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Rondje Kunst(zinnig) Achtkarspelen
Afgelopen weekend vond weer het Rondje Kunst(zinnig) Achtkarspelen plaats, georganiseerd door de Keunstkrite. Op dertien locaties in Achtkarspelen stelden deelnemende hobby- en beroepskunstenaars hun atelier of werkruimte open voor bezoek. In ons dorp kon u onder andere olieverfschilderijen bewonderen van Trienke van Kammen aan De Barrage 20.

Va n d e re d a c t i e Voorontwerp bestemmingsplan centrum Buitenpost deel -7Weelde

U zult zich waarschijnlijk afvragen
wat met dit opschrift bedoeld wordt?
Het betreft de omvang en de inhoud
van De Binnenste Buiten Post. We zitten als redactie de laatste tijd met
de enigszins ongemakkelijke weelde
van een teveel aan advertenties en
redactionele stukken. In die situatie
moeten we keuzes maken. Het eerste waar we dan naar kijken: wat is
actueel? Welke advertenties moeten
overeenkomstig het contract en volgens afspraak geplaatst worden en
welke kunnen we, in overleg met de
adverteerder, even opschuiven? Met
kopij in de vorm van artikelen gaan
we op dezelfde manier te werk. Er zijn
verhalen en columns die niet aan tijd
gebonden zijn. Wij hanteren de regel
van negen pagina’s advertenties en
elf pagina’s tekst. Willen we een lezenswaardige dorpskrant houden dan
moeten de advertenties niet gaan
overheersen. Meer ruimte in ons blad
kan alleen maar met uitbreiding van
vier pagina’s tegelijk. Dat leidt tot onoverzichtelijkheid voor onder andere
de opmakers (lay-out) en is ook te
duur. Wij kunnen ons voorstellen dat
vooral een adverteerder wel eens teleurgesteld reageert. Wij proberen zo
efﬁciënt mogelijk met de beschikbare
ruimte om te gaan en we zullen nog
meer de deadline in de gaten houden.
Komen er advertenties en artikelen
na de 18e van de maand binnen, dan
kunnen die meestal niet meer geplaatst worden. Wij vragen u andermaal daar rekening mee te houden.
Lukt het niet het een of het ander in
de krant op te nemen, dan zoeken we
veelal contact met de inzender in de
hoop tot een aanvaardbare oplossing te komen. Laten we blij zijn dat
ons blad in weelde bloeit.

Archeologische waarden
Begin 1992 ondertekende Nederland het Verdrag van Valletta/Malta. Daarmee heeft de zorg
voor het archeologische erfgoed een prominentere plaats gekregen in het proces van de ruimtelijke planvorming. Uitgangspunten van het
verdrag zijn het vroegtijdig betrekken van archeologische belangen in de planvorming, het behoud van archeologische waarden (ter plaatse)
en de introductie van het zogenaamde ‘veroorzakerprincipe’. Dit principe houdt in dat degene
die de ingreep pleegt ﬁnancieel verantwoordelijk
is voor behoudsmaatregelen of een behoorlijk
onderzoek van eventueel aanwezige archeologische waarden. Binnen het plangebied dient
rekening te worden gehouden met mogelijk
aanwezige archeologische waarden. Inmiddels
is één en ander wettelijk verankerd in de Wet op
de archeologische monumentenzorg, welke op
1 september 2007 in werking is getreden.
Cultuurhistorische waardenkaart
Op de cultuurhistorische waardenkaart voor de
periode steentijd-bronstijd van de provincie Fryslân is het grootste deel van het plangebied gelegen binnen de zone waarbinnen archeologisch
onderzoek alleen noodzakelijk wordt geacht bij
een ontwikkeling van meer dan 2,5 hectare. Ten
zuiden van de Voorstraat, in het gebied tussen de
Irenestraat en de Kerkstraat, is een ‘vuursteenvindplaats’ aangegeven. Een gedeelte hiervan is
mogelijk al verstoord. De provincie beveelt aan
om bij ingrepen van meer dan 50 m² deze vindplaatsen door middel van een waarderend archeologisch onderzoek te bekijken. De begrenzing is
in het plan aangegeven en is gekoppeld aan een
in de regels opgenomen dubbelbestemming, op
grond waarvan de archeologische waarden in de
historische dorpskern worden beschermd.
Noordoostelijk deel
Het noordoostelijke deel van het plangebied ligt
in de zone Karterend onderzoek 2 (steentijd). In
dit gebied kunnen zich op enige diepte archeologische lagen uit de steentijd bevinden. De provincie
beveelt aan bij ontwikkelingen van meer dan 2500

m² een karterend onderzoek te laten uitvoeren.
die het bodemarchief kunnen schaden. Wanneer
Op de cultuurhistorische waardenkaart is voor
deze terreinen reeds een bestemming hebben
enkele locaties ook een aanduiding ‘dobbe’ aanwaarbij het oprichten van bouwwerken is toegegegeven. Deze locaties liggen echter buiten het
staan, adviseert de provincie voor ingrepen kleiplangebied van dit bestemmingsplan. Op de proner dan 50 m² geen consequenties te verbinden
vinciale cultuurhistorische waardenkaart is voor
aan de aanduiding ‘streven naar behoud’. Dit bede ijzertijd-middeleeuwen het grootste deel van
stemmingsplan is voornamelijk een conserverend
het plangebied aangeduid met Karterend onderplan. Grote ingrepen worden door middel van dit
zoek 3. In dit gebied kunnen zich archeologische
bestemmingsplan niet mogelijk gemaakt. Van
resten bevinden uit de periode ijzertijd-middeleeunader archeologisch onderzoek is daarom thans
wen. Bij ingrepen groter dan 5000 m² dient een
geen sprake. Gelet op de geconstateerde archehistorisch en karterend onderzoek te worden verologische waarden is een dubbelbestemming opricht. Het noordelijk deel van het plangebied is op
genomen, zodat bij voorkomende werken alsnog
de cultuurhistorische waardenkaart aangeduid als
eventueel archeologisch onderzoek dient te wor‘karterend onderzoek-1’. In deze gebieden kunnen
den uitgevoerd.
zich archeologische resten bevinden uit de periode middenbronstijd-vroege middeleeuwen. De
In deel 8 gaan we verder met de waterparagraaf,
provincie beveelt aan om bij ingrepen van meer
ecologische waarden en de bodem- en luchtdan 500 m² een karterend onderzoek te laten uitkwaliteit.
voeren. In het gebied
Voorstraat-Kerkstraat
is een deel van het
plangebied aangeduid
met ‘streven naar
behoud’. Van deze
gebieden is bekend
dat ze archeologisch
waardevolle resten uit
de periode bronstijd en
later bevatten. Deze
begrenzing is (voor
zover van toepassing
op het plangebied van
dit bestemmingsplan)
in het plan aangegeven en is gekoppeld
aan een in de regels
opgenomen dubbelbestemming, op grond
waarvan de archeologische waarden in de
historische dorpskern
Even leek het erop dat ons dorp zou vervuilen, omdat de vaste schoonmaker/opruimer
worden beschermd.
niet meer vanuit de gemeente zou worden gefaciliteerd. Gelukkig hebben de BUVO en
De provincie raadt af
de gemeente overeenstemming kunnen bereiken, is de heer Terpstra weer volop aan het
in deze gebieden inwerk en zijn deze taferelen weer verleden tijd. (foto: Hielke Boorsma)
grepen te verrichten
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Nationale Dodenherdenking

Op 4 mei hebben meer dan driehonderd Buitenposters deze herdenking
bijgewoond. Scouts van De Brimzen deelden driehonderd rozen uit bij het
monument. Mooie volle bloemen, die werden gesponsord door Yucca en
boetiek Gerda de Vries (voorheen Hedera). Tevens werden twee spandoeken met de tekst: “Jij herdenkt toch ook?” aangeboden door Custard het
bedrijf van Hielke Jan Ellens en de Rabobank. Enorm van der Veen schonk
vlaggenmastkoord en aannemersbedrijf Alle Bulthuis & Zoon hing de spandoeken keurig op in de Kerkstraat en bij het monument. De verkeersregelaars A.E. Hofman, J.W. de Vries en E. de Vries alhier, zorgden voor de veiligheid van de stille tocht. Het 4 mei-comité is zowel met het één als het ander
bijzonder ingenomen. Een woord van dank is hier zeker op z’n plaats.

Start avondvierdaagse op 3 juni
Zoals al vele jaren gebruikelijk wordt er ook dit jaar weer een avondvierdaagse georganiseerd in ons dorp. In de week van 3 t/m 7 juni 2013 kunnen
de wandelliefhebbers vier avonden lang aan hun trekken komen op een
aantal mooie routes in de directe omgeving van Buitenpost. Startplaats
is elke avond bij het Haersmahiem aan de Eringalaan, waar ‘s avonds om
18.00 uur kan worden gestart met een route die elke avond weer anders is (o.a. op maandagavond door de Coop). Het inschrijfgeld bedraagt
€ 3,00. De wandelaars moeten in deze week dus vier avonden lopen voor
de fel begeerde medaille. Normaal gesproken zal er gewandeld worden
op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagavond. Mocht één van deze
avonden niet uitkomen dan kan de woensdag als een inhaalavond worden
gebruikt (route van de maandag wordt in omgekeerde richting gelopen).
Het is ook mogelijk één avond te wandelen. Het inschrijfgeld bedraagt
dan € 2,50. Voor de wandelaars die vier avonden hebben gelopen ligt er
op vrijdagavond (of donderdagavond) een medaille klaar. Door de ééndagswandelaar kan direct na de wandeling de ééndagsmedaille in ontvangst
worden genomen. Opgeven kan elke avond bij het startpunt.
Na het succes van vorig jaar, zijn er ook dit jaar weer elke avond aangepaste routes die gelopen worden door de bewoners van het Haersmahiem.
Vrijdagavond zullen, vanaf ca.19.45 uur de wandelaars onder begeleiding
van een tamboerkorps worden binnengehaald. Zo kan iedereen, samen
met de noeste wandelaars, meegenieten met dit feestelijke gebeuren.
De avondvierdaagse wordt al vele jaren met veel enthousiasme door een
groepje vrijwilligers georganiseerd. Zoals bij vele organisaties is ook hier
behoefte aan wat nieuw bloed in de groep. Lijkt het u leuk om ook eens
te helpen bij de stempelposten, als oversteekhulp bij weg of spoor die
elke avond op verschillende plekken weer bezet moeten worden, meld u
dan aan bij Cisca de Boer, tel. 541169. Hier kunt u ook terecht met andere
vragen over de avondvierdaagse. De commissie van de avondvierdaagse
Buitenpost wenst iedere wandelaar(ster) plezierige wandeluren toe.

Jaarlijkse boekverkoop bij
bibliotheken Noordoost Fryslân
Van 17 t/m 29 juni houdt Bibliotheken Noordoost Fryslân Boekverkoop. Er
kan gekozen worden uit diverse afgeschreven materialen, zoals prentenboeken, stripboeken, jeugdboeken, informatieboeken, romans, luisterboeken en dvd’s. Alles kost € 1,- per stuk. Zo kan men op een goedkope manier
een leuke vakantievoorraad aanleggen. De boekverkoop vindt plaats tijdens
de openingsuren in de bibliotheken van Buitenpost, Damwâld, De Westereen, Dokkum, Hallum, Kollum, Schiermonnikoog en Surhuisterveen.

Buitenpost en Het Glazen Huis
Zoals wellicht bekend staat Het Glazen Huis dit jaar in december in Leeuwarden. De organisatie van Het Glazen Huis doet elk jaar een andere stad
aan en heeft elk jaar een ander doel voor het inzamelen van geld. Dit doet
men in samenwerking met de dj’s van 3 FM en o.a. het Rode Kruis. Vorig
jaar december stond Het Glazen Huis in Enschede en werd er voor een
nieuw record bedrag aan geld ingezameld. Nu willen wij als Friezen en natuurlijk als inwoners van Buitenpost laten zien dat we boven dit bedrag van
vorig jaar uit kunnen komen. Dus bij deze een oproep aan alle inwoners,
bedrijven, scholen, verenigingen en wie dan ook leuke acties te bedenken
om geld in te zamelen voor Het Glazen Huis. Begin nu! Hoe meer geld hoe
meer hulp voor het goede doel. Het rekeningnummer is: 82 89 494 68
t.n.v Het Glazen Huis Buitenpost. In elke editie van de Binnenste Buiten
tot aan het einde van de landelijke actie in december wordt de tussenstand van Het Glazen Huis Buitenpost opgenomen. Dus inwoners van Buitenpost laat zien dat we ook op dit vlak Buitengewoon zijn en doe mee!

Kunst in de kerk tijdens feestweek
Evenals vorig jaar willen we in de Kruiskerk een expositie houden tijdens de feestweek van 1 t/m 7 augustus 2013 onder het motto Kunst in de kerk. Alle
amateurkunstenaars uit Buitenpost worden uitgenodigd om iets van hun kunstuitingen gedurende die
feestweek in de kerk ten toon te stellen. Vorig jaar
is afgesproken dat er dit jaar ook gelegenheid is voor
hobbyisten om aan het publiek te laten zien waartoe
ze in staat zijn. We denken dan aan producten van
modelbouwers en houtsnijders, handwerkartikelen en
dergelijke. Daarnaast willen we amateurschilders en
-beeldhouwers en pottenbakkers opnieuw de kans geven te exposeren. De commissie geeft voorrang aan
diegenen uit ons dorp die nog niet eerder aan deze
expositie hebben meegedaan. Zij mogen in overleg
met de commissie hoogstens vijf stukken inbrengen.
Voor degenen die al eerder hebben meegedaan geldt
dat het aantal te exposeren stukken afhankelijk is van
de beschikbare ruimte en hun werk mag niet eerder in
deze kerk geëxposeerd zijn.
U kunt zich telefonisch of per mail aanmelden tot uiterlijk

7 juni. Gezien het grote aantal aanmeldingen vorig jaar,
is het raadzaam dat je je zo spoedig mogelijk aanmeldt
bij één van de commissieleden. Het zou heel prettig zijn
wanneer je één of meer foto’s meestuurt van het werk
en de afmetingen. De commissie moet van te voren immers weten hoe de beschikbare ruimte ingedeeld moet
worden. We hopen dat velen zullen reageren.
We vragen van degenen die iets presenteren minimaal
één dagdeel gastheer- of gastvrouw te zijn om (eventueel) iets te vertellen over het werk en/of thee of kofﬁe te schenken. Mocht je zelf niet in de gelegenheid
zijn aanwezig te zijn, dan mag je ook een vervanger
regelen. Het zou leuk zijn wanneer je tijdens de expositie je hobby demonstreert.
De commissie bestaat uit Wieb Akkerman, e-mail:
wjakkerman@hetnet.nl, tel. 542602; Tineke de Boer,
e-mail: info@tinekedeboer.com, tel. 542964; Wiepie Renkema, e-mail: allardrenkema@gmail.com, tel.
543826 en Henk Slagter, e-mail: henkslagter@gmail.
com, tel. 541193.

Wie kweekt en versiert de mooiste pompoen?
Na het succes van de courgettewedstrijd van vorig jaar
organiseert De Kruidhof dit jaar een pompoenenwedstrijd. Zolang de voorraad strekt ontvangen alle kinderen tot en met 12 jaar vanaf half mei een pompoenplantje als ze het museum bezoeken. Na het kweken
van een mooie pompoen is het de bedoeling deze zo
mooi mogelijk te graveren met een scherp voorwerp.
Tijdens de Oogstdag worden de pompoenen geëxposeerd en winnen de drie mooiste pompoenen een prijs.
Vanaf half mei krijgen de jeugdige bezoekers van De
Kruidhof bij de uitgang een pompoenplantje en een
wedstrijdformulier mee. Daarop staat precies hoe je
het beste met je pompoen kunt omgaan en wanneer
je deze uiterlijk moet inleveren. Tijdens de oogstdag
op 12 oktober wordt er een heuse expositie georganiseerd en mogen bezoekers stemmen op de mooist
‘gepimpte’ pompoen. Op 12 oktober om 16.00 uur
wordt de prijswinnaar bekend gemaakt. Ook voor de

(foto: De Kruidhof)

nummers twee en drie is er een verrassing. Kinderen
die hun pompoen hebben ingeleverd hebben op 12 oktober gratis toegang tot De Kruidhof.

Bioscoop en loungen voor jonge mantelzorgers (14+)
Speciaal voor jonge mantelzorgers vanaf 14 jaar organiseren KEaRN Welzijn en Fawaka op zaterdag 8 juni vanaf 16.15 uur in de Leeuwarden lounge een Fundag. We
gaan samen eten en daarna naar de bioscoop in Leeuwarden. Kortom een gezellige avond en kennismaken
met andere jongeren die thuis ook voor iemand zorgen.
Veel kinderen en jongeren zorgen thuis voor een familielid. Een broertje met een verstandelijke beperking,
een moeder met een spierziekte, iemand in de familie
die verslaafd is of in de war. Er kan van alles aan de
hand zijn. Vaak wordt dit als vanzelfsprekend ervaren

maar dat is het natuurlijk niet. Deze mensen noemen
we jonge mantelzorgers. Om jongeren de gelegenheid
te geven elkaar te ontmoeten en om gewoon een leuke
avond te hebben, is er op 8 juni een Fundag. Er wordt
voor een maaltijd en drinken gezorgd. Net als anders is
deelname gratis. Kun je zelf vervoer regelen, dan graag!
Maar lukt dit niet dan regelen wij dit natuurlijk.
Voor meer informatie en opgave (kan tot 1 juni) kun
je contact opnemen in Achtkarspelen met Johannes
van Wieren, johannes.van.wieren@kearn.nl, tel. 0511465200.

Vernieuwd IJstijdenmuseum laat cultuurhistorie zien
Het vernieuwde IJstijver verleden, die jaagden
denmuseum wordt op 31
op de rendierenkudden
mei ofﬁcieel geopend. De
die door de Friese wouden
nieuwbouwplannen die in
trokken, komen in het mu2011 door het stichtingsseum voorbij. Het beleven
bestuur werden ontwikvan de prehistorie en het
keld kenden een vervolg
geven van informatie over
in de nieuwbouw. De
de oergeschiedenis in het
Buitenposter
aannemer
eigen gebied aan inwoRienk Tamminga begon
ners en bezoekers, is de
half oktober vorig jaar met
doelstelling van de nieuwe
het bouwen van het casco
exposities. Het stichtingsdat in de wintermaanden
bestuur wil daar op verder
De nieuwe rendierenvitrine. (eigen foto)
door tientallen vrijwilligers
gaan bouwen. Voor wat
uit Buitenpost werd afgeeducatie over de oergebouwd en ingericht. Buitenpost is een schitterend nieuw
schiedenis betreft wordt het museum in de komende
museum rijker dat als het aan het stichtingsbestuur ligt in
tijd verder ingericht. Dankzij sponsoring van bedrijven,
de komende jaren verder uitgebouwd kan worden naar
overheden, fondsen en particuliere giften kwam het
een educatief centrum voor de prehistorie van de Friese
museum tot stand. Op het moment is nog een bedrag
Wouden. De Friese Wouden en het nationaal landschap
nodig van ongeveer € 5000,- om de plannen af te mazijn elementen waar het museum op verder wil bouwen.
ken. Om dit geld binnen te halen worden vanaf 2012
In nieuwe exposities in het museum ervaart de bezoeker
leencertiﬁcaten uitgegeven waar ook in 2013 verder aan
de sfeer van de cultuur van de prehistorie in het gebied.
wordt gewerkt. Veel inwoners van Buitenpost hebben
Holenbewoners, Neanderthalers en de jagers van een
intussen al een leencertiﬁcaat van € 25,- afgenomen.

Workshop Krûdwiizer
Aanmelden workshop Krûdwiizer op 30 mei en 3 juni is
niet meer mogelijk. Vanwege de vele aanmeldingen is
de workshop vakantieapotheek samenstellen met kruiden van Krûdwiizer op 30 mei uitgebreid met een extra
workshop op 3 juni. Ook deze workshop is inmiddels
vol. U kunt zich hiervoor dus niet meer aanmelden!

Op 5 september organiseren we een workshop ‘Haarlotion en scheerolie maken van kruiden’ in samenwerking met Krûdwiizer. De workshop duurt van 19.30 tot
22.00 uur. Kosten zijn € 15,00 inclusief materiaalkosten, kofﬁe/thee en toegang tot de tuinen. U kunt zich
hiervoor alvast opgeven via: info@dekruidhof.nl.

Al gelezen?

™

> De gemeente Achtkarspelen heeft een
nieuwe gemeentesecretaris, Erik van der
Laan. Van der Laan heeft een jarenlange
managementervaring binnen de overheid in
zowel lijnfuncties als in programmamanageren projectleiderfuncties. Sinds 2011 was hij
werkzaam bij Twynstra Gudde als manager en
senior adviseur Overheid en Organisatie. Van
der Laan heeft zich beziggehouden met regie,
sturing, publieke dienstverlening, samenwerkingsvraagstukken en bedrijfsvoering. Erik van
der Laan wordt de opvolger van Eise v.d. Sluis.
> In het kader van het project Volkstuinvitaminen hebben zes inwoners van Achtkarspelen
met een minimum inkomen, met steun van
de gemeente een volkstuintje ingericht. Met
dit kleinschalige project biedt de gemeente
hen de mogelijkheid om zelf groente en fruit
te verbouwen. Naast goedkoop en gezond
voedsel zorgen de tuintjes ook voor ontspanning. De gemeente betaalt een jaar lang voor
het volkstuintje. Ook kregen de deelnemers
een starterspakket met gereedschap, groenteplantjes en zaden. De deelnemers aan het
project starten in de volkstuinen van Harkema, Twijzel en Buitenpost.
> Om te voorkomen dat de wilde roos uit het
landschap verdwijnt, wordt natuurgebied De
Mieden bij Buitenpost dit voorjaar op zes plekken opgeﬂeurd met verschillende soorten. De
wilde rozen zijn gekweekt in de botanische
tuin De Kruidhof en zijn geplant door vrijwilligers van Staatsbosbeheer en medewerkers
van Achtkarspelen. De rozen scheiden een
geur af die insecten lokt, die op hun beurt als
voedsel dienen voor vogels. De aanplant is
onderdeel van het behoud van De Mieden.
> Op vrijdag 10 mei is er bij Kapenga Wonen
afdeling Lippe Wonen een beginnend brandje
geweest. Er kwam rook uit het plafond en er
werd een vreemde lucht waargenomen. De
oorzaak was hoogstwaarschijnlijk kortsluiting.
De opgeroepen brandweer was er snel bij,
waardoor volgens directeur Piet Kapenga de
schade beperkt bleef.
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Winterseizoen
Op zaterdagavond 27 april sloot
Stichting Maskelyn haar winterseizoen 2012/2013 af met een meer
dan geslaagde avond in The Point
met Teake, Griet en Minze. Ook dit
jaar wist de culturele stichting met
zeven verschillende activiteiten het
publiek weer ruimschoots te trekken en te amuseren. De Kruidhof,
de Mariakerk, The Point (zaal en
café), en voor het eerst de raadzaal van het gemeentehuis waren
de locaties waar de optredens
plaatsvonden. De ruime publieke
belangstelling en de grote waardering voor de geboden cultuur
waren voor de vijf bestuursleden
een duidelijk signaal dat MaskeDe Emigrant op sneintemiddei 19 jannelyn echt in een behoefte voorziet.
waris yn The Point. (eigen foto)
Inmiddels wordt er dan ook weer
hard gewerkt aan het deﬁnitieve
programma voor het winterseizoen 2013/2014. Hoewel de ‘presentatie’
van het programma altijd in september plaats vindt, door middel van de
huis-aan-huis-ﬂyer, kan er nu al een tipje van de sluier worden opgelicht.
6 oktober:
optreden Irish Stew
10 november: optreden van oud-Buitenposter Inez Timmer
15 december: kerstconcert mannenkoor Westerlauwers
19 januari 2014: toneelvoorstelling De Emigrant met Freark Smink en
Theo Smedes
9 februari 2014: optreden van De vier troubadoers, Wilkens, Douwstra,
Veeman en Louwes
22 maart 2014: Tet Rozendal speelt “Mata Hari”.
Nadere info over de programmering en de kaartverkoop wordt dus door
middel van de ﬂyer bekend gemaakt in september.

Folkkoor It Wâldfolk zoekt jou
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de bibliotheek.
Kopij graag getypt of via e-mail aanleveren, maximaal ongeveer 150 woorden. De redactie kan geen garantie
geven dat kopij wordt geplaatst. Zij
behoudt zich het recht voor ingezonden stukken redactioneel te wijzigen
of niet te plaatsen. Anonieme stukken
worden niet geplaatst.
Kopij voor het volgende nummer
inleveren voor 17 juni 2013.
De volgende editie verschijnt
in week 26 van 2013.

PBB Van de bestuurstafel...
Mei 2013

De ledenvergadering in april was goed bezocht. U hebt er in de vorige
Binnenste Buiten al over kunnen lezen. Bij de evaluatie van deze vergadering tijdens ons jaarlijkse etentje, toonde het bestuur zich tevreden
over het verloop van de avond. We kregen jammer genoeg geen antwoord op onze vraag over het voortbestaan van de bibliotheek; dat
wordt misschien in 2014 duidelijk. Ook de plannen van de gemeente met
het vrijgekomen stuk grond van Kapenga aan de Voorstraat, zoals uitgelegd tijdens de vergadering, lijken niet te worden uitgevoerd. Jammer en een gemiste kans om de Voorstraat wat meer allure te geven!
Deze keer hadden we ons eten gepland in de Kruidhof, die een nieuwe
cateraar kent. Er is keuze tussen verschillende buffetten. Ons koudwarm buffet was geweldig verzorgd, het zag er prachtig uit en we hebben er goed van gegeten. Voor ons bestuurslid met een speciaal dieet
was apart gekookt. Goede reclame voor het café van de Kruidhof.
Tijdens het eten werd ook nog vergaderd. Naast de evaluatie van de ledenvergadering kwam ook nog het afgelopen jaar even ter sprake. Het
lijkt er op dat er toch een aantal langlopende zaken afgerond zijn. Het
bestuur van PBB is ook heel tevreden over de opkomst bij de 4 meiviering.
Het doet ons goed dat er ook veel jongeren belangstelling hiervoor hebben. Onze inspanningen bij de rondweg lijken tot nu toe tevergeefs. We
krijgen niet eens antwoord op onze vragen over de geluidsoverlast die
vrachtwagens geven. Bij onze opmerkingen naar aanleiding van de voorlopige evaluatie van de rondweg hebben we dit nog maar eens gemeld.
Namens het Bestuur van Plaatselijk Belang Buitenpost,
Marianne Rigter, bestuurslid
Ondergetekende geeft zich op als lid van
Plaatselijk Belang Buitenpost
Naam:
Adres:
Telefoon:
en maakt € 5,- over naar bankrekeningnr. 3042.89.914
t.n.v. Vereniging Plaatselijk Belang Buitenpost

Israël-avond in Buitenpost
Op woensdagavond 29 mei spreekt mevrouw Jeannet van Duuren in Buitenpost over het thema Waarom Israël? Zij doet dat in Het Lichtbaken aan
de Marconistraat 5. De avond begint om 19.30 uur, de zaal is open vanaf
19.00 uur. Iedereen is van harte welkom en de toegang is vrij. De samenzang wordt begeleid door Roland Posthuma en combo. Jeannet van Duuren is verbonden aan de stichting Christenen voor Israël. De organisatie
van de avond is in handen van de Israëlwerkgroep Buitenpost.

COLOFON
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De Binnenste Buiten Post is een uitgave van de Stichting Dorpsblad ‘De
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Folkkoor It Wâldfolk in De Smoutte in Boelenslaan. (eigen foto)

Folkkoor It Wâldfolk is op zoek naar een aantal enthousiaste zangers. Ons
koor bestaat al 15 jaar en stond eerder bekend als Folk- en Shantykoor
de Wâldsilers. Aangezien wij de laatste jaren meer over zijn gegaan op
het zingen van Ierse, Schotse, Engelstalige en Friese folksmuziek hebben
we onze koers en naam gewijzigd in It Wâldfolk. Een toepasselijke naam
aangezien de meeste zangers uit de gemeente Achtkarspelen komen en
daarbuiten. Op het repertoire staan o.a. nummers van de Dubliners maar
ook nieuwere songs van de High Kings en Mumford en sons.
Spreekt ons repertoire jou aan, heb je altijd al willen zingen, maar komt het
er maar steeds niet van, kom dan eens lang op onze repetitieavond in De
Smoutte in Boelenslaan. Hier wordt iedere maandag van 19.45 tot 21.45
uur gerepeteerd onder leiding van onze muzikaal leider Henk Siekman.
Kom vrijblijvend een aantal keren langs zonder enige verplichting en ervaar
hoe leuk het kan zijn om gezamenlijk muziek te maken. We hopen jou te
mogen verwelkomen.

Israël als teken van de tijd. “Israël is al duizenden jaren het volk van God”,
aldus mevrouw van Duuren. “Na bijna tweeduizend jaar over de wereld
verstrooid te zijn geweest, kan het Joodse volk vandaag terugkeren naar
het land dat hen beloofd is. Maar wat zegt ons deze terugkeer van Gods
uitverkoren volk? Zien we een verband tussen de terugkeer van het Joodse volk en de wederkomst van de Messias van Israël, en realiseren we
ons in welke fase van de wereldgeschiedenis we leven?” Wat is de achtergrond van het conﬂict in het Midden-Oosten, welke rol speelt de Islam
in dit conﬂict. Op deze en al dergelijke vragen hoopt mevrouw van Duuren
een helder antwoord te geven. In de loop van de avond is er verkoop van
producten uit Israël. Informatie: Israëlwerkgroep Buitenpost, tel. 542744.

D e foto

Voor meer info kun je terecht bij Henk Bos, tel 0512-341718.

Workshop vilt verven
Op zaterdag 1 en zaterdag 8 juni organiseert botanische tuin De Kruidhof
in Buitenpost een workshop vilt verven met verfplanten en het vilten van
bloemen. De workshop is verdeeld over twee middagen. Bij mooi weer
vindt de workshop plaats in of bij de kas en bij minder goed weer in het
keukenkruidengebouw. Dit jaar wil De Kruidhof in het kader van het thema:
‘Je hoeft geen kenner te zijn’ mensen op een laagdrempelige manier kennis laten maken met wat je met de opbrengst van de natuur kunt doen.
Op 1 en 8 juni doen we dit met een workshop vilt verven met verfplanten
uit de tuinen van De Kruidhof in de eerste bijeenkomst op 1 juni. Daarbij
leren bezoekers het proces van ruwe wol verven met verfplanten en de
wol zo te bewerken dat je ermee kunt gaan vilten. In het tweede deel op
8 juni worden van het geverfde viltmateriaal bloemen of een lap met een
bloemenveld gevilt. Eventueel kan men ook een zeepje invilten. De prijs
van de workshop is € 40,00 per persoon inclusief materiaal en toegang tot
de tuinen en gebruik van water. In het gezellige tuincafé van De Kruidhof
kunt u eventueel terecht voor kofﬁe, thee, frisdrank en iets lekkers. De
workshop vilt verven duurt van 13.00 tot 17.00 uur op beide dagen.
Opgave vooraf is in verband met de inkoop van het materiaal noodzakelijk.
Dit kunt u doen via: info@dekruidhof.nl. Het maximum aantal deelnemers
is 20 personen. U kunt zich opgeven tot uiterlijk 28 mei 2013.

In de periode mei-juni-juli zullen veertien kunstenaars exposeren in het Frysk Landboumuseum in Earnewâld. Uitgangspunt van de expositie is het Friese Landschap. Eén van de
exposanten is Evert Meilink uit Buitenpost. Titel van dit schilderij is: Het laarzenpad onder
Buitenpost op een juniavond.

D e foto

Verkeersituatie op de Benrnhardlaan. (foto: Hielke Boorsma)
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We zetten het kind centraal
door Nelleke Kemps-Stam

Trees Galama (Roobol) bewaakt de kwaliteit van het openbaar onderwijs

Laatst was ik op een doordeweekse middag om twee uur in de
winkel. Voor mij stond bij de kassa een meisje van een jaar of tien
een boodschap af te rekenen. “Hoef jij niet naar school?”, vroeg ik
haar verbaasd. “Nee hoor”, antwoordde ze. “Ik ben al vrij”. Door de
invoering van het continurooster per 1 januari jl. zijn de leerlingen
van obs De Mienskip voortaan van 8.15 tot 13.45 op school. Over
deze verandering en andere schoolse zaken sprak ik met Trees
Galama, directeur/bestuurder van Stichting Roobol, de onderwijsgroep voor openbare scholen in Noordoost Friesland.
Achter de bibliotheek aan de Kerkstraat is de ingang te vinden naar
een aantal bedrijven dat op de
bovenverdieping
kantoorruimte
huurt. Een daarvan is de Stichting
Regionaal Openbaar Basisonderwijs Lauwersland (Roobol). Roobol
is werkzaam in vier gemeenten:
Achtkarspelen, Dantumadeel, Dongeradeel en Kollumerland c.a. Onder de onderwijsgroep Roobol vallen zestien basisscholen en twee
nevenvestigingen van Dokkum tot
aan Boelenslaan.

Overblijven
“Vanaf 2004 heeft de gemeente
het openbaar onderwijs verzelfstandigd”, legt Trees uit. “Toen is er
een stichting gevormd. We hebben
nog wel banden met de gemeente.
De gemeenteraad benoemt bijvoorbeeld de bestuursleden. Maar
de gemeente is niet onze werkgever, dat is de stichting.”
Een van de beslissingen van
Roobol is dat begin dit jaar het
continurooster is ingevoerd op een
aantal van de openbare scholen.
Trees vertelt wat daar de voordelen
van zijn. “We hebben dat rooster
ingevoerd omdat we dan de hele
dag met heel weinig pauzes werken. Het sluit ook heel goed aan bij
de voor- en naschoolse opvang. De
kinderen zijn niet meer op woensdag- en vrijdagmiddag eerder vrij.
Ze gaan alle dagen van de week
continu door. Ze eten ook met elkaar, iedereen blijft over. Op die
manier krijgt het onderwijs voorrang. Ouders hoeven dus ook niet
meer vier keer per dag naar
school.” Er zullen ook wel nadelen
aan zitten, opper ik. “Die zijn er
vast”, zegt Trees. “Alleen hebben
wij de gedachtegang dat het veel
voordelen biedt. Anders hadden
wij die keuze niet gemaakt. We
hebben het pas ingevoerd nadat
we uitvoerig met de ouders hebben gesproken. We bedenken het
niet zelf. Wij vinden het bij Roobol
heel belangrijk dat ouders daar een

belangrijke stem in hebben.”
Tevreden
De organisatie vindt het niet alleen
belangrijk om te weten hoe ouders
over de school denken, maar ook
de leerlingen en de leerkrachten.
Daarom liet ze in 2010 in de vier
gemeenten een tevredenheidsonderzoek uitvoeren. In Achtkarspelen stond de basisschool in Augustinuga bovenaan met 8.5 punten,
Buitenpost kwam met een 8.1 op
de zesde plaats. Is het maken van
lijstjes niet een modeverschijnsel?
“Wij willen graag weten of iedereen tevreden is met wat wij bieden.
En of we een goede werkgever zijn
voor onze medewerkers. Het uitvoeren van een tevredenheidsonderzoek is een middel om dat boven tafel te krijgen. Het levert voor
ons informatie op waarmee we aan
het werk kunnen gaan.” Het gevaar
is wel dat het resultaat vertaald kan
worden naar ‘goede’ of ‘slechte’
scholen. “Dat risico zit erin”, bevestigt Trees, “maar wij willen ervan leren om ons onderwijs en de
kwaliteit daarvan te verbeteren. De
inspectie toetst uiteindelijk de kwaliteit van ons onderwijs. Daarnaast
wordt dat intern ook nog eens door
de teams en de directeuren van de
scholen getoetst.” En driekeer is
scheepsrecht.
De doelstelling van Roobol is dan
ook om kwalitatief goed onderwijs
in de regio te bieden. Dat willen
toch alle scholen? “Ja, maar hoe
doe je dat dan?”, kaatst Trees de
bal terug. “Wij bieden naast het reguliere basisonderwijs in Dokkum
bijvoorbeeld Leonardo-onderwijs
voor hoogbegaafde kinderen. Hier
in Buitenpost is voor drietalig onderwijs gekozen: Nederlands, Fries
en Engels. De Mienskip is gecertiﬁceerd. Dat wil zeggen dat een aantal dagdelen in het Fries, het Engels
of het Nederlands wordt lesgegeven. Er wordt vaak van deze regio
gezegd dat de taligheid wat zwak
is. Daar proberen wij door drietalig
onderwijs op te anticiperen. We
doen mee aan internationale projecten, waardoor kinderen al vroeg
Engels leren spreken.
We willen ook een vreedzame

Trees Galama bij obs de Mienskip. (foto: Nelleke Kemps-Stam)

school zijn. We hebben veel aandacht voor de sociaal-emotionele
ontwikkeling, omdat we graag willen dat kinderen op een goede manier hun basisschoolleeftijd doorlopen. Dat wat er geleerd wordt
goed aansluit bij het voortgezet
onderwijs en bij de ambitie van
het kind. We doen ook mee aan
het project ‘Bouwen aan ambitie’
door kinderen al vroeg te interesseren voor technische beroepen.
Op die manier proberen wij ook
de kwaliteit van ons onderwijs te
verhogen. Naast taal en rekenen
kijken we naar de toekomst van de
leerlingen.”
Rugzakje
‘We willen het beste uit onze kinderen halen’, luidt dan ook de visie van
Roobol op het onderwijs. Dat klinkt
wel erg prestatiegericht. Kinderen
worden tegenwoordig al vanaf de
kleuterleeftijd getoetst. “Wij bedoelen daarmee dat we de mogelijkheden van de kinderen willen benutten. Toetsen is landelijk bepaald.
Wij hebben daar binnen Robool ook
wel een mening over. Wij toetsen
niet voor CITO, maar om het kind te
volgen. Wij vinden het veel belangrijker dat een kind zich ontwikkelt
binnen zijn eigen mogelijkheden.
Soms past dat binnen CITO, soms
ook niet. Dan maak je een andere
afweging. Het kind is het belangrijkste. Dat zetten we centraal en niet
de CITO toets.”
Trees Galama weet uit ervaring dat

kinderen niet gelijk zijn. Van 2004
tot haar benoeming op 1 augustus
2012 bij Roobol was zij directeur
van Renn4, een organisatie die leerlingen ondersteunt bij gedrags- en
psychiatrische problemen. Kinderen
met een rugzakje. “Die ervaring heb
ik in mijn rugzak”, zegt ze. “Vanuit
de zorg ben ik overgestapt naar het
speciaal onderwijs. Bij Renn4 was
ik directeur van het expertisecentrum, alles wat met indicatie en ambulante begeleiding te maken had.
Dan heb je het over kinderen waar
iets mee aan de hand is en die extra
ondersteuning nodig hebben in hun
schoolcarrière. En de ervaring die
ik daar heb opgedaan, kan ik heel
goed gebruiken in het vorm geven
aan Passend Onderwijs. Want vanaf volgend jaar worden alle scholen
verplicht passend onderwijs te bieden aan welk kind ook maar. Wij
zijn nu in kaart aan het brengen wat
we wel en niet kunnen. Want soms
moet je erkennen dat het beter is
als een kind naar het speciaal onderwijs gaat.”
Over het groeiend aantal kinderen
dat een rugzakje krijgt, heeft Trees
een uitgesproken mening. “Het
systeem van het werken met rugzakjes heeft het ook in de hand gewerkt. Ik ben ervan overtuigd dat
een kind met bijvoorbeeld ADHD
wel een stoornis heeft, maar dat
hoeft nog niet een beperking op
te leveren. Kinderen die wat extra
structuur nodig hebben, daar geloof ik wel in. Ik denk dat alle kin-

D e foto
Bij de buren...

AH!
Weer verloren!

Nee,
hoezo?

Hans, is het
nou zo moeilijk
om die lamp te
vervangen?

Hé Teo,
hoorde je
dat?

Herdenkingssteen bij het treinstation.
(foto: Hielke Boorsma)

deren dat wel kunnen gebruiken.
Het wordt pas een beperking als
het een kind niet lukt om tot leren
te komen.”
Pesten
Kinderen die afwijken, worden
nogal eens gepest. Helaas moesten er eerst kinderen zelfmoord
plegen om landelijke aandacht
te krijgen voor pesten op school.
Sander Dekker, de staatssecretaris van onderwijs, wil scholen
verplichten om het pesten aan te
pakken. “Verplicht stellen helpt
nooit”, meent Trees. “Op sommige scholen is pesten nauwelijks
aan de orde, op andere scholen
wel. Je moet zorgen voor een veilig pedagogisch klimaat op school
waarin pesten niet thuishoort. Dan
heb je het niet alleen over rekenen
en taal, maar ook over: wat zijn
onze manieren, hoe gaan we met
elkaar om? Wij sluiten daarbij aan
met ons programma van de vreedzame school.” Zijn Nederlandse
kinderen dan toch de gelukkigste
van Europa en Noord-Amerika? “Ik
weet het niet”, zegt Trees eerlijk.
“Maar ik kan wel zeggen dat wij
vanuit het onderwijs in ieder geval
proberen om daaraan een goede
bijdrage te leveren door kinderen
de mogelijkheid te bieden om zich
goed te kunnen ontwikkelen.”
(Na de zomervakantie gaat cbs De
Lichtbron ook over op het continurooster)

(advertentie)
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Buitenpost 1940-1945 -deel 34De OD-groep Buitenpost (9)
Jan M. de Graaf. Op 13 maart 1943 werd door
Seyss-Inquart de loyaliteitsverklaring afgekondigd. Deze verklaring hield in dat alle studenten
zich onder andere “zullen onthouden van iedere
tegen het Duitse Rijk, de Duitse Wehrmacht of
Nederlandse autoriteiten gerichte handelingen,
die de openbare orde aan de inrichtingen van
hoger onderwijs, gezien de van kracht zijnde
omstandigheden, in gevaar brengen”. Deze
tekst moest door alle studenten worden ondertekend. Maar 86% weigerde. Deze weigeraars
werden nu niet meer toegelaten en konden naar
Duitsland worden gezonden. Velen doken onder,
zo ook Jan de Graaf. Afkomstig uit Kollum, zocht
hij een plek ver van Leiden, waar hij studeerde,
en kwam zo in Buitenpost terecht bij zijn tante
mevr. Schut-de Graaf. Daar ging hij haar helpen
in haar groentenzaak in het West. Dreigde er
onraad, dan week hij uit naar de boerderij van
Haye Wijma, waar hij een veilige schuilplaats
vond. Jan kwam al vrij gauw bij de OD-groep
Buitenpost terecht. Hij was één van de zes vrijwilligers, die als eersten de wacht op Blauforlaet zouden overrompelen en was ingedeeld bij
de groep, die het café zou omsingelen. Na deze
geslaagde actie moest Jan helpen om de bren in
stelling te brengen, boven bij de noordelijke toegang van de brug. In het voorterrein aan de oostzijde werden nu éénmansputten gegraven. De
taak van Jan was nu om de brenschutter, Albert
de Vries, van munitie te voorzien en hem tevens
met zijn stengun rugdekking te verlenen. Toen
het gevecht begon, stond hij juist op de brug als
uitkijk in de richting Stroobos. Een afketsende
kogel tegen een vlakbij staande paal deed hem
razend snel kruipend naar de brenstelling terugkeren. Die nacht sliep hij niet. Het vuur van de
brand in de schepen en de enorme explosies na
een enerverende zaterdag zorgden er voor dat
de slaap maar niet komen wilde. De volgende
dag, de bevrijdingsdag, moest Jan mee naar
Gaarkeuken. Bij Stroobos kwam hij nogmaals
onder vuur te liggen. Op de terugweg ging Jan
ook mee naar Opende op jacht naar Pier Nobach. Opnieuw kwam hij in een vuurgevecht
terecht (zie deel 29). Na de actie bij de Laatste
Stuiver, maandag de 16e april, werd het rustiger.
Bewakingsdienst bij de gevangenen in de kunstmestloods te Blauforlaet en in een schip vulden
de dagen. Een welkome afwisseling was het in
goede banen leiden van de afmars van Duitse
militairen uit Holland in de regio Bakkeveen. Het
was de laatste actie van Jan. Maar hij hield al
iets over van zijn onderduik in Buitenpost. Marten Stel werd later zijn zwager.
Marten Stel, destijds woonachtig in de Kerkstraat, was eveneens voor geen kleintje vervaard. Zondagmiddag 8 april 1945 om 13.30 uur
zond de Engelse zender de code: “De ﬂes is
leeg” uit. Dit betekende dat de sabotageplannen
vanaf dinsdag 10 april om 0.00 uur konden worden uitgevoerd. De nacht daar voor was men
reeds bezig. Het meest kwetsbaar was de bezetter in zijn verbindingslijnen. Daarop werd de

Desperate
Hyveswife -14Gesien Leguijt, 29 jaar, moeder van
drie zoons, hield een dagboek bij
vanaf de geboorte van haar jongste
telg. Haar dagboek was wekelijks te
lezen op hyves (sociale media). Hier
is het verhaal van een doodgewone
huisvrouw, een doodgewone moeder met een doodgewoon leven.

De armband van de luchtbeschermingsdienst werd in de spertijd meer dan eens gebruikt als dekmantel voor illegale
activiteiten. (eigen foto)

sabotage toegespitst. De Duitsers waren totaal
overrompeld door de talrijke acties. Bij de SD in
Leeuwarden stroomden de meldingen van sabotage binnen, die door de NBS in de Oosterstaat
werden afgeluisterd. Op 10 april om 17.00 uur
kwam daar de melding: “Spoorweg Kollum-Groningen door bom of mijn opgeblazen.” Dit was
dicht bij Zandbulten, maar de aanslag mislukte.
Op de luisterpost te Leeuwarden hoorde men
hoe de SD toestemming vroeg om deze aanslag
te wreken. Dit werd goedgekeurd, waarop onmiddellijk Kollum en Buitenpost werden gewaarschuwd. Vanuit beide plaatsen werd daarop een
groep NBS-ers naar Zandbulten gedirigeerd om
de fusillade te voorkomen en de gevangenen te
bevrijden. Marten Stel behoorde tot de groep
die hiervoor werd samengesteld. Met een man
of tien verzamelden ze zich in een klein boerderijtje dicht bij de spoorbaan te Zandbulten. Het
wachten op wat komen zou verhoogde de spanning. Tot diep in de nacht bleven ze op hun post,
maar er kwam niets. De Duitsers, die met drie
auto’s zouden komen, met in de middelste de
slachtoffers, hadden teveel aan hun hoofd nu de
Canadezen zo snel naderden. Het was de eerste
daadwerkelijke actie van Marten. De komende
nachten stonden in het teken van het saboteren.
Het verkeersbord bij de westelijke ingang van
het dorp moest verwijderd worden. Het kostte
de grootste moeite om dit bord van de paal te
krijgen. Hij had ook niet het juiste gereedschap.
Bovendien werd hij steeds gehinderd door Duits
militair verkeer. Uiteindelijk lukte het en dumpte
hij het bord in de sloot. De nacht van donderdag
12 april op vrijdag 13 april moest er opnieuw gesaboteerd worden. Het bord dat nu aan de beurt
was stond in Lutjepost. Deze keer kreeg hij hulp
van Pop de Haan, die bij zijn ouders aan de Parallelweg in het Oost was ondergedoken. Toen het
aardedonker was geworden vertrokken ze gezamenlijk, gewapend met een pols, vanaf de Parallelweg dwars door de landen naar Lutjepost.
Het verkeersbord bleek muurvast te zitten. Ze
besloten het over te schilderen. Een pot zwarte
verf en een kwast hadden ze voor alle zekerheid meegenomen. Toen de klus geklaard was,
keerde Pop langs dezelfde weg terug. Marten
ging nu via de Kuipersweg naar zijn woning in
de Kerkstraat, maar deed eerste een band van
de Luchtbescherming om zijn arm. En dit kwam
maar goed van pas. In het pikdonker stond hij

plotseling voor een Duitse patrouille. Hij probeerde hen aan het verstand te brengen dat hij
bij de Luchtbescherming was en nu controleerde op niet- of slecht verduisterde ﬁetslampen.
Met verf en kwast kon hij deze dan overschilderen. De Duitsers liepen er in, Marten kon gaan,
met een zucht van verlichting. Maar een rustige
nacht was er voorlopig nog niet bij. De volgende
nacht werd hij in alle vroegte gewekt. Hij moest
zich zo snel mogelijk melden bij de boerderij van
Jaap Elzinga, wachtwoord: “Brêgelaone”. Daar
kreeg hij zijn uitrusting met als bewapening een
stengun. Hierna werden ze met de groep naar
Leffert van der Meer gedirigeerd, in de onmiddellijke nabijheid van Elzinga’s boerderij. Terwijl
ze daar wachtten op actie, maakte mevr. Van der
Meer een warme maaltijd voor hen klaar. Juist
op dat moment kwam Teake Roorda binnen met
de vraag om vrijwilligers die de wacht bij de brug
zouden overrompelen. Marten meldde zich met
nog vijf vrijwilligers van de groep Buitenpost. Na
deze gelukte overval werden de nodige schuttersputten gegraven. Tijdens dit graven naderde
een sleep boten. Het vuren van het machinegeweer van de naderende sleepboot gaf een
angstaanjagend geluid en deed de mannen weg
kruipen in hun schuttersput. De voltreffers van
de bazooka brachten dit wapen tot zwijgen,
waardoor Marten en zijn makkers gelegenheid
kregen voor hun tegenvuur. Na de acties rond
de bevrijding en de daarop volgende bewakingsdienst, zoals we hiervoor reeds zagen, werd
Marten met nog een aantal manschappen in
Bakkeveen gestationeerd. Hier begeleidden ze
de terugtocht van de Duitse troepen. Dit was
zijn laatste activiteit in dienst van de NBS.
Jasper Keizer

Schuldig Landschap

D e foto
Er waren wel getuigen in die nacht
waarin Marianne wreed werd omgebracht.
Het groene gras, nog vochtig van de dauw
zag hoe een man een jonge vrouw
dwong tot een handeling die ze niet wou.
De boomwal die hen scheidde van de weg
zag dat ze op het gras werd neergelegd
en hoe een mes blonk in de ﬂauwe maan.
Toen hij haar van haar kleren had ontdaan
moest ze opnieuw zijn lustgevoelens ondergaan.
Het lage struikgewas tussen de bomenrij
zag plotseling van heel dichtbij
hoe in paniek de man ontspoorde
en hij het meisje met haar beha smoorde
waarna het mes haar hals doorboorde.
Het landschap aan de Keningswei
ligt er nog altijd zwijgend bij.
Toch is de rust voorgoed verstoord
omdat je telkens maar weer hoort
dat op die plek Marianne werd vermoord.
Kinderopvang Krummel in het voormalige notarispand op de Bakkershoek is afgelopen zaterdag geopend door het hijsen
van een vlag door één van de opvangkinderen Elbrich en Dette, dochter van de eigenaar. (foto: Hielke Boorsma)

Nelleke Kemps

Beestjes
Onze kinderen zijn gek op beestjes. Hoe slijmeriger, veelpotiger of
kriebeliger, hoe beter het schijnt te
zijn. Maar de beestjes waar ik van
kan genieten zijn aan mijn blagen
niet echt besteed. Vlinders zijn te
moeilijk om te vangen en de zoemende bijen zijn eng want die zouden wel eens hun angeltje kunnen
laten zinken in hun zachte armpjes,
beentjes of (oh, horror) hun neus!
De waterjuffer is een eng meedogenloos monster, waardoor menig
rustige nacht gevuld werd met
nachtmerries. Maar de grootste
boosdoeners in het leventje van
mijn bengels zijn de muggen. Ja,
ieder kind heeft zo zijn angsten. Iedere moeder trouwens ook. En nou
is het geval dat afgelopen week één
van mijn angsten wel heel dapper
het hoekje om kwam kruipen. Onze
middelste spruit heeft namelijk het
plan opgevat om een paar nieuwe
huisdieren te introduceren. En wát
voor huisdieren. Rammelend op
mijn toetsenbord kijk ik nu, op dit
moment dus, met een scheef oog
naar mijn kweekbakje. De klepjes staan open en vanachter een
grote glibberige bruine steen komt
een eng wiebelig steeloogje terug
staren. Maak kennis met ‘Gesien’.
Helaas is dit niet eens een grap,
nee mijn zoon heeft het gepresteerd om zijn slak, de ongelofelijk
huisdier-achtige-prachtige naam
van zijn moeder te geven. En daar
bleef het niet bij, mijn man moest
er ook aan geloven. De tweede
(door mijzelf gevonden) slak heet
heel toepasselijk ‘vader’. En nou
is het helemaal niet zo dat ik een
hekel heb aan slakken. Ach nee,
het zijn interessante dieren en ze
dienen als voedsel voor de egels
(die ik dan wel weer heel leuk, lief
en schattig enzovoorts vind). Maar
om zo’n glibbertje nou deelgenoot
te maken van mijn naam? En om
nou een naamgenoot te hebben
die over zijn eigen speeksel heen
marcheert?… ehhh… ehhh… Maar
mijn ‘bloemkooltje’ (sorry, maar
‘spruit’ had ik al gebruikt) blééf erbij, de slakken waren lief, zacht (en
u wilt niet weten hoe we daar achter gekomen zijn)… (toch wel?)…
(Nou ik prijs mijn zoon gelukkig
dat slakkenslijm goed voor de huid
schijnt te zijn, want ons ‘slablaadje’
zal vast nooit meer een jeugdpuistje of mee-eter op zijn neus tegenkomen na al dat geknuffel met
‘Gesien’!) En bovenal waren ze van
hém en mocht híj ze toch zeker
zelf een naam geven?! Ach, ik kijk
nog eens naar mijn kweekbakje,
‘Gesien’ en ‘vader’ kruipen al glibberend verder over hun, inmiddels
ingesleten, slijmpaadjes… ik ratel
mijn laatste woorden in mijn column… De kinderen liggen al heerlijk te rusten… en ik zucht. Na een
dag vol drukte en kinderlijk gestuiter geniet ik toch vooral enorm…
van mijn huisje, mijn boompje en…
mijn ‘witlofstronkje’ zijn beestjes!

Openingstijden

Nieuws van Modique
De maand juni staat in het teken van de Ondermode Aktie. Wij verkopen ondergoed voor
dames, heren en kids. Voor Ten Cate en Sloggi geldt deze maand: elke 4e stuks is gratis! Kom
voor de vakantie nog even langs om uw ondergoed aan te vullen.
Voor de beha’s van Triumph en Fila geldt de hele maand juni 20% korting! Op de beha’s en
slips van Lovable geven we zelfs 30% korting. Op = Op!
De nieuwe zomercollectie hangt ook weer voor u klaar, het weer wordt langzamerhand wat
beter, en ook de kleuren van de collectie zien er sprankelend uit. Met merken als Street One,
Cecil, Enjoy, Yest en Mac kunt naar hartelust combineren. Wij helpen u hier graag mee.
Graag tot ziens, Jannie, Geertje, Sjoukje en Gerrie
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Insp ir atie door Ineke Mooijweer

Fokke Hamstra, plateelschilder bij Tichelaar Nieuwe leden
In Exmorra woont hij, Fokke
Hamstra. Onder de rook van
Makkum. Daar, aan de Friese
kust, staat sinds meer dan honderd jaar de bekende fabriek. In
1572 was er op de plek van het
huidige bedrijf al een baksteenfabriek, in 1670 veranderde men
de productie in gebruiksaardewerk en vanaf 1890 legde Tichelaar zich voornamelijk toe
op ambachtelijk sieraardewerk.
De grondstof voor deze producten was al die jaren de Friese
klei, gewonnen uit de locale bodem (internet). Juist dit voorjaar
kwam Tichelaar met het bericht, dat de serieproductie van
sieraardewerk wordt gestopt;
het bedrijf zet nu voornamelijk
in op het produceren van wandtegels voor architectuurprojecten. Verder blijft de fabriek
kunstvoorwerpen maken van
ontwerpers als Hella Jongerius,
evenals nokpannen voor rieten
daken. (Trouw, 9 mei 2013.)
Fokke Hamstra werkt sinds 1972
bij Tichelaar. Bijna vanaf die tijd is hij
al weg uit Buitenpost, waar zijn ouders woonden. Zijn vader werkte als
timmerman bij de Woningstichting
Achtkarspelen; hij moedigde zijn
zoon aan om na de lagere school
verder te leren, zodat hij op een
kantoor zou kunnen komen, maar
boekhouden was niks voor Fokke.
Hij hield ervan om thuis wat te tekenen en te schilderen, dus toen hij
een advertentie in de krant zag van
Tichelaar in Makkum, die schilders
zocht, solliciteerde hij direct. Hij
werd meteen aangenomen. Eerst
leerde hij tegels schilderen en na
anderhalf, twee jaar kwam hij bij de
vijfjarige interne opleiding voor aardewerk schilderen terecht. Fokke:
“Je begon met kleine schaaltjes
en dat werd steeds groter: potten,
schalen, grote borden. Alles wat
uit de oven komt, wordt gecontroleerd op vorm en kleur, want het
mag natuurlijk niet afwijken van
de voorschriften. Toch kun je wel
een beetje zien wie wat gemaakt
heeft. Afgezien van de persoonlijke initialen die elke plateelschilder
onder zijn werkstuk zet, is er voor
een geoefend oog wel een soort
‘handschrift’ zichtbaar. Er werden in
mijn begintijd ook wel eens kleine
grapjes gemaakt: bijvoorbeeld een
vogeltje veranderen in een kip. Als
het een knappe kip was, kwam hij
wel door de controle.
Tot 1980 werden er ontzettend
veel mensen aangenomen, want
hoeveel we ook produceerden, het
werd verkocht. Die mensen bleven
niet allemaal lang, want het werk
is niet voor iedereen geschikt. Je
moet de hele dag op een stoel zitten en hebt weinig inbreng. Het
werk is wel ambachtelijk, maar je
mag niet zomaar zelf wat schilderen. Sommigen knapten er op af
dat ze hun eigen creativiteit niet
kwijt konden. Ik vond dat ook wel
eens vervelend, maar ik ben toch
gebleven. Toen ik uiteindelijk de
hele collectie mocht maken, had ik
gelukkig meer afwisseling. Bovendien was ik lid van de hobbyclub
van Tichelaar. In de wintermaanden
kon je daar voor jezelf aan de slag,
met materiaal van de zaak. Dan kon
je zo creatief zijn als je wilde. Ik heb
er bijvoorbeeld een tegeltableau
gemaakt van walvisvaarders, met
een versje erop van de Dubliners.
Dat gaat ook over de walvisvaart,

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.

Feestweek Lichtroute
Dit is een onderdeel dat ieder jaar weer erg moeizaam verloopt en waar
toch heel veel behoefte aan is binnen het dorp. Afgelopen jaar zou de lichtroute bijna niet door gaan omdat er te weinig aanmeldingen waren. Doordat er toch nog een aantal verlate aanmeldingen binnen zijn gekomen,
hebben we vlak voor de feestweek toch besloten de lichtroute wel door
te laten gaan. 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!

Fokke met op de achtergrond het tegeltableau van de walvisvaart.(foto: Ineke Mooijweer)

een aardigheidje. Maar na dertig
jaar had ik toch geen zin meer in
schilderen. Vooral het moderne design was vaak wel erg eenvoudig
en soms monotoon. Een aantal jaren geleden heb ik om ander werk
gevraagd. Ik doe nu verschillende
dingen: vormstukken maken, transport van kunstwerken van en naar
musea, schilderen van bijzondere
objecten.” Fokke laat een artikel
zien uit de Leeuwarder Courant
van maart 2012, waarin aandacht
wordt besteed aan het project
van de ﬁets- en voetgangerstunnel bij het Centraal Station van
Amsterdam. ‘Monstertableau’ en
‘Grootste tegeltableau ooit’ kopte
de krant. Samen met een collega
schilderde hij aan dit tientallen meters lange tegelwerk, gebaseerd op
een zeegezicht van Cornelis Bouwmeester. Het tableau is drie maanden geleden al voltooid, maar nog
niet in de tunnel geplaatst, omdat
de bouw van de tunnel vertraagd
is. Fokke vertelt het met enig
ongeduld, zo lijkt het. Hij ziet het
werk aan het tableau min of meer
als zijn levenswerk. “Dat project is
een beetje ‘mijn kindje’ omdat mijn
collega en ik van het begin tot het
eind alles zelf gedaan hebben. De
tegels die van de vormerij kwamen
moesten we eerst controleren en
sorteren, schilderen en nummeren.
Elke tegel van het tableau heeft
een nummer en lettercode, zodat
de tegelzetter straks weet waar
elke tegel moet zitten. We hebben
zelf de gebruikte glazuur gemaakt,
naar vaststaand recept uiteraard.
De geglazuurde tegels hebben we
zelf in de oven gedaan en er weer
uitgehaald, weer gecontroleerd en
tot slot ingepakt op de juiste volgorde. Alle tegels, ook die met een
kleurvlak (waar zes verschillende
tinten blauw voor zijn gebruikt), zijn
handgeschilderd, dus niet gedrukt.
Dat was een eis van de ontwerpster, Irma Boom.”

Fokke, met veel enthousiasme,
mee. Een bijzondere opdracht
vond hij bijvoorbeeld de elf porseleinen harnassen (van ontwerper
Hans van Houwelingen), die nu in
het nieuwe provinciehuis aan de
muur hangen. Hij maakte er verschillende vormstukken voor. Best
een uitdaging, onder meer omdat
porselein hoger gestookt moet
worden dan aardewerk, waardoor
het meer vervormt. Maar Fokke
weet wat hij waard is: hij leert snel
en is behoorlijk handig.

Tichelaar is duidelijk gericht op de
toekomst, maar legt tegelijk de
nadruk op het behoud van traditie,
ambachtelijkheid en vakkennis. De
markt voor traditionele schaaltjes
en borden mag dan zijn ingestort,
kunstenaars en architecten weten
het bedrijf te vinden om hun bijzondere ontwerpen te realiseren. Het
is leuk om op de computersite te
zien wat de fabriek tegenwoordig
allemaal doet en maakt: restauraties van oude kunstvoorwerpen
en van gebouwen (veel vanuit
Engeland), nieuwe kunstvoorwerpen, bijzonder tegelwerk voor architectuurprojecten. Aan veel van
die objecten en projecten werkte

Al hangt er een prachtig schilderij
van zijn hand aan de muur in zijn
huiskamer, toch ziet Fokke zichzelf
niet als een kunstenaar. “Ik vind het
leuk om wat om te prutsen. Verder
doe ik met plezier mijn werk, ik
heb contact met veel verschillende
mensen, het is steeds wat anders.
En ik ga graag mee, als we met
zijn allen op een scholingsdag onze
projecten gaan bezoeken. Want ik
ben wel nieuwsgierig naar het resultaat van ons werk.”

In de musea, waar hij nu regelmatig komt voor zijn werk, kijkt hij zijn
ogen uit. Een aparte wereld, vindt
hij. Een opdracht voor de restauratie van oude kunstvoorwerpen
(17e-eeuwse bloempiramiden uit
het Rijksmuseum) mondde uit in
het project ‘Pyramids of Makkum’,
waarbij vier kunstenaars, uitgaande
van een replica van het 17e-eeuwse origineel, een eigentijdse interpretatie van een bloempiramide
ontwierpen. Fokke laat het me allemaal met terechte trots zien op de
site: het zijn het vakmanschap en
de jarenlange ervaring van mensen
als hij die het mogelijk maken om
zulke dingen te realiseren.
Wat vindt hij van de sluiting van het
oude complex aan de Turfmarkt en
van het stopzetten van de serieproductie van het sieraardewerk? “Het
sieraardewerk verdwijnt niet helemaal: we maken het alleen nog op
bestelling. Dat besluit is logisch: er
wordt steeds minder van verkocht.
De mensen vinden het duur en is
veel meer aanbod van andere dingen. Jubileumborden die vroeger
standaard waren, zijn niet meer in
trek. In het verleden kwamen er
bussen vol bezoekers uit Amerika
en Japan, nu helemaal niet meer. Ik
zal dat schilderwerk ook niet missen, maar ik ben natuurlijk blij dat
het bedrijf blijft bestaan.”

Voor de nieuwsgierige lezer zie op
internet: www.tichelaar.nl.

Waarom we deze traditie er in willen houden, vraagt u zich af?
- Het is elk jaar weer een uitje voor de ouderen uit het Haersmahiem. Zie
je het voor je? De bejaarde jeugd mag op schoolreisje: Pakje drinken,
stukje oude kaas, thuis een bak kofﬁe en genoeg gespreksstof tot aan
de volgende kerstdagen.
- Kinderen mogen lekker lang op blijven. Gezellig met heit en mem door
het dorp op de ﬁets of in de auto, lekker lang opblijven en de volgende
dag aan je vriendjes en vriendinnetjes vertellen welke straat het mooiste
was en dat je tot wel bijna 23.00 uur (of was het toch stiekem nog maar
net 22.00 uur) mocht op blijven. Wij hebben deze herinnering van ‘vroeger’ nog wel...
- Het is feest! Zestig jaar Concours Hippique in Buitenpost dat is toch wel
reden voor een grootse lichtroute!
- Gezellig met z’n allen als één dorp actief mee doen schept een band.
Samen met de jeugd de palen in de grond zetten met op de achtergrond advies van de oude buurman die dit jaren heeft gedaan, maar dit
vanwege de slechte rug misschien niet meer kan doen. Blijf nog even
langer buiten staan en maak een praatje met elkaar!
Zo zouden wij of misschien nog beter: zo zou jij zelf misschien ook nog
wel een aantal redenen op kunnen noemen waarom de lichtroute beslist
door moet gaan! Trek jij de stoute schoenen aan? Overleg met de buurtvereniging of verzamel zelf een paar mensen uit de straat om jouw straat
te laten stralen. Met een paar mensen is het snel geregeld! Hoe meer
straten/tuinen zich opgeven hoe mooier we Buitenpost met z’n allen op
de kaart zetten. Meld je voor 14 juni aan zodat wij kunnen inventariseren
of er genoeg deelname is om de lichtroute door te laten gaan. Laat Buitenpost stralen. Aarzel niet en geef je op! Meld je aan via: m.kampen@fe
estweekbuitenpost.nl

Feestweek 1 t/m 7 augustus 2013
De feestcommissie is ondertussen druk bezig om voor dit jaar ook weer
een geweldig programma neer te zetten. De opening van de feestweek
belooft een mooi evenement te worden voor zowel jong als oud. Verder
worden de dames nog in het zonnetje gezet met een leuk avond vullend
programma, echt iets om je op te verheugen! Ook rondom de kermis
zullen allerlei activiteiten plaatsvinden om naast een ritje in de botsauto’s
of de zweefmolen jezelf te trakteren op nog meer vermaak. Houd deze
week dus vrij in je agenda om zoveel mogelijk van deze feestweek mee
te maken!

Spits gezegde
Voor ontevreden mensen
bestaan er geen gemakkelijke stoelen.

S p rek w urd fan ‘e m o anne
Blom
Maaie is de blommemoanne, in feestlike tiid yn de natuer.
Wy hawwe in libben as de blommen
We hebben een heel aangenaam leven
Wy kinne mei- inoar as de blommen
We kunnen goed met elkaar opschieten
Us buorfamke is in moaie blom
Ons buurmeisje is een mooie jonge meid
Hy hat it goed dien, hy hat wol in blomke fertsjinne
Hij deed het goed, hij heeft wel een compliment verdiend
Der binne mear hûntsjes dy’t Blom hjitte
Er zijn meer hondjes die Fik heten
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Volksverhalen uit de Friese Wouden -deel 9Met het water voor de dokter (1)
Genoeg over dominees, al is u de helft nog niet aangeSyn ongemak is net sa slim,
zegd. Naast de dominee was en is ook de dorpsdokter
In doasfol poeier stjoer ik him,
een veelbesproken persoon, maar over hem worden in
Dêr jaan je ‘m oers safolle fan
het Woudfriese volksverhaal de accenten wat anders
As op in stuorke lizze kin.”
gelegd. Men weet maar al te goed dat een dokter niet
almachtig is en meestal gaat de doktershumor dan ook
No, dat wier goed en dat gyng oan.
eerder over de domheid van de patiënten dan het onverMar de oare deis yn ‘e iere moarn
mogen van de dokter iedereen beter te maken maken.
Kaam Lys by dokter gean en sei:
Een klein voorbeeldje van dat laatste: In een dorpje wo“Ik leau de boer giet hjir mei wei.”
nen verrassend veel oude mensen. Een journalist gaat
op onderzoek uit en vraagt een oude vrouw hoe dat zo
“Ei né dôch!” sei de man ferheard.
kan. “Ja minhear, wy hawwe hjir gjin dokter, de minsken
“’t Stie juster mei him net ferkeard.
stjerre hjir fansels.” Nog een:, uit de tijd dat ieder dorp
Hast dou him poejers ynjown sa
nog zijn eigen skroar, kleermaker, had: Dokter spoedt zich
Jurjen van der Kooi. (eigen foto)
As ik it dy ornearre ha?”
naar een begrafenis en ontmoet onderweg een kleermaker die een nieuw pak naar een klant brengt. “Sa dokter,” zegt deze,
“Jawis,” sei Lys, de doaze is no
“bringe jo jo wurk ek fuort? Jo hawwe it mar maklik, jo klanten komme
Al leech, dat wie’r al ridlik gau;
noait werom mei klachten.” Overigens, ons werd altijd verteld dat een
Want, sjuch, in stuorke hien’ wy net,
dokter nooit naar een begrafenis van een patiënt gaat. Maar nu de andere
Do ha ‘k my mei ﬁif sinten redt.”
kant, de onnozele patient en zijn onnozele huisgenoten.
Labadie labada labedoria, cicilia. (ﬂink uithalen)
35. Met het water naar de dokter
Der wie in fanke siik, dy gong nei de dokter ta. De dokter sei, hja moast
oer in maand mar ris wer komme en dan har wetter meinimme. Doe kaam
dat fanke dêr in maand letter by dy dokter oansetten mei in great ammerfol wetter fan har sels. De dokter sei: “Fanke, safolle hoechst net mei to
nimmen.” “Och, wat is dat spitich,” sei ‘t fanke, “want myn broer komt
der ek noch mei twa gongen oan.”
Het volgende verhaaltje werd in de 19e eeuw ook tot liedje verwerkt. Men
kon het in mijn jeugd nog wel horen.
36. Ald Sapeboer
Ald Sapeboer wie net to goed.
Syn húsfroufaam, dêroer yn noed,
Rôp dokter oan en dy mynhear
Sei: “No, ik ha him gau wer klear.

Wat vereni g t o ns...

37. Ze komen op het licht af
Sytse Zwanenburg wie in feekeapman. Syn wiif moast befalle.
De dokter kaam. Dy gong nei de frou ta dy’t yn ‘t bedsté lei. Even letter
kaam dokter by de feekeapman en sei: “Jo meie my wol even byljochtsje.”
Dat gebeurde. De boer hâldde de lantearne by ‘t bêd. En dêr kaam it bern
oansetten. Nei’t dit allegear achter de rêch wie, kaam de dokter by de feekeapman yn ‘e keamer en petearre wat mei him. Doe sei er: “Ik sil noch even
by de kreamfrou sjen, en dan gean ‘k nei hûs.” Fuort dêrnei kaam er wer yn
‘e keamer en sei tsjin ‘e feekeapman: “’t Is net yn oarder, leau ‘k. Jo meie
my noch wol even byljochtsje.” Dat gebeurde. De boer hâldde de lantearne
by ‘t bêd. En dêr kaam wèr in bern oansetten. De dokter rêdde der mei en
kaam efkes letter by de boer yn ‘e keamer om even nei to petearjen. Doe
sei er: “Ik sil noch even by de frou sjen.” Even letter kaam er werom by de
boer en frege: “Jo meije my noch wol even byljochtsje.” Doe rôp de boer alhiel oerstjûr: “Ik kom net wer mei ‘t ljocht, want se komme op ‘t ljocht ôf.”

Waterpoloclub PWC

Onze zwemclub hier in Buitenpost, PWC, Paradyske Wetterrotten Combinatie, heeft een
actieve waterpoloafdeling. We hebben een herenteam dat in het competitieverband van de drie
noordelijke provincies speelt. Wij spelen op lokaal
niveau in de 3e klasse en komen met ons team
tot ver over de Friese grens, in plaatsen als Emmen, Stadskanaal en Winschoten. Maar binnen
Friesland ook in Drachten en Stiens. We hebben
wel een damesafdeling, maar helaas niet genoeg
dames om een echt wedstrijdteam te formeren.

ten van het bad, zijn
de doelen geplaatst.
Ze zijn 3 meter breed
en 0,90 meter hoog
en minstens 1 meter
diep. Als dat vanwege
de badrand niet mogelijk is, dan moet het
doel minstens 0,30
meter van de badrand
worden geplaatst.

Het waterpolospel is rond 1887 ontstaan met
regels, doelen en voor het eerst erkend als ofﬁciële sport. Vanaf 1888 werd er in Engeland een
waterpolocommissie ingesteld en zijn er ook
nationale kampioenschappen gespeeld. Daarna
volgden andere Europese landen al snel met hun
competities. Op dit moment worden er vooral
in de zuidelijke Europese landen zware, professionele competities gezwommen en daar doen
ook regelmatig Nederlandse spelers aan mee.
In Nederland wordt er heel veel recreatief, op
lokaal niveau gespeeld, maar ook in Nederland
hebben we een landelijke eredivisie, de bond.

Het spel wordt beoefend met een speciale bal. De bal is ongeveer 450 gram en
Het herenteam van PWC. (eigen foto)
ongeveer zo groot als
een voetbal, maar wel van een zodanig materivoordeel werd beslist. Ons team bestaat op dit
aal dat je met één hand veel grip hebt. In dit spel
moment uit elf man, die uit Buitenpost en de wijmag je de bal maar met één hand spelen. Alleen
de omgeving komen. Bij ons staat spelplezier op
de keeper mag de bal met twee handen vande eerste plaats. Tijdens de wedstrijd proberen
gen, gooien en wegwerken. Wanneer je in bezit
te winnen is het doel, dat doen we onder meer
bent van de bal mag je worden aangevallen en
door zo goed mogelijk samen te spelen, de vrije
de bal mag niet onder water. Houdt iemand de
man te zoeken en de gaten in de verdediging van
bal onder water, dan is dat een overtreding en
de tegenpartij op te zoeken. Door net iets eerder
dus een vrije bal voor de tegenpartij. Een team
te vertrekken dan de tegenstander en door net
bestaat uit zes veldspelers en een keeper. Over
iets beter de bal te plaatsen zodat er geen onhet algemeen zitten er spelers in een team met
nodig tijdverlies is. Gooien, vangen en schieten is
bepaalde specialisaties, zo zal de een beter kunhet devies. Na de wedstrijd is er altijd een nabenen aanvallen terwijl een ander liever verdedigt.
spreking, waarbij de wedstrijd, in al zijn hoogte en
Daarnaast is het vrij om spelers te wisselen. Dat
dieptepunten de revue passeert.
mag na ieder doelpunt of tijdens de wedstrijd.
Voor het voortbestaan van de vereniging, het
Waterpolo is een heel leuk spelletje: water,
waterpolo en alle leden zou het heel mooi zijn
zwemmen, een bal en twee teams. Door met
als er een nieuw zwembad in Buitenpost zou
elkaar als team goed samen te werken en door
komen, waardoor de thuiswedstrijden weer in
de tegenstander te snel af te zijn in het water,
Buitenpost kunnen worden gezwommen. Dat
kun je winnen. Maar als de tegenstanders snelgebeurt nu in De Frosk, te Zwaagwesteinde. Als
ler kunnen zwemmen en beter met de bal omonze thuiswedstrijden ook echt thuis in Buitengaan dan is de kans groot dat je verliest. Het is
post gespeeld kunnen worden, geeft dat meer
een heel dynamisch spel, het vergt een grote
binding en mogelijkheden om het thuispubliek
mate van zwemvaardigheid, balbeheersing en
ook echt aan het bad te krijgen. Dit is een beconditie. En heel veel spelinzicht.
langrijke sociale factor voor onze club en maakt
het mogelijk om na de wedstrijd na te praten
Hier bij PWC hebben we nog één herenteam.
met zowel het team als de kijkers. Kortom een
Versterking en aanvulling van spelers is altijd van
nieuw zwembad met waterpolomogelijkheden
harte welkom. Wij spelen als team in de Noordezou heel mooi zijn, niet alleen voor de verenilijke competitie mee in H3. Wij zijn het afgelopen
ging, haar leden en de kijkers, maar ook om zo
seizoen gepromoveerd na een spetterende prode wedstrijden met veel teams en toeschoumotiewedstrijd in Hoogeveen, tegen de plaatsewers naar Buitenpost te halen.
lijke poloclub. Na de reguliere wedstrijd volgde er
een verlenging die op basis van conditie in ons
Jack Hoving

Een wedstrijd is verdeeld over vier periodes en
wordt afhankelijk van het niveau geleid door een
of twee scheidrechters. En afhankelijk van de
leeftijd, het niveau en het land waar gespeeld
wordt, duren deze periodes drie tot acht zuivere
speelminuten. Dat wil zeggen dat de speelklok gestopt wordt bij een overtreding of een
dood spelmoment en dat de tijdwaarneming
pas hervat wordt, wanneer er weer verder gespeeld wordt. Bij een wedstrijd is ook altijd een
jurytafel aanwezig. De drie juryleden houden de
wedstrijdregistratie op papier bij en bedienen de
wedstrijdklok en de dertig seconden klok. Dat
laatste heeft te maken met de regel dat een
team maar 30 seconden de tijd heeft om een
doelpunt te maken. Bij verlies van de bal begint
de tijd opnieuw te tellen voor de tegenpartij.
Het speelveld is maximaal 20 meter breed en
30 meter lang, wat in de praktijk betekent dat
een speelveld 25 meter lang is, de lengte van
het zwembad, en meestal zo’n 15 tot 20 meter
breed is. De minimale diepte is 1,80 meter. Maar
eigenlijk heeft een diepte van 2 meter de voorkeur, want dan kan echt niemand meer staan.
Aan beide zijden van het veld, op de korte kan-

Brimzen
praat

Werkeloos
Een werkeloze solliciteert voor
de functie van wc-schoonmaker bij Philips. De personeelschef nodigt hem uit voor een
gesprek en laat hem een test
doen. Vervolgens vertelt hij
hem: “Je bent aangenomen,
geef me je e-mailadres en dan
stuur ik je de arbeidsovereenkomst en de datum en tijd dat
je kunt beginnen.” De nerveuze
sollicitant antwoordt, dat hij
geen computer heeft en dus ook
geen e-mail. De personeelschef
zegt hem: “Ja, maar als je geen
e-mailadres hebt, dan besta je
niet in de virtuele wereld, dan
kun je hier ook niet werken.” De
man vertrekt, teleurgesteld en
weet niet wat hij met de laatste
€ 10,-, die hij in zijn beurs heeft,
moet doen. Uiteindelijk besluit
hij om naar de supermarkt te
gaan en een kist met 10 kilogram aardbeien te kopen. Hij
maakt ze netjes schoon en pakt
ze om, om ze per kilo te gaan
verkopen. Het lukt hem binnen
twee uur om zijn kapitaal te
verdubbelen. Hij doet dit alles
nog drie keer en komt die dag
met € 60,- thuis. Hij snapt dat
hij op deze wijze zou kunnen
overleven. Hij begint elke dag
vroeger en komt elke dag later
thuis. Zo verdrievoudigt en verviervoudigt hij zijn geld iedere
dag. Korte tijd later koopt hij
een kruiwagen. Dan ruilt hij
die in voor een vrachtwagentje
en later is hij de trotse bezitter
van een kleine vloot bestelwagens. Vijf jaren gaan voorbij…
De man is nu eigenaar van één
van de grootste supermarktketens in Nederland. Dan denkt
hij na over de toekomst van zijn
gezin en besluit een levensverzekering af te sluiten. Hij laat
een verzekeringsagent komen
en regelt met hem een en ander.
Aan het einde van het gesprek
vraagt de agent om zijn e-mailadres voor de bevestiging van
de overeenkomst. De man zegt
dat hij geen e-mail heeft. De
agent: “U hebt geen e-mail en
toch dit omvangrijke bedrijf
opgebouwd? Stelt u zich eens
voor waar u nu zou zijn als u
wel e-mail had gehad.” De supermarkten-eigenaar denkt even
na en zegt dan: “Dan was ik nu
wc-schoonmaker bij Philips.”

Nu ook voor al uw catering!

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

* Hollan dse aardbeien
* Asperges
* Postelein

KO R T I N G S D R I E DA AG S E
Donderdag 30 mei:
Alle zomerjassen dames/heren/kids 50% korting!

Vr i j d a g 3 1 m e i :
Nieuw in ons assortiment:
Acrylverfstiften alle kleuren, twee maten €�4,95 per stuk

Op alle kinderkleding geldt
1 artikel 30% korting - 2 artikelen 40% korting
3 a r t i k e l e n 5 0 % k o r t i n g ( m . u . v. b a d k l e d i n g )

Zaterdag 1 juni:
Heel veel schoenen tot 50% korting!
b i j v. n i k e a i r m a x € 8 5 , 0 0 - v o e t b a l s c h o e n e n v. a . € 3 0 , 0 0
k i n d e r s c h o e n e n v. a . € 2 0 , 0 0

Christinastraat 4, 9285 TM Buitenpost,
tel. 0511 541635

De Binnenste Buiten Post

S p o r tko p p en door Bote de Haan
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KV Flamingo’s na 50 jaar nog springlevende club

Voor de jeugd van Buitenpost valt het bijna niet voor te
stellen hoe het in 1963 was toen de Flamingo’s werden
opgericht. Geen computers, geen ipod’s, geen dvd’s,
geen smartphones en noem maar op. Wanneer iemand
een tv kocht was dat geen kleurentoestel met een
breedbeeldscherm zoals nu, maar een simpel zwart
wit toestelletje met slechts één net. De meeste huishoudens hadden in die tijd zelfs geen telefoon. Wel was
er die winter een loodzware Elfstedentocht geweest,
gewonnen door de nu legendarische Reinier Paping.
In april van dat jaar besloten een aantal Buitenposters
een korfbalvereniging op te richten. Nu vijftig jaar later,
levend in het computertijdperk is 1963 bijna niet meer
voor te stellen. Wel kan worden geconstateerd dat de
Flamingo’s een halve eeuw later nog altijd springlevend zijn, hoewel af en toe hing het voortbestaan van
de club aan een zijden draadje.
In het jubileumboek van de Flamingo’s kan men lezen dat er
eerst werd gekorfbald onder de naam Buitenpost. De vereniging heeft niet lang bestaan. In september 1963 werd
besloten een nieuwe club op te richten: met de naam: de
Flamingo’s, maar nu vijftig jaar later weet niemand meer wie
de naam heeft bedacht en waarom uitgerekend deze sierlijke
vogel werd gekozen. Het bestuur bestond in 1963 uit: S. van
der Meer, voorzitter, J. Moedt, secretaris, J.P. Vlieg penningmeester en twee leden mevrouw D. Kloostra en H. Henstra.
De Flamingo’s hadden een vliegende start. Het eerste jaar
werden ze kampioen. Ook het daarop volgende jaar kon opnieuw een kampioensfeest worden gevierd. In 1967 werden
de Flamingo’s tweede in de Friese Bond met promotie naar
de 3e klasse KNKV district. Dat waren de 60-er jaren van de
vorige eeuw. Daarna kwamen de 70-er jaren en toen holde
het ledenaantal achteruit.

om te volgen. De twaalftallen werden daardoor wel achttallen, waardoor er weer meer teams ontstonden. In de 80-er
jaren werd de Houtmoune gebouwd, hierdoor konden de Flamingo’s de zaalwedstrijden voortaan in eigen dorp afwerken.
In 1991 kwam er een supportersvereniging De Clubbinders.
In 1994 een tribune in de sporthal op initiatief van de Flamingo’s. Er kwam een eigen clubkantine “De Ynrinner” met
kleedboxen voor spelers en arbiters. En het ledenaantal bleef
en blijft nog steeds groeien. Wat een verschil met de zeventiger jaren. Inmiddels staan er 215 leden in de boeken. Men
heeft een G team voor mensen met een handicap en een
kangoeroeteam voor de allerjongsten.

Sytze Metzlar en Marjan Blauw voor De Ynrinner. (eigen foto)

Twee maal degradeerde het eerste twaalftal; het tweede
team werd opgeheven. De club raakte in ﬁnanciële moeilijkheden. De in ons dorp bekende sportliefhebber Foppe de
Vries stortte uit eigen zak een bedrag in de clubkas om de club
van de ondergang te redden. Men maakte Foppe toen gelijk
voor enige tijd penningmeester. Langzaam maar zeker krabbelden de Flamingo’s weer bij de wal omhoog. Met allerlei acties werd de clubkas sterker gemaakt. De laatste jaren is men
bezig korfballen bij de scholen te promoten. Vooral dat laatste
had een enorme groei van het ledenaantal tot gevolg.
Ondertussen veranderden de spelregels bij het korfballen
ook. De middenvakken werden uit het spel verwijderd. Daardoor werd het spel sneller en leuker voor de toeschouwers

Bestuur CH Buitenpost op bezoek bij oud-bestuurslid
Wim Ausma

Wat zijn de Flamingo’s zonder hun vrijwilligers. Wij van De Binnenste Buiten Post willen niemand té kort doen, maar willen
toch een paar namen noemen. In het verleden Femme Boorsma, lid vanaf 1963 en lid van diverse commissies, trainer van
jeugdteams, bezig met het binnenhalen van sponsors en nog
veel andere activiteiten. Hij ontving zelfs een speciale prijs van
de Propaganda Commissie Fryslân, Foppe de Vries die vele
honderden kilometers ﬁetst om het clubblad It Praatsje rond
te brengen. In het aprilnummer van de Binnenste Buiten Post
stond een foto waar beide heren, samen met de heer en mevrouw Steringa, die ook lid zijn vanaf 1963 een onderscheiding
van de KNKV ontvingen. Ook Marjan Blauw is een van de drijvende krachten achter het succes van de huidige Flamingo’s.
Ze leerde korfballen bij KV de Pein te Opeinde, later speelde
zij bij DTS uit Surhuizum. In 1981 werd ze lid van de Flamingo’s waar ze nu trainster is van het kangoeroeteam. “Ik koos
voor korfballen omdat ik het zo’n leuke sport vond, jongens en
meisjes in één team komt alleen bij korfballen voor”, zegt zij.
“Het is naast een gezonde sport ook een sociaal gebeuren. Al
mijn kinderen en kleinkinderen spelen korfbal.” Samen met
man Sytze Metzlar, ook een korfballer in hart en nieren, zijn ze
regelmatig op het korfbalveld te vinden.

Spetterende opening door jeugd
van nieuwe tennisseizoen !

Wim Ausma heeft lange tijd veel
betekend voor het CH Buitenpost. Om deze reden zijn twee
bestuursleden van de Paardensportcommissie bij hem op bezoek geweest om zijn ervaringen als secretaris van die commissie met ons te delen.
Wim Ausma is geboren in ’t Zandt
op het Hogeland in Groningen. Zijn
lagere schooltijd bracht hij gedurende enkele oorlogsjaren door in
Midwolda (Oldambt). Na een verdere schoolperiode vond hij zijn
werk bij de overheid in de gemeente Termunten. Nog maar amper
werkzaam moest hij zijn militaire
Wim Ausma met bolhoed, tweede van rechts. (foto: Wiep Speulman)
dienstplicht vervullen bij de Verbindingstroepen. Daarna trad hij in dienst bij de gemeennementen. Daar was hij praktisch het hele jaar mee
ten Loenen aan de Vecht, De Wijk in Drenthe om in
bezig. En iedere keer weer de uitdaging het volgende
1963 terecht te komen op de afdeling Bestuurszaken
CH nog beter te maken. Een hoogtepunt was het opvan Achtkarspelen. Met zijn vrouw woont hij dus al vijftreden van Olympisch en Wereldkampioene Anky van
tig jaar in Buitenpost.
Grunsven ter gelegenheid van het 45e CH Buitenpost
in 1998. Een vroegere schoolvriend van Wim was
Zijn avontuur als secretaris van de Paardensportcomhoofdsponsor van Anky en op die manier kon deze bijmissie begon daadwerkelijk in 1994. Het jaar daarvoor
zondere show geregeld worden. Er kwamen ook nog
vroeg commissielid Dries van der Meulen hem of hij
eens 1500 toeschouwers extra kijken en een enorme
Auke van de Witte wilde opvolgen, die na veertig jaar
groep jeugd wilde een handtekening van Anky.
CH als secretaris wilde stoppen. Na een jaar van meelopen, kijken en luisteren, werd het CH 1995 het eerEen dieptepunt was de afgelasting van het CH 2002
ste evenement om te organiseren. Dat ging zo tien jaar
wegens wateroverlast. Dat werd gecompenseerd met
door. Na het 50e CH in 2003 nam hij in 2004 afscheid
het 50e CH in 2003. Een schitterend concours met vier
en werd opgevolgd door Wiep Speulman. Ook Sieneke
Nederlandse kampioenschappen en een onvergeteMekkes had haar intrede reeds in de Paardensportcomlijke slotshow met de Fryske Quadrille, die het getal
missie gedaan, waardoor er geen sprake meer was van
vijftig ging vormen met aanvulling van nog eens negeeen mannenbol(hoed)werk. Dat pakte goed uit.
nenveertig paarden Fries ras, Bovenlanders en hackney’s. Plaatselijk favoriete Hester Klompmaker kwam
Hoewel Wim Ausma geen speciale band met paarden
als 50e deze show als springruiter compleet maken.
had, werd de paardensport zijn stokpaardje en zette hij
Commissielid Joop van der Veen was de geestelijke
zich enorm in bij het jaarlijks organiseren van het Buivader van dit spektakel.
tenposter Nationale Concours Hippique. In 1995 werd
hij penningmeester van de landelijke Vereniging van
Wim Ausma kijkt met veel genoegen en voldoening
Concours Hippique gevende Organisaties. Van daaruit
terug op tien jaar secretariaat CH Buitenpost, waarbij
werd hij tevens lid van het algemeen bestuur van de
hij opmerkte dat het plezierige werken vooral ontstond
Nederlandse Hippische Sportbond. Het vervullen van
door de goede sfeer en de vriendschappelijke verhoudeze functies kwam het CH Buitenpost ten goede. Er
dingen in de Paardensportcommissie met de overige
viel op allerlei gebied, bijvoorbeeld bij de verdeling van
nog te noemen leden: Altienus Idema, Joh. de Vries,
de Nationale kampioenschappen, het een en ander te
Jan Hoeksma, Willem van der Bijl, Melle Baarsma,
‘versieren’.
Roel Brandenburg, Hank van der Wal, Niek Dijkstra,
Jan Hazenberg, Albert Pel, Piet Zijlstra, Johan de Vries,
Wat Wim Ausma met name aansprak, was het bestuWieger Bok, Johan Zuidema en Oene Koop Teitsma.
rend organiseren van, in dit geval, grote hippische eve-

Op zondag 21 april was de aftrap van het nieuwe tennisseizoen voor de
jeugd. Deze dag kon niet meer stuk met prachtig weer en een geweldige
opkomst van de jeugd vanuit Tennisvereniging Buitenpost en KTC Kollum.
Daarnaast waren ook een aantal jeugdleden vanuit de tennisvereniging
Westergeest vertegenwoordigd op deze sportieve middag. Ook de trainer
van KTC Kollum, Henri Scheeringa, was aanwezig en begon met een stevige warming up voor alle deelnemers, voordat aansluitend de groepjes
werden ingedeeld voor de te spelen wedstrijden. De allerkleinsten kregen na de warming up nog enige kneepjes van het vak mee van Henri
met een training, waarna ook nog een paar kleine wedstrijdjes werden
gespeeld. Mooie- en vooral spannende rally’s vonden plaats en het was
voor de toeziende ouders, pake’s en beppe’s een waar genot om hun
kinderen en kleinkinderen te zien spelen. Na aﬂoop konden de kinderen
zich nog te goed doen aan een heerlijk bord patat met frikadel of kroket
erbij, waarna iedereen moe maar voldaan weer huiswaarts ging.De organisatoren van het toernooi (Kollum en Buitenpost) hebben deze middag als
zeer geslaagd ervaren en hebben zeker de intentie om met soortgelijke
samenwerkingen deze koers voort te zetten!
Kon je helaas niet het openingstoernooi meedoen, maar wil je wel graag
wel bij een volgende activiteit zijn van de tennisjeugd, mail ons dan en
geef daarbij je telefoonnummer door (Mascha de Hek: hibmas@hotmail.
com of Christina Kooistra: christinakooistra@upcmail.nl). Tevens staan alle
activiteiten op de website van TV Buitenpost, (www.tv-buitenpost.nl).
Daarnaast zal tennisvereniging Buitenpost binnenkort ook via facebook te
vinden zijn! Dus houdt ons goed in de gaten!

Spits gezegde
Het gaat er in het leven niet om volmaakt te zijn,
het gaat erom dat je elke dag beter wordt.

Perso n a l Tr a i n i n g u i t p r o b e r e n ?
Dat k a n ! P r o b e e r v r i j b l i j v e n d 2 l e s s e n !
WWW. P E R S O N A LT R A I N E R F O RY O U . N L

Juni is ondergoedmaand!

Ten Cate & Sloggi: 4 halen = 3 betalen
Alle beha’s: 20% kor ting (op = op)

De Binnenste Buiten Post

Keramiekcursus najaar 2013
Gedurende lange tijd was Leo Maarleveld onze docent bij de keramiekcursus, de laatste jaren op de maandagavond. Leo gaat vanaf september
echter een andere uitdaging aan: hij is gevraagd bij een project in Costa
Rica als keramiekdocent. Ging hij de laatste jaren hier in de winter enige
tijd naartoe, nu gaat het een project van lange adem worden. Daarom kan
hij niet langer in It Koartling lesgeven. Wij wensen hem heel veel succes in
Costa Rica. In zijn plaats mogen wij nu als docent verwelkomen Margreet
Wierda uit Drachten. Zij is een bekende keramiste die al aan veel exposities heeft meegedaan. Wij prijzen ons dan ook gelukkig dat zij bereid is
bij ons te komen lesgeven. De cursusavond zal gaan verplaatsen van de
maandag- naar de donderdagavond. De tijd blijft hetzelfde van 19.30-21.30
uur. De cursus bestaat uit 10 lessen en start eind sepetember.
De kosten zijn € 95,- inclusief kofﬁe/thee, exclusief materialen.
Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.
Op de maandag- en donderdagochtend geeft Dineke Taal weer les, zoals
de afgelopen tijd. Deze lestijden zijn van 9.00 uur-11.00 uur. Ook deze
cursussen bestaan uit 10 lessen en starten eind september.
De kosten zijn € 95,-, inclusief kofﬁe/thee, exclusief materialen.
Er zijn nog beperkt plaatsen beschikbaar.
Heeft u belangstelling voor een van de cursussen dan kunt u contact
opnemen met Joyce van der Laaken, tel. 542465.

Fotoclub
In september start in It Koartling weer de fotoclub op de dinsdagavond.
Wij hebben Johan Bove bereid gevonden om hiervan de leiding op zich
te nemen. Hij is een zeer ervaren amateurfotograaf. De cursus zal één
maal per maand worden gegeven, in principe iedere derde dinsdag van
de maand van 19.30-21.30 uur. Het is de bedoeling om dit over het hele
seizoen uit te smeren zodat alle jaargetijden aan de beurt komen in de
foto’s. Per keer wordt een opdracht gegeven die dan in de loop van de
maand uitgewerkt kan worden. Daarna worden de resultaten bekeken en
besproken onder leiding van Johan.
De kosten bedragen € 72,- voor 8 lessen verspreid over september 2013
tot mei 2014. Heeft u interesse dan kunt u zich opgeven bij Joyce van der
Laaken, tel. 542465.
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Nieuwe jongeren inloop

WMO en sociale zekerheid

Vanaf vrijdag 7 juni start It Koartling een nieuwe vorm
van laagdrempelige ‘inloop’ voor scholieren vanaf 12
jaar, die door jongeren zèlf op een professionele manier wordt gerund. Het nieuwe hieraan is dat het élke
vrijdagmiddag is tussen 14.00 en 17.00 uur. Jongeren
kunnen hier terecht voor diverse activiteiten, een droge
en warme hangplek, om elkaar te ontmoeten, een eigen website-redactie, gamen, een praatje maken en te
doen waar ze zelf behoefte aan hebben. Consumpties
worden tegen inkoopsprijs aangeboden, vanaf €�0,50.
Ben je benieuwd naar het initiatief en wil je meer weten? Wil je als vrijwilliger meehelpen of heb je een
leuk idee om zo’n vrijdagmiddag in te vullen? Schiet
dan een mail naar: annemiekhamstra@gmail.com of
edwin_wielstra@hotmail.com. Wij gaan dan met jou
kijken wat er mogelijk is.

In 2013 zullen de bezuinigingen van de overheid veel
verslechteringen te weeg brengen. Mensen met een
laag inkomen of een uitkering, maar ook mensen die
zorg nodig hebben, krijgen namelijk te maken met een
opeenstapeling van maatregelen, die grote gevolgen
kunnen hebben voor hun ﬁnanciën en het sociale leven. Daarom wordt op donderdag 20 juni 2013 een
openbare informatiebijeenkomst gehouden met als
titel ’Veranderingen in zorg, welzijn en inkomen in
2013’. De bijeenkomst wordt georganiseerd door It
Koartling, de Cliëntenraad Achtkarspelen en het Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden Steunpunt Kollumerland/Achtkarspelen (Suska).

Bedenk een originele naam en win!
Na de zomervakantie wil de organisatie graag los onder een eigen naam. Heb je daar een idee bij? Dan
horen wij dit graag. Direct na de vakantie gaan we
dit vervolgens gróóts presenteren. De bedenker van
de nieuwe naam wint de nieuwe gesigneerde CD
van De Doelleazen! Stuur jouw idee zo snel mogelijk op naar: annemiekhamstra@gmail.com of edwin_
wielstra@hotmail.com.

Spreekuur voor minima
Er bestond al enige tijd contact tussen It Koartling en
het Fries Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden (FSU). Beiden hebben onlangs afgesproken
om nauwer te gaan samenwerken. Na de zomervakantie start daardoor in It Koartling een tweewekelijks
spreekuur voor minima en mensen met een uitkering.
De lokale spreekuurpunten in het FSU-netwerk bieden hulpverlening door vrijwilligers en richten zich op
steun bij de contacten met uitvoeringsinstanties, maar
ook op het oplossen van inkomens- en schuldproblemen. Op 24 november 2011 vond in It Koartling een
goed bezochte voorlichtingsbijeenkomst van het FSU
plaats. Sindsdien is het streven steeds geweest om
ook in Buitenpost een spreekuur te beginnen. Op dit
moment kunt u hiervoor op dinsdag tussen 15.00 en
16.30 uur terecht in Surhuisterveen, tel. 0512-368585.
Na de zomervakantie zal dus ook een spreekuur starten
in It Koartling. Dat is voorlopig eens in de twee weken.
Meer bijzonderheden volgen binnenkort. Voor meer informatie kijk op: www.itkoartling.nl.

De bijeenkomst wordt gehouden in zaal The Point aan
de Voorstraat in Buitenpost. Vanaf 19.00 uur is de zaal
open. Bij binnenkomst kunnen de bezoekers een kopje
kofﬁe of thee krijgen en is er gelegenheid om alvast de
informatiestand te bezoeken. Het programma begint
om 19.30 uur. De toegang tot de informatieavond is gratis. Voor meer informatie kijk op: www.itkoartling.nl.

Verhuur van ruimte
Sociaal-cultureel centrum It Koartling merkt een sterke
toename van de verhuur van ruimte aan bedrijven,
instellingen en particulieren. Het voorziet duidelijk in
een behoefte.Het gebouw bezit sfeervolle en functionele ruimten, die uitermate geschikt zijn voor vergaderingen, trainingen, workshops en cursussen. Voor
particulieren biedt It Koartling eveneens aantrekkelijke
mogelijkheden, bijvoorbeeld voor verjaardagen, jubilea, kinderfeestjes en andere familiebijeenkomsten.
De speciale ‘muziekbunker’ is populair als oefenruimte voor (aankomende) musici. Sinds kort kan ook de
Jeugdsoos worden gehuurd. Daardoor is het mogelijk
om een feestje te organiseren voor kinderen en jongeren, in een ruimte die zich daarvoor bij uitstek leent.
Niettemin gaat het bij verhuur van ruimte aan bedrijven
en particulieren slechts om een nevenactiviteit van It
Koartling. Ruimte is uitsluitend beschikbaar voor verhuur wanneer die niet nodig is voor de eigen of andere
sociaal-culturele activiteiten. Voor meer informatie kijk
op: www.itkoartling.nl.

Juni maand van het spannende boek!
Bij aankoop van € 12,50 aan boeken:
geschenkboek
“Nooit alleen” van Loes den Hollander

Perso n a l Tr a i n i n g u i t p r o b e r e n ?
Dat k a n ! P r o b e e r v r i j b l i j v e n d 2 l e s s e n !

West 92, Buitenpost, tel. 0511 543870 of 06-23115155, www.eikenvaten.nl
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Medicinale canabis in Californië
Ik heb tot mijn 21e in Buitenpost gewoond en ben toen
naar Leiden verhuisd om mijn Masters in ‘natural product chemistry’ te halen. Onze afdeling bij de universiteit had een vergunning om cannabis te laten groeien
en er waren verschillende onderzoeksprojecten beschikbaar betreffende cannabis. Via mijn professor
kreeg ik een baan bij Farmalyse waar ik verantwoordelijk was voor de kwaliteitscontrole van de medicinale
cannabis in Nederland.
Weinig mensen zijn zich ervan bewust dat je als patiënt met kanker, MS of chronische pijn in Nederland
op doktersrecept via de apotheek cannabis kunt krijgen om de symptomen van de ziekte te bestrijden.
Op een internationaal congres betreffende medicinale
cannabis, kreeg ik een baan aangeboden in Californië.
In 1996 heeft Californië een wetsvoorstel aangenomen
dat cannabis voor medicinaal gebruik toestaat. Inmiddels hebben negentien van de vijftig staten wetten die
medicinaal gebruik door patiënten toestaan. Het is big
business en de jaarlijkse sales van medicinale cannabis
in California wordt geschat op 1.5 miljard.
In Californië ben ik mede eigenaar van The Werc Shop
(www.thewercshop.com). Wij benaderen cannabis op
precies dezelfde manier als elk ander farmaceutisch
product. Patiënten, die vaak een verzwakt immuunsysteem hebben, hebben het recht om te weten wat er
precies in hun product zit en dat er geen schadelijke
verontreinigingen aanwezig zijn. Op dit moment is de
medicinale cannabisindustrie in Californië vrijwel ongereguleerd en testen is op vrijwillige basis. Het is schokkend om te zien dat in de samples die wij testen, ongeveer 10% verontreinigd is met pesticiden die gebruikt
zijn tijdens het telen van de cannabis. Daarnaast bevat
een groot deel van de samples microbiologische verontreinigingen. In het komende jaar is ons doel om verschillende publicaties in de wetenschappelijke literatuur
te maken die deze problemen in de cannabisindustrie
aantonen. Dit zal leiden tot verplichte kwaliteitscontrole
van de producten die verkocht worden aan patiënten.

Sytze Elzinga. (eigen foto)

Patiënten zijn niet de enige mensen die legaal cannabis kunnen gebruiken in Amerika. In Colorado en Washington hebben de kiezers tijdens de laatste verkiezing besloten om recreatief gebruik van cannabis volledig te legaliseren. Tijdens de laatste poll was 52% van
de Amerikanen voor de volledige legalisering van cannabis. Met de steun van de meerderheid is het slechts
een kwestie van tijd voordat het systeem verandert.
Waarschijnlijk word de verantwoordelijkheid voor de
cannabismarkt overgedragen aan het bureau van alcohol, tobacco and ﬁrearms (ATF) en zal het vergelijkbaar
met alcohol behandeld worden. Het zal dan ongetwijfeld verplicht worden om de hoeveelheid THC, de actieve stof in cannabis, op de verpakking te vermelden,
net zoals dat voor alcohol gebeurt. Dit betekent een
nieuwe markt met een geschatte waarde van 113 miljard die gebruik kunnen maken van onze services. Om
ons klaar te maken voor deze verandering zijn we op
dit moment bezig met het aantrekken van investeerders om locaties in andere staten te beginnen.

Haersma State, West 2. In het monumentenregister staat de Haersma State omschreven
als: Op omgracht terrein gelegen boerderij van het stelptype met onderkelderd woongedeelte. Toegang in het midden omlijst en bereikbaar langs een stoep van vijf treden met
balies langs de zijden. Boven de ingang dakkapel met vleugelstukken. Boven het voorschild topschoorsteen met bord. Beboomde oprijlaan langs weide waarop ooievaarsnest
met hekje aan de voet. (foto: Hielke Boorsma)

Deade greide

door Janne Oosterwoud

In betide maitydsmoarn. Ik wól der
by wêze, neat misse fan de feestlike
fûgellûden, de earste greideblommen. Wapene mei in ôffalgriper en
plastik pûden yn ‘e fytstas skarrelje
ik de Reahelsterwei del. Himmelje
en genietsje gean hjir lykop. Ik klim
oer stekken, griem yn ‘e sleatten
om en ha al gau in pûde fol rotsoai.
‘Jo fertsjinje in lintsje’, ropt in man
fan de wei ôf. ‘Net nedich’, rop ik
werom, ‘de natuer sels betellet my
út.’ Mar stadichoan bekrûpt my in
gefoel fan ûnheil. Wêr bliuwt de rop
fan de skriezen? Wêrom draaie de

ljippen net oer de wjuk? Hjoed net
ien greidefûgel te bekennen yn dit
‘fûgeltsjelân’ fan Staatsbosbeheer.
Mismoedich sit ik yn ‘e berm. De
driging fan in ‘Deade Maitiid’ liket no
wol werklikheid te wurden. Yn 1963
skreau Rachel Carson har boek ‘Silent Spring’ oer dizze driging en it
wie in hot item yn ús biologylessen.
‘No sa ﬁer soe it noait kommme’,
seinen wy destiids oermoedich.
Mar wat ha wy der yn de ôfrûne fyftich jier fan bakt, fan natuer- en miljeubehear? Ik realisearje my, bermhimmeljen is allinnich mar franje.

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 € 8.50 per week, waarvoor u twee keer per week les krijgt,
voor een tien weken kaart, 20 keer les, betaald u € 85,-.

Duikopleiding
In samenwerking met Octopus divers start er in het najaar, bij voldoende deelname,
weer een opleiding Duiken.
Voor meer informatie over duiken, kijk eens op: www.duikenleren.nl.
Opgave hiervoor kan via het zwembad.

Overige opleidingen
Ook kun je in de Kûpe de opleiding Lifeguard en lesgever zwem ABC volgen.
Voor meer informatie vraag naar Henrica Bergsma.
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Tuin ( b e ) leven
mei 2013
Vrijwilliger bij De Kruidhof

Deze foto is uit westelijke richting genomen. In het eerste huis woonde de fam. G.J. Otten, directeur van de Christelijke ULO aan de
Irenestraat. Als laatste bewoont door de heer H.J. de Jong. Het tweede pand is de bekende Electro- en Radiotechnische onderneming
van Gerrit Kamstra. Als laatste was hier de P.K.-zaak gevestigd van P. Kapinga. De derde winkel was de slagerij van Jan Zijlstra, later van
slager P. Zaal. Beide panden zijn in april 2013 afgebroken. Het vierde pand op de foto was de schoenenwinkel van L. Zwart, afgebroken
in 1996. Hiernaast op Voorstraat 18 woonde de fam. Jacob Bremer, nu bewoont door de fam. Wobbe Bremer. Op Voorstraat 20 woont
mevr. E. Dijkstra-van der Veen. Aan de andere zijde van deze woning was vroeger de bloemisterij en bruidsboeketten van Jan Kloosterman, nu woont hier de fam. H. Lammerts. Het laatst zichtbare gebouw is de Gerbo zalen, het vroegere gemeentehuis. Op nummer 24
vindt u hier het uitzendburo Werktijd, aan de andere zijde salon New Style Matty.

Het succes van de Jeugdsoos
De Jeugdsoos in It Koartling is al jarenlang een succes.
Dat komt echter niet vanzelf. Het is o.a het resultaat
van de inzet van een groep enthousiaste vrijwilligers.
Die bestaat uit jongeren en enkele volwassenen.
Sinds 1970 organiseert It Koartling sociaal-culturele
activiteiten, o.a. voor kinderen en tieners. Daarbij is
het belangrijk dat de activiteiten passen bij de leeftijd.
Neem bijvoorbeeld de tienertijd.
(Mede-)verantwoordelijkheid
Tieners hebben in It Koartling een geweldige, eigen
plek, waar wekelijks allerlei activiteiten plaatsvinden:
de Jeugdsoos. De Jeugdsoos wordt gerund door een
groep enthousiaste vrijwilligers, die bestaat uit jongeren. We spreken dan ook over activiteiten vóór en dóór
jongeren. Enkele volwassen vrijwilligers zien (op afstand) toe op het correcte verloop van de avonden en
bieden zo nodig ondersteuning. Tevens is er aandacht
voor speciale groepen en individuele situaties.
Leeftijdsgroepen
De Jeugdsoos is een sfeervolle eigen plek voor tieners. Die kun je niet zomaar op één hoop vegen: daar-

voor zijn de onderlinge verschillen te groot. Daarom
is er sprake van twee leeftijdsgroepen. De ene groep
wordt gevormd door tieners van circa 10-14 jaar en de
tweede groep door tieners van circa 15-18 jaar. Voor
beide groepen is de Jeugdsoos eens per 14 dagen op
vrijdagavond open, dus de ene week voor de jongere
groep en de andere week voor de oudere groep.
Geen alcohol
De toegang tot de Jeugdsoos is gratis. De ‘bar’ wordt
door de jeugd zèlf beheerd. De prijzen van de consumpties worden zo laag mogelijk gehouden, zodat
er geen ﬁnanciële drempels zijn. Vanzelfsprekend is er
geen alcohol beschikbaar, óók niet voor bezoekers die
16 jaar of ouder zijn. Evenmin mogen alcoholhoudende
dranken worden meegebracht of gebruikt.
Vrijwilligers gezocht!
Voor de Jeugdsoos zoeken we nog enkele volwassen
vrijwilligers, die op de vrijdagavonden beschikbaar zijn
voor het verlenen van ondersteuning.

Elke maand vertelt een vrijwilliger van De Kruidhof over zijn of haar
werk. Deze keer is Anny de Bruin aan het woord. Vorige vrijwilligers die
voor deze column werden geïnterviewd werkten al jaren en jaren voor
De Kruidhof, maar Anny is ‘een jonkie’ in de stal. Pas vorig jaar begon ze
in het winkeltje. Leuk, vooral de buitenlandse bezoekers zoals Duitsers
en Engelsen. Maar….ze wilde er wel wat meer bij. Nu is Anny nèt geslaagd voor haar examen als gids! Terwijl de ‘oude garde’ het gidswerk
inrolde, heeft Anny dus echt examen moeten doen. Ze bestudeerde een
dik kruidenboek, nodigde bekenden uit aan wie zij haar eerste (proef)
rondleiding zou geven en studeerde een legende in die zij kon vertellen.
Twee mensen van De Kruidhof liepen mee om te zien hoe Anny het deed.
En ze is geslaagd! Binnenkort houdt zij haar eerste ‘echte’ rondleiding.
Eigenlijk is Anny opgeleid tot apothekersassistente. In haar tijd moest
je nog met geneeskrachtige kruiden medicijnen maken. Hoestdrank bijvoorbeeld, met tijm, Iers mos en salie. De werking van kruiden is haar
blijven boeien. Natuurlijk zijn sommige geneesmiddelen van nu (veel)
beter dan toen. En natuurlijk kun je chemische middelen nu massaal
produceren, terwijl dat met kruiden niet altijd het geval is. Maar, zegt
Anny, ‘ het grote voordeel van kruiden is dat je er geen bijwerkingen van
hebt. Kijk, de natuur geeft die kruiden niet voor niks. Het zijn geschenken voor de mens.’ Ze gebruikt zelf nog steeds kruiden voor onschuldige
kwalen. Saliethee bijvoorbeeld, dat je kunt drinken of mee kunt gorgelen
tegen keelpijn. Van Goudsbloem (Calendula) gebruikt ze de bloemblaadjes om een crème te maken voor wondjes; ze gebruikt dan uiercrème
als basis. Tegen spierpijn zuig je de steeltjes van het madeliefje uit en
natuurlijk drinkt ze in het voorjaar thee van brandneteltoppen tegen
de vermoeidheid. Anny merkte ook dat mensen die genezen waren van
kanker door het gebruik van Calendulathee ‘van binnenuit’ genazen.
Na de chemotherapie was de kanker weg maar het is de vraag of je dan
echt genezen bent. Calendulathee kan aanvullend helend werken. Met
kruiden zijn er zoveel mogelijkheden! Olie met St. Johanneskruid helpt
tegen brandplekken, net als lavendelolie trouwens en Valeriaan(thee)
geeft rust en laat je lekker slapen. Koude handen en voeten? Smeer er
St. Johanneskruidolie op en de doorbloeding wordt gestimuleerd: weg
kou! Dat kruiden een prachtig geneesmiddel kunnen zijn is duidelijk.
Maar wat trekt Anny nu naar De Kruidhof? ‘Ach, eigenlijk zou iedereen
minstens ééns per maand naar de tuin moeten komen kijken. Even een
rondje maken. Zien wat er nu weer nieuw is, welke kruiden en planten
in bloei staan. Iedere maand is anders. Nou, eigenlijk is elke week, elke
dag anders. Maar misschien is elke dag een bezoek brengen wat te veel
gevraagd. Maar goed: kom genieten, kom inspiratie opdoen. De tuin is
zó mooi! ’
Nicoline Hooijmans

De volgende De Binnenste Buiten Post
wordt verspreid in de week van
24 juni 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.

Kijk ook op onze website: www.itkoartling.nl.

Kinderwerk

Webwinkel voor elektromaterialen Elektrobode

Workshop ‘Actieve middag bij de Kruidhof’

Bent u aan het klussen in uw huis,
tuin of bedrijf en zoekt u online
elektrotechnische materialen? De
kans is groot dat u dan stuit op de
webwinkel www.elektrobode.nl.
Elektrobode is in 2007 opgericht
door de Buitenposter ondernemers
Alfons en Anna Reinders. De webwinkel, gevestigd aan de Beatrixstraat 15, is klein en hobbymatig
begonnen maar in de loop der jaren uitgegroeid tot een volwaardig
bedrijf. In de webwinkel vindt de
bezoeker vrijwel alle benodigde
materialen voor de aanleg van
een elektrische installatie in de breedste zin van het woord. Denk hierbij bijvoorbeeld aan
grondkabel, installatiekabel, installatiebuis, schakelmaterialen, kabelgoten, armaturen en
groepenkasten. Elektrobode wil zich proﬁleren met het bieden van een goede service, een
compleet assortiment met zo’n 170.000 artikelen, scherpe prijzen en een snelle levertijd.
Alfons: “Onze klanten komen uit alle hoeken van het land en bestaan uit zowel particuliere als zakelijke gebruikers. Vanaf 2012 kunnen onze klanten de website en de dienstverlening beoordelen via een onafhankelijk platform. Gemiddeld scoren we hierop een 8,9
en daar zijn we trots op! Uiteraard blijven we hard werken aan het optimaliseren van ons
assortiment, onze webwinkel en de vindbaarheid op internet. Dit is een continu proces.”

Deze middag ga je, afhankelijk van je leeftijd, een
spannend (ontdek)pad lopen. Daarna mag je spelen in de speeltuin en misschien gaan we ook nog
broodjes bakken. Dit alles bij mooi weer.
Wanneer: woensdag 12 juni van 14.30 - 16.30 uur
Leeftijd: 4 t/m 12 jaar
Kosten: € 1,00 (verzamelen bij It Koartling)
Er valt ook een prijsje te winnen! Hier hoor je tijdens
de workshop meer over. Doe niet je nieuwste kleren
aan en neem, voor de zekerheid, droge kleren mee.
Opgave is verplicht
Er kan maar een beperkte groep kinderen meedoen. Het is dus mogelijk dat je, ondanks
de opgave, niet mee kunt doen. Pas na bevestiging van It Koartling weet je of je mee
kan doen. Je kan je opgeven door te bellen naar tel. 0511-541214 of door een email te
sturen naar itkoartling@gmail.com. Geef ook door hoe oud je bent! Dit in verband met
de verschillende leeftijden voor de ontdekpaden.

Oproep
Op donderdagavond 6 juni staat de toekomst
van zwembad De Kûpe weer op de agenda
voor de raadsvergadering in het gemeentehuis. We willen graag weer zoveel mogelijk
mensen op de tribune! Dus Buitenposter
zwemliefhebbers komt allen deze vergadering bijwonen. U wilt toch ook dat deze voorziening in ons dorp behouden blijft?

Kijk voor meer dorpsfoto’s
en -nieuws ook op:
www.binnenbuitenpost.nl

Heeft u op elektrotechnisch gebied advies of materialen nodig? Hiervoor kunt u prima terecht in eigen dorp. Tijdens kantooruren bent u welkom op Beatrixstraat 15. Elektrobode is
telefonisch te bereiken via: 0511-700206. Een e-mail sturen kan naar: info@elektrobode.nl.
Binnenkort in de tuin aan de slag en materialen zoals grondkabel, buitenverlichting,
spatwaterdichte stopcontacten of schakelaars nodig? U kunt dan tot eind juni proﬁteren
van 5% korting bij Elektrobode door in de winkelwagen de kortingscode “TUINKORTING123” in te vullen.

