen over de gang van zaken. Onze vereniging is
met de tijd meegegaan en nabestaanden, die een beroep doen op de vereniging kunnen ook eigen wensen
of die van de overledene naar voren brengen.
Het is voor nabestaanden prettig te weten wat de
wensen van een overleden dierbare zijn. U hebt als
nabestaande waarschijnlijk ook bepaalde ideeën. Er is
tegenwoordig steeds meer mogelijk. Onze bode kan u
hier meer over vertellen.
De vereniging verleent diensten en is geen verzekering. Er geldt momenteel een zogenaamde ledenkorting van € 750,-- per uitvaart.
Bij een overlijden valt heel veel te regelen in een vrij
kort tijdsbestek. Onze uitvaartleider, de heer Leo Blees,
staat u in deze moeilijke dagen met raad en daad bij.
In eerste instantie gaat hij, samen met de nabestaanden stap voor stap die dingen bespreken en ook doen,
die nodig zijn. Want je hoofd staat niet naar allerlei geregel. Formaliteiten, zoals de overlijdensaangifte, het
uitzoeken van de kist, het opstellen van advertenties
en rouwkaarten, het eventueel regelen van een graf,
lokaliteit van de plechtigheid, enz. worden rustig samen besproken.

De aula

Nadere informatie over de vereniging:
Leden betalen een contributie van € 15,-- per persoon
per jaar. Wanneer een acceptgiro moet worden gezonden, wordt € 2,-- extra in rekening gebracht. Hun
kinderen zijn tot 18 jaar oud automatisch lid. Vanaf 1 januari na de 18e verjaardag is contributie verschuldigd.
Geboorten moeten wel worden doorgegeven aan de
penningmeester. Ook adreswijzigingen dient u tijdig
door te geven. U kunt hiervoor onze website gebruiken, namelijk: www.uitvaartverenigingbuitenpost.nl
Wilt u lid worden dan kan dit via de aangegeven site.
Mocht u toch nog wat meer willen weten over bepaalde zaken dan kunt u contact opnemen met de secretaris: Douwe Feitsma, tel. 542124.

Nieuwe
adverteerders
We heten Elektrobode welkom als
nieuwe adverteerder en zijn ook blij
met de terugkeer van Haarzaak en
Super Keukens.
U als lezer weet dit naar waarde in
te schatten.

Het is in mijn ogen een trieste zaak dat we hier in Buitenpost een aula moeten missen. Ik hoor regelmatig mensen klagen over dit fenomeen.
Het is ook een beetje van de gekke dat we in een dorp met ongeveer 6000
inwoners een dergelijk gebouw niet tot onze beschikking hebben.
Ieder mens zal in z’n leven bij overlijden een periode van rouw te verwerken krijgen. Eenieder zal dat ook op z’n eigen manier doen, wanneer en
waar dan ook. Kijk naar b.v. Drogeham of Harkema (om jaloers op te zijn).
De laatste uren met elkaar samenzijn op een daarvoor ingerichte locatie,
dus een aula, zal voor heel veel mensen “de plek” van het afscheid zijn.
Ik wil langs deze weg de “bestuurders/beleidsbepalers” in deze kwestie
aansporen bovenvermelde zaak op te nemen en daarna een actieplan voor
te bereiden, zodat Buitenpost over een niet al te lange tijd een aula in hun
dorp zullen kunnen verwezenlijken.
Vriendelijke groet, Jan Mulder (Buitenpost)

Begraafplaats Kuipersweg (eigen foto)

R a a d d e p l a at(s) door ©eel

Het bestuur, bestaande uit een voorzitter, secretaris,
penningmeester en 2 bestuursleden, streeft er naar
dat alles zo goed mogelijk verloopt. Het belang van
de nabestaanden staat voorop. Het bestuur betreurt
het, dat de mooie grote aularuimte in Haersmahiem
voor andere doeleinden nodig was en wij uit moesten
wijken naar een aanzienlijk kleinere ruimte. We zullen
ons de komende tijd tot het uiterste inspannen om een
betere opbaargelegenheid te vinden.
De medewerkers van de vereniging bestaan uit:
De uitvaartleider (bode) Leo Blees. Zijn telefoonnummer is 06-30857534. Bij geen gehoor 0519-295400.
Aflegsters die de overledene de laatste verzorging bieden.
Dragers. Er worden voor een uitvaart meestal 4 dragers opgeroepen. Er zijn totaal 5 kistdragers die volgens een rooster worden ingeschakeld.
Op onze laatste leden vergadering d.d. 26 maart 2013
hebben wij ook weer gemerkt, hoe betrokken en vol
goede wil alle mensen zijn om een uitvaart in alle opzichten naar tevredenheid te laten verlopen.

De volgende Binnenste Buiten Post
wordt verspreid in
de week van 27 mei 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

Hoe werkt de puzzel
Deze foto is gemaakt op een plek in Buitenpost. Weet u welke? Omschrijf
duidelijk (voorwerp/straat/nummer) waar dit plaatje is gemaakt.
Oplossen en inleveren
Schrijf de locatie en maak kans op een prijs ter waarde van € 10,-. Deze
prijs wordt ter beschikking gesteld door De Binnenste Buiten Post. Oplossingen – bij voorkeur op een kaartje – inleveren in de kopijbus bij The
Readshop (Nijenstein 7) vóór 17 mei.
Oplossing Raad de plaats van februari
De ‘Raad de plaat(s)’ van februari heeft 10 goede oplossingen opgeleverd.
De foto was gemaakt op de Rohelsterweg richting de rotonde Lutjepost.
Winnaar: Filippus Roorda, Parallelweg 2.

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.
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Ins p ir atie door Ineke Mooijweer Martje Reitsma ziet mensen
Martje Reitsma vindt het zelf eigenlijk vrij gewoon wat
ze doet. Tekenen, dat kan toch iedereen? Ze is bijna
verbaasd als andere mensen haar tekeningen bewonderen. Martje: “Ik ben daar vrij nuchter in: dat tekenen
is voor mij haast aangeboren. Het is een talent dat aanvoelt als normaal.”
Martje tekende al toen ze nog een klein meisje was, meestal
‘poppetjes’. En nog steeds zijn haar onderwerpen eigenlijk altijd mensen. Tekenles heeft ze nooit gehad; ze traint zichzelf,
zegt ze. Wel is ze, een jaar of acht geleden, naar beeldend
kunstenaar Gustaaf Rutgers gestapt, voor een aantal schilderlessen. Die vond het mooi wat ze deed: “Jij ziet mensen”,
zei hij. Hij leerde haar vooral om groter te gaan werken. Martje deed haar voordeel met zijn aanwijzingen. Een paar schilderijtjes in de vensterbank, prachtig van kleur, spreken voor
zichzelf. Maar ze grijpt niet vaak naar de kwast; het tekenpotlood ligt haar toch gemakkelijker in de hand. Op haar eigen
manier is ze bezig; ze pikt hier en daar wat op uit boeken en
van internet, maar werkt vooral op gevoel. Het liefst tekent ze
gezichten. “Ik vind mensen interessant en bepaalde gezichten trekken me aan. Ik hou van mooie gezichten waar karakter in zit. De uitstraling geeft iets weer van het innerlijk. Die
essentie wil ik graag te pakken krijgen. Het is voor mij steeds
weer een uitdaging of dat lukt.” Tot nu toe werkt ze meestal in zwart-wit en alle mogelijke nuances grijs daartussenin.

Martje Reitsma (eigen foto)

Dat ligt haar het beste: met kleur kan ze
nog niet de gewenste precisie bereiken,
vindt ze. Martje maakt
graag portretten van
zangers en van filmsterren. Julia Roberts
is één van haar favorieten. Clint Eastwood
vond ze moeilijk om
te tekenen, omdat hij
echt een heel karakteristiek gezicht heeft.
Ook de gezichtjes van
haar nichtjes heeft ze
getekend en dat was
op een andere maPortrettekening van Natalie Portman
nier moeilijk: omdat
ze hen zo goed kent:
“Dan zie je het onmiddellijk als het niet helemaal precies lijkt.
Bij publieke figuren, die je niet persoonlijk kent, zie je alleen
hoe ze over willen komen. Je wéét bijvoorbeeld, in het geval
van actrice Romy Schneider, dat ze veel verdriet heeft gehad in haar leven, maar op foto’s zie je dat niet. Je ziet haar
glimlachen. Dus ook al zou ik zelf vinden dat het portret, dat
ik van haar heb gemaakt, goed is gelukt, dan zal iemand die
haar van dichtbij heeft gekend daar misschien anders over
denken.” Sinds 2010 heeft ze er een hobby bij: fotografie. In
eerste instantie richtte ze zich ook met fotograferen vooral
op mensen, maar daar komt van lieverlee meer bij: luchten,
landschappen, enz. “Ik kijk steeds meer om me heen, het is
heel inspirerend. Ik ontdek nog zoveel. Ik zit nu op een cursus
bij fotograaf Roland Bouma en ben daardoor wat minder met
tekenen bezig. Toch blijft dat altijd kriebelen. Het is een kunst
om een goede foto te maken, maar met tekenen kan ik er
toch meer van mezelf inleggen. Ik ben een gevoelig persoon
en dat zie je terug in mijn tekeningen: ik probeer fijn en gedetailleerd te tekenen, met veel nuances in kleur. Het moet allemaal heel precies, zo realistisch mogelijk. Het is een stukje
kwetsbaarheid van mezelf, wat ik in mijn tekeningen uit. Zoals ik ontroerd kan raken door muziek, een boek of door een
goede film, zo kan ik ook ontroerd worden door het zien van
mensen. Dat geef ik vorm in mijn tekeningen. Zo kom ik dicht

bij mijzelf. Als de tekening dan ook nog goed lukt, heb ik helemaal een voldaan gevoel. Ik kan me niet voorstellen dat ik,
bijvoorbeeld doordat er iets met mijn handen zou gebeuren,
nooit meer zou tekenen. Die drang is er gewoon. Toch heb
ik niet altijd evenveel zin of geduld. Een portret moet bij mij
sowieso in twee à drie uur af zijn. Dat vind ik al lang. Het is
ook een van de redenen dat ik minder vaak schilder. Gustaaf
heeft mij echt moeten leren om het doek af en toe even weg
te leggen, er rustig naar te kijken, om er dan later weer verder
mee te kunnen gaan. Eigenlijk heb ik daar het geduld niet
voor. Maar misschien komt dat nog eens. Ik zou wel graag
willen leren om een idee dat ik in mijn hoofd heb op papier of
doek weer te geven. Ik heb ontzag voor kunstenaars die dat
kunnen, die hun eigen gevoel met potlood of verf vorm kunnen geven. Dat is echt kunst. Het mooiste lijkt me om een
tekening of schilderij te maken van iets dat betrekking heeft
op de bijbel. Er is al maanden iets aan het ‘broeien’ in mijn
hoofd, maar ik kan er nog niet toe komen om te beginnen.
Ik wil graag iets unieks maken, iets dat van mezelf is. Stel je
voor dat het me niet lukt, dat het een teleurstelling wordt.
Dat zou ik heel jammer vinden, want ik wil het graag goed
doen, vooral bij zo’n onderwerp. Dat ligt gevoelig. Ach, er zijn
zo veel dingen die ik wil ontdekken en doen. Experimenteren
met verschillende technieken. Mezelf ontwikkelen, om nog
beter gaan tekenen, om betere foto’s te maken. Ik wil steeds
het beste eruit halen.”

K o n i n ginne dag Ge o p e nd
V an 9 t ot 13.00
L euk e k or ting op de gehel e zomercol l ect i e!!
Diver s e d ames heren en ki nderkl edi ng
vo or m arkt pri j sj es!!
CHRISTINASTRAAT 4 - BUITENPOST
0511 541635

Nu gratis
pasfotosleutelhanger
bij 1 set pasfoto’s

In de maand mei:
3D vellen 10 voor €5,00
Ook aanbieding van stickers, kijk in de winkel.

O B ES E O O K GE V O LGD?
KO M OOK IN ACTIE!
P ER S O NA L T R A I NE R R I CHARD
W W W. P E R SO NA LT R A INERFORYOU.NL

Hoveniersbedrijf

P. Douma

voor vakkundig snoeiwerk en tuinonderhoud

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

West 33, Buitenpost, tel. 0511-543870, www.eikenvaten.nl
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Cursus digitale fotografie in It Koartling
De cursussen die It Koartling organiseert zijn bijzonder populair onder volwassenen uit Buitenpost
en wijde omgeving. Eén van de cursussen die zich
al jarenlang in een bijzonder grote belangstelling
mag verheugen is de cursus ‘Digitale fotograﬁe’.
In januari 2013 startte een nieuwe groep, dit keer voor
het eerst onder leiding van oud-vakfotograaf Jerry Tillema uit Buitenpost.
De cursus is inmiddels afgelopen. En wie kan er beter een beeld van de cursus schetsen dan één van de
deelnemers? Hieronder een kort verslagje van cursiste
Cocky Brinkman.

andere knoppen nu eigenlijk voor waren, de automaat
stand was genoeg voor mij. Toen ik besloot om mij op
te geven voor de cursus ‘Digitale fotografie’, kreeg ik
het idee, dat we zouden leren hoe we onze foto’s op
de computer moesten plaatsen om dan te bewerken
enzo. Maar we kregen veel méér uitgelegd, hoofdzakelijk ging de cursus over de bediening van mijn eigen
camera. Er ging een nieuwe wereld voor mij open en
ik heb weer opnieuw leren fotograferen!

Ontmoetingsplek met optionele huiswerkfunctie

Huiswerk en coaching.
Het bestuur van It Koartling heeft de wens om het
scholierencafé te combineren met de gelegenheid
om eventueel huiswerk te maken. Sommige jongeren
vinden namelijk thuis niet de plek of de rust om hun
huiswerk te maken. Tijdens het scholierencafé bestaat
de mogelijkheid om in alle rust (eventueel met klasgenoten) huiswerk te maken, zo nodig met gebruik van
een computer. Maar de ambities van It Koartling reiken
verder: er wordt nadrukkelijk gedacht aan huiswerkcoa-

Je hebt het misschien al gemerkt: de website van It Koartling wordt
op dit moment stukje bij beetje vernieuwd. De pagina voor jeugd en
jongeren is zelfs helemáál op de schop gegaan! De totaal vernieuwde
pagina’s zijn sinds 1 april live, maar er wordt nog hard gewerkt aan
verdere invulling.
Dit alles moet ertoe leiden dat er méér en vooral ook actuele informatie
op de site van It Koartling beschikbaar komt en dat de aantrekkelijkheid
wordt vergroot.

Sociale netwerken.
Vanaf 1 april 2013 is It Koartling bovendien actief op Twitter en Facebook.
Zo wordt iedereen snel en duidelijk geïnformeerd en kan vervolgens direct
worden gereageerd. De social media zullen vooralsnog alleen worden gebruikt voor de communicatie met jeugd en jongeren.

Vrijwilligers gezocht voor scholierencafé

Het scholierencafé in It Koartling wordt een plek waar
leerlingen van het voortgezet onderwijs na schooltijd
samenkomen om elkaar te ontmoeten, spelletjes te
doen, of om mee te doen aan andere activiteiten. Maar
de scholieren kunnen hier ook even chillen, een magazine lezen of een praatje maken met een van de vrijwilligers. Het scholierencafé zal open zijn na schooltijd,
wanneer de lessen op school zijn afgelopen. Even een
eigen plek buiten school, met gratis koffie, thee of limonade en een koek.

Vernieuwde site
voor jeugd en jongeren

Laat weten wat je ervan vindt!
Het bestuur van It Koartling vindt het leuk om van jou te horen wat je van
de veranderingen vindt. Wil je onderwerpen voor de website aandragen?
Prima — graag zelfs! Heb je een vraag waarop je nergens respons krijgt?
Leg de vraag aan ons voor en wij gaan voor jou op zoek naar het antwoord.
Heb je een onderwerp dat je op de site aan de orde wil stellen? Laat het
ons weten. Dit is het mailadres: webredactie@itkoartling.nl.

‘Er ging een nieuwe wereld voor mij open’
Al zolang als ik mij kan herinneren, heb ik al foto’s gemaakt. Eerst van mijn broertjes, zusje en mijn ouders
natuurlijk en nu van mijn man en kinderen. Mijn eerste
toestel was eigenlijk van mijn ouders, zo’n hele ouderwetse waar de lens nog van moest worden uitgeklapt,
met die mooie vierkante foto’s in zwart/wit. Nu ben
ik aan mijn 3e spiegelreflexcamera bezig waarvan de
huidige een digitale camera is. Altijd al fotografeerde
ik heel graag mensen en dan het liefst ook nog in close-up. Maar nog nooit had ik mij afgevraagd, waar al die

Het bestuur van It Koartling wil zo snel mogelijk –
het liefst nog dit voorjaar –een scholierencafé realiseren. Het beoogde scholierencafé wordt een eigen
plek voor de leerlingen van het voortgezet onderwijs.
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ching. Planning is een belangrijk onderdeel bij het maken van huiswerk, zodat de huiswerkbegeleiding vooral
daarop gericht zal zijn, en daarnaast op het motiveren
van de scholieren.
Vrijwilligers gezocht.
Hoewel het de bedoeling is dat jongeren als vrijwilliger actief bij de activiteiten worden betrokken, zijn voor
het scholierencafé ook volwassen vrijwilligers nodig.
De werkzaamheden van de vrijwilligers van het scholierencafé (twee per middag) zullen voornamelijk bestaan uit het voorbereiden van het café (klaarzetten van
spullen, enz.), het verzorgen van consumpties voor de
bezoekers en het opruimen en afsluiten van het café.
Voor de functie van huiswerkcoach worden eveneens
vrijwilligers gezocht. Eens per maand wordt er vergaderd en worden de activiteiten van het scholierencafé
besproken.
Als het aan het bestuur van It Koartling ligt gaat het
scholierencafé zo snel mogelijk open.
Zónder vrijwilligers kan het scholierencafé echter niet
van start gaan: meldt u zich daarom vandaag nog aan bij
het bestuur van It Koartling: secretariaat@itkoartling.nl

Actuele onderwerpen en thema’s.
Nieuw is ook de behandeling van actuele onderwerpen op speciale themapagina’s. Het eerste onderwerp dat daarop aan de orde komt gaat over
‘Vrijheid spreek je af’ - een actueel thema dat helemaal in het licht staat
van de activiteiten op 4 en 5 mei van dit jaar.
Meld je aan voor de webredactie.
Lijkt het je leuk om actief mee te helpen bij de invulling van de site? Meld
je dan nu aan voor de webredactie: webredactie@itkoartling.nl.
Kortom: er staat heel wat te gebeuren. Mis het niet!

Jeugdsoos weer wekelijks open!
De activiteiten die It Koartling voor jeugd en jongeren organiseert
worden druk bezocht. De Jeugdsoos op de vrijdagavond is een groot
succes. Is er nu nog sprake van beperkte openstelling: met ingang
van 3 mei 2013 zal de Jeugdsoos echter weer op álle vrijdagen vanaf
19.30 uur open zijn! Iedereen van 11 tot 18 jaar is welkom!
Vanaf 3 mei is de Jeugdsoos niet alleen wekelijks open, maar er wordt
bovendien niet langer onderscheid gemaakt tussen verschillende leeftijdsgroepen. Iedereen van 11 tot 18 jaar is dus elke vrijdagavond van harte
welkom in de Jeugdsoos van It Koartling. De vrijwilligers van de Jeugdsoos rekenen erop dat zij samen met de bezoekers tot aan het begin van de
zomervakantie op 6 juli geweldig leuke vrijdagavonden beleven.
Eigen webpagina.
De website van It Koartling wordt op dit moment helemaal vernieuwd: die
daarover het artikel elders op deze bladzijde. Vanaf 8 april heeft de Jeugdsoos in It Koartling een eigen webpagina gekregen. Daarop kun je voortaan
alle informatie over de Jeugdsoos vinden.
Tot ziens in de Jeugdsoos!

Schildersclub volgt nieuwe koers.

Kinderactiviteiten

Onder de cursussen die It Koartling
organiseert zijn er altijd wel een of
twee die opvallen door iets bijzonders. De ‘Schildersclub’ is daarvan
steevast één. Dat komt omdat bij deze
cursus sprake is van een (h)echte club
van doorgewinterde amateurkunstenaars, die al vele jaren bestaat en qua
samenstelling weinig mutaties kent.

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.

Het gaat bij de cursisten stuk voor stuk
om mensen die het penseel heel goed
weten te hanteren, maar die de Schildersclub gebruiken voor verdere verfijning
van zowel de techniek als het eigen talent, en voor inspiratie en vernieuwing.

Vrijdag 3 mei - Disco Van 19.00 - 20.30 uur, voor kinderen in de groepen 4 t/m 6. Het is gratis!

Het afgelopen seizoen heeft de Schildersclub gekozen
voor een andere invulling van de cursus, aansluitend
op de fase van ontwikkeling van de deelnemers. Daarbij werd afgestapt van de gebruikelijke vaste cursusleider. In de plaats daarvan kwamen gastdocenten die
een of meerdere ‘colleges’ gaven. Zo zijn o.a. Bianca
de Gier, Anneke Hoes, Irma Kamp, Corine Blom, Gosse Koopmans en Hendrik Elings langs geweest, ieder
met andere technieken. Aan de orde kwamen:
- Hoe zet je een portret op.
- Fries paard, met houtskool en acryl op
MDF-plaat — in beweging!

Woensdag 29 mei - Knutselmiddag - gips!
Je hand van gips maken. Mooi op je kamer en mooi als herinnering!
Kosten: 1 euro.
Tijd: 14.30 tot 16.00 uur. Opgave voor 27 mei, zie onderaan.

- Een andere c.q. nieuwe manier van kijken
en tekenen.
- Werken met complementaire kleuren,
blauw/oranje, rood/groen, geel/paars.
- Graffiti.
- Diagonale abstractie.
- Golven in ‘beweging’.
- Landschappen.
Het was voor de cursisten een leerzaam seizoen,
waarin veel nieuwe ervaringen zijn opgedaan, maar
ook oude technieken werden opgefrist.

Woensdag 15 mei - Workshop Kidsstreetdefense Van 14.30 - 16.00 uur, voor kinderen van 6 t/m 12 jaar
Maximaal 20 kinderen!. Kosten: € 1,00
Opgeven. kan tot uiterlijk vrijdag 10 mei, 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.

Meer informatie en laatste nieuws
Zie voor meer informatie en het laatste nieuws: www.itkoartling.nl

O B E SE O O K GE V O LGD?
KO M OOK IN ACTIE!
P E R SO NA L T R A I NE R R ICHARD
W WW. P E R SO NA LT R A INERFORYOU.NL

A nne’s A nsichten door Anne van Lune

De Binnenste Buiten Post
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Tuin( b e) leven
april
Vrijwilliger bij De Kruidhof

Dit spoorwegongeluk op 6 februari 1912 werd, voor zover bekend, veroorzaakt door loslopend vee. De man op het spoor met de cape
is opperwachtmeester Jan van Waard. De ontsporing van de goederentrein vond plaats ongeveer achter de boerderij Haersma State,
nu bewoond door de familie Roel Brandenburg.

ORANJE VOORDEEL !
Oranje bezem inclusief steel

Elke maand vertelt een vrijwilliger van De Kruidhof over zijn of haar
werk. Deze keer is Kas de Jong aan het woord. Zij werkt nu zo’n jaar of
tien bij de Kruidhof in de Verkooptuin. Haar werk als vrijwilligster begon toen haar carrière in de jeugdhulp eindigde. ‘Ik zag wel dat betaald
werk er niet meer in zat en dacht toen bij mezelf: nou is het tijd voor
leuke dingen.’ In het streekblad zag ze een advertentie van De Kruidhof en daarop heeft ze gereageerd. Elke vrijdag is ze de hele dag in de
Verkooptuin te vinden en ook ééns in de maand op een zaterdag. Kas
vindt het leuk om de Verkooptuin mooi aan te kleden. Daarom sleept
ze veel planten ‘van voor naar achter’ zoals dat heet: planten die mooi
bloeien in de kas achter in de tuin haalt ze naar de voorkant, naar de
Verkooptuin. En planten die er niet meer fris bij staan brengt ze naar
achter. Ze vindt het contact met de andere vrijwilligers ook leuk. Het
is een grote, hechte en trouwe groep. ‘We starten en sluiten het seizoen
met een gezamenlijke activiteit en tussendoor doen we vaak ook nog
iets leuks, zoals een andere tuin bezoeken bijvoorbeeld. Je krijgt in de
loop van de tijd dan echt een band met elkaar. De sfeer onderling is heel
prettig. Iedereen kan doen wat hij zelf leuk vindt; er is immers van alles
te doen.‘ Het aankleden van de Verkooptuin is leuk, het contact met de
andere vrijwilligers is leuk, maar het allerleukst vindt Kas het contact
met de klanten. ‘Soms hebben mensen geen idee wat ze willen, soms komen ze met heel specifieke vragen.’ Kas helpt hen
met advies: welke planten kunnen in een droge, donkere hoek staan?
Welke planten doen het
goed in de volle zon? Kan
die plant ook bij mij in
de tuin, op klei of doet-ie
het dan niet? Een enkele
keer komen mensen die
hun hele tuin nog moeten inrichten. ‘Dan is het
natuurlijk heerlijk om
samen te kijken welke
planten mooi bij elkaar
passen. Ik adviseer ook
wel om niet alles tegelijk aan te schaffen,
maar de tuin even aan
te zien.‘ ‘Ik vind m’n dag
bij De Kruidhof altijd een heerlijke dag. Lekker buiten. Of het nu regent
of dat de zon schijnt. Natuurlijk maak ik elke week een rondje door De
Kruidhof. Kijken wat er in bloei staat. Mensen vragen ook vaak naar
planten die ze in de tuin hebben gezien, dus ik moet dan weten wat ze
bedoelen.’ Kas is ‘ best fanatiek’ zoals ze zelf zegt. Best fanatiek? Super
enthousiast!
Nicoline Hooijmans

Diesj en dinges

€ 3.95
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De lytse jonge fan krekt in jier
âld, wit de nammen noch net fan
de dingen om him hinne. ’Diesj,
diesj’, ropt er mei syn hantsje
foarút as er sjocht dat wy in koekje ha en hy net. ‘Diesj’, seit er ek
tsjin syn boekje en de bear. Pake
en beppe witte alle nammen wol,
mar kinne der soms sa gau net op
komme. ‘Hasto dat ding opburgen?’ ‘Wat ding bedoelst?’ ‘No
dinges, it lei hjir krekt noch op ‘e
tafel.’ Dat kin dan de noastrimmer
wêze, de neilknipper, de telefoanoplader of sokssawat. ‘Wêr hasto

door Janne Oosterwoud

dat spul litten?’ ‘Hokker spul?’ ‘Ach
do witst wol, dat guod fan juster.’
En ek it spul, dêr komme wy wol
út. Meastal meitsje wy der wille
om. Mar juster hie’k ynienen myn
nocht fan spul, guod, en de dinges
fan de dinges. ‘It moat út wêze’,
sei ik tsjin myn maat, ‘wy moatte
ús opskerpje, wy lykje wol âlde
minsken.’ Dat der stiet no in oranje
sparpotsje op ‘e tafel. Wa’t de dingen net by de namme neamt moat
fyftich sinten stoarte. Foar de lytse
jonge. It potsje rammelet al. Diesj!!

ve

Da
Door

Het is al bijna weer
koninginnedag! Ik
zou wel e’s koning
willen zijn!

Het is dat ik een
poes ben...

Maar zeg nou
zelf, het zou
toch wel kunnen!

In het maartnummer van de Binnenste
Buiten Post heeft u een interview met
een van de vrijwilligers van de kruidhof
kunnen lezen.
Bij deze nog even een gezicht bij de vrijwilliger van de maand maart. Zijn naam is
Jan Dijkstra. (eigen foto)

