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Boekenverkoop bij de bibliotheek

Op maandag 17 juni startte de jaarlijkse boekverkoop bij Bibliotheek. Twee weken lang kan men, tijdens de openingsuren, kiezen uit romans, informatieboeken, stripboeken, jeugdboeken, prentenboeken, dvd’s en luisterboeken voor maar € 1,- per stuk. Een mooie gelegenheid om een vakantievoorraadje aan te leggen. De laatste dag van de boekverkoop is op zaterdag 29 juni.

Va n d e re d a c t i e Voorontwerp bestemmingsplan centrum Buitenpost deel -8Zomer

Volgens de encyclopedie van Winkler
Prins is de zomer op het noordelijk
halfrond het jaargetijde tussen het
ogenblik waarop de zon haar hoogste punt bereikt op 21 juni en dat
waarop ze de evenaar van noord
naar zuid passeert op 23 september.
De duur van de zomer is 93 dagen en
15 uur. Na maandenlang ijzig klagen
over het koude weer, is de zomer dan
toch eindelijk gekomen, hoewel we
nog niet te klagen hadden over hitte.
Velen van u hopen op mooi vakantieweer. Onze redactie ook en daarom
verschijnt De Binnenste Buiten Post
niet in de maand juli. Ook wij gaan er
even tussenuit en dat ‘even’ betekent
dat de eerste redactievergadering alweer plaatsvindt op 5 augustus. Dat is
midden in de Buitenposter feestweek,
maar de verschijningsdag van onze
dorpskrant, maandag 26 augustus,
wenkt op gebiedende wijze en de redactie onderwerpt zich daaraan, zij
het met feestelijke gevoelens. Je hebt
dan onwillekeurig een beetje het gevoel dat er dan een nieuwe periode
aanbreekt. Wij zien in elk geval terug
op een goed krantenjaar. Het was geen
probleem ons dorpsjournaal maandelijks te vullen. Wij hopen dat u er ook
op uw manier van hebt genoten. Deze
terugblik doet ons even denken aan al
onze medewerkers, maar in dit geval
in het bijzonder aan onze Dorpsdenker, Ate Grijpstra, die wegens drukkere
werkzaamheden moest stoppen en
Eline van der Meulen, die haar column
‘Gewoon Eline’ beëindigde, omdat
zij meer tijd wil besteden aan haar
studie: Communicatie. Via hun eigen
krant bedanken wij hen hartelijk voor
hun medewerking. Wij wensen ieder
van u een mooie vakantie toe met
behulp van de door uzelf gewenste
weersomstandigheden.

Waterparagraaf
Op grond van een afspraak uit de Startovereenkomst ‘Waterbeleid 21e eeuw’ dienen decentrale overheden in de toelichting op ruimtelijke plannen een waterparagraaf op te nemen.
In die paragraaf dient uiteengezet te worden
wat voor gevolgen het plan in kwestie heeft
voor de waterhuishouding, dat wil zeggen het
grondwater en het oppervlaktewater. Het is
de schriftelijke weerslag van de zogenaamde
watertoets die sinds 1 november 2003 is verankerd in het Besluit op de ruimtelijke ordening
en opnieuw is bekrachtigd in de Waterwet van
2009. Het doel van de watertoets is waarborgen dat waterhuishoudkundige doelstellingen
expliciet en op evenwichtige wijze in beschouwing worden genomen bij alle waterhuishoudkundig relevante ruimtelijke plannen en besluiten. Door middel van de watertoets wordt in
een vroegtijdig stadium aandacht besteed aan
het wateraspect.
Rol van de gemeente en het waterschap
Voor het uitvoeren van de watertoets is het
beleid van Wetterskip Fryslân van belang. Dit
beleid is neergelegd in het waterbeheerplan
2010-2015 ‘Wiis mei wetter’ en het waterhuishoudingsplan ‘Wetter jout de romte kwaliteit’.
Beide waterplannen houden rekening met de
nieuwe Waterwet. De watertoets voor duurzame ruimtelijke inrichting heeft betrekking
op veiligheid tegen overstromingen en op de
kwantiteit en kwaliteit van zowel oppervlakte- als grondwater. Het is een instrument om
verdroging te bestrijden en wateroverlast te
voorkomen. Door toepassing van de watertoets worden de effecten van ruimtelijke ingrepen op de waterhuishouding duidelijk. Dit
kan leiden tot aanpassingen in het ruimtelijke
ontwerpplan. De aandacht gaat daarbij uit
naar: inrichting voor waterkwantiteit. De inrichting voor kwantiteit volgt de prioriteitstrits
‘vasthouden-bergen-afvoeren.
Geprobeerd
wordt eerst het gebiedseigen water vast te
houden in de bodem. Als dat niet toereikend
is, wordt gezocht naar locaties om water te
bergen. Wanneer ook deze pogingen niet tot
het gewenste effect leiden, wordt afvoeren

als optie overwogen. Aandachtspunten bij het
toekennen van bestemmingen zijn het zoveel
als mogelijk voorkomen van verzilting, verdroging, watertekorten en wateroverlast. Inrichting voor waterkwaliteit: Hierbij staat de trits:
‘schoonhouden-scheiden-zuiveren’ centraal.
Eerst wordt een brongerichte aanpak toegepast, zonder te vervuilen. Als dat niet toereikend is, wordt ervoor gezorgd dat de verontreinigende stoffen zich niet kunnen verspreiden.
Als dat niet volledig te voorkomen is, worden
de verontreinigingen gezuiverd. De nadruk bij
de voorkeursvolgorde ligt dus op het zoveel als
mogelijk vasthouden van schoon water. Aandachtspunten zijn grondwaterbescher-mingsgebieden en zwemwaterlocaties. Voorkomen
van afwenteling: Bij de toepassing van de watertoets wordt niet alleen naar het plangebied
zelf gekeken. Ook de benedenstroomse gebieden vragen aandacht. Het is niet de bedoeling
dat de lokale ruimtelijke ingrepen leiden tot negatieve effecten elders. Als deze afwenteling
niet te voorkomen is, moeten maatregelen leiden tot compensatie, liefst binnen het plangebied en mitigatie (beperking van de effecten).
Desgewenst moet het plangebied vergroot
worden om de benodigde ruimtelijke maatregelen mee te nemen in het bestemmingsplan.
Op tijd: De watertoets kent naast deze inhoudelijke criteria ook een procesmatig criterium,
namelijk het zeer vroegtijdig betrekken van de
waterbeheerders bij het planproces. Eerder
dan tot nu toe. Dit is vooral van belang bij locatie-keuzes in bijvoorbeeld structuurvisies. Een
optimale locatiekeuze vanuit de waterhuishouding voorkomt een vergaande en dus dure
compensatie van nadelige effecten.
Ecologische waarden
De Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn zijn met de
inwerkingtreding van de Flora- en faunawet op
1 april 2002 en de Natuurbeschermingswet
1998 op 1 oktober 2005 in de Nederlandse
wet- en regelgeving verwerkt. De Flora- en
faunawet is gericht op het beschermen en het
behouden van de goede staat van instandhouding van in het wild levende plant- en diersoorten en hun directe leefomgeving. Uitgangspunt

hierbij is het zogenaamde ‘nee, tenzij-principe’.
Dit betekent dat werkzaamheden in beginsel
niet zijn toegestaan. Onder voorwaarden kan
hier op grond van een vrijstelling of ontheffing
van worden afgeweken. In de Flora- en faunawet is onder andere bepaald dat een ieder
die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat
zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen kan
hebben voor flora en fauna, gedwongen is dergelijk handelen of nalaten achterwege te laten.
Dit voor zover dit in redelijkheid van hem kan
worden gevraagd. Diegene moet alle maatregelen nemen die in redelijkheid van hem kunnen worden gevraagd om die nadelige gevolgen te voorkomen, te beperken of ongedaan
te maken. De Natuurbeschermingswet is gericht op het beschermen van natuurgebieden.
Deze gebieden betreffen onder andere de zogenoemde Speciale Beschermingszones op
grond van de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn.
Samen worden deze gebieden aangeduid als
het Natura 2000-netwerk. Voor de bescherming van deze natuurgebieden is in de wet
een uitgebreide regelgeving opgenomen. Het
ontwerp-bestemmingsplan is primair gericht
op het actualiseren van de bestaande situatie.
Grootschalige nieuwe ontwikkelingen worden
met dit plan niet mogelijk gemaakt.
In deel 9 komen de lucht- bodemkwaliteit
aan de orde.

L aa t s te (fo to)n i e u w s!
w w w.binnenbuitenp ost.nl
(k lik o p d e ond erste b alk van
d e d or psk rant )
In juli is er g een k rant ,
k ijk d a arom vo or het la atste
(foto)nieu ws o p onze website.
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GBS de Fontein zamelt 1000 euro in

Leerlingen van GBS de Fontein hielden vrijdag 14 juni een kleedjesmarkt
voor het Aidsproject Khothatsong in Soshanguve, een township bij Pretoria
in Zuid-Afrika. Er werden niet alleen goederen verkocht, maar ook nagels
gelakt, haren geknipt, kinderen geschminkt en cupcakes versierd. Daarnaast werd er geknikkerd, gesjoeld en was er natuurlijk volop gelegenheid
voor een hapje en een drankje. Met een geweldig resultaat, € 1000,- voor
het goede doel!

Bruiloften op de Mienskip

Prachtig OMT op Lauwers College
Onlangs hebben de veertig
voorexamenkandidaten van
het Lauwers College uit
HAVO 4, VWO 4 en VWO 5
die muziek in hun examenpakket hebben gekozen,
een prachtig Openbaar Muziek Tentamen neergezet.
Onder leiding van muziekdocenten Gerrit Adema, Nynke
van der Heide en Cornelis
van Slageren hebben de
studenten sinds januari hard
gewerkt aan wat hun apotheose van de praktische
kant van het vak is en het
resultaat mocht er zijn.
Het OMT van de voorexamenkandidaten van het Lauwers College (foto: adlarfotografie)
De avond begon met een
koorbewerking van “When
ano Part IV” uitgevoerd door Pieter Mark Kamminga
we stand together” van de
en Hemco Jan Douma. Als uitsmijter werd in samenCanadese band Nickelback. Vervolgens passeerden
werking met de eindexamenleerlingen uit HAVO 5 en
klassieke composities als “Canon in D” van Johann
VWO 6 het koorwerk “Baba Yetu” van Christopher Tin
Pachelbel, “Change then for lo she changeth” van Wiluitgevoerd en net als tijdens het OMT van de examenliam Holborne en “Präludium I prelude” van Shostakoklassen zorgde ook deze uitvoering door het ruim zesvitsj, hedendaagse popsongs als “The man who can’t
tig leerlingen tellende koor voor een staande ovatie van
be moved” van The Script, “All I want” van Kodaline en
de tweehonderd toegestroomde toeschouwers. Er
“Still into you” van Paramore, filmmuziek over het permag opnieuw geconcludeerd worden, dat een kwalitasonage Davy Jones uit de Pirates of The Caribbean en
tief hoogwaardig OMT neer is gezet. Met het gegeven
blaascomposities als “The Earl of Salisbury’s Pavane
dat er steeds meer divers muzikaal talent rondloopt op
and Villanella” van William Byrd de revue. Er werd zelfs
het Lauwers College en dat deze leerlingen volop de
een onvervalste jazzstandard, “So What” van Miles
kans krijgen dit talent op meerdere gebieden te ontDavis, met bijbehorende improvisaties door slagwerk,
wikkelen, zal die kwaliteit ook in de toekomst zeker
basgitaar en elektrische gitaar ten gehore gebracht.
gewaarborgd blijven.
Het hoogtepunt van de avond van de kleinere groepsoptredens werd het “Concerto voor Marimba and Pi-

Klaas Antuma met Tomke bij CKO Krummel
In het kader van de Fryske foarleswike, was wethouder Klaas Antuma van Achtkarspelen donderdag
6 juni bij CKO Krummel te gast als
voorlezer. Het thema van de Tomkeboekjes was “Keunst”. Dhr. Antuma
had een echte camera meegenomen en natuurlijk was ook Tomke
er bij. Het verhaal ging over Tomke
die een foto neemt van Romke en
opstuurt naar een fotowedstrijd. En
wie wint het reisje naar het strand?
Juist, Tomke met zijn foto van Romke zonder kop. Een bijzondere foto.
Na het verhaal gingen de kinderen
ook ‘in de trein naar het strand’,
was er drinken en een lekkere koek
en hebben de kinderen een prachtig kunstwerk gemaakt. Ieder kind
kreeg het boekje van Tomke mee
naar huis. Het was een geslaagde
ochtend.

Zeg het maar... ingezonden brieven
Twee bruiloften in korte tijd op openbare basisschool de Mienskip. Op de
bovenste foto juf Janet Dijkstra en Henry Wijngaarden. Daaronder juf Ingrid
Knegt met Gerrit Jellema. De bruidsparen zagen er oogverblindend uit en
menigeen pinkte een traantje weg. Schitterende kinderfeesten volgde met
eigen gemaakte liedjes en voorstellingen.

D e foto

Feestelijke opening van het vernieuwde plein bij de Lichtbron. Na het hijsen van de vlag,
met daarop de namen van alle leerlingen, mochten de oudste en jongste leerling een
boom planten en werd de school helemaal omringt, door een kring van de leerlingen.
(foto: Hielke Boorsma)

Niet te begrijpen
Betreft de nieuwe verlengde Kuipersweg vanaf v/d
Witte tot rotonde Lutjepost. Deze ligt er al een tijdje
uit i.v.m. verschillende werkzaamheden en is nu helemaal vernieuwd. (bijna klaar 10-06-2013.) Nu is deze
weg smaller gemaakt tot plm. 5 meter breed. Dit is
de toegangsweg naar o.a. een klein industrieterrein
waarop Enitor is gevestigd. Dit is een zeer grote werkgever waar ook veel vrachtverkeer van en naar gaat .
Een vrachtauto mag 2.50 meter breed zijn, zodat er al
geen ruimte overblijft om elkaar te passeren. Nu is een
vrachtauto inclusief de spiegels wel 3 meter breed.
Om elkaar dus een beetje veilig te passeren ben je een
wegbreedte nodig van minimaal 7 meter. Er zijn ook
twee vluchtheuvels aangebracht waarvan ze noodgedwongen de opstaande randen al weer weg moesten
halen toen ze tot de ontdekking kwamen dat de vrachtauto,s die hier met de werkzaamheden bezig waren
er niet meer tussendoor konden. Hoe dom kun je zijn.
Ik begrijp ook niet dat een wegenbouwer hier geen
goede adviezen geeft. Nu zijn het de kosten niet om
reeds aangebrachte betonbanden weer weg te halen,
maar het is wel weggegooid geld. Het ergste is dat de
weg veel te smal is en blijft , of er moet weer veel geld
besteed worden om de weg te verbreden. Nu is het
zo dat veel provinciale wegen te smal zijn voor vrachtauto,s, zoals de Bruggelaan en de Scheiding. Dit zijn
dus zeer onveilige wegen. Wat je tegenwoordig ook
veel ziet , is dat de belijning in het midden van de weg

wordt weggehaald. Ik las laatst dat de bedoeling hiervan is, dat de weg smaller lijkt. De bestuurder moet
hierdoor langzamer gaan rijden. Het zal goed bedoeld
zijn , maar je maakt door dit soort maatregelen de bestuurders onzeker, en een onzekere bestuurder is niet
veilig. Ik heb het al eens vaker geschreven “een goede
belijning is van levensbelang”
Graaiende overheden
Een serieuze chauffeur uit Buitenpost reed op 31-052013 in Landkreis Helmstedt Duitsland met zijn vrachtwagen 8 km te snel. Hij kreeg hiervoor een boete van
15 euro. Dezelfde chauffeur reed op 12-06-2013 in de
gemeente Houten /NL 8 km te snel en kreeg hiervoor
een boete van € 63,- + € 7,- administratiekosten. In totaal dus € 70,-. Nog een keer deze chauffeur parkeerde
zijn vrachtwagen aan de Smirnoffweg in de waalhaven
van Rotterdam en kreeg hiervoor een boete van € 90,+ administratiekosten € 7,-. Totaal dus € 97,-. Zo worden hardwerkende jongens in Nederland behandeld,
en denk niet dat dit een onverschillig iemand is . Zie
het verschil tussen Duitsland en Nederland . Een bosje
bloemen voor zijn vrouw zal er wel niet meer in zitten.
Niek Dijkstra
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> Steenhouwerij de Vries Buitenpost BV
maakt definitief een doorstart. Curator Mr.
Piter van Zandbergen heeft zijn werkzaamheden voor de steenhouwerij afgerond.
Daarmee blijft een eeuwenoud ambacht in
de regio bewaard en is de werkgelegenheid
voor het personeel gegarandeerd. Het bedrijf,
waarvoor begin april het faillissement werd
aangevraagd is overgenomen door voormalig
werknemers Jaring Roosma en Arda Roosma-Houben en door Veenstra Natuursteen
BV. Beide partijen tekenden voor de helft van
de aandelen van de nieuwe BV.
> Het plan van werkgroep ‘Behoud zwembad
de Kûpe Buitenpost’ wordt door het college
van burgemeester en wethouders van Achtkarspelen ondersteund. Het college legt
het plan nu aan de gemeenteraad voor. De
werkgroep vraagt de gemeente een jaarlijkse
subsidie van 168.000 euro om het huidige
zwembad nog 5 jaar open te kunnen houden. Daarnaast wordt eenmalig 200.000 euro
gevraagd om een stichting op te starten. Voor
de lange termijn heeft de werkgroep plannen
voor een nieuw zwembad. In 2011 heeft de
gemeenteraad besloten om de subsidie, die
toen nog vier ton per jaar was, te beëindigen.
Die kosten waren niet meer op te brengen.
> Twee boerderijen openen op vrijdag 28 en
zaterdag 29 juni de deuren voor wandelaars
van de Swaddekuier. De melkveehouderijen
van maatschap Feenstra-Sangers (28 juni) in
Oudwoude en Jan Brandsma in Kollumerzwaag (29 juni) maken dit jaar onderdeel uit
van het wandelevenement met start en finish
in Buitenpost. De agrarische bedrijven schenken melk en karnemelk en delen blokjes kaas
uit aan de deelnemers van de Swaddekuier.
Ook kunnen de honderden wandelaars zich
op deze rustpunten laten informeren over het
agrarisch natuur- en landschapsbeheer.
COLOFON
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PBB Van de bestuurstafel...
Butenposter Keninginne

De Keninginne voor dit jaar is bekend! Paulina de Vries uit Buitenpost is
de gelukkige. Paulina is 16 jaar en volgt de opleiding Verzorgende IG aan
de Friese Poort in Dokkum. Naast haar studie is Paulina te vinden als medewerkster bij de Coop in Buitenpost. Zoals ze zelf aangeeft lijkt het haar
een unieke ervaring om Butenposter Keninginne te zijn in de Feestweek.
Paulina is het gezicht van de Feestweek van 2013 en zal bij diverse evenementen aanwezig zijn.

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 avondvullend
programma, echt iets om je op te verheugen, een heuse Ladies Night!
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. De Amerikaanse autodag is ook dit jaar weer van de partij
en wordt een nog groter evenement als vorig jaar. Houd deze week dus
vrij in je agenda om zoveel mogelijk van deze feestweek mee te maken !

Lichtroute - Er is een lichtpuntje

Naar aanleiding van het stuk over de lichtroute in de vorige Binnenste Buiten Post hebben we een hoop positieve reacties gekregen. “Buitenpost
moet in het licht gezet worden!” “Ja die herinneringen heb ik ook van
vroeger!” en “ik wist helemaal niet dat de bewoners van Haersmahiem
er elk jaar weer zo naar uit kijken”. Super dat het je aan het nadenken heeft
gezet... nu de actie nog. Een klein lichtpuntje: Er zijn vier extra straten geweest die zich naar aanleiding van het vorige stuk in de Binnenste Buiten
Post hebben aangemeld, super! Voor de tuinen hebben we nog maar drie
aanmeldingen en dit terwijl een rondje door Buitenpost al snel laat zien
dat er genoeg mooie tuinen zijn te vinden waar alleen nog maar een lamp
in gezet moet worden om de boel nog mooier te maken. Daarom nog een
keer de reden waarom we de lichtroute graag door willen laten gaan:
- Het is elk jaar weer een uitje voor de ouderen uit 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 op blijven en de volgende dag aan je vriendjes en vriendinnetjes vertellen welke straat de
mooiste was en dat je tot wel bijna 23.00u (of was het toch stiekem
nog maar net 22.00u) mocht op blijven. Wij hebben deze herinnering
van “vroeger” nog wel...
- Het is feest! 60 jaar Concours Hippique in Buitenpost. Dat is toch wel
reden voor een grootste 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 1 juli 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@
feestweekbuitenpost.nl

Juni 2013
Binnenkort komt de burgemeester bij het bestuur van Plaatselijk Belang op bezoek. Wij zullen hem ontvangen in it Koartling. Dan kan hij
zien waar in Buitenpost het Sociaal Culturele werk plaatsvindt, met
vele activiteiten voor jong en oud. Dan kan hij ook zelf constateren hoe
belangrijk zo’n voorziening voor ons dorp is. Na een voorstelrondje zullen we met hem door Buitenpost lopen, net zoals we de vorige keer bij
het bezoek van B&W, toen met burgemeester Adema, hebben gedaan.
We komen dan weer op de Voorstraat terecht, die nog steeds niet de allure heeft die je hoopt voor de entree van het grootste dorp in Achtkarspelen. Na de zomer zal de straat worden aangepakt, als laatste fase
van de aanleg van de rondweg. Het karakter van een doorgaande weg
verdwijnt dan. Tot nu toe is er overleg geweest met Plaatselijk Belang,
Buvo en omwonenden over dit project. We rekenen er dan ook op dat
in de meest belangrijke fase, namelijk de uitvoering, dit overleg net zo
zorgvuldig en grondig gebeurt. De overlast voor aanwonenden en de
winkels moet tot een minimum beperkt worden. Het mag niet gebeuren dat men lange tijd niet bereikbaar is of bij de eigen woning kan
komen! Het bestuur heeft hier sterk op aangedrongen, zeker gezien de
ervaringen met de Bernhardlaan. Deze renovatie duurt erg lang, de
verwijsborden kloppen niet en door het ontbreken van rijplaten was
er grote overlast voor al het verkeer. We weten nog niet hoe de overlast
bij het werk aan de Voorstraat beperkt zal worden, maar we hebben
gepleit voor een gefaseerde aanpak of een heel snelle uitvoering. Als u
problemen signaleert tijdens de werkzaamheden, geef dat dan zo snel
mogelijk door aan de gemeente. Het bestuur gaat ook op bezoek bij
onze lokale brandweer. We hebben gehoord dat er grote veranderingen
aankomen. Nu is het grotendeels een vrijwilligersorganisatie, die een
sterke binding heeft met het dorp. Straks wordt het een professionele
organisatie op afstand, waarvan het nog maar de vraag is of men de
omgeving kent en dus op tijd kan komen. We zullen ons laten voorlichten en hierover verslag doen in de volgende Binnenste Buiten. Tot slot
nog een voor ons bestuur minder leuke mededeling. Jan Klaas Gatsonides gaat ons bestuur na 6 jaar verlaten. Hij ziet zich hiertoe genoodzaakt vanweg zijn drukke werk en het feit dat het voorzitterschap van
it Koartling veel tijd van hem vraagt. Hij heeft zich altijd met plezier
ingezet voor ons dorp; we zullen hem missen. Onze voorzitter, Auke Attema, heeft Jan Klaas bedankt voor alles wat hij heeft gedaan en we
nemen binnenkort nog op informele wijze afscheid van hem. Jan Klaas,
veel succes met werk en vrijwilligerswerk.
Namens het Bestuur van Plaatselijk Belang Buitenpost,
Marianne Rigter, bestuurslid

Kritetoaniel yn de Prizen

Nieuwe leden

De feestcommissie zoekt 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

Buitenpost en het Glazen Huis
Zoals wellicht bekend staat Het Glazen Huis dit jaar van 18 tot en met 24
december op het Zaailand 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.
Het doel voor 2013 is bekend: Kindersterfte door diarree. Jaarlijks sterven
er 800.000 kinderen onnodig door diarree, dat zijn 2200 kinderen per dag!
Een stille ramp die het gevolg is van gebrek aan schoon drinkwater, zeep
en toiletten. Jonge kinderen, met name die tot 5 jaar oud, zijn nog kwetsbaar omdat ze weerstand op moeten bouwen en diarree breekt dit af.
Kinderen met diarree die niet behandeld worden sterven door uitdroging.
Het Rode Kruis redt levens met schoon drinkwater, zeep, en met ORS
(geneesmiddel dat uitdroging helpt te voorkomen.)
Dus inwoners van Buitenpost onze hulp is broodnodig! We gaan door
met onze acties voor deze kinderen! Alle donaties zijn welkom, klein of
groot we doen het voor de kinderen. Donaties kunnen gestort worden op
rek.nr 88 89 494 68 t.n.v. Het Glazen Huis Buitenpost.

Op de koartlyn hâlden slútjûn fan de Fryske toanielselskippen yn de Drachtster Lawei waarden, lykas alle oare jierren, de punten wrâldkundich makke
dy’t de selskippen mei harren produksje it ôfrûne winterskoft behelle hienen. It Kritetoaniel hie al in soad wurdearring krigen fan it publyk foar it stik
“Amateurs” spile yn novimber 2012, mar dizze wurdearring waard nochris
ûnderstreke mei it oantal punten. Mar leafst 256 punten waarden Krite
Bûtenpost tabedield. Hjirmei wienen se fierwei de bêste yn de by útstek
klasse; in dikke earste priis. Mei dit bjusterbaarlike resultaat promovearret
it selskip nei de eareklasse, it heechste nivo. Underwilens binne bestjoer
en spilers alwer drok dwaande mei it winterskoft 2013-2014. De útfieringen
foar novimber binne alwer fêstlein, sneon de 23e en 30e, en ek sille der dit
winterskoft, lykas tradysje, wer twa toanieljûnen mei eigen minsken wêze
yn febrewaris/maart 2014. Sadree as de data hjir fan bekend binne, lêze jo
dit fansels yn dit blêd.

Spits gezegde

Wees niet bang voor obstakels
en ze zullen kleiner worden.

2 B ak je s aar d b eien

voor

2 K o mk o mme r s
Hollandse Bloemkool

€ 5,=
€ 0,99

per stuk

€ 1,59
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Buitenp oster s

door Nelleke Kemps-Stam
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Een bode zet de vuilniszakken buiten, maar mag
de koningin binnenhalen
Gerrit Offinga kijkt terug op een goed leven als bode

Volgens de Dikke Van Dale is een bode iemand die vanwege een
besturend lichaam brieven en boodschappen overbrengt. Deze
omschrijving is wel heel kort door de bocht. De meeste van ons
kennen de bode ook van een huwelijkssluiting op het gemeentehuis. Hij is daarbij onopvallend aanwezig, maar zorgt dat alles goed
verloopt. Vanaf 1973 tot aan zijn pensioen is Gerrit Offinga (zonder
r) als bode bij 3500 huwelijksvoltrekkingen aanwezig geweest. Hij
woonde zelfs in het Jeltingahuis.
Bij het werkbezoek van koningin
Juliana op 21 april 1961 werd het
Jeltingahuis voor het eerst offi cieel gebruikt. Voortaan werden
daar de raadsvergaderingen gehouden. Ook werden er huwelijken voltrokken en ontvangsten en
vergaderingen gehouden. In 1962
werd er in het Jeltingahuis een
woning ingericht, waar bode Jacob Miedema tot 1973 met zijn gezin intrek in nam. Daarna werd de
woonplek overgenomen door zijn
opvolger Gerrit Offinga. De kelder
kreeg ook een aparte functie: deze
werd ingericht voor de openbare
bibliotheek. (Bron: BiBu Post)

de catering, vergaderingen en
bruiloften. In het Jeltingahuis had
je alleen de trouwerijen van de
burgerlijke stand.” Er komen foto’s
tevoorschijn en het is duidelijk te
zien dat de sfeer goed was in Burgum. Ook kerkelijk liet Offinga van
zich horen. “Van de vier kosters
die er toen waren, was ik degene
die de planning deed. Het werk in
de kerk liet ik meer aan de anderen
over.” In 1973 verhuisde het gezin
naar Buitenpost. “Het horecawerk
werd op een gegeven moment te
druk voor mijn vrouw. Ik heb toen
een open sollicitatiebrief aan de
gemeente Achtkarspelen gestuurd

Jeltingahuis (foto: Rijksmonumenten)

Van bruiloften en trouwerijen
Van oorsprong is de heer Offinga geen Buitenposter. Hij werd in
1934 in Oosterbierum geboren in
een bakkersfamilie. Als vanzelfsprekend volgde Gerrit de bakkersvakschool. De familie Offinga was
ook muzikaal. Gerrit speelde al op
jonge leeftijd op de trombone. Via
de muziek leerde hij ook zijn vrouw
kennen. Samen vertrokken ze naar
Burgum. “Daar werd ik de beheerder van dorpshuis De Striep”, vertelt meneer Offinga. “Het was een
drukke baan: je hebt de schoonmaak, de toiletten, de verzorging,

voor de functie van bode.” Ik vraag
hem of hij ook overeenkomsten
ziet tussen een bode en een koster. “Een bode draagt meer verantwoordelijkheid, omdat hij een
verplichting tot geheimhouding
heeft”, is het antwoord.
Friese kruidkoek met roomboter
Het gezin Offinga ging in het Jeltingahuis wonen. Het was ook
heel gewoon dat een bode 24 uur
paraat stond. “Elke gemeenteambtenaar moest in die tijd ‘klokken’,
waarmee de tijd opgenomen werd
wanneer je op je werk kwam en

D e foto

weer naar huis ging.
Ik hoefde dat niet omdat mijn werk flexibel
was. Maar daar had ik
geen moeite mee.”
Zo’n zes of acht keer
per jaar ontving bode
Offinga schoolklassen voor een rondleiding in het gemeentehuis. “Ik koos dan
eerst twee kinderen
uit en zei: ‘Dat is het
bruidspaar’. ‘Ja, mar
ik wol net mei dy jonge’, zeiden ze dan.
Vervolgens
wezen
we ouders aan, een
burgemeester en iemand die de papieren
in moest vullen. En
dat werkte. Kinderen
moeten bezig zijn. En
er was ook een soort
van geheime ingang
in het huis. Heel spannend allemaal.”
Offinga maakte veel
Bode Gerrit Offinga (eigen foto)
werk van zijn functie en dat werd gewaardeerd. “Er
achtergrond van de politie”, typeert hij de drie. Hij ontmoette ook
kwam eens een groep uit Zweden.
Ik mocht de heren een stropdas
veel bekende politici, zoals Van
en de dames een sjaaltje met het
Agt en Wiegel. De laatste gaf een
gemeentewapen aanbieden. Ook
mooie definitie van een bode op
het stadhuis: Een bode zet de vuilhad ik echte Friese kruidkoek met
roomboter gepresenteerd met een
niszakken buiten, maar mag de koningin binnenhalen! In 2003 hield
handgeschreven kaartje erbij. ‘Lusten ze dat wel?, vroeg de gemeenOffinga op met werken. “Op een
tesecretaris, ‘Friese kruidkoek met
gegeven moment heb ik gebruik
gemaakt van de VUT. We hebben
roomboter?’ Maar ik had ervaring
met plezier in het Jeltingahuis geuit de horeca en we moesten zelfs
nog meer koek snijden.” De verwoond.” Hij verhuisde met zijn
vrouw naar De Hoefslag, waar ze
zorging was altijd goed. “Als de
burgemeesterskring belegd moest
samen nog een aantal goede jaren
hadden. Inmiddels is zijn vrouw
worden, kwamen ze meestal naar
overleden en is Offinga al tien jaar
het Jeltingahuis. ‘Dat ligt mooi cenweduwnaar. Wat hem onder antraal’ zeiden ze dan. Maar het ging
ze om de goede verzorging van de
dere overeind houdt, is de muziek.
bijeenkomst. Mensenkennis leer“Ik ben vanaf 1999 tot nu lid van
de Gerrit al jong van zijn moeder.
het Frysk Senioren Orkest”, vertelt
hij. “Nog steeds met de trombone.
“Toen ik hier kwam solliciteren, zei
Maar ik denk dat ik er binnenkort
burgemeester Ottevanger: ‘Als je
alle mensen vriendelijk en gastvrij
mee op moet houden. Ik ben doof
ontvangt, dan heb je Gods en mijn
aan het worden en bovendien kost
het lichamelijk nogal wat. Je moet
zegen’. En dat was de charmante
oefenen en optreden.”
bode op het lijf geschreven.
Aan de muur in de woonkamer
hangen tegeltjes met spreuken,
Muziek
waarvan er één mijn aandacht
Gedurende zijn loopbaan maakte
trekt: ‘In goede Fries leit foar syn
wurd net om’. Wat zoiets betekent
bode Offinga drie burgemeester
als: ‘Een goede Fries staat voor
mee: Ottevanger, Van Veenen en
wat hij zegt.’ “Het is niet mijn lijfsSchmidt. “Een burgervader, een
preuk”, zegt hij desgevraagd. “Het
burgemeester en iemand met de

tegeltje kreeg ik bij mijn afscheid
van een wethouder”. Die zal het
wel niet voor niets voor Offinga
hebben uitgekozen. Want Gerrit
Offinga heeft veel mensen geholpen met een goed woord. Zonder
aanzien des persoons. “Kerkelijk
of niet kerkelijk, dat maakt voor mij
geen verschil.”
Toekomst
Gerrit Offinga haalde in 2009 het
Friesch Dagblad omdat hij een
dienst van dominee Jaap Zijlstra
over de wederkomst had bijgewoond. “Hij hield in Kollumerzwaag een uiteenzetting over het
nu en wat er gebeuren zal. Na afloop vroeg een journalist of ik zijn
verhaal geloofde. ‘Jazeker’, zei ik.
‘Het komt uit de bijbel. Daar draai
ik niet omheen. Ik hoop dat nog
mee te maken.” Het belemmert
hem overigens niet om de actualiteit te blijven volgen. “Er zijn nu
minder bodes dan voorheen door
de herindeling van de gemeentes.
Er is nu al sprake van samenwerking. Als ik nu het gemeentehuis
bel, krijg ik een gezamenlijk telefoonnummer van de gemeenten.
Het kan best wezen dat Friesland,
Groningen en Drenthe in de toekomst één grote provincie worden,
met Assen als hoofdstad.” Maar of
wij dat nog mee zullen maken?

Het wapen van Achtkarspelen

S p r e k w u r d f a n ‘e m o a n n e
Sile
Sile dogge je op in boat mei in seil, mar de siswizen dêr om hinne
passe likegoed oan ‘e wâl.
It is skraal silen yn dizze krappe tiden
We kunnen nauwelijks rondkomen in deze krappe tijd
Us buorlju kinne mar mei de romme skoat sile
Onze buren kunnen maar royaal leven
It is yn ‘e war mei him, hy hat te djip syld
Het gaat niet goed met hem, hij is dronken
By dat bedriuw sile se mei wrak seil
Ze werken daar met ondeugdelijk materiaal
Dy man? Dy sylt mei alle winen
Hij waait met alle winden, is niet principieel

Vijf groepen toonden hun talent op de pop avond van de muziekschool de Waldsang. Uit
Buitenpost kwam de groep 404 Not Found (geen foutje zo heet deze groep).
(foto: Hielke Boorsma)

Wol ’t net sile dan moat men lavearje
Je moet je aan de omstandigheden aanpassen

(advertentie)

De Binnenste Buiten Post

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

Uit d e ou d e d o os

> de Swadde ikker

Wilt u kennis maken met biologisch tuinieren, kom dan 24 augustus naar de
Swadde ikker (Einsteinstraat). De tuindersvereniging houdt open dag van 10
tot 13 uur. Kom kijken en proeven. Verschillende bedrijven zullen zich presenteren met biologische producten. Informatie : S.Postma 544482 of A.Faber
541012

De R van Regels en Respect!

Tijdens een Krav Maga (zelfverdediging) benefiet seminar van de sportschool Krav Maga Noord is een bedrag van 1.650 euro opgehaald door
deelnemers en bedrijven voor een afdeling van het ziekenhuis Nij Smellinghe. Op deze afdeling A2, waar patiënten liggen met maag-, darm- en
leverziekten en voor inwendige geneeskunde, was dringend behoefte aan
een aparte familiekamer. De familiekamer is een kamer waar de familie van
patiënten zich even kan terugtrekken als zij waken bij een familielid. Ook kan
deze kamer gebruikt worden als de patiënt even alleen wil zijn met zijn of
haar familie. Het opgehaalde geld van het benefiet seminar kan goed worden gebruikt om een geschikte ruimte speciaal in te richten als familiekamer.

Azijn doodt gras en onkruid op voetpaden, opritten enz. Onverdund op die
plekken gieten of spuiten. Uw rododendrons, gardenia’s of azalea’s zullen
er baat bij hebben als u het zuurgehalte van de grond verhoogt, door er
rondom regelmatig water, gemengd met een scheutje azijn, te sprenkelen
(niet gieten). Om mieren te verjagen: sproei azijn rond de plekken waar
u mieren ziet. Om chroom van uw auto en/of motor te doen schitteren:
poetsen met onverdunde azijn. Om de slechte geur uit hondenvacht te verwijderen: de vacht insmeren met onverdunde azijn, daarna spoelen. Azijn
houdt ook katten weg: sprenkelen op plekken waar katten vaak komen.
Azijn voorkomt dat honden hun oren krabben: inwrijven met een in verdunde azijn gedrenkte zachte doek. Kippen pikken elkaar niet meer als u
een beetje azijn in het drinkwater doet. Azijn frist ook uw groenten op.
Bijvoorbeeld sla. Laat verwelkte groenten in water met een eetlepel azijn
trekken. Bijkomend voordeel: uw spijsvertering zal sterk verbeteren.Eieren
zijn lekkerder als u twee eetlepels azijn bij het kookwater doet. Dit voorkomt ook dat ze scheuren. Een bij- of kwallensteek aanstippen met azijn
verzacht de pijn. Verzacht ook zonnebrand als u de huid regelmatig lichtjes
inwrijft met azijn. Als haarconditioner: een eetlepel azijn op uw gewassen
haar om overgebleven shampoo (niet te vermijden), helemaal te verwijderen. Voorkomt roos als u het haar na het wassen spoelt met een eetlepel
azijn in twee kopjes water. Verzacht een pijnlijke keel. Doe een theelepel
azijn in een glas water, gorgel en spoel. Werkt als geurvreter voor het keukenafvoerputje. Giet er minstens een keer per week een kopje azijn door.
Dertig minuten laten staan en dan koud water laten lopen. Maakt houten snijborden schoon en desinfecteert ze. Onverdunde azijn gebruiken.
Verwijdert fruitvlekken van handen: met azijn inwrijven. Verwijdert vet en
geurtjes van borden. Een eetlepel azijn bij het afwaswater doen. Maakt
een theepot schoon. Een mengsel van water en azijn en de bruine aanslag verdwijnt. Verfrist broodtrommels: een stuk brood met azijn erop in
de broodtrommel doen en dan een nachtje laten liggen. Maakt de koelkast
schoon met een oplossing van evenveel azijn en water. Maakt afvoeren
schoon. Een handvol sodakristallen in een ½ kopje azijn, met warm water
spoelen. Kan ook als volgt: maak vuilafvoeren schoon door ijsblokjes van
azijn te gebruiken en smijt ze in de afvoer, daarna koud water. Jampotten
of glazen potten kunt u schoonmaken en opfrissen voor hergebruik met
azijn. Maak uw vaatwasser schoon door er eens per maand een kopje azijn
in te doen en een cyclus te laten afwassen. Hierdoor wordt de machine
van binnen schoongemaakt. De azijn zal uw afwasmachine ook veel frisser
doen ruiken. Azijn maakt porselein en fijne glazen schoon. Een kopje azijn
bij een spoelbak water: voorzichtig erin doen en daarna laten drogen aan
de lucht. Verwijdert vlekken uit potten en pannen. Vullen met een mengsel
van drie eetlepels azijn per ½ liter water, laten koken tot het vuil oplost en
dan wegvegen.Lost roest op metaal op: in onverdunde azijn laten weken.
Verwijdert kookgeurtjes. Hiervoor een potje water met azijn laten sudderen
op het vuur. Ontstopt uw stroomstrijkijzer. Een mengsel maken van evenveel azijn als water en in het reservoir doen. Op volle stoom zetten en vijf
minuten laten staan in verticale positie, uitschakelen en afkoelen. Alle losse
deeltjes zullen er nu uit moeten komen. Een verbrande ijzeren plaat kunt u
schoonmaken met evenveel azijn als water in een kookpan warmen. Deze
oplossing op het ijzer gieten om donkere of verbrande plekken te verwijderen. Azijn verwijdert ook pluisjes op kleren. Een half kopje azijn bij het
spoelwater doen. Azijn voorkomt dat kleuren uitlopen in de was: kleren in
met water verdunde azijn doen voor u ze wast. Vooral nieuwe kleren voor
hun eerste wasbeurt 24 uur in een teil of emmer met azijnwater zetten
is uitstekend voor de kleurvastheid. Verfrist verder de wasmachine. Doe
om de zes maanden een kopje azijn in de machine en laat een gewone
cyclus draaien zonder was. Lost zeepresten op. Azijn maakt kleuren weer
levendig. Doe een ½ kopje azijn in het spoelbakje van de wasmachine.
Verwijdert ook vet van suède. Doe azijn op een tandenborstel en wrijf
voorzichtig over de vlek. Verwijdert voorts hardnekkige vlekken. Voorzichtig
met azijn wrijven op fruit-, jam-, mosterd-, koffie- en theevlekken. Daarna
normaal wassen. Verwijdert sigaretten- en sigarengeur uit kleren. Doe een
kopje azijn bij een bad vol heet water en hang de kleren erboven. Verwijdert (afneembare) stickers. Een paar keer inwrijven met azijn, laten weken
en daarna afwassen. Maakt brillen schoon. Elke lens met een drupje azijn
schoonmaken. Verfrist snijbloemen. Twee eetlepels azijn en één eetlepel
suiker per ¼ liter water.
Succes en veel genoegen met minder werk!

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

> Krav Maga Noord scoort voor ziekenhuis Nij Smellinghe !

Azijn: Een wondermiddel
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Schoolverlaters 31 maart 1944.
Bovenste rij vanaf links: Ietje Zwaagstra, Auke van der Horn, Jannie Blauw, Cor Faassen,
Sjouke Kazimier, Gerben Kempenaar en Wieke Hazenberg. Zittend vanaf links: Dirkje
Bakker, Jantje Renkema, meester Beerda, Fenna Hoogsteen, Sjoukje Wijnstra en Annie
Tamsma.
Voorste rij vanaf links: Tunnis Evenhuis, Renze Metzlar en Oene van der Meer
(foto: Juul Beerda)

De volgende Binnenste Buiten Post
wordt verspreid in
de week van 26 augustus 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

H et m o nument

In het gemeentelijke (Rijks)monumentenregister staat dit monument alsvolgt beschreven: Poldermolen West bij de ijsbaan door de gemeente gekocht in de provincie Groningen. Bouwwerk van belang uit oogpunt van oudheidkundige en volkskundige waarde.
(foto: Hielke Boorsma)

Nije faze

door Janne Oosterwoud

Ja, se siet no goed te plak, net
mear iensum. It heale doarp wenne hjir, allegear kunde. En wy hienen gelyk, se hie in moai útsicht.
Je koenen elkenien rinnen sjen. In
soad hûneminsken. Nee, neat mis
mei, se hienen kreas in pûdsje
en in skepke by har. Mar oan ‘e
ein fan it paad smieten se it pûdsje mei stront en al yn ‘e sleat. Se
koe se net mear berinne, mar se
hie nocht en gean der achteroan.
Yn it tehûs, dêr wie alle dagen wol
wat te rêden. Hânwurkje, sjoele,
appelflappen meitsje. Se wie no ek

op ’t sjongen, by de tenoaren. Alt,
dat wie te heech. Gjin probleem,
se hie altyd goed oerwei kind mei
manlju. Wy woenen wol tee mei
eigenbakte cake? De earste yn it
nije hûs. Sjoch, se hie ek noch in
splinternije keuken krigen. Totaal
ûnnoadich, de âlde wie ryt noch
slyt oan. Se hienen it oanrjocht sa
fan trije heech nei ûnderen smiten.
Oan barrels, en dat yn krisistiid! Unbegryplik. It wienen tsjintwurdich
wol ôfgryslike tiden. It sjoernaal hie
se dêrom ôfskaft. Dêr waarden je
dochs allinnich mar beroerd fan.

Regels? Ik moet er niks van hebben! Dat werd al snel duidelijk.
Pa en ma stelden de regels en
ik wiebelde net zolang met mijn
pamperkontje tot ik om de regels
heen gewiebeld was. Toen ik de
leeftijd had om in de kleuterklas
mijn lichtje te laten schijnen, bescheen ik vaker de binnenkant van
de schoolhal dan de binnenkant
van mijn eigen klas. De juf vond
me, op zijn zachtst gezegd, niet
een makkelijk kind. Ik kwebbelde
overal doorheen. Dus kreeg ik regelmatig ‘straf’. Zo ging dat toen.
En ook de regels waren vroeger
anders. Vroeger was het heel normaal dat kinderen de volwassen
mens aanspraken met ‘u’ en ‘meneer’. Tegenwoordig is het ‘ jij’ en
‘ jou’. Vroeger was het een normale regel ‘als de volwassen mensen
praten, houden de kinderen hun
mond’. Tegenwoordig leren we
dat het beter is dat je, wordt er iets
door je kind gevraagd, door je knieën gaat en op hun niveau met hun
verder praat (wat dan weer vrijelijk
vertaald wordt door velen van ons
in: ‘Als je kind je wat vraagt, moet
je alle bezigheden stil leggen en
per direct door de knieën om op
zijn of haar niveau te antwoorden).
En soms bekruipt me een ongemakkelijk gevoel. Want we hebben ooit met zijn allen besloten
dat de opvoeding aangepakt zou
moeten worden. We hebben er
belangrijke pedagogen op gezet
en ziedaar; we hebben een ‘positieve’ opvoeding. Maar dan kijk
ik om me heen. Zie kinderen die
niet alleen kattenkwaad uithalen
maar meedoen aan pure vandalisme. Ik zie kinderen die niet alleen
stiekem in een hoekje wat vieze
woordjes zitten te fluisteren, maar
oudere mensen de huid vol schelden. Het ongemakkelijke gevoel
kruipt verder. Mét dat onze maatschappij verandert, verandert de
opvoeding en onze omgang met
elkaar. En ik vraag me af; ‘Doen
we het goed? Of zijn we met zijn
allen het spoor een beetje bijster?
Zijn we bang, durven we onze
opvoedingsverantwoordelijkheid
niet zelf te nemen, hebben we
daarom zoveel hulpinstanties en
proberen we daarom allerlei opvoedingstactieken uit? Of is het
gewoon uit gemakzucht, hebben
we er geen tijd voor of geen zin
in naast ons drukke bestaan?’. Ik
bedenk me weer eens hoe het
handhaven van mijn ‘regels’ soms
een enorme strijd kan zijn. En dan
vraag ik het me weer af ‘doe ik het
wel goed?’. Maar zo snel het ongemakkelijke gevoel me bekroop,
zo snel sluipt het ook weer weg.
Want misschien doe ik het niet
helemaal goed. Misschien gaat de
hele opvoeding niet volgens elk
pedagogisch boekje. Maar ik houd
van mijn heikneutertjes, zielsveel.
Ik geef ze alles wat ze nodig hebben, maar niet alles wat ze willen.
En het belangrijkste stukje van
onze opvoeding zien we steeds
meer bij hen terug, een stukje wat
we met zijn allen steeds een bee
tje meer gaan missen. RESPECT!

27, 28 en 29 juni
MAGAZIJNVERKOOP
Kortingen tot 75 % op onze
magazijnvoorraad.
Dit jaar heel veel schoenen met 50 % korting of meer.
O.A. heel veel voetbalschoenen 50 % korting.
Sla nu je slag voor het nieuwe seizoen.
Nike Air max 50 % korting
- Gaastra – twinlife – protest – adidas –nike – puma – australian -

Christinastraat 4, 9285 TM Buitenpost
tel. 0511 541635
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Buitenpost 1940-1945 - deel 35De OD-groep Buitenpost (10)
Pop de Haan, politieagent te Scheveningen, was ondergedoken bij zijn ouders, Evert de Haan, aan de Parallelweg. Zijn vrouw en kinderen verbleven elders in het
dorp. Het observeren van de troepenbewegingen van
de bezetter werd zijn belangrijkste taak.( zie deel. 20).
Toen 8 april 1945 de sabotageacties begonnen, werd
ook Pop daarbij betrokken. Samen met Marten Stel trok
hij er tweemaal op uit om richtingwijzers onbruikbaar
te maken. Aan al de andere hiervoor reeds beschreven
acties nam hij actief deel. Popke Bakker woonde op de
hoek Voorstraat – Stationsstraat. Zijn illegale werk begon
hij met enkele malen foto’s van de strijd rond de Rotterdamse havens en het Koninklijk Huis te verkopen ten
bate van het NSF. Deze foto’s werden uitgeworpen door
geallieerde vliegtuigen en o.a. in Achtkarspelen vermenigvuldigd. Maar uiteindelijk kwam Popke in het gewapend verzet terecht. De woning van zijn ouders op de
‘Bakkershoek’ was een uitstekende plek voor een observatiepost. Van hier uit kon hij eventueel Duits troepenvervoer waarnemen. Zijn wapeninstructie
kreeg hij o.a. op de zolder van het Jeltingahuis. Hij was eveneens ingedeeld bij de sabotagegroep,
die na 8 april 1945 de richtingwijzers moest verwijderen of anders zwart verven. Hij behoorde ook
tot de groep die de telefoonkabel ten oosten van de brug over de Zwemmer saboteerde door er
een stukje tussen uit te zagen. Ook was hij één van de vrijwilligers die de wacht te Blauwverlaat
overrompelden. In zijn enthousiasme verloor hij de veiligheid wel eens uit het oog en kwam hij te
ver uit zijn schuttersput. Zondag de 15e april 1945 was hij er bij toen Pier Nobach gevangen genomen werd. Toen deze op weg naar Blauwverlaat in het kanaal sprong, was Popke er razend snel
bij. Samen met Teake Roorda sprong hij hem achterna en brachten ze hem weer op het droge. De
volgende dag was hij ook betrokken bij de actie bij de Laatste Stuiver. Daar redde hij één van de
manschappen, die, geschrokken door het gebulder van de Canadese tank, letterlijk op zijn kop in
een schuttersput was gedoken. Popke trok hem er onderste boven weer uit en redde daardoor zijn
leven. Hij eindigde zijn illegale loopbaan met wachtdienst op Blauwverlaat.
It’s well done.
In het boek “De bevrijding van Nederland 1940 – 1945” schreef Ben Schoenmaker, werkzaam bij
de Sectie Militaire Geschiedenis: “De BS ( Binnenlandse Strijdkrachten) leverden een actief aandeel aan de bevrijding van Friesland”. Hij noemt dit de “zelfbevrijding”, waarbij zij op veel plaatsen
het heft al in handen hadden voordat de Canadezen waren gearriveerd. De NBS - Achtkarspelen,
ter grootte van een compagnie, waarvan de OD-groep Buitenpost een onderdeel was, had daarin
een groot aandeel gehad. De drie bruggen over het kanaal, van strategisch belang, konden onbeschadigd door de bevrijders worden gebruikt. Hun opmars kon zonder oponthoud door gaan. Een
Canadese luitenant,die in de voorste verkenningswagen Blauwverlaat bereikte, overzag de situatie

en complimenteerde de manschappen met de woorden: “Congratulations, it’s well one”. (Gefeliciteerd,
het is goed gedaan). Maandag de 16e april kregen
de leden van de NBS, district II, waartoe ook Achtkarspelen behoorde, een compliment van de kolonel
van de Canadese brigade, die “zijn grote voldoening
uitspreekt over de bewonderingswaardige houding
van de gehele NBS in al zijn geledingen in District II”.
Complimenten van twee Canadese commandanten,
die in hun veldtocht naar het noorden reeds het één
en ander hadden meegemaakt en wisten waarover
ze spraken. En dan te bedenken dat de manschappen
alleen maar wapeninstructie hadden gehad. Schietoefeningen waren onmogelijk geweest, evenals het
oefenen in groeps- en sectieverband, laat staan met
de drie secties in de gemeente. De bevelstructuur
kon al evenmin worden beoefend, waardoor ook van
enige militaire commandovoering nauwelijks sprake was. Meerdere groepsleden kenden elkaar niet
of nauwelijks. Daar tegenover stond dat de groepscommandanten hun leden kenden, waarvan
ongeveer de helft oud-militairen waren. Geen wonder dat het samenkomen bij de boerderij van
Jaap Elzinga in de vroege morgenuren van 14 april in eerste instantie rommelig verliep. Om daarin
structuur te brengen werden de manschappen in hun eigen groep bijeen gebracht en verdeeld
over de drie bij elkaar gelegen boerderijen. Dit bracht het nodige overzicht en orde in de situatie.
En hoe dachten de manschappen van de OD-groep Buitenpost zelf over deze gang van zaken? Bij
één overheerste kennelijk de eerste indruk van het samenkomen bij Elzinga’s boerderij. Hij vond
het allemaal maar “niets”. De anderen spraken hun waardering uit over de aanpak en het gehele
verloop van deze drie enerverende dagen. Zij uitten dit in termen als: “organisatie was solide,
consistent, een goede zaak”; “Organisatie als goed ervaren”, een opmerking, die ondanks een
rommelige ontvangst meermalen werd genoemd. “Een sterke gebondenheid”;”We hadden een
sterke ideologische band”; “De discipline was goed, kameraadschap en een goede stemming”.
Het was ook duidelijk dat tijdens de acties het groeps- en sectieverband groeide. “Ik had het
niet graag willen missen”; “Alles was goed geregeld”.De oud-militairen spraken in dezelfde geest
en uitten daarover hun waardering. Haaije Minnema, lid van de groep Gerkesklooster, was een
oud-militair. In de rang van vaandrig bij de infanterie kon hij een vakkundig oordeel geven. “Gezien
de zeer moeilijke en onoverzichtelijke situatie, vind ik dat de zaak goed was georganiseerd”, luidde
zijn conclusie. De commandovoering, die al evenmin in de praktijk was beoefend, verliep gelet
op de niet optimale verbindingen, naar behoren. Alleen bij de Laatste Stuiver ging het door een
misverstand fout. Maar gelukkig liep dit nog goed af. Dit alles overziende kan van de OD - groep
Buitenpost ook worden gezegd: “It’s well done”.
Jasper Keizer

D e n atuur foto’s

Brimzen
praat

De kop van Jut
Op 15 juni 1878, drie dagen
nadat moordenaar Hendrik
Jut in de Leeuwarder gevangenis overleed, werd zijn
hoofd in Groningen inzet
van een universitaire rel. ‘De
bediende bij de anatomie,
Van Weerden, heeft zich de
vrijheid veroorloofd het lijk
van Jut te laten bezigtigen
en de hoogleeraren, bij wie
hij dienst doet, hebben dit
oogluikend toegelaten, ten
einde hem een buitenkansje
te bezorgen’, schreef Jonkheer De Savornin Lohman.
Op 13 december 1872 pleegde Hendrik Jut met hulp
van zijn latere vrouw in
Den Haag een dubbele
moord om aan geld te
komen voor hun toen nog
niet geboren kind. Pas op
31 mei 1875 werden de Juts
gearresteerd na loslippigheid van Hendrik. Bijna een
jaar later volgde hun veroordeling voor het Haagse
gerechtshof. Toen Jut
hoorde dat hij levenslang

zou moeten zitten, kreeg
hij een woedeaanval. ‘Zes
rijksveldwachters konden
hem slechts met moeite bedwingen en nog net voorkomen dat hij zich telkens
overeind richtte en bewegingen maakte als wilde
hij zich zijn hoofd tegen
de bank te pletter slaan’
schreef het dagblad ‘Het
Vaderland’ naderhand.
Een paar weken na zijn
veroordeling werd Jut, uit
angst voor lynchpartijen
van woedende Hagenaars,
naar Leeuwarden overgebracht. Daar kwijnde
‘nommer 4782’ langzaam
weg en op 12 juni 1878 overleed Jut, nog maar 26 jaar
oud. Omdat de Leeuwarder
gevangenis haar lijken ter
beschikking van de wetenschap stelde, werd Jut op
13 juni met de laatste trein
naar Groningen gereden.
Daar aangekomen werd
het lijk onmiddellijk overgebracht naar de ontleedzaal van het Academisch
Ziekenhuis. Uit stukken in
het archief van de rijksuniversiteit blijkt dat velen in
het lijk geïnteresseerd waren: Een aanzienlijk getal
professoren, medische en
andere studenten kwamen
er op af . En ‘ den volgenden
dag gingen er geruchten
door de stad dat het lijk
des namiddags te vier
uur voor een ieder tegen
betaling van ƒ 0,25 à ƒ 0,10
te zien zou zijn’. Toen de curatoren hiervan hoorden,
besloten zij onmiddellijk in

te grijpen, omdat zij vreesden dat het tentoonstellen
van lijken ‘ de verdere zoo
hoogst noodige toezending
van Cadavers’ wel eens in
gevaar zou kunnen komen.
Of de bediende Van Weerden inderdaad geld heeft
gevraagd of dat er, zoals
de Commissaris des Konings aan de Minister van
Justitie schreef, door de
bezoekers slechts ‘eene vrijwillige gift in geld’ werd
gegeven, wordt uit de stukken niet duidelijk. De Minister van Justitie zag er
in elk geval genoeg aanleiding in om aan zijn collega
van Binnenlandse Zaken
te vragen ‘maatregelen’
te nemen. En de directeur
van de Rijksgestichten Ommerschans en Veenhuizen
zag zijn lijken liever niet
opgestuurd naar Groningen. Juts hoofd werd hierna op alcohol gezet en in
het Anatomisch Museum
bewaard tot het op een gegeven moment spoorloos
verdween. De Telegraaf
meende de kop, die als kermisattractie zo’n grote bekendheid verwierf, in 1989
te hebben teruggevonden,
maar medewerkers van de
Groninger universiteit houden het er op dat dit toch
een ander hoofd is. Zij stellen zich tevreden het een
gipsafdruk van ‘ de kop van
Jut’, die nog dagelijks te
zien is in het Anatomisch
Museum aan de Oostersingel in Groningen.

In onze tuin staan in juli weer heel veel stokrozen in volle bloei, de bloem van de maand, vandaar dat dit de
winnende foto van de maand is geworden, en in het juli nummer van het tijdschrift Home and Garden wordt
geplaatst. (foto: Gryt de Poel)

Drie jonge ooievaars in het west (foto: Hielke Boorsma)

De opruiming is begonnen!
Nu ook voor al uw catering!

Kerkstraat 40 - Buitenpost
telefoon: 0511-542564 fax: 0511-540111
kijk ook op: www.cafetwaspan.nl
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S p o r tko p p en door Bote de Haan

Scouting De Brimzen

In zijn boek “It fleanend skip” beschrijft Ype Poortinga een ruzie
tussen de Bûtenpostmer Brimsters en de Kollumer Katten. De eerste zin luidt dan ook: Tusken de Kollumers en de Bûtenpostmers
hat it noait rjoch bûterje wollen. Deze zin heeft betrekking op een
ruzie van pakweg honderd jaar geleden en is allang vergeten, behalve wanneer iemand het boek van Poortinga leest. De bijnamen hebben wel stand gehouden en worden in beide dorpen nog
steeds gebruikt. In Kollum zijn er de Kollumer kat dagen, Kollumer
kat kuier en kollumerkatpop. In Buitenpost aan de Kerkstraat bij
Nijenstein staat een kunstwerk, voorstellende een paar brimzen
(paardenvliegen) en de Scoutingploeg in ons dorp heet “De Brimzen”. Ook Kollumers zijn van harte welkom bij deze vereniging en
het botert heel goed tussen de leden van beide dorpen.
Op 21 juli 2012 stichtten vandalen
een brand in het clubhuis op het
Mejontsmaveld. Ook werden er
veel vernielingen aangericht, zo
werd er een vrijwel nieuwe fiets
vernield welke in het clubhuis
stond. Het verenigingsgebouw
was helaas onderverzekerd en de
verzekeraar verklaarde het gebouw
daarom total loss. Een deel van het
gebouw was nog intact, maar het
grootste deel was verwoest.
Nu kun je bij de pakken neer gaan
zitten te treuren maar dat hoort niet
bij scouts. Er werd een bouwgroep
samengesteld bestaande uit twee
Buitenposters Willem-Jan Hamstra en Wouter Biemold en twee
Kollumers Rochus van der Weg
en Dolf Levers. Ook andere leden,

ouders en sympathisanten hielpen
mee met de herbouw. Het viertal
Willem-Jan, Wouter, Rochus en
Dolf bleef echter verantwoordelijk
voor de herbouw. “Het geld van
de verzekeraar kregen we enige
maanden later omdat het politieonderzoek nog niet rond was, zodra
het geld was uitgekeerd konden
we eindelijk los met de herbouw.”,
vertelt Willem Jan. Via via hebben
we een noodschool kunnen kopen welke tijdelijk geplaatst was in
Rinsumageest, dit gebouw hebben
we laten verhuizen naar Buitenpost
en is hier weer opgebouwd door
een bouwbedrijf. Gelukkig zat er
nog geld in de clubkas zodat de
timmerploeg geen last had van de
onderverzekering en door konden

Vanaf links: Rochus van der Weg, Melle Steringa, Boukje Dijk welke ons namens De
Brimzen bedankt voor het werk, Willem-Jan Hamstra en Wouter Biemold. Dolf Levers
ontbreekt nog op de foto. Melle zat niet in de bouwcommissie maar heeft wel ontzettend
veel werk verricht in het clubhuis om alles weer schoon te krijgen.
(foto: nieuwsuitkollum.nl)

bouwen.
Op 20 april 2013 was dan ook de
grote dag dat het clubgebouw kon
worden heropend. Wethouder
Klaas Antuma van de gemeente Achtkarspelen hakte met een
bijl een touw door waardoor het
dekzeil voor de toegangsdeur verdween.

Wat verenig t o ns... De Swaddekuier
len en Kollumerland c.a. van elkaar
scheidt. Het riviertje vormt niet
alleen de begrenzing tussen deze
twee gemeenten maar ook tussen
het in het noordoosten open kleilandschap en het coulissenlandschap in het zuiden. Het landschap
wordt bepaald door een grote hoeveelheid beplantingen in de vorm
van houtwallen en elzensingels.
Deze houtwallen en elzensingels
liggen grotendeels evenwijdig aan
elkaar. Tegenwoordig is van het
ooit snelstromende riviertje weinig
meer over. Het riviertje stroomt
langs de voetbalvelden van v.v.
Buitenpost en het industrieterrein;
beiden zijn naar het riviertje vernoemd.
De Swaddekuier is een evenement, verdeeld over twee dagen,
Vanaf links naar rechts: Jan van der Bij, Marijke Brander, Nynke Kloosterman, Rinus Buiwaarop kan worden gekozen uit
sing, Joke Slagter, Willem Kroodsma (gehurkt) (eigen foto)
wandelroutes van 10, 20 of 40 kilometer. Het staat een ieder vrij om
1 dag, dan wel beide dagen te lopen op de door hem
Nog even en het is weer zover. De zesde editie van
of haar gekozen afstand. Op de route zijn stempel- en
de Swaddekuier vindt dit jaar op 28 juni en 29 juni
pleisterplaatsen; op deze plekken wordt ook dit jaar
plaats. Dit in tegenstelling tot de voorgaande vijf
weer gezorgd voor muzikaal vertier. Een rustpunt in de
jaren waarin we de tocht in augustus organiseerroute waar de lopers gastvrij worden ontvangen en de
den. De belangrijkste reden om de tocht circa zes
koffie klaar staat. Bij de finish zijn masseurs aanwezig
weken naar voren te halen is, dat in het verleden
om uw vermoeide spieren desgewenst weer in het gavelen in augustus (al) op vakantie zijn. Van diverse
reel te brengen, terwijl over de gehele route voldoenkanten hebben we gehoord dat er veel vakantiede EHBO’ers aanwezig zijn om kleine ongemakken te
gangers waren die de tocht graag mee hadden wilverhelpen. Een dergelijk evenement kan niet zonder
len lopen. Een bijkomend voordeel is, dat de tocht
vrijwilligers, overheid, EHBO en sponsoren. Ook divergoed gebruikt kan worden als training voor de Vierse boeren openen voor u weer hun stallen en laten u
daagse in Nijmegen.
op deze manier zien op welke wijze zij een bijdrage
leveren aan het behoud van het unieke landschap. Een
De Swaddekuier heeft in de afgelopen jaren een vaste
oprecht dankwoord aan allen die er weer voor zorgen
plaats gekregen op de wandelkalender. Steeds meer
dat het weer twee geweldige dagen worden, is dan
wandelaars nemen deel aan dit evenement en maook zeker op zijn plaats.
ken daarvoor soms een lange reis naar Buitenpost.
Ook voor dit jaar zijn er weer zes schitterende routes
Opgave is nog mogelijk via de website van de Stichgepland, waarin mooie elementen van de natuur en
ting De Swaddekuier www.swaddekuier.nl Op deze
cultuur van het Nationaal Landschap de Noordelijke
site vindt u ook de nodige informatie en tevens een
Wouden zijn opgenomen.
sfeerimpressie door middel van foto’s van de afgeloDe Swaddekuier ontleent zijn naam aan het riviertje de
pen jaren.
Swadde, het riviertje dat de gemeenten Achtkarspe-

Spits gezegde
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Wees niet bang voor een langzame vooruitgang,
wees alleen bang voor stilstand.

De Brimzen is een vereniging waar
de nadruk ligt op aktiviteiten vooral
op buiten zijn en onderlinge samenwerking van de leden. Een wedstrijdelement, zoals voetballers
en korfballers dat kennen, is hen
vreemd. Toch hebben veel leden
een uitstekende conditie. Er worden veel tochten gelopen, gekam-

peerd uiteraard met kampvuur en
allerlei andere fysieke activiteiten.
Kortom het is een heel gezonde
bezigheid om scout te zijn. De club
telt momenteel 125 leden. Kinderen vanaf 5 jaar kunnen lid worden. Er zijn zes leeftijdsgroepen,
de zogenaamde speltakken. Ieder
week zijn er ongeveer 25 vrijwilligers die zich bezig houden met het
programma, het gebouw, of als bestuurslid actief zijn. Ook is er een
website onder www.brimzen.nl.
In september 2013 wanneer het
nieuwe seizoen begint, treedt een
nieuw bestuur aan, allemaal beginnende dertigers met een lange
scoutingervaring. Voorzitter wordt
Rixt de Winter, vice voorzitter
Annemieke Tabak, Esther Hamstra-Biemold wordt secretaris en
Wieke de Boer, penningmeester.
Melle Steringa verzorgt de website en het clubblad de Brimzenpost,
dit laatste samen met Annemieke
Tabak, Esther Hamstra en Robert
van der Meer. De Brimzen is een
club die bestaat mede dank zij een
goede onderlinge samenwerking
tussen Buitenposters en Kollumers
iets wat Ype Poortinga, hij overleed
in 1985, zich in zijn stoutste dromen niet voor had kunnen stellen.

D e s p o r t foto’s

Het Switte4Energy team. Dit fietsteam uit Buitenpost zet zich nu al twee jaar in voor
kinderen met een energiestofwisselingsziekte. Op zaterdag 1 juni beklommen zij samen
met nog 280 andere deelnemers uit het hele land de Mont Ventoux, een hoge berg in
Frankrijk. Dit om geld in te zamelen voor onderzoek naar medicijnen voor deze ziekte. De
kinderen die met deze stofwisselingsziekte worden geboren worden meestal niet ouder
dan 10 jaar omdat er geen medicatie beschikbaar is. Helaas kregen de Nederlanders van
de Franse autoriteiten geen toestemming om naar de top van de berg te fietsen. Het was
té gevaarlijk, want het stormde daar met windsnelheden van 170 tot 200 km per uur. Ze
mochten niet verder fietsen dan Chalet Reynard op 6 km van de top. Achteraf maar goed
ook, want later hoorden ze dat er een zwaar ongeval op de top had plaatsgevonden waar
drie fietsers van een andere wielertocht van de berg gewaaid waren.
Op de foto vanaf links staand Doetie Nicolai, Rindert Zijlstra, Theo Wouda, Greetje Wouda
en Elmar Schraa. Zittend: Tjitze Zijlstra en Simone Wouda.

Deze sportieve man, heeft 13 keer de elfstedentocht gelopen. Zijn naam is Jappie
Wiersma. Hij woont in Buitenpost, en werkt bij garage Van den Brug, voorheen Rint van
der Meulen. Daarnaast is hij bij de Vrijwillige brandweer en heeft meegeholpen een oude
brandweerwagen te restaureren.

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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Ook Heineken-bierkoets vertegenwoordigd bij 60-jarig jubileum Concours Hippique
twaalf tot zestien jaar kunnen onder begeleiding
wedstrijden rijden. Het is belangrijk dat we de
jeugd erbij betrekken. Zo kunnen ze wedstrijdervaring opdoen op een groot evenement. De rode
draad is en blijft uiteraard de aangespannen rubrieken, met het Friese paard voor de sjees. Dat
was zo bij het eerste concours en is ook zo bij
het zestigste”.
Club van 100
Het bestuur van de Paardensportcommissie is
erg trots op zijn Club van 100-leden. Deze leden, die het Concours Hippique een warm hart
toedragen, dragen sterk bij aan de sfeer van het
evenement en zijn dus van groot belang voor
ons concours! Het kloppende hart van onze
Club van Honderd zijn onze oud-bestuursleden.
Zij vervullen voor het Concours Hippique Buitenpost een aanjagende en betrokken rol. Alléén
natuurlijke personen kunnen vriend van de Club
van Honderd worden en de bijdrage bedraagt
EUR 100,-- per jaar. Club van 100-leden hebben tijdens het
concours een goed verzorgde plaats in onze hospitalityruimte
en adopteren tevens een rubriek. Draagt u het Concours Buitenpost ook een warm hart toe en heeft u belangstelling voor
onze Club van 100, kijk dan op www.chbuitenpost.nl of stuur
een bericht naar secretaris@chbuitenpost.nl

Doe mee met de prijsvraag en win 2 entreekaarten!
Zoals we in mei al berichtten zijn we als bestuur druk bezig
met alle voorbereidingen voor het 60 jarige jubileumconcours
op woensdag 7 augustus.Zéér bijzonder is een presentatie
van het Koninklijke Staldepartement. “Waar we ook ontzettend blij mee zijn”, aldus Tiemen Dolfijn, voorzitter van de
Paardensportcommissie, is de komst van de bekende Heineken-bierkoets. Deze wordt getrokken door vier sterke en
imposante Shire-ruinen, een van de grootste paardenrassen
ter wereld. Het concours besteedt veel aandacht aan authenticiteit, maar er is ook oog voor de toekomst. “Jongeren van

kopen voor € 7,50. Op 7 augustus kosten de entreekaarten
aan de kassa € 10,00 Kinderen t/m 14 jaar hebben gratis
toegang! Voorverkoopadressen: The Readshop - Buitenpost,
Dropshop ‘Liquorice’ - Buitenpost, Kapsalon Sjiek - Kollum,
DA Drogisterij Leek - Leek, DA Drogisterij Postma - Surhuisterveen. Ook voorverkoop via onze website.
Dus…noteer woensdag 7 augustus in uw agenda! 60-jarig
jubileum Concours Hippique Locatie: Mejontsmaterrein Aanvang: 09.00 uur non-stop tot 18.00 uur.
Voor nadere informatie en online kaartverkoop bezoekt u de
website www.chbuitenpost.nl

Prijsvraag
Doe mee met de prijsvraag
en maak kans op 2 entreekaarten!
Onder de juiste inzendingen worden
5 x 2 entreekaarten verloot!
U kunt uw antwoord via de site www.chbuitenpost.nl aan
ons versturen of naar secretaris@chbuitenpost.nl
De vraag van deze maand luidt:

50% Vroegboekkorting in juni
Tot 1 juli kunt u nog via onze site met een vroegboekkorting
van 50% entreekaarten bestellen voor € 5,00 per stuk. Tot 7
augustus kunt u bij de voorverkoopadressen entreekaarten

Welke welbekende dierenarts uit Buitenpost is jarenlang
voorzitter geweest van het bestuur van de Paardensportcommissie?

Nieuwe adverteerders

Tentoonstelling schilderijen Hennie Dijk-Stel

Terug van weggeweest is Fit 4 You met de mededeling over
een gratis workshop en voor de laatste keer wil Ab van de
Oriënt u met een speciale pensioenaanbieding verrassen.
U merkt het , met het lezen van de advertenties kunt u uw
voordeel doen.

In de feestweek is er in de Doopsgezinde kerk van Buitenpost
een tentoonstelling waarin bloemen centraal staan. Hennie
Dijk-Stel uit Oudwoude zal haar schilderijen, geïnspireerd door
de bloemenpracht uit haar tuin, tentoonstellen.
Op zondag 4 augustus zullen de leden van de vrouwencontactgroep de viering verzorgen met als thema: “mij spreekt
de blomme een tale”. Verder met medewerking van Gretha
Koopmans op dwarsfluit en Willemke de Jong op piano. Een
ieder is van harte uitgenodigd om deze viering mee te maken.

P r ijs p uz zel

Openingstijden tentoonstelling:
Vrijdagmiddag 2 augustus		
Zaterdagmiddag 3 augustus
Zondagmorgen 4 augustus		
Maandagmiddag 5 augustus
Dinsdagmiddag 6 augustus		
Woensdag 7 augustus		

13.30-17.00 uur
13.30-17.00 uur
10.00-12.00 uur
13.30-17.00 uur
13.30-17.00 uur
09.30-17.00 uur

Julianalaan 12a / www.dgbuitenpost.doopsgezind.nl

D e s p o r t foto’s

door Gryteke van IJsseldijk

Hoe werkt de puzzel?
Onderstaande woorden zijn van links naar rechts, van rechts naar links,
van boven naar beneden, van beneden naar boven en diagonaal in het
Puzzel
diagram verborgen. De Mei
letters
mogen meer dan éénmaal gebruikt worden.
De overgebleven letters vormen de oplossing van de puzzel.
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beltane
karekiet
kwikstaart
stier
hemelvaart
koekoek
pinksteren
vakantie
fazant
kievit
moederdag
tweelingen

Oplossen en inleveren.
Los de puzzel op en maak kans op een prijs ter waarde van € 10,-.
Deze prijs wordt ter beschikking gesteld door De Binnenste Buiten Post.
Oplossingen – bij voorkeur op een kaartje – inleveren in de kopijbus
bij The Readshop (Nijenstein 7) vóór vrijdag 16 augustus 2013.

Oplossing prijspuzzel maart
De puzzel in het maartnummer heeft
correcte 23 inzendingen opgeleverd!
De oplossing luidde: voorjaarszonnetje
De winnaar is: Ria Dekker, Parcours 38.

Van 3 tot en met 7 juni was de avondvieraagse in en om Buitenpost. Het was de hele week prachtig weer om
te wandelen. Er waren bijna 500 deelnemers. Ook 25 bewoners van het Haersmahiem deden mee, zij liepen
een voor hen uitgestippelde route. Op vrijdag werden de deelnemers binnengehaald met muziek en showband
T.L.M Kollum. (foto’s; Hielke Boorsma).
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Ins p ir atie door Ineke Mooijweer Jilles Dirk Bijlstra: orgel hoort bij mijn leven
Sinds een jaar staat er geen orgel meer bij de familie
Bijlstra in huis. “Het nam te veel plaats in en eigenlijk
deed ik er ook te weinig mee”, bekent Jilles Dirk. Toch
kan hij zich zijn leven zonder orgel haast niet voorstellen. Ongeveer één keer in de drie weken begeleidt hij de
dienst in de Vrijgemaakte kerk in Buitenpost en daarvoor oefent hij ook op het instrument van de kerk. In
principe mag hij er net zo vaak op spelen als hij zou
willen, maar daar komt weinig van. De binding die hij
met een orgel heeft blijft echter bestaan. Die bestaat
ook al zo lang.
Toen Jilles Dirk een jongetje van acht jaar was, bezocht hij
een open dag van de muziekschool in Dokkum, waar hij geboren en getogen is. De demonstratie op het orgel maakte
zoveel indruk op hem, dat hij direct op orgelles wilde. Toen hij
een jaar of zestien was, speelde hij al in de kerk (in Driesum).
Hoewel hij niet meer precies weet waarom hij destijds nou zo
graag orgel wilde leren spelen, denkt Jilles Dirk achteraf dat
dat onbewust zijn doel was: de eredienst begeleiden. “Iets in
dat orgel sprak me aan. Sowieso is een orgel een instrument
waar je van onder de indruk kunt raken. Ik herinner me dat
ook van de keren dat ik als jongetje met mijn moeder naar orgelconcerten ging. Een orgel kan heel imposantzijn en je kunt
er bovendien alle kanten mee uit. Ik had zelf een elektronisch
orgel thuis. Daar kun je goed op oefenen, maar de speelbeleving van een echt orgel in de kerk is toch heel anders. Een
elektronisch orgel heeft geen pijpen. Bij een pijporgel hoor en
voel je de lucht stromen, zodra je het hebt aangezet. Het orgel
komt tot leven. De ruimte van de kerk waarin je speelt voegt
nog iets aan die beleving toe. Zelfs als je alleen bent, bv op
een doordeweekse dag, heeft een kerk een bepaalde sfeer.
Ik mag graag de Open Orgeldagen bezoeken die in Friesland
en Groningen georganiseerd worden. Je krijgt dan de gelegenheid om in verschillende, vaak oude, kerken op het orgel
te spelen. Daar zijn hele mooie instrumenten bij. Overal is
het weer anders. Mijn kinderen, zeven en bijna tien jaar oud,
vinden het leuk om met me mee te gaan op die open dagen.
Zij ervaren die bijzondere sfeer misschien ook. Het is moeilijk
te omschrijven wat dat nou precies is, die gevoelswaarde van
orgelspelen. Het verschilt per kerk en per orgel. Orgelspelen
heeft in elk geval iets heel fysieks. Vooral als je de registers
helemaal vol open zet, komt er veel geweld uit, als je een

Jilles Dirk achter het orgel in de Fonteinkerk. (foto: Célinanne Vellema)

groot instrument hebt. Dat voel je, als je daar zit, je voelt het
orgel spelen, je voelt de trillingen, de lucht. Wanneer je kunt
koppelen met de registers voel je ook de toetsen zwaarder
worden en dan kan het zwaar spelen worden. Dan moet je
er best wel wat energie in steken om de laatste akkoorden
eruit te gooien. Als je dan een mooi slotakkoord hebt, knalt
het wel heel mooi door zo’n kerk. Het galmt! Maar andersom ook: wanneer je een mooi warm orgel hebt en je speelt
een rustig stuk, dan klinkt het in zo’n kerk ook prachtig. Bij
het begeleiden heb ik, denk ik, meer met ‘groot en stevig’
dan met ‘klein en intiem’. Voor sommige liederen is echter
een orgelbegeleiding niet geschikt; er wordt daarom ook elke
week een pianist ingeroosterd. En er zijn steeds vaker andere instrumentalisten aanwezig in de dienst, bv koperblazers
of een combo en dan staat het samenspelen weer meer op
de voorgrond. Dat is ook een leuk aspect. Sowieso vind ik
het mooi dat meer mensen zich inzetten voor de dienst: ik
hoef beslist geen ‘alleenheerser’ te zijn. Het is wel zo dat
orgel en kerk al heel lang met elkaar verbonden zijn. Zelfs
bij orgelconcerten is er bijna altijd een link met geestelijke
muziek. Een verklaring zou kunnen zijn dat je op een orgel
wat betreft volume altijd wel over een grote groep heen kunt
komen. Toch is het niet zo dat ik altijd maar hard speel. Ik

probeer juist goed naar de tekst te kijken. Als er bv in een lied
over stilte wordt gesproken, illustreer ik dat door in een zacht
register te spelen. Is er sprake van een loflied, dan laat ik dat
ook horen, door een daarbij passend register te gebruiken. Zo
kun je de gemeente laten zien en horen wat ze zingt. Ik vind
het mooi om op die manier te werk te gaan; ik zie dat als mijn
taak. De mensen ervaren dat ook zo en waarderen het wel.
‘We hebben mooi gezongen’, zeggen ze dan na afloop tegen
me. Natuurlijk heb ik ook wel eens wat minder inspiratie. De
dominee bepaalt wat er gezongen wordt, afhankelijk van de
liturgie. Het ene lied spreekt me meer aan dan het andere,
maar ik probeer er wel altijd iets van te maken. Het speelt lekkerder als de gemeente de liederen kent en goed meezingt.
De stukken voor en na de dienst mag ik zelf uitzoeken, als ze
maar passen bij de liturgie. Of het een speciaal gevoel geeft
om op een aparte plaats te zitten? Och, in sommige oude
kerken zit het orgel op een moeilijk bereikbare plek en dan is
het wel bijzonder om je weg daarnaar toe te vinden en er te
mogen zitten. En als ik bij ons in de kerk boven bij het orgel
ben, kan ik natuurlijk de hele ruimte overzien. Ik zie mensen
die ingespannen zitten te luisteren, anderen die even zitten
te knikkebollen, iemand met een mobieltje. Dat is alles: ik zie
het en doe er verder niets mee. Of je er nu naar luistert of zelf
speelt: muziek heeft een ontspannende werking. Ik heb wel
eens een dag dat ik minder lekker in mijn vel zit, moe ben of
gespannen. Het kan dan gebeuren dat mijn vrouw zegt: ‘Ga jij
maar naar de kerk om eens lekker alleen orgel te spelen’. En
ook al heb ik misschien geen zin, als ik dan toch ga, voel ik me
daarna weer goed. Tijdens het spelen komt er rust, je gaat
op in de muziek, denkt aan niets anders en kunt daardoor je
gedachten verzetten. Bij het begeleiden van de dienst komt
daar nog de dimensie van de religieuze beleving bij: je speelt
tot eer en lof van God. Je voelt het wanneer de gemeente dat ook beleeft. Dat gebeurt met name op de momenten
dat een lied veel indruk maakt op de gemeente of heel goed
past in een dienst. Het komt vooral bij een slotlied regelmatig
voor dat als ik aanzet, de gemeente merkt dat er wat gaat
gebeuren en dat je dan al voelt dat men extra lucht hapt om
uit volle borst mee te kunnen zingen. Je vormt dan samen
één groot geheel. Ik zit boven bij het orgel en heb door de
muziek contact met de gemeente beneden. Als je merkt dat
de gemeente je aanvoelt en met je mee gaat, dat ze vanuit de
tenen meezingt: dat raakt je diep.”

Voor al uw vakantielectuur!
Ruim 800 tijdschriftentitels
en ruim 5.000 boeken.
Wij wensen u een prettige vakantie.

Vergeet niet uw knutselmateriaal voor de vakantie!!

Pe r so n a l Tra i ni ng ui tprober en?
D a t ka n ! P rob e e r vri j b l ijvend 2 lessen!
W WW. P E R SO NA LT R A INERFORYOU.NL

Hoveniersbedrijf

P. Douma

voor vakkundig snoeiwerk en tuinonderhoud

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

West 33, Buitenpost, tel. 0511-543870, www.eikenvaten.nl
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Cursusprogramma najaar 2013
Keramiek 1
Maandagochtend : 09.00 – 11.00 uur
Start: 16 september
Hoe vaak: 10 lessen
Kosten: € 95,- ( excl. mat. )
Opgave/inlichtingen: Joyce van der Laaken
Tel.: 0511 542465

Leesgroep
Woensdagavond: 19.30 – 21.00 uur
Start: 10 okt.; 21 nov.; 16 jan.; 6 mrt.
Hoe vaak: 4 avonden
Kosten: € 29,Opgave/inlichtingen: IJttje Veenstra
Tel.: 0511 840221

Computercursus 2 (oproep)
Donderdagavond: 19.30 – 21.30 uur
Start: september bij voldoende deelname
Hoe vaak: 10 keer
Kosten: € 75,Opgave/Inlichtingen: Johan Kootstra
Tel.: 0511 541322

Digitale fotografie (oproep)
Maandagavond: 19.30 - 21.30 uur
Start: september bij voldoende deelname
Hoe vaak: 10 lessen
Kosten: € 85,Opgave/inlichtingen: Johan Kootstra
Tel.: 0511 541322

Edelsmeden
Woensdagavond: 19.30 – 21.30 uur
Start: 19 sept. 3, 17, 31 okt.; 14 en 28 nov.
Hoe vaak: 1 x per 2 weken
Kosten: € 75,- ( incl. mat. behalve zilver )
Opgave/inlichtingen: Joyce van der Laaken
Tel.: 0511 542465

Workshop Bloemen (oproep)
Donderdagavond: 19.30 – 21.30 uur
Start: bij voldoende deelname Kerst en Pasen
Kosten: € 20,00 / € 25,Opgave/ inlichtingen: Joke de Vries
Tel.: 0511 543803

Computercursus 1 (oproep)
Dinsdagochtend: 09.30 – 11.30 uur
Start: september bij voldoende deelname
Hoe vaak: 10 keer
Kosten: € 75,Opgave/inlichtingen: Johan Kootstra
Tel.: 0511 541322

Spaans (oproep)
Dinsdagavond: 19.30 – 21.30 uur
Start: 25 september
Hoe vaak: 12 lessen per jaar elke 14 dagen
Kosten: € 110,Opgave/inlichtingen: Joyce van der Laaken
Tel.: 0511 542465

Quilten (oproep)
Dinsdagochtend: 09.00 - 11.00 uur
Start: september
Hoe vaak: 6 lessen per jaar
Kosten: € 48,Opgave/inlichtingen: Joke de Vries
Tel.: O511 543803

Tekenen en schilderen
Woensdagavond: 19.30 – 21.30 uur
Start: september tot december
Hoe vaak: 10 lessen
Kosten: € 85,- ( excl. mat. )
Opgave/inlichtingen: Joyce van der Laaken
Tel.: 0511 542465

Schilderclub
Dinsdagmiddag: 13.00 – 15.30 uur
Start: 17 september wekelijks
Hoe vaak: 10 lessen per half jaar
Kosten: € 110,Opgave/inlichtingen: IJttje Veenstra
Tel.: 0511 840221

Muziek op schoot (oproep)
Donderdagochtend: 09.45 – 10.30 uur
Start: bij voldoende deelname en
in overleg met cursisten
Hoe vaak: 10 keer
Kosten: € 68,Opgave/inlichtingen: Evertje Gatsonides
Tel.: 0511 542772

Fotoclub
Dinsdagavond: 19.30 - 21.30 uur
Start: september
Hoe vaak: 1 keer per maand ; 8 lessen per jaar
Kosten: € 75,-?
Opgave/inlichtingen: Johan Kootstra
Tel.: 0511 541322

Workshop Pretex (oproep)
Donderdagavond: 19.30 – 21.30 uur
Start: bij voldoende deelname
Kosten: € 20,- / € 25,Opgave/inlichtingen: Joke de Vries
Tel.: 0511 543803

Keramiek 2 (oproep)
Donderdagochtend: 9.00 - 11.00 uur
Start: september
Hoe vaak: 10 keer
Kosten: € 95,Opgave/inlichtingen: Joyce van der Laaken
Tel.: 0511 542465

Luisteren naar muziek (oproep)
Dinsdagavond: 19.30 – 21.30 uur
Start: 1 okt.; 12 nov.; 26 nov.;10 dec.;
4 febr.; 18 febr.; 4 mrt.; 18 mrt.
Hoe vaak: 8 lessen per jaar
Kosten: € 70,Opgave/inlichtingen: Evertje Gatsonides
Tel: 0511 542772

Keramiek 3 (oproep)
Donderdagmiddag: tijd nader te bepalen
Start: september bij voldoende deelnemers
Hoe vaak: 10 keer
Kosten: € 95,Opgave/inlichtingen: Joyce van der Laaken
Tel.: 0511 542465

Kruidencursus (oproep)
Woensdagavond: 19.00 – 21.00 uur
Start: mei en juni 2014!
Hoe vaak: 3 keer
Kosten: € 30,Opgave/inlichtingen: Evertje Gatsonides
Tel.: 0511 542772

Keramiek 4 (oproep)
Donderdagavond: 19.30 – 21.30 uur
Start: september
Hoe vaak: 10 keer
Kosten: € 95,Opgave/inlichtingen: Joyce van der Laaken
Tel.: 0511 542465

Gratis kennismakingsavond klassieke muziek
Op 1 oktober start in It Koartling een nieuwe serie van
acht avonden met Rudolf Nammensma. De eerste
avond is gratis toegankelijk voor iedere belangstellende.
Is het iets voor mij? De schoonheid van klassieke muziek ontdekken. De geschiedenis erachter. En ook nog
concerten meemaken, live, door bijvoorbeeld met korting naar een optreden van het Noord Nederlands Orkest te gaan. Of via projecties van delen van concerten
op een groot scherm.
Al enige jaren neemt Rudolf Nammensma, muziekwetenschapper en recensent van de Leeuwarder Courant,
zijn toehoorders in It Koartling mee op een avontuurlijke ontdekkingsreis, kriskras door de klassieke muziek.
Hij vertelt erover, intrigerend en op een laagdrempelige manier. Bijvoorbeeld over de muziek aan het hof

van de Russisch tsaren. Of over Chopin, tijdens zijn
eerste concerten in Parijs. Ook besteedt hij aandacht
aan genres en stromingen. Wat is een symfonie? En
hoe heeft die zich door de eeuwen heen ontwikkeld?
De Mattheus Passion van Bach. De concerten van
Vivaldi. En de laat-romantische Britse componisten.
,,Het zijn altijd reuze inspirerende avonden waarop ik
veel aan de weet kom en ook veel nieuwe zaken ontdek. Niet zelden schaf ik naar aanleiding van zo’n avond
een cd of dvd aan. Het leuke is dat Nammensma ook
geïnteresseerd is in onze meningen en ervaringen.
Nammensma :,,Hoe meer mensen deelnemen, hoe
leuker en inspirerender de avonden worden. Voor mij.
En voor de cursisten.”
Graag van te voren opgeven bij Evertje Gatsonides
0511 542772 of email: evertje.gatsonides@upcmail.nl

Leer Spaans in It Koartling
Sociaal Cultureel Werk It Koartling in Buitenpost geeft
na de zomer een cursus Spaans. Gaat u graag naar
Spanje en/of vind u het leuk om die taal te leren, dan
is deze cursus precies iets voor u. In 12 lessen, die om

de twee weken worden gegeven, wordt u het Spaans
bijgebracht. De cursus start op 25 september. Als u
interesse heeft kunt u zich opgeven bij: Joyce van der
Laaken 0511 542465 Of email: laaken25@live.nl

Tekentechnieken (oproep)
Donderdagavond: 19.30 – 21.30 uur
Start: bij voldoende deelname
Kosten: € 110,Opgave/ inlichtingen: IJttje Veenstra
Tel.: 0511 840221

Workshop Sieraden van glas (oproep)
Avond te bepalen in samenwerking met cursisten
en cursusleiders.
Evenals de prijs.
Opgave/inlichtingen: Joke de Vries
Tel.: 0511 543803
Typecursus voor kinderen
Start in oktober
12 lessen
Voor kinderen uit groep 7 en 8 van de basisschool.
Cursusleidster Tjikke Barwegen
Tel.: 0511 543568 of 06 36217409
Meer informatie: gigakids.nl

Voorwaarden deelname cursussen
- U kunt zich telefonisch, persoonlijk of per e-mail voor een cursus aanmelden. Dit kunt u doen bij de contactpersoon die bij de betreffende cursus wordt vermeld, of via het algemene e-mailadres: cursuswerk@itkoartling.nl
- Uw aanmelding geldt voor de volledige duur van de cursus. Na aanmelding ontvangt u een schriftelijke bevestiging, waarin tevens het verschuldigde cursusbedrag wordt vermeld.
- Het cursusbedrag moet binnen tien dagen na ontvangst van de bevestiging worden overgemaakt ophet in de brief vermelde bankrekeningnummer. In uitzonderingsgevallen is gespreide betaling van het cursusgeld
mogelijk.
- Afmelden kan tot 1 week (7 dagen) vóór aanvang van de cursus. Bij
onderbreking van de deelname aan een cursus is terugbetaling van het
cursusbedrag of een deel daarvan slechts bij hoge uitzondering mogelijk.Alle cursussen zijn onder voorbehoud van voldoende deelname. Indien
een cursus géén doorgang kan vinden wordt u daarover tijdig geïnformeerd. Data en tijdstippen van de cursus kunnen wijzigen. In voorkomend
geval zal zo mogelijk in overleg met u een andere datum of tijdstip worden
bepaald.- In het cursusbedrag is het gebruik van koffie of thee inbegrepen.
Eventuele materiaalkosten (i.c. eigen verbruiksmateriaal) en andere bijkomende kosten zijn niet in het cursusgeld begrepen en komen dus voor
uw rekening.

P e r so n a l Tra i ni ng ui tprober en?
D a t kan ! P rob e e r vri j b l ijvend 2 lessen!
W WW. P E R SO NA LT R A INERFORYOU.NL

De Binnenste Buiten Post

A nne’s A nsichten door Anne van Lune

p a g i n a 19

Tuin( b e) leven
juni
Vrijwilliger bij De Kruidhof

Deze maand geen dorpsgezicht maar een foto uit 1973, van de club van dertien gefotografeerd voor het Jeltingahuis. In de naoorlogse
opbouwperiode werd in 1953 in ons dorp, door de club van dertien, het Concours Hippique opgezet en georganiseerd. Nu, 60 jaar later,
laat deze foto de gouden ploeg zien die alles mogelijk gemaakt heeft. Met veel enthousiasme, doorzettingsvermogen en creativiteit hebben zij het initiatief genomen tienduizenden naar Buitenpost te trekken en te laten genieten. Achterste rij vanaf links. Wietse Hoeksma,
Jurjen P. Bulthuis, Abe Bolling. Jaap Elzinga. 2e rij Klaas J. de Vries en Gerrit Kamstra. Voorste rij Bonne IJlstra, Geert P. Bosma, Auke van
de Witte, Anton Haytink, Andries Brouwer, Bartele O. v.d. Ploeg en Rink A. Jacobi.

Enorm van der Veen nu ook Erkend Sikkens Specialist!
Sinds kort mogen wij ons ‘erkend Sikkens specialist’ noemen. Voorwaarde hiervoor is o.a. dat
wij de deskundigheid op verfgebied kunnen
bieden die AkzoNobel hieraan stelt. Hiervoor
hebben wij met goed gevolg een aantal trainingen gedaan.
Exclusief voor de ESS-dealers heeft AkzoNobel een speciale kleurenlijn samengesteld: het 200 kleuren stalenboek. Dit zijn kleurstalen die u kunt vergelijken met elementen uit uw in- of exterieur.

Elke maand vertelt een vrijwilliger van De Kruidhof over zijn of haar
werk. Deze keer is Sietie Haagsma aan het woord. Sietie is met de Kruidhof in aanraking gekomen via een stage opdracht van de Vrouwenvakschool in 1996. Zij heeft de plantencatalogus herschreven die danig aan
vernieuwing toe was. Het beviel haar zo goed bij De Kruidhof, dat zij
als vrijwilligster is gebleven. Eerst in het winkeltje, waar toen nog van
alles werd gedaan dat nu over verschillende onderdelen van de tuin is
gespreid: plantjes afrekenen, kruidenthee zetten. Op het terrasje voor
de winkel stonden een paar stoelen en tafeltjes voor de gasten, die zij
koffie en thee serveerde. Voor dat terrasje was een boerenbloementuin
die op verzoek van onder andere Sietie opnieuw elders is aangelegd.
Nu werkt Sietie als gids en één van de mooiste herinneringen die ze
heeft is aan het bezoek van de
(oude) mijnheer Van Os. Van Os
heeft aan de wieg gestaan van
de geneeskruidenverzameling.
Hoogbejaard opende hij de Geneeskrachtige Kruidentuin die
naar hem is vernoemd. Een jaar
daarvoor bezocht hij de Kruidhof en waarschijnlijk heeft Sietie hem bij die gelegenheid gezien en gesproken. ‘J e kon zien
dat hij trots was op de tuin. Het
gaf hem een enorme voldoening zoals de tuin erbij stond,
zo verzorgd en uitnodigend.
Hij vond het ook geweldig dat
er zoveel rondleidingen werden
gegeven. En ja, dan ben je zelf
ook trots één van die rondleiders te zijn.’Het leuke aan rondleiden is dat je zoveel verschillende groepen hebt. Soms groot, soms klein, soms gaat het om oudere
en soms om jonge mensen. Daarop pas je natuurlijk het verhaal aan.
Sietie geeft bezoekers ook tips over andere activiteiten in de buurt, een
beetje in de hoop dat mensen weer eens terugkomen. Want de tuin is
nooit hetzelfde, elk seizoen is anders. Een andere bijzondere herinnering die Sietie heeft aan een groep bezoekers gaat over de rondleiding
die zij gaf aan een Surinaams koor uit Amsterdam. ‘Toen we bij de Muziektuin waren aangekomen en ik daarover had verteld, vroeg ik hen
of zij iets voor ons wilden doen. Ik weet dat jullie een koor vormen. Zouden jullie wat voor ons willen zingen? En dat deden ze! Ze zongen wel
drie Surinaamse liederen. Natuurlijk kwamen andere bezoekers daarop af. Fantastisch toch!’ Zo zie je maar weer: Sietie heeft groot gelijk als
ze zegt dat de tuin steeds anders is. Niet alleen de bloemen en kruiden.
Het kan je zo maar gebeuren dat een concert je ten deel valt als je niets
vermoedend langs de Muziektuin wandelt
Nicoline Hooijmans

Als ESS-dealer kunnen wij u ook een heus “Huispaspoort’ uitreiken. In dit paspoort kun u per vertrek noteren
welke kleurnummer zijn gebruikt. Heel gemakkelijk als er iets moet worden overgeschilderd en het oude blik
is inmiddels weggegooid….. Dit paspoort ontvangt u gratis bij aankoop van Sikkens verf.
Om dit alles te vieren ontvangt u deze zomer een leuke korting bij aankoop van Sikkens EPS- of SB-buitenverf!!

Enorm van der Veen: ons advies kost u niets!

De vrijwilliger die in het meinummer centraal stond was Annie de Bruin. Daar stond geen
foto bij. Dus hierbij alsnog een foto van haar.

Dave
Door

WillemAlexander
en Maxima in
Fryslân

Even later...
Wilt u ook
fierljeppen?

In Fryslân is het
ons toch te nat!

