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Druk bezochte oogstdag in De Kruidhof

(foto): Hielke Boorsma

Op zaterdagmiddag 12 oktober werd het seizoen van De Kruidhof weer afgesloten met de jaarlijkse oogstdag. Er was weer grote belangstelling
voor de oogst van verschillende oude appel- en perenrassen. Ook was er weer aan de kinderen gedacht, zij konden zich weer naar hartelust
uitleven bij het pompoensnijden. Een mooie afsluiting van een goed seizoen.

Va n d e re d a c t i e Werkzaamheden Voorstraat
Wat verenigt ons...

Januari 2010 startte deze rubriek
in De Binnenste Buiten Post. De
redactie had uitgezocht dat Buitenpost een rijk verenigingsleven
kende en dat het zeer de moeite
waard zou zijn iedere vereniging
in de gelegenheid te stellen zich in
onze dorpskrant te presenteren.
Dat werd een succes, want in de
afgelopen vier jaren profileerden
ruim veertig verenigingen en organisaties zich met een zo inspirerend mogelijk verhaal, vergezeld
van foto. Nu is het zo dat het einde
van de lijst in zicht komt. In dit
nummer van De Binnenste Buiten
Post wordt koersbal in Herbranda
voor het voetlicht gebracht. In
november aanstaande zal buurtvereniging De Spikant zich voorstellen en in december zal buurtvereniging Mûnewyk deze rubriek
afsluiten. December 2009 stelde
buurtvereniging De Voorzoom
zich eigener beweging voor, omdat
men de aankondiging van de rubriek Wat verenigt ons… gelezen
had. Buitenpost kent vast meer
buurtverenigingen die ons als redactie niet bekend zijn en niet in
de gemeentegids staan. Wij doen
hier graag de oproep zich bij de redactie te melden door een berichtje te sturen naar: bibupost@gmail.
com of door even telefonisch contact op te nemen met één van de
redactieleden. Mochten er nog andere Buitenposter verenigingen of
organisaties zijn, die nog niet in
De Binnenste Buiten Post gestaan
hebben, maar wel eens op deze
manier in de openbaarheid willen
komen, laten die zich dan ook op
de hierboven aangegeven wijze
even melden. Het is een kleine
moeite en levert gratis prima publiciteit op.

Na een inspraakperiode van ruim een half
jaar zijn in juli 2012 de deﬁnitieve plannen
voor de Voorstraat gepresenteerd. Het afgelopen jaar zijn de plannen verder in detail
uitgewerkt in een bestek. Ook werkzaamheden aan de Herbrandastraat, De Schepperstraat, de Stationsstraat, de Schoolstraat en de Julianalaan maken nu deel uit
van het werk. De bedoeling is dat het West,
het Oost en een ﬂink deel van het centrum
vóór de Kerst klaar zijn.
Planning
In overleg met de aannemer, vertegenwoordigers van de middenstandsvereniging BuVo, aanwonenden en de Vereniging Plaatselijk Belang,
is een planning van de werkzaamheden opgesteld. De aannemer pakt West en Oost tegelijkertijd aan, waarbij West voor het overgrote deel
van de tijd gewoon berijdbaar blijft op asfalt. Het
grootste deel van het werk zit in de aanpak van
de parallelwegen aan weerszijden van dit weggedeelte. Met borden wordt aangegeven dat
het centrum en de winkels bereikbaar zijn. Het
voordeel van deze gelijktijdige aanpak is dat een
deel van het centrum (ruim) vóór Sinterklaas en
Kerst gereed is. De rest van het werk wordt dan
vóór de zomervakantie 2014 afgerond.
1 december 2013 – 1 april 2014
Het centrum vanaf de Parklaan tot en met de
Bakkershoeke wordt in twee gedeelten geknipt
vanwege de bereikbaarheid en bevoorrading
van de achterliggende winkels Poiesz, Lidl en
Coop. De Jeltingalaan en de Stationsstraat krijgen tijdens het werk een belangrijkere ontsluitingsfunctie dan in de huidige situatie. Wanneer
dat nodig blijkt, komt er een parkeerverbod op
de Stationsstraat.
1 april 2014 – 1 juni 2014
De Herbrandastraat fungeert als afsluiter, omdat de ﬁetsers dan veilig en zonder hinder via
de Bakkershoeke en de Stationsstraat richting
station en Kollum kunnen ﬁetsen.
De werkzaamheden oon de oostkant van de Voorstraat
vorderen gestaag. (foto’s: Hielke Boorsma)
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Romantiek in de raadzaal

Achtkarspelen 675 jaar laatste activiteit in bibliotheek

Zaterdag 16 november organiseert Stichting Cruising for Jesus een studiedag en een Pitstopdienst. Het programma begint vanaf 10.00 uur met een
studie evangelisatie door Arie de Paauw, vervolgens een studie over bidden voor de zieken door Ronald Plat en met zijn alleen gaan we verschillende winkelcentra’s in. Om 19.30 uur zal er nog een Pitstopdienst/genezingsdienst worden gehouden. Dit alles zal plaats vinden in de Fonteinkerk
aan de Achtkant 48 in Buitenpost. Meer informatie over ons en over deze
dienst vindt u op: www.cruisingforjesus.nl.

Dinsdagavond 15 oktober was er in de bibliotheek
een lezing van Simon Hoeksma aan de hand van zijn
boek Achtkarspelen rond de tweesprong van Lauwers
en Oude Ried: de geschiedenis van Achtkarspelen,
met gedichten en muziek van Ate Grypstra en zang
van Bertina Grypstra. Een boeiende avond waar een
aandachtig gehoor de nodige vragen had die allemaal
beantwoord konden worden. Het begon met het gedicht Octo Parrochiae, geschreven voor de start van
Achtkarspelen 675 jaar. Daarna het verhaal over het
ontstaan van alle dorpen in onze gemeente, over oude
kloosters en oude kerken. Afgewisseld met de gedichten van de Wâlddichter van Achtkarspelen. O.a. over
de Grytmannen wat weer aansloot bij het verhaal van
Simon Hoeksma. En afgewisseld met zang van Bertina
Grypstra, begeleid op de gitaar door Ate. Een boeiende
avond die te snel was afgelopen.

Wie wil er nou geen Tien?
Op zondag 27 oktober is het weer zover! Dan wordt er weer een kinderdienst georganiseerd door team kinderwerk van de christengemeente
in Buitenpost. Het gaat over TIEN… Maar wat TIEN? Letters? Schapen?
Mensen? En wat gaat er gebeuren...? Iedereen wil toch wel TIEN? Kom
het samen met ons ontdekken en beleef het avontuur.
Hopelijk willen jullie allemaal een TIEN en zien we jullie samen met je
vriendjes, vriendinnetjes en familie op zondag 27 oktober om 10.00u in het
Lichtbaken aan de Marconistraat 5! Iedereen is welkom!

MS fonds bestaat twintig jaar
Op 28 oktober 2013 is het precies twintig jaar geleden dat het Nationaal
MS fonds is opgericht door vijf mensen met Multiple Sclerose (MS). Tijd
voor een feestje? Nee, helemaal niet. Twintig jaar geleden is het MS Fonds
opgericht omdat er destijds geen voorlichting over het ziektebeeld was.
MS werd toen een spierziekte genoemd en op de enige brochure die er
was stond een rolstoel afgebeeld. Helaas wordt vandaag de dag MS nog
steeds verward met een spierziekte. Omdat we dit jaar, voor iedereen die
MS heeft (17.000), graag een collectant op de straat zouden zien tijdens
de collecteweek in november. Het aantal collectanten staat vandaag op
13.047. Een prachtig aantal voor de steeds maar groeiende MS collecte.
Maar we kunnen dus nog wel wat collectanten gebruiken!

Uitnodiging dialoog op vrijdag
8 november in Achtkarspelen
Wanneer had jij/had u voor het laatst een boeiend gesprek?
We willen u/jou graag welkom heten op de eerste dag van de dialoog die
in Achtkarspelen gehouden gaat worden. Al voor het 13e jaar wordt in heel
Nederland de dag van de dialoog gehouden. In Friesland is het vorig jaar
gestart op drie plaatsen. Nu doet ook Achtkarspelen mee!
Wat is dialoog?
In een prettige omgeving ga je/gaat u onder begeleiding van een getrainde
dialoogbegeleider in gesprek met elkaar over het thema “Verschil mag er
zijn” met behulp van de vier stappen methode: kennismaken; ervaringen
delen; dromen; zelf in actie komen.
Wat doet dialoog?
• Geeft je tijd om te spreken en te luisteren
• Maakt magische momenten
• Verkleint afstand tussen jou/u en andere mensen
• Creëert begrip, tolerantie en nieuwe verbindingen tussen gesprekspartners.
Nieuwsgierig?
Wil je/wilt u graag een dialoog meemaken of opgeleid worden tot dialoogbegeleider? Op 8 november staan op verschillende plaatsen in o.a. Buitenpost, Surhuisterveen en Stroobos dialoogtafels waar je je/u zich voor op
kunt geven. Er zijn dialogen op de morgen, de middag of de avond, dus
kijk wat u/je het beste past. U kunt zich ook opgeven zonder voorkeur,
dan delen wij u ergens in waar nog plaats is. Kijk op www.achtkarspelenindialoog.nl of www.frieslandindialoog.nl voor meer informatie en opgave.
U/Je kunt ook bellen met de lokale coördinator van Achtkarspelen, Martje
Schuring uit Stroobos op telefoonnummer 06 11 92 73 23. Zij vertelt graag
meer over de dag en de locaties. Als ze in gesprek is graag haar voicemail
inspreken dan neemt zij contact met u of jou op. U/je bent welkom!

D e foto

De buren Frijling en Stiksma (Haersma de Withstraat) genieten van het oktoberzonnetje
op1 oktober rond 17.00 uur ‘s middags. (foto: Gerbina Pander)

Ate en Bertina Grypstra. (foto: Klaas van der Schuit)

Bowlen jonge mantelzorgers
Speciaal voor jonge mantelzorgers organiseren KEaRN
Welzijn en Fawaka op vrijdag 25 oktober vanaf 15.30
uur in Bowling de Kaden in Drachten een Fundag.
We gaan samen bowlen en eten. Kortom een gezellige middag en kennismaken met andere jongeren die
thuis ook voor iemand zorgen.

mantelzorgondersteuners’ actief, Johannes van Wieren en Liesan Veenstra. Zij organiseren fundagen maar
proberen er ook te zijn wanneer jongeren vragen of
problemen hebben of wanneer iemand gewoon eens
over haar of zijn situatie wil praten. Ook ouders of andere betrokkenen kunnen contact met ze opnemen.

Jonge mantelzorgers
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. Naar schatting gaat het hierbij om ongeveer een kwart van alle kinderen en jongeren! Jonge mantelzorgers kunnen tegen allerlei dingen
aanlopen. Minder tijd voor school of vrienden, veel verantwoordelijkheid in de huishouding, over het hoofd
gezien worden. Door het af en toe organiseren van
een activiteit willen wij ze een leuke dag bezorgen.

Bowlen!
Op 25 oktober is de volgende fundag. Iedereen van 10
tot 21 jaar die jonge mantelzorger is en in Achtkarspelen of Tytsjerksteradiel woont, is van harte uitgenodigd
om mee te doen. We gaan bowlen en daarna 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 kun je dit bij aanmeldingen aangeven.

Jonge mantelzorgondersteuners
In Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel zijn twee ‘Jonge

Voor meer informatie en opgave (kan tot 17 oktober)
kun je contact opnemen met: Achtkarspelen: Johannes van Wieren, johannes.van.wieren@kearn.nl, tel.
0511 465200, Tytsjerksteradiel: Liesan Veenstra, liesan.veenstra@kearn.nl, tel. 0511 465200 of via Fawaka: info@fawaka.nu, tel. 0519 292223

Buitenpost krijgt Glazen Huis op 5, 6 en 7 december
Op 5, 6 en 7 december 2013 krijgt Buitenpost een Glazen Huis. Het is een verwijzing naar de mobiele studio
van 3FM Serious Request, die dit jaar Leeuwarden
aandoet. Twee weken voordat het spektakel in Friese
hoofdstad losbarst, geeft de Stichting De Kleine Waker in het centrum van Buitenpost het startschot voor
een eigen Glazen Huis. Bezoekers kunnen in een verwarmde tent verschillende dj’s aan het werk zien. Ook
zijn er optredens van artiesten.
Het doel van het Buitenposter Glazen Huis is aandacht
te vragen voor het thema van 3FM Serious Request
van dit jaar, namelijk kinderen die sterven door diarree. Jaarlijks komen 800.000 kinderen onnodig om het
leven door de gevolgen van diarree. Een deel van de
geldinzameling van de actie in Buitenpost zal worden
aangeboden in het Glazen Huis in Leeuwarden. Hiervoor is de stichting in gesprek met Serious Request
om dit live in de uitzending te doen. Een kleiner deel
van de opbrengst gaat naar een goed doel in Bulgarije.
Feest
De Kleine Waker wil van donderdag 5 tot en met zaterdag 7 december voor een geweldig feest in Buitenpost zorgen. In een verwarmde tent zullen diverse

Zondagmiddaglezing
Op zondagmiddag 17 november houdt Cees Smedema, de vader van Redmar Smedema, een lezing in de
Doopsgezinde kerk. Redmar is in 2010 overleden aan
de gevolgen van de klappen die hij van enkele jongens
kreeg in discotheek Quatrebras, nu Club Prins. Als politieman is hij vaak ambtshalve betrokken geweest bij
politieonderzoeken na een misdrijf, gevolgd door een
rechtszaak. Maar deze keer staat hij aan de andere
kant. Hij heeft een boek over Redmar, over het verdriet
van het gezin en over de rechtszaak geschreven. Hoe
verwerkt een vader het verlies van zijn zoon? Hoe is
het voor de rest van zijn gezin geweest? Hoe heeft het
zijn leven veranderd? Hoe kijkt hij tegen de verdachten
aan? Dit zijn vragen die bij ons opkomen als we over
zijn verhaal horen. Dergelijke vragen worden in de lezing beantwoord. Heeft u zelf nog vragen voor hem: er
is gelegenheid deze te stellen. De lezing wordt gehouden in de Doopsgezinde kerk aan de Julianalaan 12a te
Buitenpost en begint om 14.30. Wij hopen u te mogen
verwelkomen.

bekende dj’s en artiesten optreden. De stichting heeft
inmiddels een zendvergunning ontvangen. Hiermee
krijgt het evenement een meer dan regionaal karakter
en kan De Kleine Waker Buitenpost promoten. Naast
een radiosignaal in de ether, is de muziek mondiaal via
internet te horen. Ook zullen er beelden via het web
worden uitgezonden. Op zaterdag maakt het Glazen
Huis onderdeel uit van een grote kerstmarkt in het
centrum van Buitenpost. Meer informatie staat op
www.kleinewaker.nl.
Bulgarije
Stichting De Kleine Waker is een nieuwe stichting
uit Buitenpost. De stichting verzorgt evenementen
in de vorm van feesten binnen Achtkarspelen. De
winst daarvan wordt voor de volle 100% ingezet in
het verbeteren van het leefklimaat in weeshuizen en
bejaardentehuizen in Bulgarije. Vrijwilligers reizen zelf
af naar de plek waar de hulp het meest nodig is en
kopen daarvoor de benodigde materialen en voedsel.
Op deze wijze blijft er niks aan de strijkstok hangen. De
vrijwilligers van De Kleine Waker hebben de tijd en de
knowhow om vanuit het welvarende Nederland in de
vorm van evenementen iets te doen voor landen waar
de nood hoog is.

Bazar/rommel- & boekenmarkt en nog veel meer…
Op vrijdag 15 november a.s. wordt er in de Doopsgezinde kerk weer de jaarlijkse bazar en rommelmarkt
gehouden. Zowel voor de kinderen als voor de volwassenen is er van alles te doen. Boekenverkoop, rad van
avontuur, rommelmarkt, amerikaanse loterij, verkoop
van gebreide sokken, de boetiek met bloemstukjes en
leuke cadeautjes. U kunt de eerste 5 december aankopen hier vast doen! ’s Avonds vanaf 19.00 uur ruimen
wij de rommelmarkt op! Neem een grote tas mee en
vul die voor € 2.50! Dit alles in de Doopsgezinde kerk,
Julianalaan 12a te Buitenpost. De tijden zijn van 14.00
tot 17.00 en van 19.00 tot 20.30 uur. Wij hopen u te
mogen verwelkomen.

Al gelezen?

™

> Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van
de EHBO-vereniging Buitenpost-Gerkesklooster is het trouwe lid Ritske Hofstede uit
Buitenpost in het zonnetje gezet. Hofstede
heeft in 1973 zijn EHBO-diploma gehaald in
Buitenpost en is inmiddels veertig jaar lid van
de vereniging. Vanwege dit heugelijke is hij
ook vereerd met een speldje van de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO, dat door
voorzitter Jan van der Bij werd opgespeld.
> Het aanvragen van een paspoort of ID-kaart in
de wintermaanden, wordt per 1 januari vijf euro
duurder in Achtkarspelen. Dit is het gevolg van
het gelijkschakelen van het winter- en zomertarief. De gemeente besloot in 2009 tot het
invoeren van twee tarieven. Zo hoopte men de
wachttijden aan de balie te beperken. Doordat
de balies nu op afspraak werken, bestaat het
probleem van de lange rijen niet meer. Het college moet de plannen nog wel ter goedkeuring
voorleggen aan de gemeenteraad.
> Autoland van den Brug gaat verhuizen naar
een nieuw pand. Het huidige pand aan de
Voorstraat in Buitenpost voldoet niet meer
aan de huidige eisen. Het nieuwe pand komt
aan het Ried, de oostkant van Buitenpost aan
de nieuwe rondweg. De verwachting is dat
nog voor de zomer van 2014 de complete
verhuizing van het garagebedrijf kan plaatsvinden. Voor de benzinepomp wordt nog naar
een geschikte locatie gezocht.
> Als het aan het college van B en W ligt is
het gemeentehuis in Buitenpost vanaf 2015
alleen ’s ochtends telefonisch bereikbaar.
Hiermee hoopt de gemeente € 60.000,- per
jaar te besparen. Digitaal is het gemeentehuis
namelijk wel altijd bereikbaar. De maatregel
is slechts een van de vele. In totaal moet
de gemeente een miljoen euro bezuinigen
en probeert op alle mogelijke manieren geld
te besparen. In totaal moet Achtkarspelen
10 procent van het budget schrappen. Ook
worden o.a. de minima door de bezuinigingen
getroffen en regelingen aan clubs en verenigingen worden versoberd.
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Fryske Krite Bûtenpost spilet
De grutte fersierder

Efter: Henk Overdyk, Rommy Woudstra, Geert Hoogsteen; midden: Sanne Douwes, Anneke Nieuwenhuis, Amarens de Vries; foar: Henk Roskammer. (eigen foto)

Op sneon 23 novimber en op sneon 30 novimber spilet de Fryske Krite
Bûtenpost it stik De grutte fersierder. It stik is stik skreaun troch Phillip
King en Falkland L. Cay (The big bad mouse) en oerset yn it Frysk troch
Roel Klompmaker.
Plak: The Point, Voorstraat 54, Bûtenpost
Begjintiid: 20.00 oere, seal iepen fan 19.00 oere ôf
Kaartferkeap: Bloemtique, fan 13 novimber ôf
Tagongspriis: Foar leden € 3,50, foar net-leden € 9,00

Pieter en Jens & Michiel en Sytske

COLOFON
Jaargang 14, nr. 11, oktober 2013
De Binnenste Buiten Post is een uitgave van de Stichting Dorpsblad ‘De
Binnenste Buiten Post’.
Oplage:
2800 exemplaren
verschijnt 11x per jaar
Redactie:
Wim Ausma
Lolkje Boorsma
Karin van IJsseldijk
Gesien Leguijt
Johan Kootstra
Piet Pettinga
Cathy Pot
Liesbeth Ribbink

tel. 541658
tel. 06 15500493
tel. 06 40013382
tel. 0511-843820
tel. 541322
tel. 540014
tel. 544988
tel. 543948

Pieter en Jens binne noch net sa lang lyn útein set om tegearre muzyk
te meitsjen. Pieter spilet al in moai skoft en hat in soad optredens mei
ferskate minsken dien, ûnderoare mei Iris Kroes. Jens is foar de twadde
kear fereale rekke op syn banjo, hy waard ynspirearre troch Mumford &
Sons. Tegearre sjonge beide mannen der op los en belibje in soad wille
oan harren optredens lykas harren publyk dat ek docht.
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PBB Van de bestuurstafel...
Oktober 2013
Afgelopen vergadering hadden we de twee dames die de kerstmarkt organiseren op bezoek. Ze zijn geweldig enthousiast en hebben de zaken
goed voor elkaar. Ze hebben hun plannen aan het bestuur van PBB gepresenteerd, ook omdat zij een bijdrage vanuit het leefbaarheidsfonds
op prijs stellen. Het gaat om een commerciële activiteit, zodat een royale bijdrage meer op het pad ligt van de BUVO. Het bestuur van PBB overweegt wel om het initiatief in ieder geval eenmalig te ondersteunen,
omdat het natuurlijk wel iets is waarmee Buitenpost op de kaart gezet
wordt. De taskforce die op ons initiatief is gevormd, heeft dit thema
-Buitenpost op de kaart zetten- ook als doel gekozen. We zijn benieuwd
of de Taskforce Buitenpost kan laten bruisen! In de vorige editie van dit
blad hebt u kunnen lezen dat er bij de kerstmarkt ook een tent komt
van het glazen huis, samen is er een rekening geopend waar iedereen
een bijdrage kan storten voor het goede doel. De herinrichting van de
Voorstraat is ook even besproken. Tot nu toe zijn er weinig klachten
binnengekomen, ook omdat er bijna altijd nog een doorgang te vinden
was. We zijn benieuwd hoe het wordt als het centrum aan de beurt is.
Hopelijk heeft sinterklaas en de kerstmarkt er geen hinder, maar profijt van. De DVD van Buitenpost van de jaren 1967-1968 is een groot succes. Ze zijn niet aan te slepen. Onze vraag: wie kan wat meer vertellen
over de personen die er te zien zijn, waar ze zijn gebleven of andere
leuke herinneringen aan die tijd. Ons bestuurslid Johan Kootstra wil
hier graag meer over horen (j.kootstra94@upcmail.nl). Ten slotte: het
repaircafé bleek bij de opening een groot succes: de initiatiefnemers
gefeliciteerd!
Namens het Bestuur van Plaatselijk Belang Buitenpost,
Marianne Rigter, bestuurslid

Inez Timmer yn it Frysk
De Fryske sjongeres Inez Timmer, foarhinne Bûtenpost,
bringt in kabaratesk lietsjesprogram fol mei sketskes, ferhalen
en grappen. En dat allegearre
yn it Frysk. Wêrom yn it Frysk?
Inez, hja wennet al in skoft yn
Dútslân, hat langstme nei it
Fryske lânskip en de moaie
Fryske taal. Har nijste CD Inez,
opnaam tegearre mei Peter van
der Zwaag, is de basis fan har
optreden. Mar se fertelt ek oer
in karriêrefrou, har burnout, ﬁagra en de wiere man. Ek leit se
út wat it ferskil is tusken Dútsers en Friezen en se sjongt
inkelde wrâldsongs. Inez wie
yn it ferline sjongeres by de
folkgroep Irolt en die har jazzoplieding oan it konservatoarium
fan Hilversum. Yn 1992 waard hja oannommen by Joop van der Ende om
in rol te spyljen yn de musical Cyrano. Dit brocht har nei de grutte Dútske
en Eastenrykske poadia.
Sneintemiddei 10 novimber 2013
Oanfang: 15.30 oere/túnkafe De Kruidhof Bûtenpost
Foarferkeap: Bloemtique € 8,50/Oan de seal € 9,50
Ynfo: 0511 541444

Correspondentie:
redactie.bibupost@gmail.com
Kopij:
De kopijbus bij ‘The Readshop’ of via
e-mail: bibupost@gmail.com
Website: www.binnenbuitenpost.nl
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Advertentieacquisitie:
Inlichtingen over advertenties: Ursula
Groenhart, tel. 06 48939919, e-mail:
ursulagroenhart@upcmail.nl
Bezorging:
Vragen en klachten over de bezorging:
Piet Pettinga, tel. 540014/06 12325671,
e-mail: p.pettinga8@chello.nl
Druk:
Hoekstra Krantendruk Emmeloord
Zet- of drukfouten voorbehouden.
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Michiel & Sytske foarmje in muzikaal duo út de hoeke fan Eastermar en
Rottevalle. Fan de legere skoalle ôf hawwe beide muzikanten tegearre
muzyk makke. Sytske is ergotherapeut en Michiel stiet foar de klasse yn
Bûtenpost. Mei twa akoestyske gitaren en in lege en in hege stim sjonge
sy no al in skoftsje op ferskate plakken yn en bûten Fryslân. Tegearre
sjonge sy it leafst Fryske folksmuzyk fan bekende en ûnbekende troubadours. Njonken de Fryske taal wurdt der ek yn it Ingelsk en it Hollânsk
songen. Fariearre muzykstilen ferpakt mei in smûk praatsje of in grapke
binne tekenjend foar dit jonge duo.
Sneintemiddei 27 oktober 2013
Oanfang: 15.30 oere/kafee The Point Bûtenpost
Foarferkeap: Bloemtique € 5,50/Oan de seal € 6,50
Ynfo: 0511 541444

Maandag 14 oktober stopte de Nodoe bus van Omrop Fryslân bij De Kruidhof om opnamen voor het nieuwe spelprogramma Nodoe te maken. Er worden in verschillende
musea opnamen gemaakt voor dit programma. Foto’s van de opnamen komen in het
volgende nummer van dit blad. De eerste uitzending van het programma heeft inmiddels
plaats gevonden op 19 oktober. De opnamen uit Buitenpost zullen in november uitgezonden worden. (foto: Hielke Boorsma)
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Gemeente kijkt met vertrouwen naar komst
Veiligheidsregio Lot plaatselijke brandweer moet nog blijken

Ledegearkomste Fryske Krite
Bûtenpost
It bestjoer fan de Fryske Krite Bûtenpost noeget al har leden út foar de
ledegearkomste op tongersdeitejûn 14 novimber 2013 yn de boppeseal
fan The Point.
Oanfang: 20.00 oere.
Wurklist
1. Iepening.
2. Meidielings.
3. Ferslach ledegearkomste 24 jannewaris 2013.
4. Jierferslach.
5. Finansjeel ferslach.
6. Ferslach rekkenopnimmers.
7. Beneaming nije rekkenopnimmers.
8. Skoft.
9. Besprek winterwurk.
10. Omfraach.
11. Sluting.

Afsluiting Achtkarspelen 675 jaar
Dit jaar bestaat Achtkarspelen 675 jaar. Om dat te vieren vinden er in oktober, de maand van de geschiedenis, volop activiteiten plaats in de gemeente. Er zijn diverse exposities, een ﬁetstocht langs rijksmonumenten,
een cursus familiestamboom maken, interessante lezingen en rondleidingen en de grote Achtkarspelenkwis waarmee mooie prijzen zijn te winnen. Het complete programma staat op www.achtkarspelen.nl/675jaar.
Slotdag op 26 oktober
De feestmaand wordt afgesloten op zaterdag 26 oktober. Dan is er een
groots opgezette historische markt in het gemeentehuis in Buitenpost.
De historie van alle dorpen in de gemeente wordt gepresenteerd, het gemeentelijk archief opent haar deuren, er is theater en muziek en er worden oude ﬁlms over Achtkarspelen en het bezoek van koningin Juliana aan
de gemeente in 1961 getoond.
Op 26 oktober kunnen geoefende en beginnende wandelaars bovendien
meedoen aan de stamppotwandeltocht. Door het prachtige landschap
van de Noardlike Fryske Wâlden zijn routes van 10, 15 en 25 kilometer
uitgezet. Start- en eindpunt is De Spitkeet, na aﬂoop staat er een pan
dampende stamppot klaar voor de wandelaars.
Diverse tentoonstellingen
Tot het einde van de maand zijn er ook volop exposities in de gemeente. In
het gemeentehuis is een grote tentoonstelling van Harmen ‘Master’ van
der Bij, in Bibliotheek Buitenpost zijn de volop geprezen kerkfoto’s van
wijlen Regnerus Steensma en de handgemaakte kloostermaquettes van
Douwe Veenstra te zien. In Bibliotheek Surhuisterveen is een tentoonstelling van de aquarellen van Ben Datema, het IJstijdenmuseum richtte een
expositie in over veenterpen en museumboerderij Ot en Sien in Surhuisterveen toont producten die door de jaren heen in het dorp vervaardigd werden. De museumboerderij organiseert bovendien een puzzelspeurtocht.

De Wâldsang: Meer met muziek!
Nieuw volwassenenaanbod
Streekmuziekschool De Wâldsang
biedt volwassenen ook dit cursusjaar weer een scala aan cursussen en activiteiten aan. De derde
versie van deze ‘Meer met Muziek’-agenda is te vinden op www.
muziekschooldewaldsang.nl en op
afﬁches in de regio. Met de uitgave
van de ‘Meer Met Muziek!’-agenda’s haakt de muziekschool in op
de trend dat veel volwassenen wel
muziek willen (leren) maken, maar dat zij zich liever niet te lang willen vastleggen. Dat het aanbieden van korte cursussen in een behoefte voorziet,
bleek uit de bijna honderd deelnemers in het eerste jaar.
Keuze genoeg
Naast een inmiddels vast aanbod, zoals akkoordbegeleiding op gitaar en
piano, AMV voor volwassenen, cursussen trekzak, cajon en directie, is er
ook volop nieuw aanbod te vinden. Zo start er een overdagkoor en zijn er
cursussen voor blokﬂuit(en) en klarinet. Voor kerkorganisten zijn er twee
cursussen liedbegeleiding n.a.v. het nieuw liedboek.
De Wâldsang online
Voor diegenen die liever thuis muziekles volgen vanachter laptop of computer verzorgt de Wâldsang ook online aanbod voor zang, gitaar, slagwerk
en toetsen. Een inlogcode geeft toegang tot een serie lessen waarin een
docent via de webcam uitlegt, vorderingen volgt en feedback geeft.

In De Binnenste Buiten van oktober schreven wij
over de veranderingen die er in de brandweerorganisatie komen na 1 januari 2014. Met de komst
van de Veiligheidsregio verdwijnt de directe gemeentelijke verantwoordelijkheid hierin en wordt
er nagedacht over een vernieuwde opzet en de
spreiding van de brandweerposten. Plaatselijk
brandweercommandant Frans Kloosterman liet
hierover waarschuwende woorden horen en ook
Plaatselijk Belang Buitenpost maakt zich zorgen
erover.
De Tweede Kamer in Den Haag heeft in 2010 besloten dat de grote en kleinere calamiteitenbestrijding
en brandweerzorg in Nederland met de komst van de
Veiligheidsregio’s moet worden verbeterd. Als gevolg
daarvan wordt het Brandweerkorps Buitenpost in het
nieuwe jaar onderdeel van de afdeling Noordoost van
de Veiligheidsregio Fryslân. Het college wordt dan van
zijn directe verantwoordelijkheid voor de brandweer
ontheven maar de burgemeester vormt, samen met
zesentwintig collega’s, het Algemeen Bestuur van de
Veiligheidsregio.
Burgemeester Gerben Gerbrandy kan zich de zorgen
van de plaatselijke brandweer invoelen: “Het zijn achttien hoog gekwaliﬁceerde en gemotiveerde mensen
die zich voor de dorpsgemeenschap inzetten en die
wij daarom ook koesteren.” Wat er gaat gebeuren,
gebeurt echter niet zomaar. “Wij staan er voor dat er
goed wordt geïnformeerd en dat er met de betrokkenen wordt overlegd. Over verplaatsing van brandweerposten valt nu nog niets te zeggen, maar onvermijdelijk zal er hier of elders wat gaan veranderen. Er wordt
in ieder geval vertrouwd op de grote inzet en betrokkenheid van de brandweerlieden zodat de continuïteit
nergens gevaar zal lopen.” Eerder onderzoek over een
brandweerpost bij de rotonde Lauwersmeerweg is ‘on
hold’ gezet, er is nog niets beslist.
Maar dat de overgang naar de Veiligheidsregio geen
eenvoudige klus zal worden beseft de burgervader
ook: “Het is een grote uitdaging, dat is zeker, en het
proces vraagt veel van iedereen die hierin een rol
speelt, zowel het bestuur als de brandweermensen.
De vernieuwing betekent ook nog eens een ﬁnanciële
lastenverzwaring voor de gemeente, dus daarom alleen al moet er generaal wel iets beters voor terugkomen.” Onvermijdelijk is dat er bij de voorbereiding op
calamiteiten keuzes gemaakt moeten worden. “Idealiter zouden wij natuurlijk het liefst in alle dorpen de
brandweer op vijf minuten afroep willen hebben, maar
dat is uiteraard niet reeël”, stelt de burgemeester, “er
moet nu opnieuw gekeken worden naar een verantwoord gebruik van de aanwezige middelen en dat is
niet eenvoudig.”
De instelling van de Veiligheidsregio met een daarbij
horende vernieuwing in organisatie is in de optiek van
de gemeente zowel het resultaat van de landelijke
politiek, als een product van het voortdurend proces
van vernieuwing en dus eigenlijk onvermijdelijk. Maar
wel voegt Gerbrandy hieraan met stelligheid toe: “Hoe
dan ook, het kan hierbij nooit de bedoeling zijn dat de
brandweerzorg slechter gaat worden.” Zoals gezegd,
wat er gaat gebeuren is nu nog onzeker. “Pas met de

Buitenposter vrijwilligers op oefening. (eigen foto)

komst van het Dekkingsplan 2.0 rond de jaarwisseling
van 2014 en de uitwerking ervan in het voorjaar 2015
wordt duidelijker hoe de nieuwe situatie er uit gaat
zien”, meldt Suleika Wijbenga, beleidsmedewerker
integrale veiligheid en crisisbeheersing.
Over de zorgen van zowel de plaatselijke brandweer
als PBB over de consequenties die er zouden kunnen
zijn voor bedrijven en instellingen in ons dorp, zijn zowel de burgemeester als de ambtenaar categorisch:
“Wat er gaat gebeuren zal niet nadelig zijn voor Buitenpost. Mogelijke ambities van Haersmahiem of andere
zorginstellingen zullen niet worden belemmerd. Net
zomin zullen er nadelige gevolgen zijn voor een bedrijf
als Enitor en de scholen. Ook zal het voor de aanwezige spoorlijn of de druk bereden B-wegen in onze regio, niet tot verhoogde risico’s leiden.” De zorg dat de
vernieuwde brandweerorganisatie een bedreiging zou
kunnen vormen voor de ontwikkelingsmogelijkheden
van ons dorp, bijvoorbeeld als Regionaal Centrum,
wordt daarmee tegengesproken.
Er is nu wel een ommezwaai in het denken over calamiteitenbestrijding gaande. In de toekomst zal de
eigen verantwoordelijkheid van burgers, bedrijven en
instellingen meer dan voorheen benadrukt worden.
Gerbrandy zegt hierover: “Er zal meer worden gedaan
aan voorlichting en inspectie door de brandweer op
risico’s zal belangrijker worden. Voorkomen is beter
dan bestrijden. De aanwezigheid van brandmelders,
sprinklers en betere communicatie zullen hierbij ook
helpen. Door de aanpassing van bouwregelgeving is
ook steeds meer aandacht voor brandveiligheid. Er is
tegenwoordig zoveel meer mogelijk als vroeger, verbeteringen zullen vast blijven volgen.” Dat zowel de
plaatselijke brandweerlieden als PBB op het vinkentouw zitten kan de eerste burger zich trouwens wel
voorstellen: “Het gaat hier om belangrijke zaken. Maar
de invloed van ‘hogere machten’ buiten de gemeente
om, zoals rijksoverheid of provincie, is hierin groot. Ik
wil nogmaals benadrukken dat er weinig vaststaat en
er nadrukkelijk op verbetering wordt ingestoken. Als
gemeente zijn wij positief hierin.”
PBB realiseert zich dat er inderdaad op dit moment
nog geen voorbarige conclusies kunnen worden getrokken en wacht af wat er in de komende maanden
gaat gebeuren. Zodra er meer over dit voor PBB heikele onderwerp valt te melden zullen wij dit op deze
pagina’s onmiddellijk aan u melden.

Bibliotheek Buitenpost, de eerst avondactiviteit in het
kader van 675 jaar Achtkarspelen

Spreker Henk Pilat. (foto: redactie)

De uitgestalde hapjes. (foto: redactie)

Lezing over oude en bijzonder fruitgewassen met
proeverij en recepten door Henk Pilat van Wrâldfrucht
en Hennie Pilat-Duhoux van Op ‘e Stâl. Tijdens de interessante uitleg kon er ook van alles geproefd worden.
Waar hoorden we meer over? Om een paar dingen te
noemen, de Kollumer zoete erwt, de Reade krobbe, de

Friese gele woudboontjes en ga zo maar door. Ook de
oude fruitrassen kwamen aan de orde, de duindoorn,
de blauwe bes, de kwee-appel. We proefden bonen
met spek en appelstroop, kaas met duindoornjam,
snert, wichters. Het was een bijzonder informatieve
en etenswaardige avond.
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Het was echt ‘in húske fan holdoan’
door Nelleke Kemps-Stam

Herinneringen van mevrouw Hoekstra aan de Voorstraat

De Voorstraat is lange tijd de hoofdstraat van ons dorp geweest.
Op oude ansichtkaarten wordt de straat ook nog zo genoemd. Na
1831 maakte de straat deel uit van de Rijksstraatweg tussen Leeuwarden en Groningen. Dat betekende dat de straat steeds onveiliger werd vanwege het doorgaand verkeer. Aan die situatie is een
eind gemaakt door de aanleg van de oostelijke rondweg. Mevrouw
Hiltje Hoekstra-Bosgraaf heeft goede herinneringen aan de Voorstraat. Haar man Reit begon er een herenkapsalon met bijbehorend snoepwinkeltje dat zij beheerde.
Herinrichting Voorstraat Buitenpost van start
De Voorstraat in Buitenpost zal
de komende maanden opnieuw
worden ingericht. De gemeente
Achtkarspelen probeert met de
reconstructie van de Voorstraat
een aantrekkelijk verblijfsgebied
te maken. Deze herinrichting moet
aansluiten bij de woon- en winkelfunctie van de Voorstraat. De totale
kosten van de herinrichting zullen
zo’n 1.5 miljoen euro bedragen.
(bron: Wâldnet).
Mooie buurt

“Je had nog Durk Elzinga en Ette
Ploeg. De een zat aan de Stationsstraat en de ander in de Kerkstraat.
Dameskappers had je toen nog
niet”, weet Hiltje. “Ze hadden het
haar lang of staken het op.” In het
huis onder de Gerbozalen werden
drie dochters geboren. “Daarna
kochten wij het huis aan de overkant, recht tegenover de Gerbozalen. Daar zijn nog drie jongens
geboren.”
Zoete inval
In 1968 overleed Reit plotseling,
nog maar 53 jaar oud. “Toen stond

Ansichtkaart van de Hoofdstraat. (met dank aan A. van Lune)

Hiltje Bosgraaf woonde halverwege
Kollum en Buitenpost aan de Kollumer Verlaat. “Daar heb ik ook mijn
man leren kennen”, zegt ze. “Wij
waren in Kollum naar de gymnastiek geweest en hadden een meisje teruggebracht naar Buitenpost.
Op de terugweg zagen we bij het
Paradyske een zandwagen staan
en daar gingen we even op zitten.
Op dat moment ﬁetste mijn man
met nog een paar jongens voorbij.
Ze stopten voor een praatje. Daarna bracht mijn man mij naar huis
en dat is altijd zo gebleven.” Hiltje
was in die tijd werkster op het gemeentehuis in Kollum en daarnaast
had ze nog enkele werkhuizen.
Toen Reit haar ten huwelijk vroeg,
was hij al herenkapper. De salon
was gevestigd aan de Voorstraat
op de benedenverdieping van de
Gerbozalen en hij woonde bij zijn
ouders achter de zaak. “Vroeger
was er een postkantoor. De overburen Gerrit Noordhof en Bonne
IJlstra hebben dat toen gekocht.
Vandaar de naam Gerbo. Toen wij
trouwden kregen mijn schoonouders een huis in de Kerkstraat en
gingen wij bij de zaak wonen. Wij
huurden het pand voor 4,75 gulden
per week. Ik liep met een boekje
de weg over naar IJlstra, betaalde,
kreeg een handtekening en ging
weer terug. In die tijd waren aan
de Voorstraat kleine winkeltjes gevestigd. Wij moesten overal naar
toe, omdat het klanten van ons
waren’, herinnert Hiltje zich. “Het
was een mooie buurt. De een hielp
de ander. Toen onze Sjoerd ernstig
ziek vanuit het ziekenhuis in Leeuwarden naar Groningen werd vervoerd, stopte de ambulance even
voor ons huis. Alle buren kwamen
naar buiten om hem te groeten.”
In 1939 was Reit Hoekstra niet de
enige herenkapper in Buitenpost.

ik er alleen voor”, vertelt Hiltje.
“Vier kinderen waren nog in huis,
twee meisjes waren al getrouwd.
Wat moest ik toen. Ik had geen
pensioen, maar wel een uitkering. Dus heb ik de winkel maar
aangehouden tot mijn 65ste. De
kapperszaak werd overgenomen

genoeg.” Als ik mevrouw Hoekstra
vertel over de huidige jeugd die
liever chips en warme broodjes bij
de supermarkt komt halen dan hun
eigen brood op te eten, reageert ze
direct. “Het brood met kaas lag bij
mij buiten op de vensterbank. Dat
gaf ik aan de vogeltjes.” Er is dus
niets nieuws onder de zon. “Ik had
veel snoep verpakt en in ﬂessen op
een stelling staan: chocola, lolly’s,
zuurtjes, centendrop, Marsen en
Snickers. Ik heb een gezellige winkel gehad”, concludeert ze. “Het
was echt ‘in hûske fan hald-oan’,
een zoete inval. Vaste klanten had
ik ook: van schapenkoopman tot
notaris. ‘Schrijf maar even op’, zeiden ze vaak. Buiten had ik nog een
sigaretten- en een dropautomaat.”
Nadat ze met pensioen ging, werd
de winkel weer als kamer gebruikt.
“De etalage moest eruit, er kwam
vloerbedekking in en een mooi
bankstel. Maar we zaten er bijna
nooit. ‘Toch niet zo gezellig als in de
keuken, mem’, zeiden de jongens.
Autopetten op straat
Het was druk met drie opgroeiende knapen. “Na de technische
school konden ze zo aan het werk
in Leeuwarden. Ze kwamen ’s
avonds thuis en dan moest er
warm eten op tafel staan.” Ze hebben nu allemaal goede banen. En
de drie zoons komen elke zondagmorgen bij hun âlde mem kofﬁe
drinken. Want ondanks dat ze hun
vader al vroeg moesten missen,
‘hienen we us mem’. Een groter
compliment kan ze niet krijgen. Van
de zes kinderen wonen er twee in
Buitenpost, eentje in Twijzel, twee
in Oudwoude en een in Gorredijk.
“De oudste is ook al 73”, zegt Hiltje, “maar ze zijn er gelukkig nog
allemaal.” Ze blijft even steken bij
de vraag naar het aantal kleinkinderen en na de kofﬁe is de vraag
vergeten.
Hoe rustig het in het begin nog aan
de Voorstraat was, verpakt Hiltje
in een leuke anekdote. “Op een

Hiltje in haar winkel in de Voorstraat (foto: Juul Beerda)

men plukken, want die zijn van ons
allemaal. Daar mag je er wel een
paar van plukken. Even later kwam
ze met een bosje bloemen weer
over de weg terug naar huis. Kun
je wel nagaan dat het niet druk op
de Voorstraat was.”
Als kleine zelfstandige had je ook
geen vakantiegeld. Toch gingen
Reit en Hiltje één keer per jaar een
week naar Ameland op vakantie.
“Alleen met de jongens. De meisje
waren de deur al uit. De jongens

we vrij. ‘s Morgens ging mijn man
nog overal naar toe om zieke mensen thuis te knippen en te scheren.
Vissen is zo ﬁjn. Als ik alleen was
geweest, hadden ze me daar wel
een week bij het water kunnen laten zitten. Zó rustig.”
Hiltje was 85 toen ze de Voorstraat
verliet. Terugdenkend aan die tijd
zegt ze: “Als ik nog jong was, zou
ik er nooit zijn weggegaan, was ik
er gebleven.” Acht jaar woonde
ze nog in een huisje bij Herbranda.
Als het zelfstandig wonen moeilijker wordt, betrekt ze een kamer
in Haersmahiem. Een goedlachse
vrouw van 95, die niet bij de pakken neer is gaan zitten. Het is al
weer een paar maanden geleden
dat ze in de Voorstraat geweest
is. “Ik wist niet wat ik zag”, zegt
ze nog steeds geschrokken van
de leegstand en bouwval. Veel heil
ziet ze niet in de herinrichtingsplannen. “De mensen kopen buiten
het dorp en de huren van de winkels zijn te hoog.” Toch is het Kollummer meisje van toen een Buitenposter geworden. “Een echte”,
lacht ze tevreden. “Ik heb het hier
best.”
(advertentie)

Hiltje in het winkeltje in Haersmahiem. (foto: Nelleke Kemps)

door Marinus Luimstra uit Augustinusga, die de zaak ergens anders
voortzette. Maar na een jaar is hij
naar Canada geëmigreerd.” Weduwe Hoekstra bleef op haar eigen
adres haar winkeltje houden waar
ze behalve snoep ook rookwaren
en cosmeticaproducten bleef verkopen. “De Ulo was niet zover van
de winkel af en dus ik had werk

zondag was ik naar de kerk en mijn
man paste op. Mijn dochtertje had
een autoped en vroeg of ze even
weg mocht. ‘Wel aan de kant blijven hè?’ zei mijn man. Ze ging met
de autoped de hoek om richting het
spoor. Daar wilde ze tulpen uit een
tuin plukken. De bewoner stuurde
haar naar het gemeentehuis met
de woorden: ‘Ga daar maar bloe-

wilden ook wel weer graag naar
huis, omdat mijn man zelf een kar
met een echt stuur voor hen had
gemaakt. En we gingen vaak met
de jongens vissen. Ik was een echte visser en mijn man ook. We hebben heel wat paling gevangen. We
zaten aan het water bij De laatste
Stuiver of bij de Langebrug bij Driesum. ‘s Maandagsmiddags waren
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Zwemlessen
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Wat bieden wij?
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Op maandag,
dinsdag en donderdag zwemles vanaf 16.15 uur, op woensdag vanaf 15.00 uur,
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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,
�����������������������������������������������
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tel. 0511-543180 of kijk op onze site: www.dekupe.nl.
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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.
�������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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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.

De Binnenste Buiten Post

Grote aanpassingen aan de weg
De Brêgeloane in het voorjaar op de schop
De Provinsje Fryslân gaat in het komende
voorjaar de Brêgeloane tussen de rotonde
aan de zuidkant van ons dorp en Blauwverlaat grondig aanpakken. Sterke verbetering
van de verkeersveiligheid is daarbij het
doel. Om die reden zullen de loop van de
weg en de aftakking naar Gerkesklooster
aanzienlijk veranderen.
De Brêgeloane is onderdeel van de N358, een
belangrijke provinciale oostelijke verkeersader die
van Holwerd loopt tot Frieschepalen. In de loop
der jaren zijn al verschillende onderdelen in het
traject om reden van de verkeersveiligheid aangepakt. Over enkele maanden zal de verbindingsweg tussen Buitenpost en Blauwverlaat onder
handen worden genomen. Naast alle werkzaamheden aan de wegen in en rondom Buitenpost
in de afgelopen jaren staat er dus opnieuw een
grootschalig project op stapel, waarbij overlast
voor de gebruikers onvermijdelijk zal zijn.

Slechte reputatie
De Brêgeloane heeft al lange tijd een slechte reputatie. Terugkijkend in de geschiedenis kenden
met name de dubbele knik in het wegverloop bij
Lutjepost en de aftakking richting Gerkesklooster
bij de Blauwverlaatster brug een groot aantal verkeersongelukken, enkele met dodelijke aﬂoop.
Het is een traject dat ook door veel schoolgaande
kinderen en landbouwverkeer intensief wordt
gebruikt. Alle reden dus voor de Provinsje om enkele jaren terug de weg nog eens onder de loep
te nemen en waar mogelijk te gaan verbeteren.
Aanpassingen
Het provinciale denkwerk leverde een plan op
dat enkele behoorlijk grote aanpassingen kent.
De belangrijkste zijn de volgende:
- het verleggen van de loop weg bij Lutjepost
waardoor ‘de knikken’ ﬂauwe bochten worden
- het verkeer van de Dijkhuisterweg kan in de
toekomst niet meer onmiddellijk oversteken
maar moet een nieuwe, parallel aan de Brê-

-

-

geloane lopende, wegstrook volgen. Men kan
pas bij de rotonde aansluiten en vica versa
bij Blauwverlaat wordt de huidige aftakking
naar Gerkesklooster zodanig aangepast dat
gemotoriseerd verkeer er niet langer gebruik
van kan maken
er wordt er een nieuwe splitsing met vertragende bochten noordelijker van het talud aangelegd
de oostelijke, parallel aan het talud liggende
weg, wordt grotendeels afgesloten van directe toegang tot de Brêgeloane
op de Brêgeloane worden passeerpunten voor
het grote landbouwverkeer aangelegd
de oostelijk van de Brêgeloane gelegen erfontsluitingen worden afgesloten van directe
toegang tot de hoofdrijbaan
het westelijke ﬁetspad wordt wat verbreedt

keer rekening houden. Fietsers zullen wel hinder ondervinden maar kunnen de route blijven
gebruiken. Zoals gezegd wordt het wegwerk
vindt het wegwerk in het noordelijk deel van de
Brêgeloane om een omzichtiger manier plaats.
Het onder de weg aanwezige veen wordt voor
een deel afgegraven. Hierop komt een laag materiaal die het veen voor moet belasten. Speciaal gegraven sleuven moeten dan voor goede
afwatering zorgen en voorkomen dat er de aanwezige woningen wateroverlast ontstaat. Tot in
de zomer zal men zeker bezig zijn met het constructie- en asfalteringswerk.
Toekomst
Plaatselijk Belang Buitenpost is blij met de reconstructie van de Brêgeloane. Met name ook
dat de Provinsje gevoelig is gebleken voor haar
argumenten om het landbouwverkeer en ﬁetsers te blijven scheiden. Los hiervan blijft er nu
nog zorg over het deel van de N358 tussen Surhuisterveen en de A7: de Skieding. Als dit stuk
weg niet zal worden verbeterd, is het gevaar
groot dat de N358 aan belang gaat inboeten,
ten gunste van de Centrale As die nu in aanleg
is. Met het gevaar van negatieve gevolgen voor
de ontwikkeling van Noord-Oost Friesland. Ook
op dit punt heeft de Provinsje al enkele ideeën,
maar het is de vraag in hoeverre die realiseerbaar zullen blijken.

Voorbereidingen
In de laatste vijf jaar is er door de Provinsje opgekocht al grond opgekocht en zijn er enkele huizen
afgebroken en op grotere afstand van de Brêgeloane opnieuw opgebouwd. Er is ook relatief
veel onderzoek verricht naar de bodemstructuur
van het tracé. Met name de noordelijke kant is
problematisch door de aanwezigheid van veen in
de grond. Deze grondsoort is onstabiel en vraagt
een speciale aanpak. Er is ook enig archeologisch onderzoek gedaan omdat met het noordelijk deel van de Brêgeloane een
historisch interessant verleden
kent. De Dijkhuisterweg met
de daarop aansluitende weg
richting Buitenpost, is van oorsprong een door monnikken
uit Gerkesklooster aangelegde
dijk. Rond 1300 werd deze ook
als weg gebruikt om contact te
leggen met de nonnen in het
klooster van Veenklooster en
het klooster Claercamp bij Rinsumageest. In de afgelopen
vijftig jaar zijn enkele vondsten,
waaronder een houten sluisje,
in de directe omgeving van de
Dijkhuisterweg gedaan die aan
Het noordelijk deel van de Brêgeloane wordt door de reconstructie overzichtelijker en vrijgemaakt van overstekend verkeer. De ﬂauwere bochten moeten
die vroege geschiedenis te
voorkomen dat er minder risico is om uit de bocht te vliegen.
relateren zijn. Na het recente
speurwerk denken de ambtenaren van de Provinsje echter
dat het onwaarschijnlijk is, dat
er bij de komende wegwerkzaamheden nog interessante
zaken te voorschijn komen.
Uitvoering
Op dit moment is de Provinsje
nog met de zogenaamde bestekbeschrijving, waarin beschreven wordt welke werkzaamheden precies nodig
zullen zijn. Op basis daarvan
vindt in de komende winter
de aanbesteding plaats. Zodra
het echte werk begint moet in
ieder geval met enkele weken
volledige afsluiting van de weg
voor het gemotoriseerde ver-

D e foto

De toeleiding naar de brug bij Blauwverlaat zal aanzienlijk veranderen. Er komt
ondermeer een eerdere aftakking richting Gerkesklooster, nog voor het talud
zelf. In dit nieuwe weggedeelte komt een kleinere aftakking naar het oorlogsmonument. Verkeer uit de richting van Buitenpost, van en naar Rohel, zal voortaan onder de brug door moeten rijden.

D e foto
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Desperate
Hyveswife -14Gesien Leguijt, 30 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.
Je hebt werkpaarden en...
Bij ons in de straat wordt er weer
gewerkt. Stoere mannen in oranje/
gele hesjes en met de broeken op
spleet-kijk-stand geven onze jongens ontzettend veel stof tot nadenken. Elke morgen om zeven uur
staan onze eigen ‘werkmannen’
alweer voor het raam, foto’s schietend met een oud mobieltje van
hun vader. Ze hebben interessante
dialogen, terwijl ze met argusogen
de werklui in de gaten houden.
“Kijk nou, ze halen de stoeptegels
er ook uit, dat mag niet!”, roept de
oudste verontwaardigt. De middelste reageert met een sarcastisch
“Natuurlijk doen ze dat, het zijn
toch werkmannen”. En hup… de
oudste voorman voelt zijn mondje
gesnoerd.
De hele dag zijn ze ermee bezig.
Maar ze weten: zolang de ‘echte’
werkmannen aan het werk zijn,
mogen we ze niet storen of voor
de voeten lopen. En dus blijven
ze keurig op de achtertuin spelen
(mama vind het maar wat eng om
ze voor op de stoep te laten, als de
werkmannen over de stoep scheuren met hun minishovel).
Maar in het weekend, wanneer
de echte werkmannen niets vermoedend hun werkroes uitslapen,
staan onze eigen werkmannetjes
klaar om aan de slag te gaan. Net
als de spreekwoordelijke kleine
nachtelijke bezoekertjes (‘dat hebben de kabouters gedaan zeker’).
De skelter wordt onder het zeil
weggetrokken en de scheppen
worden in de kar gesmeten. Het
is tijd om aan het werk te gaan!
Buurjongens worden opgetrommeld, overleg wordt gepleegd en
dan kan het feest beginnen.
Tot nu toe hebben ze de stenen die
gelegd waren keurig laten liggen,
maar de stenen die aan de kant
lagen werden heen en weer gesleept, van hot naar her. De straat
werd zowat af gestraat en ook over
die grote berg zand hoeven de ofﬁciële werklui zich niet meer druk
te maken, ook die is al uitgestrooid
over de straat en de stoep.
Na een lange dag werken kruipen
jut en jul compleet afgedraaid hun
nestjes in. Vlak voordat de oudste
zijn oogjes dicht laat vallen mompelt hij iets waar onze haren van ter
berge rijzen: “O ja, we hebben ook
de put geregeld hoor, die zit nu vol
met stenen”!!!

Sinterklaas 2013

De evangelische Boetiek in de Kerkstraat, van Geert en Klaske van de Woude werd zaterdag 28 september????geopend. (foto: Hielke Boorsma)

Impressie van de laatste afsluitende cursusavond. Samen eten bereiden met de kruiden
uit De Kruidhof. (foto: De Kruidhof)

Zaterdag 16 november komt Sinterklaas naar Buitenpost. Het is in de
verwachting dat hij 14.00 uur op het
station van Buitenpost aankomt.
Vervolgens gaat Sinterklaas op zijn
paard Amerigo en met zijn Zwarte
Pieten een rondrit door ons mooie
dorp Buitenpost maken, waar hij op
het Nijensteinplein een toespraak
zal houden. Daarna viert hij feest
in It Koartling met alle kinderen
van groep 1 t/m groep 4. Groep 1
en 2 vieren van 15.00 tot 15.45 uur
feest. Voor de groepen 3 en 4 start
het feest om 16.00 uur tot 16.45
uur. Alle verdere details worden
middels een brief via de basisscholen verspreid. Komt allen!

De Binnenste Buiten Post

Insp ir atie door Ineke Mooijweer

pagina 9

Buitenposters spelen in iepenloftspul De Oerfal

Frouke Holtrop, Remco de Poel en André de Zee zijn er, bijna twee
weken na de laatste voorstelling, nog vol van. Alle drie speelden
ze mee in De Oerfal, het openluchtspel dat vanaf 29 augustus op
de binnenplaats van De Blokhuispoort in Leeuwarden een aantal
malen werd opgevoerd. Ze zijn vermoeid, maar opgetogen. André:
“Dit maak je nooit weer mee, zoiets moois en groots.” Tijdens het
interview raken de drie onderling steeds weer aan de praat over
het stuk, over de medewerkers en over hoe de betrokkenen van
destijds zich toen wel niet moeten hebben gevoeld. Hoewel ze redelijk doorgewinterde toneelspelers zijn, was dit voor hen toch een
unieke ervaring, vanwege het onderwerp en de echtheid ervan.
Op 8 december 1944 vond immers
de overval plaats op de gevangenis
in Leeuwarden, door vijfentwintig
leden van de Friese KP (knokploeg).
Er werden éénenvijftig gevangenen bevrijd, zonder dat er bloed
vloeide en zonder dat er represailles volgden. Dat ook bij het publiek
deze gebeurtenis nog enorm leeft,
blijkt wel uit het feit dat alle voorstellingen (plus twee extra) al ver
van tevoren waren uitverkocht en
uit de, vaak emotionele, reacties.
Frouke: “Veel mensen blijken nog
op de een of andere manier ‘een
link’ met de zaak te hebben, ook
binnen de groep van 46 acteurs.”
Met name in de Friese media is er
veel aandacht besteed aan het project. Omrop Fryslân wijdde er een
documentaire aan en een TV-ploeg
maakte opnamen voor een dvd,
die, waarschijnlijk in een verkorte
versie, in het Verzetsmuseum vertoond zal gaan worden.
Het toneelstuk is geschreven door
Dick Jansen en is gebaseerd op
het boek ‘De Kraak’ van Arend jan
Wijnsma, op de in 1962 gemaakte
ﬁlm ‘De Overval’, op archiefstukken en op de verhalen van nabestaanden en van Gerrit Fokkema,
de enige nog levende bevrijde gevangene. (bron: deoerfal.nl)
Heel bijzonder is dat deze Gerrit
Fokkema, nu negentig jaar, niet
alleen op de achtergrond aanwezig was, maar echt een actieve rol
speelde in het project. Hij stond
elke voorstelling op het toneel om
de avond in te leiden en af te sluiten, bovendien was hij vanaf de
eerste repetitie in februari op de
set te vinden en fungeerde daar
als een soort extra regieassistent
(naast de ofﬁciële, Rita Wijnsma)
van regisseur Tineke Broers. Remco: “Hij was zo betrokken. Hij lette
op elk detail: alles moest kloppen,
dat was voor hem heel belangrijk.
Hij zei: ‘Jullie spelen het, maar ik
beleef het elke keer.’ Ongelooﬂijk
om hem bezig te zien. Als ik na de
voorstelling uit de parkeergarage
kwam, om terug te rijden naar Buitenpost, zag ik hem, de 90-jarige,

’s nachts om 1.00 uur op zijn ﬁets
voorbij komen, op weg naar huis.”
Niet alleen Fokkema vond het belangrijk dat feiten en sfeer zo waarheidsgetrouw mogelijk werden
weergegeven. Ook voor de nabestaanden van de betrokkenen van
destijds is de overval een nog levend stuk geschiedenis. Bij iedere
voorstelling zaten er mensen in het
publiek die op de een of andere
manier een binding hadden met de
overval; de try-out was zelfs gereserveerd voor kinderen en kleinkinderen van de overvallers en de bevrijde gevangenen, wat de avond
natuurlijk een enorme extra lading
gaf. Frouke: “De mensen op de
tribune leefden heel erg mee. Je
hoorde ze soms snikken.” André:
“Na aﬂoop kwamen er mensen
naar ons toe, omdat we de rol van
hun verwant hadden gespeeld. Ze
waren geraakt, wilden er graag nog
even over praten. Voor veel bezoekers is de overval iets wat indirect
heel hun leven een rol is blijven
spelen, maar waar nooit over is gesproken. Nu werd er voor het eerst
een stukje van zichtbaar.” Frouke:
“Het verhaal van de overval kent
iedereen. Maar in dit stuk is ook
veel aandacht voor de emoties eromheen. De mensen die destijds
gevraagd werd om mee te doen,
stonden voor een dilemma: wil ik
het wel, wat betekent het voor mijn
familie, wat doe je de mensen aan
als het misgaat, wat als de Duitsers
represailles nemen? Want dat was
eerder, in andere plaatsen, wel gebeurd. Maar het ging goed!”
André: “Ik speelde een van de drie
KP-leden die de overval opgezet
hebben. Bij een ander toneelstuk
kun je je personage een beetje
een eigen draai geven, hem wat
overdreven neerzetten, maar dat
ging hier niet, want die man die
ik speelde heeft echt bestaan. Ik
moest dus zo gewoon mogelijk blijven. Bovendien had zijn zoon me
verteld hoe zijn vader in werkelijkheid was en dat bleek heel anders
te zijn dan ik zelf ben. Dat maakte

Van links naar recht Remco de Poel, Frouke Holtrop en André de Zee. (foto: Ineke Mooijweer)

het misschien moeilijker, maar ook
interessanter om hem op het toneel neer te zetten.”
Remco: “Ik had twee rollen: die van
(goeie) bewaarder en, na de pauze,
die van KP-er. Elke avond weer
kwam dat gevoel van ‘we gáán ervoor, we gaan samen die overval
plegen’. Frouke: “Ik speelde drie
personages. De belangrijkste was
die van bakkersvrouw. (De bakkerij
was de plaats van bijeenkomst van
de KP-ers.) Er zaten voor mij heel
aangrijpende stukken in, bv dat ik
aankaartte dat de kinderen misschien zonder vader zouden komen
te zitten. En ook het gedeelte dat
de KP-ers allemaal een brief naar
hun nabestaanden zaten te schrijven, voor het geval dat het mis zou
gaan. Dat was echt een kippenvelmoment.” Remco: “Natuurlijk is de
sfeer niet elke avond even intens.
Het pakt je de ene keer meer dan
de andere; soms voel je ‘dit wordt
hem weer’.”
Frouke: “Toch hebben we ook wel
gelachen. Dat was natuurlijk wat
moeilijker dan bij gewone stukken,
ook vanwege de aanwezigheid
van Gerrit Fokkema. Maar af en
toe moet je je gewoon even ontladen.” André: “Je kunt met zo’n
grote ploeg niet voortdurend de
spanning ophouden. En zelfs bij
de voorstelling werd er in de zaal
soms gelachen, misschien ook wel
vanwege de spanning. Iedereen
beleeft het weer op een andere
manier. Er zijn natuurlijk ook bezoekers die niet persoonlijk betrokken
zijn, die vooral voor het stuk als ‘toneelstuk’ komen en aangetrokken

worden door de bijzondere locatie.
Dan kan het gebeuren dat de Duitse commandant Albrecht een open
doekje krijgt na aﬂoop; op dat moment stonden wij te kijken met het
gevoel van ‘dat doe je toch niet’.”
Remco: “Het kan ook andersom.
Dat het publiek net zo in het stuk
zit als de spelers zelf. Bij de première is er zelfs iemand uit de zaal
tegengehouden, omdat hij het toneel wilde bestormen tijdens een
scène met Albrecht.”
Aan elk toneelstuk, waaraan ze
meedoen, beleven André, Frouke
en Remco plezier en ontspanning.
‘De Oerfal’ is daarop geen uitzondering. Maar dit openluchtspel
heeft daarnaast diepe indruk op
hen gemaakt. De aanwezigheid
van ex-gevangene Gerrit Fokkema
was daarbij heel bepalend. Frouke:
“Fokkema moest na zijn bevrijding
onderduiken. Wat niet in het stuk

zelf zit, maar wat hij naderhand
vertelt, is dat hij verstopt zat onder
de vloer en doodsbang was dat hij
ontdekt zou worden, op het moment dat er een Duitser met een
speurhond over de planken boven
zijn hoofd liep. Dat vond ik zó’n
indrukwekkend verhaal.” Remco:
“Als hij gevonden was, had hij het
waarschijnlijk niet overleefd en dan
was hij er nu niet bij geweest. Je
wist dat hij het allemaal echt had
meegemaakt. Voor hem was het
geen spel.”
Op 5 oktober was in De Harmonie
in Leeuwarden de jaarlijkse uitreiking van de Gouden Gurbes (een
prijs van de Leeuwarder Courant
voor iepenloftspullen, als het ware
een Friese variant van de Oscar).
Frans Planken, die de Duitse commandant Albrecht speelde, kreeg
er één voor de beste bijrol

Popkoren pakken uit in Old Dutch
Op 26 oktober wordt er voor de tweede keer een ‘Fleurig herfstconcert’
gegeven door de popkoren Opus3 uit Dokkum, de Westereen uit Zwaagwesteinde en Akkoord uit Achtkarspelen. Vorig jaar was het een groot
succes en ook nu zijn de verwachtingen hoog gespannen. Zeker als men
naar het sprankelende repertoire kijkt van de drie gemengde koren, die alle
drie zo’n vijftig leden op het podium hebben staan met een begeleidend
combo. Ook het optreden van Folkert Hans Tolsma na aﬂoop, beloofd een
hoogtepunt te worden. Kortom een avond vol muzikaal vertier, die ons de
dagelijkse beslommeringen even doet vergeten en weer energie geeft
voor de dag van morgen. Wederom is het ons gelukt om de toegang geheel gratis te houden, dit mede dankzij het gastvrije onthaal van Old Dutch
in Zwaagwesteinde, waar de avond wordt gehouden. De aanvang is om
20.00 uur.

S p rek w urd fan ‘e m o anne
Mule
Dyn heit of mem in grutte mûle jaan wie froeger in grut fergryp, dêrfoar
krigen je straf. Guon bern moasten de mûle útspiele mei sjippewetter.
Wat is het
weer een mooie
herfstdag!

Nou, ik word
niet blij van
de herfst!

Dy jonge is tige rûch yn ‘e mûle
Die jongen is onbeschaafd in zijn spreken
Do silst it dêr mei de mûle helje moatte
Je zult met praten je doel moeten bereiken
It spant om de mûle iepen te hâlden
Het is moeilijk om de kost te verdienen
Dy frou hat in ingel yn ‘e mûle en de duvel yn ’t hert
Ze is vals, huichelachtig, schijnheilig.
It jild rûn him sa mar yn ‘e mûle
Hij kwam zonder inspanning aan zijn geld
Dat iten is allinnich foar de lekkere mûle
Het is wel lekker maar heeft geen voedingswaarde

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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Nieuw bij De Kûpe:
clubaquabootcamp
Nu vaststaat dat zwembad De Kûpe open blijft, start men, zodra er voldoende animo voor is, met iets nieuws: clubaquabootcamp. Dit is een pittige
training in ondiep water met bijpassende muziek en onder begeleiding van
een deskundige instructeur. Een prima combinatie van kracht- en conditietraining met het inmiddels bekende interval- of circuitsysteem. Door clubaquabootcamp krijgt men een hoge verbranding van vetcellen en neemt
het uithoudingsvermogen en spierkracht enorm toe. Het is de bedoeling
om met één groep te starten en dan twee maal per week de training te
houden. Het kan eventueel ook in combinatie met een andere aqua training, zoals aquajogging, aquarobic of aquavaria. Belangstellenden kunnen
contact opnemen met de receptie van het zwembad of via de website.

Opening Repaircafé succesvol

Dé bekende foto van Pier Nobach, waarvan veelal wordt gedacht, dat hij op deze wijze, na zijn gevangenname, naar Blauwverlaat werd
gebracht. Dit was niet het geval. De dag daarna werd hij, voor op de auto gebonden, door Augustinusga gereden. (eigen foto)

Helaas is de illustratie in de vorige
aﬂevering fout, waarvoor onze verontschuldiging. Daarom deze rectiﬁcatie. Een aantal jaren geleden ontving ik van een Fries “om útens”,
afkomstig uit onze regio en wonende in Veenendaal een tweetal foto’s
van Pier Nobach. Deze foto’s heb ik
aan enkele oud-Buitenposters laten
zien met de vraag of deze juist waren. Eén wist het niet, de anderen
bevestigden dat het inderdaad Pier
was. P. Ploeg, woonachtig in Akkrum, reageerde op dit artikel en
vertelde mij dat dit zijn oom en tante waren, te weten S.v.d. Velde en
J.Homan. Op bijgaande bekende
foto staat de echte Pier.
Pier ontketende onder bescherming van de bezetter een ware terreur. Zijn eerste slachtoffer was de
bejaarde meester Veenstra. Deze
sprak zijn ongenoegen uit over
de beledigingen die Pier over ons
vorstenhuis uitsprak. Tegelijkertijd
uitte hij zijn kritiek op Hitler. Pier liet
hem arresteren en de oude man
werd veroordeeld tot enkele weken gevangenisstraf. Een periode
van schrik en terreur begon, die de
wijde regio “tot een speeltuin van
de duivel maakte”, zo schreef Willem Pera. Zijn schrikbewind teisterde de streek. Vooral de onderduikers, ook in Achtkarspelen, liepen
groot gevaar. Dit ondervond ook
Hielke Brouwer uit Twijzel, die tientallen joden in deze regio aan een
duikadres hielp. Bijna iedere week
kwam hij met nieuwe klachten bij
het provinciaal verzet in Leeuwarden. Na zich uitvoerig te hebben laten inlichten, werd na ampel beraad
besloten tot liquidatie over te gaan.
De aanslag zou worden gepleegd
door twee man van de Drachtster
KP en drie van de KP van Sneek.
Deze laatsten beschikten over een
snelle Oldsmobile. Beide KP’s waren net even eerder gevormd dan
die van Achtkarspelen. Na een
aantal mislukte pogingen zou 30
oktober 1943 opnieuw een poging
worden ondernomen. Men was
er achter gekomen dat Pier iedere
morgen vroeg het land in ging om
de koeien te melken. In die nacht
legden de KP-ers zich aan beide
kanten van het weiland in een hinderlaag. En opnieuw mislukte de
aanslag. Men zag te laat dat het
niet Pier was, maar zijn zoon Herman. Toen Herman zijn belagers in
de gaten kreeg, sprong hij op en
werd hij meteen door twee schoten getroffen. Totaal verslagen gingen de KP-ers huiswaarts,
wel beseffend dat de gevolgen wel

eens ernstig konden zijn. Ze kregen
gelijk, Pier ging als een razende te
keer. Drie bekende mannen uit de
regio, waaronder Teake Schuilinga
van Surhuisterveen werden geëxecuteerd. Een dertiental werden als
gijzelaars naar Vught overgebracht.
Dezen werden op 13 september
1944 weer vrij gelaten.
Na deze wraakneming werd Pier
er niet rustiger op. Hij voelde zich
kennelijk niet meer al te veilig. Hij
kreeg een lijfwacht toegewezen,
de duitser Julius Nachbauer. In zijn
optreden bleef hij even onberekenbaar en gevaarlijk. Dolle Dinsdag,
5 september 1944, vluchtten vele
NSB-ers naar Duitsland uit angst
voor de naderende bevrijdingslegers. Dit zette ook Pier aan het
denken. De 11e september vertrok
hij naar zijn familie in Osterath,
Duitsland, nadat hij zich had laten
uitschrijven in de gemeente Grootegast. Hij probeerde ook zijn boerderij te verkopen. Maar geen zinnig
mens dacht dacht er over hier op
in te gaan. Uiteindelijk wilde Anne
Haan uit Oostwold de boerderij wel
huren. Maar deze, hoewel geen
NSB-er, was bepaald niet welkom
in Doezum. Een anoniem briefje,
ondertekend met ‘De Organisatie’,
joeg hem de stuipen op het lijf. Hij
bracht het bij de politie en noemde
een viertal namen, waarvan hij vermoedde dat die er wel iets meer
van zouden weten. Dit ene briefje
werd het doodvonnis van drie van
de vier, die er niets mee te maken
hadden. Albert Krijthe, de vader van
mevrouw Gré van der Wal-Krijthe
van De Achtkant, was het eerste
slachtoffer die in zijn woning werd
gedood. Lubbe Renkema en Jan
Pera ondergingen hetzelfde lot. De
vierde, Berend Renkema, troffen
ze niet thuis, waarop zijn woning in
brand werd gestoken.
Pier kwam weer terug in Doezum
in de periode dat het voor Duitsland snel minder werd. Hij zag de
bui wel hangen en werd soepeler,
maar bleef even onberekenbaar.
Een dag vóór de bevrijding nam hij
zijn intrek bij Hendrik de Haan in de
Stroobosser Mieden. De 15e april
1945, bevrijdingsdag, werd hij daar
door Teake Roorda en zijn groep
gevangen genomen (zie deel 32),
tot grote opluchting van de gehele
regio. Ook in Buitenpost had hij
schrik en angst gebracht, als één
der meest gevreesde verraders.
Vastgebonden op een ladder, omdat hij onderweg kans gezien had
in het kanaal te springen, werd hij
naar Blauwverlaat gebracht.

Hier kreeg hij een speciale bewaker bij zich. Die eerste nacht deed
hij geen oog dicht en voerde lange
gesprekken met zijn oppasser. Na
een gebed te hebben uitgesproken, vroeg hij deze hem dood te
schieten. Het leven had voor hem
geen zin meer. Maar Pier zou zich
moeten verantwoorden voor zijn
rechters. De volgende morgen,
maandag de 16e april, werd hij voor
op een auto gebonden en triomfantelijk door Augustinusga gereden.
Iedereen kon nu zien dat de schrik
van de streek werkelijk gevangen
genomen was. Begin 1949 kwam
hij voor zijn rechters te staan. Er
waren vierenvijftig getuigen gedagvaard om de ten laste legging
te staven. De advocaat-ﬁscaal
achtte de ten laste gelegde feiten
bewezen en eiste de doodstraf.
Het vonnis werd levenslange gevangenisstraf. Na zijn vonnis kwam
hij in Vught, waar hij al vrij spoedig
werd vrijgelaten. Niemand kon en
kan een zinnige verklaring geven
hoe dit mogelijk was. Pier overleed
op 3 maart 1965 te Zaltbommel en
werd begraven in Zuidlaren.
(Bronnen deel 37 t/m 38: Bezettingstijd in Friesland, dl II, P. Wijbenga; Flitsen rondom Pier Nobach, Liekele Boersma; Friesch
Dagblad 26 okt. 1963; Leekster
Courant 12 sept. 1969. Informanten: Martinus Jongsma, Surhuisterveen; Hedzer van der Laan, Augustinusga; Jan Overduin, Roden;
mevr. R. Pera Doezum; mevr. Gré
van der Wal-Krijthe, Buitenpost;
Coórdinatiepunt Netwerk Oorlogsbronnen Amsterdam.)

(foto: It Koartling)

Het was 5 oktober om 13.00 uur best wel druk bij het Koartling. Van pers
tot wethouder, van vrijwilliger tot “klant”, iedereen was benieuwd naar het
nieuwe Repair Café. In de diverse korte toespraken werden de uitgangspunten van het Repair Café nog eens uitgelegd. Het motto is: “Weggooien, mooi niet!” Dit is gericht tegen de moderne weggooi maatschappij.
Repareren is goed voor alle aspecten van het milieu. Dat daarnaast ook
geld wordt bespaard is, zeker in deze tijd, vaak een prettige bijkomstigheid. Bovendien blijkt samen repareren ook een heel gezellige bezigheid.
Begeleid door afwisselende muziek, van viool tot doedelzak, was het ook
rond de bar een levendig gebeuren.
Maar tenslotte gaat het over repareren: er werden maar liefst 18 verschillende objecten aangeboden. Van stofzuiger tot stoommachine, van schilderij tot computer, de vrijwilligers konden direct vol aan de slag. Iedereen was
heel benieuwd of zijn of haar aangeboden defecte apparatuur nog gemaakt
kon worden. In het begin onstond hierdoor wel enige wachttijd, maar dat
had men er graag voor over. Er zijn deze middag liefst18 zaken aangeboden, waarvan 10 ter plekke zijn gerepareerd. Vier zaken krijgen volgende
maand een vervolg. Een mooie score! Ook de door de wethouder aangeboden typemachine doet inmiddels weer zijn werk op het gemeente kantoor. Opvallend was, dat er ook vrijwel nieuwe spullen bijzaten, die eigenlijk nooit goed gewerkt hadden. Maar men was niet teruggegaan naar de
winkel, omdat de bon zoek was. Tja.... En de computer reparateur vond het
jammer dat alleen de computer werd aangeboden en niet de bijbehorende
programma’s. Een computer zonder programma werkt natuurlijk nooit.
Bovenstaande geeft alle reden om door te gaan met het Repair Café.
Voortaan zal dit steeds op de eerste zaterdag van de maand gehouden
worden, uitgezonderd december, juli en augustus. Dus het eerstvolgende
Repair Café is op 2 november van 13.00 tot 17.00 uur in het Koartling. De
vrijwilligers zijn weer aanwezig om hun bijdrage aan het milieu te leveren.
We zien uit naar uw defecte spullen.

D e n atuur foto

Open dag
GBS De Fontein
groot succes
Veel ouders en hun kinderen namen vrijdag 11 oktober een kijkje
bij GBS De Fontein in Buitenpost.
De school signaleert een toenemende voorkeur voor bijbelgetrouw onderwijs en directeur Petra
de Bruijn verwacht dan ook dat er
ook voor volgend schooljaar een
groeiend aantal aanmeldingen zal
zijn. “Mensen willen voor hun kind
een school die een veilig pedagogisch klimaat biedt en waarvan ook
de onderwijsresultaten goed zijn”,
aldus Petra de Bruijn.

De herfst is weer begonnen en de spinnen weven weer hun webben. (foto: redactie)

De nieuwe herfstcollectie
hangt voor u/jou klaar!
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Veertig jaar Bridge Club Buitenpost

In de jaren zestig van de vorige eeuw scoorde Cowboy Gerard een
grote hit met ‘Het spel kaarten’. Een merkwaardig lied over een
soldaat die in een kerk zit te kaarten. Wat heeft dat met Buitenpost
te maken zult u zich afvragen. Eigenlijk niks, hoewel er veel inwoners in ons dorp zijn die regelmatig een kaartje leggen. Ze kunnen
klaverjassen, schutjassen, pesten, patience en er zijn veel andere
vormen van kaartspellen.Natuurlijk komt er denkwerk om de hoek
kijken, maar de factor geluk speelt ook een grote rol. Krijg je slechte kaarten toebedeeld, dan verlies je meestal.
Men kan ook kiezen voor bridgen.
Dit kaartspel wordt als denksport
beschouwd net als dammen en
schaken. Bij wedstrijdbridge is bewust gestreefd naar het zo veel
mogelijk uitschakelen van de factor
‘geluk’ als uitkomstbepalend. Het
spel vereist concentratie, geheugen en logisch denken en goede
samenwerking tussen de partners.
Bridgeclub Buitenpost werd opgericht op 6 september 1973. De
oprichtingsvergadering werd destijds gehouden in De Roskam (nu
feestcafé Posthoorn). Bij deze gelegenheid, waar twintig personen
bij aanwezig waren, werd bepaald
dat de naam van de vereniging
Bridge Club Buitenpost, afgekort
BCB werd. Naast allerlei andere
besluiten werd als bestuur toen
gekozen: de heer Steenhuizen als
voorzitter, de heer Toxopeus als
penningmeester, Sieger de Vries
als secretaris en de dames Dantuma en Hagen. De vereniging sloot
zich in 1974 aan bij de Nederlandse
Bridge Bond. Sieger de Vries speelde in de clubhistorie een belangrijke rol. Twee jaar na de oprichting
werd hij voorzitter en deze functie

oefende hij drieëndertig jaar lang
uit. Hij werd hiervoor onderscheiden door de Bridge Bond, niet alleen was hij voorzitter maar ook
arbiter.
In 1975 verhuisde de club naar
horecacentrum The Point aan de
Voorstraat, waar tot op de dag van
vandaag iedere donderdagavond
wordt gebridged. Er wordt niet
gespeeld gedurende de zomermaanden van mei t/m augustus.
De laatste jaren vindt er nogal wat
aanwas plaats van nieuwe leden.
Gerrie Hiddema, de echtgenote
van de huidige voorzitter Jan Hiddema startte een paar jaren geleden cursussen om het spel te leren
aan belangstellenden. Zij deed dit
op dinsdagochtend in het gebouw
van Herbranda. Veel van deze nieuwe leden vinden het prettig om
overdag te spelen, zodat men nu
kan kiezen tussen dinsdagochtend
en/of donderdagavond.
BCB vervult een regionale functie.
Er zijn niet alleen Buitenposters
lid van de vereniging, maar ook
komen er leden uit Kollum, Surhuisterveen, Gerkesklooster, Dok-

Op de voorgrond een mevrouw uit Kollum die niet snel genoeg was en op haar stoel bleef zitten terwijl de foto werd gemaakt. Op de
voorste rij de drie leden van het eerste uur: Sieger, Jo en Geertje de Vries. (foto: Juul Beerda)

kum, Noardburgum, Grootegast,
Burgum en Feanwalden. De club
telt momenteel negentig leden.
Het huidige bestuur bestaat naast
Jan Hiddema, voorzitter, uit Fré
Bootsma, secretaresse en Corrie
Kuitert, penningmeester. Er is op
dit moment nog één vacature in
het bestuur.
Ook al komen er veel leden uit andere dorpen, toch blijven velen de
club jarenlang trouw om twee redenen: ze houden van bridgen en

het is er gezellig. Dit jaar bestaat
BCB veertig jaar en dat gaat niet
ongemerkt voorbij aan de club. Zo
is er op 7 november voor de leden
een bridgedrive, voorafgegaan
door een stamppotbuffet in The
Point. Op de ledenvergadering van
september werd ook besloten om
het aantal spellen per avond terug
te brengen van achtentwintig naar
vierentwintig. Aan de cursus Denken en Doen, de cursus van Gerrie
Hiddema, zal in een later nummer
van De Binnenste Buiten Post aan-

dacht worden besteed.
En wat de soldaat betreft uit het
liedje van cowboy Gerard de Vries,
waarmee wij dit artikel begonnen:
hij verwachtte een ﬂinke ‘douw’
te krijgen van zijn ofﬁcier, maar hij
kwam er zonder straf vanaf, na een
goede uitleg te hebben gegeven.
Voor hen die dit lied niet kennen:
het valt nog altijd te beluisteren via
internet op You tube!

D e s p o r t foto

Brimzen
praat

Aow en pensioen
De oude Drees hield van de mensen
En wilde hen een verzorgde oude dag toewensen
Dus ontwierp hij de AOW
En heel Nederland riep blij: Hoezee!
En zo werd gezorgd voor de ouden van dagen
En het was voor alle bevolkingslagen
En al was dat inkomen niet zo heel erg groot
Je hoefde niet meer werken tot aan je dood
De rijkeren wilden het daar niet mee doen
En spaarden verder voor een aanvullend pensioen
De fondsen kregen dus meer geld in kas
En uitbetalen hoefde men veel later pas
Hé, dachten de fondsen, dit moet ook voor de gewone man
Zodat hij later wat ruimer rondkomen kan
We regelen dat met zijn kleine salaris
Hij zal er blij mee zijn als hij straks klaar is
En zo spaarden de fondsen die centen erbij
Vooruitzichten mooi en iedereen blij
De pensioenfondsen spaarden en bulkten van ’t geld
Het beloofde heel wat, iedereen welgesteld
Doch de regering greep óns geld zonder óns iets te
zeggen

Spits gezegde

En de fondsen begonnen fanatiek te beleggen
En dit alles was helaas het begin
En de plus in de pot werd een droevige min
Directeuren en commissarissen verzaakten hun plicht
Want op ONS geld hield men geen zicht
De pot raakte leeg, het overschot slinkt
Na alle onderzoeken lijkt het of het stinkt
Niemand krijgt boete, niemand krijgt straf
Van HUN kapitaal gaat geen centje eraf
Een beloninkje hier, een gouden handdrukje daar
Maar de pensioengerechtigde is zwaar de sigaar
Inleveren Babyboomers, jullie zijn met te veel
Dat ook zo velen betaald hebben, is niet essentieel
En ook de AOW leeftijd is veel te laag
Al die vijfenzestigplussers zijn een ware plaag
Dus pensioenen verlaagd, pensioenleeftijd verhoogd
Want alle opgespaarde potten zijn bijna opgedroogd
Wat er aan geld is, verdwijnt naar Europa
Dus pak je rollator en werken: opa!
Kom op politici, heb geen harten van steen
Kijk voor een beter inzicht eens om je heen !!
De oudere arbeiders mankeren wel wat
Hebben soms kwalen door hun arbeid gehad
Daarbij, wie wil de oudere werker nog hebben?
De man die zijn kracht met de jaren zag ebben
Moeten zij nu nog werkelijk solliciteren
Van de op het pluche zittende dames en heren?
Willem Drees kijkt droef op ons neer, het was toch
geen spel?
Maar met het beleggen leek het dat wel
Zijn menslievende plan, het had zomaar gekund
Maar de werker op leeftijd is zijn plan niet gegund.
Een soort moraal: Wanneer mensen banken beroven, gaan ze de gevangenis in. Wanneer banken
mensen beroven, krijgen ze een bonus.
Met de hartelijke groeten van Drees Trekker.

Liefde is als elektriciteit:
als de stekker er niet in zit, heb je geen contact.

Deze maand geen man, vrouw of kind als sportiefste Buitenposter, maar een paard. Het
betreft de zevenjarige ruin Zur Beukenswijck. Zur is een talentvolle draver, die Kampioen
van Nederland op de Grasbanen 2013 is geworden. De Binnenste Buiten Post feliciteert
de eigenaren Johannes Kramer en Tjitske Land met deze prachtige prestatie. In een van
de volgende edities van ons blad zijn wij van van plan om Johannes en Tjitske hierover
te interviewen. De foto van Zur is in volle draf op de grasbaan te Eenrum genomen, de
pikeur is Kromkamp uit Diever. (foto: Tjitske Land)

Introductie nieuw
bestuurslid CH
Sinds september 2013 heeft het bestuur van CH Buitenpost een nieuw
bestuurslid namelijk Rein Benno van der Wal. Rein Benno is 46 jaar en
woonachtig aan de Gele Lis te Buitenpost. Rein Benno is werkzaam als
accountant/MKB-adviseur bij Alfa Accountants en Adviseurs te Kollum. In
zijn vrije tijd houdt hij ervan om te raceﬁetsen, tuinieren, wandelen en
lezen. Daarnaast heeft hij van jongs af aan een passie voor de natuur.
“We wandelen bijvoorbeeld regelmatig in het Drents-Friese Wold. Mijn
levensmotto’s zijn ‘pluk de dag’ en ‘wie goed doet, goed ontmoet’. Ik vind
het belangrijk om mensen in beweging te krijgen en om actief betrokken
te zijn in de regio (dwaande).” Daarom vindt hij het enorm ﬁjn om actief
betrokken te mogen zijn bij het wel en wee rondom de CH in Buitenpost,
een van de mooiste eendaagse openlucht paardensport evenementen
van Nederland! “Daar mogen we gerust trots op zijn! Duizenden bezoekers die eens per jaar genieten van de unieke sfeer van dit prachtige evenement. Daar wil ik graag een bijdrage aan leveren!” Het bestuur van CH
Buitenpost is dus een enthousiast en actief bestuurslid rijker!

De nieuwste trend:

My Boshi, haak een leuke muts, prachtig garen in 40 kleuren,
met exclusief My Boshi etiket.
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Kinderwerkactiviteiten in november

Dringend nieuwe vrijwilligers gezocht!
De stichting Sociaal Cultureel Werk Buitenpost It
Koartling is een maatschappelijke organisatie die
burgers met elkaar wil verbinden, om zo het gevoel van saamhorigheid en onderlinge solidariteit
te vergroten. Al meer dan veertig jaar organiseert
ze een grote verscheidenheid aan activiteiten voor
kinderen, jongeren en volwassenen uit Buitenpost
en omgeving. In die veertig jaar is er gaandeweg
heel wat veranderd. Daardoor is het jongerencentrum van weleer uitgegroeid tot een volwassen en
gerespecteerde sociaal-culturele organisatie voor
het hele dorp, voor iedereen, van jong tot oud.

nisatie worden gerealiseerd.

Als sociaal-culturele instelling staat It Koartling middenin de samenleving. Veel van wat er in de wereld
rondom ons heen gebeurt vindt zijn weerklank in de
activiteiten die in It Koartling plaatsvinden. Zo wordt er
op dit moment nauw samengewerkt met organisaties
als FSU en SUSKA, die zich sterk maken voor mensen
met een uitkering en voor hen die op zorg zijn aangewezen. De start in oktober van het Repair Café sluit
volledig aan op het streven naar bewustwording en
mentaliteitsverandering.

Dringend nieuwe vrijwilligers gezocht
Op dit moment zit It Koartling werkelijk te springen om
een ﬂink aantal nieuwe vrijwilligers. De nood is inmiddels zó hoog opgelopen dat hier en daar de continuïteit
van de activiteiten in gevaar is. Er worden bijvoorbeeld
met spoed vrijwilligers gezocht voor de organisatie en
begeleiding van activiteiten voor kinderen. Voor de jongerenactiviteiten zijn eveneens dringend vrijwilligers nodig.
Verder worden er gastvrouwen en gastheren gevraagd.

Vóór en dóór alle inwoners van Buitenpost
Je zou kort en krachtig kunnen zeggen dat It Koartling
er vóór en dóór alle inwoners van Buitenpost is. Want
het gaat om een organisatie die draait op vrijwilligers,
jong en oud. Die vrijwilligers vormen samen It Koartling en zij dragen eraan bij dat de ambities van de orga-

Daarom vrijwilliger bij It Koartling
Net als hun organisatie staan ook de vrijwilligers van
It Koartling middenin de samenleving. Er is Bovendien
keuze uit een heleboel verschillende werkzaamheden.
Om welke taken en functies het ook gaat: als vrijwilliger zet u zich steeds op zinvolle wijze in voor uw medemens en de samenleving. Door de constante inloop
komt u in contact met mensen van iedere leeftijd en
achtergrond. Het is bovendien gezellig in It Koartling,
waardoor het er plezierig toeven en werken is.

Help mee!
Wilt u It Koartling en daarmee het dorp helpen? Wordt
dan vrijwilliger! Op de website www.itkoartling.nl vindt
u actuele vacatures en alle overige informatie. Daarnaast kunt u iedere donderdag tussen 19.30 en 20.30
uur in It Koartling terecht op het spreekuur voor vrijwilligers en belangstellenden. U bent van harte welkom!

Inloopspreekuur voor uitkeringsgerechtigden
Spreekuurhouders van het Samenwerkingsverband
Uitkeringsgerechtigden Steunpunt Kollumerland/Achtkarspelen (SUSKA) geven informatie en advies op het
gebied van sociale zekerheid en re-integratie en bieden ondersteuning onder andere bij:
• het invullen van formulieren (huur- en zorgtoeslag,
belasting en hefﬁngskortingen);
• het aanvragen van een uitkering of voorziening;
• het voorbereiden van gesprekken met UWV (Werkbedrijf) en Gemeente;
• het indienen van klachten en het opstellen van bezwaar- en beroepschriften.
• het beschikbaar stellen van voorlichtingsmateriaal
Het SUSKA is een dienstverlenende onafhankelijke
organisatie, aangesloten bij Fries Samenwerkings- verband Uitkeringsgerechtigden. Het SUSKA werkt alleen

met vrijwilligers. Er zijn dan ook géén kosten verbonden aan de adviezen. Echter, bij begeleiding naar een
instantie kan van u een bijdrage in de ge- maakte reiskosten worden gevraagd. Het inloopspreekuur van het
SUSKA is op de 1e en 3e maandag van de maand van
14.00 tot 16.00 uur in It Koartling, tel. 0511-541214.
Elke dinsdag is er van 15.00 tot 16.30 uur een inloopspreekuur in MFC ‘it Vleckehûs’ te Surhuisterveen.
Informatie
Voor meer informatie over het spreekuur kunt u op
werkdagen tussen 11.00-13.00 uur telefonisch contact
opnemen met nummer 0519-25 09 49. U kunt ook een
e-mail sturen naar: info@suska-fsu.nl. U kunt alles te
allen tijde rustig nalezen op: www. itkoartling.nl of op
de website van het SUSKA: www.suska-fsu.nl.

Vervolg op eerdere succesvolle bijeenkomst in juni
Informatieavonden WMO en WWB
Ouderen, mensen met een laag inkomen of een
uitkering en mensen die zijn aangewezen op
zorg hebben te stellen met een opeenstapeling
van veranderingen in de wet- en regelgeving. Velen zijn inmiddels het overzicht kwijt en hebben
geen zicht meer op de soms grote gevolgen van
alle maatregelen.
Om duidelijk te maken welke veranderingen er zullen
plaatshebben werd op donderdag 20 juni in zalencentrum The Point een openbare informatiebijeenkomst
gehouden. Centraal die avond stonden de recente en
aangekondigde veranderingen in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en in de sociale zekerheid, vooral met betrekking tot de Wet Werk en Bijstand (WWB).
Gezamenlijk initiatief
De drukbezochte informatieavond voor ouderen en
mensen met een uitkering was het gezamenlijke initiatief van de Cliëntenraad Achtkarspelen/Kollumerland,
het Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden
Steunpunt Kollumerland/Achtkarspelen, het Fries Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden en It
Koartling.
Twee keer een vervolgbijeenkomst
De bijeenkomst in juni was een succes en na aﬂoop

werd afgesproken dat zo snel mogelijk na ‘Prinsjesdag’ op 17 september een nieuwe bijeenkomst zou
worden georganiseerd.
Op verzoek van de bezoekers van de eerste bijeenkomst worden dat er, naar onderwerp uitgesplitst, uiteindelijk twee: één op 19 november en de ander op 3
december. Op dinsdag 19 november vindt de eerste
vervolgbijeenkomst plaats. Dan vormt de Wet Werk en
Bijstand (WWB) het onderwerp. Op dinsdag 3 december vindt de tweede bijeenkomst plaats en op die avond
staat de WMO centraal. Beide avonden vinden plaats in
It Koartling en u bent welkom vanaf 19.00 uur. De zaal
is dan open, u kunt alvast een kopje kofﬁe of thee nemen en de informatiestand bezoeken. Het programma
begint om 19.30 uur. De toegang tot beide avonden is
gratis. U kunt één en ander nog eens nalezen op www.
itkoartling.nl. Heeft u vooraf een vraag? Stuurt u dan
een e-mail naar: webredactie@itkoartling. Voor persoonlijk advies en ondersteuning is er het inloopspreekuur
van het SUSKA (zie elders op deze pagina).

Open dag met werk keramiekcursisten It Koartling
Onze plaatsgenote Mary van Asperen-Atkins is door
Keunstwurk benaderd om mee te doen aan de Open
Atelierroute Leeuwarden. Keunstwurk is het overkoepelend orgaan op cultureel gebied in Friesland. De Open
dagen zijn: zaterdag 2 november van 11.00-17.00 uur

en zondag 3 november van 11.00-17.00 uur. Het adres
is Reahel 11, Augustinusga (langs het Prinses Margrietkanaal aan de Buitenposter kant). Tijdens dit evenement
tonen cursisten van de keramiekcursus van It Koartling
wat keramiek inhoudt. Dit vindt plaats bij het atelier.

De werkgroep Kinderwerk pakt in november de draad weer op.
Door de invoering van het continu-rooster op de verschillende basisscholen is de tijd van de reguliere woensdagmiddagactiviteit aangepast. De activiteiten duren nu van half drie tot vier uur.
6 november: Koekjes bakken
20 november: Beest of vliegtuig van lege ﬂessen maken
(Zelf een lege ﬂes meenemen!)
Deelnamekosten: € 1,Maximale deelname: 12 kinderen
Opgave vooraf is verplicht en dit kan op: johkootstra@gmail.com

Workshop Kerststuk maken
Alvast een aankondiging van de traditionele eindejaars
Workshop Kerststuk maken.
Wanneer: 12 december
Tijd: 19.30-21.30 uur
Kosten: € 22,50
Opgave: Joke de Vries, tel. 543803

Ook nieuwe vrijwilligers voor het
jongerenwerk nodig!
Afgelopen september werd het
weer duidelijk dat onder andere
door de toenemende kosten de
(lokale) overheid steeds meer
verlangt van de burger, ook in het
welzijnswerk. Achtkarspelen heeft
begin dit jaar al de keuze gemaakt
de uren jongerenwerk anders in
te zetten. In plaats van structurele
uren in de drie kerndorpen in te zetten is er voor gekozen het zelfde
aantal uren anders in te kopen en
het te ver- delen over de hele gemeente. Deze uren worden nu dan
ook vraag- gericht ingezet in plaats
van structureel. Concreet vraagt
dit een om- slag in denken voor
de werkers, inwoners en besturen
van de diverse buurthuizen etc. In
de praktijk komt het er op neer dat
met name de zogenaamde ‘bemanningsuren’ voor de buurthuizen en jeugdsozen steeds meer in z’n
geheel op de schouders van de burgers komen. Qua participatie is dit een
mooi iets, een ieder kan zich inzetten voor zijn of haar eigen plek in buurt
of dorp. In Achtkarspelen hebben we dan ook nog de professionele achterwacht van het leefbaarheidswerk (voorheen jongerenwerk). Maar van
deze vrijwilligers wordt daarom ook meer verwacht. Door een gebrek aan
deze vrijwilligers zien we dat de jeugdsoos van It Koartling de afgelopen
twee maanden maar sum- mier open was. Jongeren zelf zijn gedeeltelijk
wel bereid hieraan mee te werken, maar het zijn de enkele oudere vrijwilligers die meerdere verantwoordelijke taken aankunnen waar de jeugdsoos
om staat te springen. Graag willen we de jeugdsoos structureel open op
avonden en middagen om de jongere doelgroep een beschutte vindplaats
te bieden. Waar jongeren zich kunnen ontplooien, zichzelf kunnen zijn en
elkaar ontmoeten. Binnen de gemeente werkt dit in meerdere dor- pen
op deze manier en wij zijn er van overtuigd dat dit in It Koartling ook kan.
Heb je daarom enige afﬁniteit met jongeren en ben je bereid de jeugdsoos
vaker mede open te houden neem dan contact met ons op. We hopen je
graag te ontmoeten als één van onze vrijwilligers! Wiebe Kootstra, Leefbaarheidswerk Achtkarspelen, info@youngandleisure.nl 06-25250365.

Nieuwe ideeën voor cursussen?
In It Koartling kunt u dit najaar weer deelnemen aan een keur van cursussen
op het gebied van schilderen, fotograferen, keramiek, computeren, edelsmeden, Spaans, etc. We zijn echter benieuwd of er onder de bewoners
in onze regio ideeën leven om nog andere cursussen te kunnen volgen.
Daarbij denken we bijvoorbeeld aan cursussen voor het leren schrijven van
sollicitatiebrieven, sollicitatietrainingen, taalcursussen, het gebruik van ‘social media’, cursussen spreken in het openbaar. Maar ook aan handwerkcursussen zoals naaien, breien en doe het zelf cursussen. We willen graag
weten of u voor een van deze cursussen belangstelling heeft. Meld het ons
via cursuswerk@itkoartling.nl. Wilt u meer infomatie over onze cursussen
dan kunt u onze website bezoeken: www.itkoartling.nl.

Wilt u o p d e h o o g t e b l i j v e n o f r e a g e r e n
op het nieuws?
Bezoek onze website!
w w w. i t k o a r t l i n g . n l

H et m o nument

Openingstijden

Of je nu een maatje minder of een maatje meer
wilt, het gaat erom dat je een verandering wilt
in je dagelijkse routine. Ik kan je daarbij helpen!

W WW.PERSONALTRAINERFORYOU.NL

Het monumentenregister vermeldt dat deze voormalige villa, behorende aan de rentenierende hereboer Kuipers,
in 1877 in eclectische stijl is gebouwd. ‘Eclectisch’ betekent in dit geval de beste stijl in die tijd. Het zogenaamde
Jeltingahuis is thans onderdeel van het gemeentekantoor. In 1959 kwam de gemeente in het bezit van de villa
en nam deze in 1961 na een uitgebreide verbouwing in gebruik als raad- en trouwzaal, vergaderingen van het
college van burgemeester en wethouders, vergader- en leeskamers en de openbare bibliotheek kreeg plaats in
de onderste gewelven. Ook de conciërgewoning maakte er deel van uit. (foto: Hielke Boorsma)

M el d p unt b e d r ij v i g hei d
> Carin’s Haarmode Leukste kapsalon van Friesland

Onlangs is bij het Historisch Informatie Punt
(HIP) in de bibliotheek aan de Kerkstraat een
oude zwart-wit ﬁlm opgedoken.
Deze is rond 1967/1968 door een cineast
gemaakt, maar de herkomst is verder onbekend.
De ruim vijftig minuten durende ﬁlm, zonder
geluid overigens, is op dvd overgezet. De
ﬁlm is een aaneenschakeling van beelden
van bijvoorbeeld de verschillende scholen,
het gemeentehuis, het consultatiebureau,
sportactiviteiten, de brandweer, maar ook van
optochten, straatbeelden, (winkel)panden en
mensen. Zeker voor oud-Buitenposters, maar
ook voor anderen, die een kijkje willen nemen
in het nog niet al te lang geleden verleden van
Buitenpost, is het vast een genoegen om
naar te kijken.
De dvd is te verkrijgen bij boekhandel IJlstra
Natuur aan de Kuipersweg 16 voor slechts € 2,50.
De moeite van het bekijken waard!

Onze adverteerder Carin, van Carin´s Haarmode aan de Kuipersweg 13 is gekozen tot Leukste kapsalon van Friesland. Dit is een felicitatie waard! En ze gaat door voor de Leukste
kapsalon van Nederlandland, of dit gaat lukken weten we nog niet? Blijf het volgen op haar
website: www.carinshaarmode.nl.

huis Lauwersdelta

> MKC-communicatie gevestigd in Innovatie-

MKC-communicatie, sinds begin oktober gevestigd in Innovatiehuis Lauwersdelta, verzorgt
de online communicatie voor bedrijven en heeft zich gespecialiseerd in het schrijven van SEO
webteksten en conversie-optimalisatie. Begrippen die nog niet altijd volledig zijn doorgedrongen bij bedrijven terwijl ondernemers met deze twee krachtige tools meer rendement uit hun
website kunnen halen.

> Buitengewoonbuitenpost Leukste winkel van Friesland?

De Leeuwarder Courant organiseert voor de tweede keer de
verkiezing van de Leukste winkel van Friesland en Buitengewoonbuitenpost doet ook mee. Vind je dat Buitengewoonbuitenpost ook tot een van de leukste winkels van Friesland
hoort, stem dan op Buitengewoonbuitenpost. Kijk voor meer
informatie en hoe te stemmen op: www.buitengewoonbuitenpost.nl. Daar kun je ook zien hoe de stemming verloopt. Wekelijks krijgen de deelnemers
een update. We kijken allemaal uit naar het resultaat. Buitengewoonbuitenpost blijft tijdens de
reconstructie van de Voorstraat gewoon bereikbaar, nu nog alleen via de stoep.

KRO’s Ode aan de doden:
Voor wie steek jij een kaarsje op?
Het is een eeuwenoud ritueel, een kaarsje opsteken op 2 november, Allerzielen. Samen met
het noemen van de naam van degene die u wilt herdenken is het een manier om te laten zien
dat u hem of haar niet vergeten bent. Het geeft troost hun leven te herdenken en te vieren.
De week voorafgaand aan Allerzielen brengt de KRO een aantal bijzondere televisie uitzendingen, Ode aan de doden. Mocht u, na het zien van deze beelden, of gewoon omdat het idee u
aanspreekt, een kaarsje willen opsteken om iemand te herdenken, dan kan dat. De Doopsgezinde gemeente geeft iedereen, wel of niet kerkelijk, de mogelijkheid om dat te doen. U bent
van harte welkom op zaterdag 2 november, van 19.00 tot 20.30 uur in de Doopsgezinde kerk,
Julianalaan 12A Buitenpost.
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Bûtenp oster s o m u tens Ette Ploeg en Sjoukje Feddes
Van Buitenpost via Kollum, Grou, Warten naar Akkrum
Het is alweer dertig jaar gelden dat
wij, Ette Ploeg en Sjoukje Feddes,
uit Buitenpost vertrokken. Onze
leeftijdsgenoten zullen Ette nog wel
van It Koartling kennen, of daarna
als ondernemer, toen hij bar-dancing Manolito in Kollum runde. We
hebben na Buitenpost tweeëneenhalf jaar in Kollum, achter de Manolito, gewoond. In die tijd ben ik, na
wat baantjes in horeca en op kantoor, bij AEGON Leeuwarden gaan
werken. In 1986 werd ik gedetacheerd bij AEGON in Den Haag,
Ette stapte uit de Manolito en samen woonden we een half jaar op
Scheveningen. Een leuke tijd, het
was zomer, en elk weekend vrienden uit Friesland te logeren, weer
naar het Panorama van Mesdag,
Hobbemaplein, het strand en de
boulevard. In de herfst hebben we
een huisje gekocht in Grou. Ik kon
vanuit Grou met de trein naar mijn
werk in Leeuwarden en Ette, die
goede herinneringen aan het zeilen met vriend Hendrik had, kon op
zoek naar een zeilboot. Onze eerste zeilboot werd een mooi klassiek kajuitzeiljachtje type Regina.
We hebben hier ruim twaalf jaar
met veel plezier mee gezeild. Daar-

Ette Ploeg en Sjoukje Feddes op hun zeilboot Fado. (eigen foto)

na hebben we een groter formaat
zeiljacht gekocht, een Dehler 29.
Hier varen we nog steeds mee en
bezoeken regelmatig de waddeneilanden. Schiermonnikoog, waar
we vroeger allebei nog gewerkt
hebben, Ette als bijrijder bij Ate van
der Meulen en ik in hotel Duinzicht,
is de laatste jaren favoriet. Maar
weer even terug naar ons eerste

eigen huis in Grou, dit was toch
wel een erg klein huisje, in totaal
28 m² eigen grond, het huis was
7x4 meter en had drie woonlagen
met op de bovenverdieping uitzicht
over het Pikmeer. In 1989 kochten we een nieuwbouwwoning in
Warten(a), het huis in Grou was
binnen een paar weken verkocht
en de nieuwe woning werd uitein-

Uit d e ou d e d o o s

delijk in de zomer van 1990 opgeleverd. In de tussentijd woonden
we een jaar in een stacaravan bij
een boer in Warten op het erf. Dan
kom je erachter dat je eigenlijk met
heel weinig tevreden kunt zijn. Alleen misten we onze boeken. Maar
liefst negentien jaar woonden we
in Warten, een mooie tijd, leuke
vrienden en dorpsgenoten, maar
toch hebben we ervoor gekozen
nog een keer te verhuizen en wel
naar Akkrum. Hier was ruimte om
een bedrijfspand met woning te
bouwen, Ette is in 1996 zijn bedrijf
Ette Ploeg Multiklus gestart en ik
ben in 2004 zelfstandig geworden
en run tot op heden ﬁnancieel advieskantoor Sjoukje Feddes Hypotheekadvies aan Huis. We hebben
nu alle ruimte voor kantoor, loods
en woonhuis en het levendige watersportdorp Akkrum bevalt ons
prima. Onlangs zijn zelfs Ette’s ouders in Akkrum komen wonen. We
zijn inmiddels aardig ingeburgerd.
We komen regelmatig in Buitenpost, mijn moeder woont er nog
steeds en ook jarenlange vrienden
wonen in Buitenpost. Veel andere
vrienden uit de Buitenposttijd treffen we nog steeds.

Amnesty
International
komt op voor
mensenrechten
over de hele wereld

Wat vereni g t o ns...
Koersbalclub Herbranda
Bewegen en sporten doen we en gezelligheid hebben wij met onze koersbalclub in Buitenpost. We spelen iedere woensdagmiddag van 14.0016.15 uur, met daar tussenin een pauze. Het is een prachtig spel en we
krijgen veel beweging. De moeilijkheid van het spel is dat het zwaartepunt

De familie Postma (± 1950), met v.l.n.r.: Marijke, moeder M. Postma, Wijbe, Willem en vader/winkelier P.W. Postma. (foto: Juul Beerda)

V.l.n.r.: Mevr. van der Bij, mevr. Bosma, mevr. Kraak, mevr. Renkema, mevr. van der Zaag,
mevr. Meijer en dhr. Roossien. (eigen foto)

van de speelbal uit het midden ligt,waardoor de bal altijd een kromme
baan beschrijft. Koersbal kan in enkele minuten geleerd worden. Men kan
het spel direct spelen. Heeft u interesse kom dan eens kijken, want we
kunnen wel wat nieuwe leden gebruiken. We spelen altijd in Herbranda.

Mûlhoeken

Het pand Voorstraat 37 was vroeger (rond 1940) de textielzaak van P.W. Postma, zoals ook duidelijk boven de winkeldeur staat
aangegeven. (foto: Juul Beerda)

door Janne Oosterwoud

Der is wurk oan ‘e winkel. Ik seach
it ynienen mei it rúthimmeljen
bûtenom. Wat foar sikkeneurige
âlde hekse seach my dêr sa mâl
oan yn it spegeljende rút? De mûlhoeken hielendal nei ûnderen, djippe rimpels bope de noas. Wat in
troanjemint! ‘Do meist wol in hekel
ha oan rúthimmeljen’, sei ik tsjin
dy âld hekse, ‘mar sa mâl hoeft it
dochs net? Do moatst bliid wêze
datst’ it sels noch dwaan kinst.’
Moarns yn ‘e spegel as ik krêm oer
de âlde tearen smar sjoch ik hiel
oars. Dan glimkje ik, de mûlhoeken

omheech. Ik jou mysels in knypeach en sis: ‘Toe mar hear, it kin
der noch bêst op troch!’ Dat moat
fan de psychologen, dêr krijst mear
selsfertrouwen fan. Mar dat is dus
net genôch. Troch de dei moat ik
geregeld even kontrolearje hoe’t de
mûlhoeken der by stean. Ferkeard?
Laitsje en hup, de hoekjes wer omheech. Ek mei it each op ‘e krisis
wol sa goed. Net dat it wat oplost,
mar it liket folle minder slim. Belesting omheech? Keapkrêft achterút?
Pensjoen nei ûnderen? Kop op, en
mûlhoeken omheech!

nieu we oogst
spaanse mandarijnen

20 stuks € 3, 50

friese borgers

5 kilo

€ 3,50

bananen

1 kilo

€ 0, 99

volg ons ook op facebook

Of je nu een maatje minder of een maatje meer
wilt, het gaat erom dat je een verandering wilt
in je dagelijkse routine. Ik kan je daarbij helpen!
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Nieuwe lampen in onze zonnebank!
Nu 12 x zonnen 10 x betalen!
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A nne’s ansichten door Anne van Lune

oktober 2013
Vrijwilliger bij De Kruidhof

Elke maand vertelt een vrijwilliger van De Kruidhof
over zijn of haar werk. Deze keer is Willem Woortmeijer aan het woord. Hij werkt als gids voor De
Kruidhof èn als tuinvrijwilliger oude cultuurgewassen. “Cultuurgewassen? Ja, er stonden een paar bedjes met hele bijzondere granen op De Kruidhof! Dat
waren er een stuk of 13, misschien 14 toen ik begon.
In 2005 zal dat zo’n beetje geweest zijn. Die planten
stonden al jaren op hetzelfde stukje grond. Dat is natuurlijk niet goed; je moet rouleren. Ik heb dat veranderd. Nu staan de verschillende gewassen elk jaar op
een ander stuk. Bovendien is het aantal uitgebreid
tot zo’n 40 verschillende soorten.” Met zichtbaar plezier vertelt Willem over ‘zijn’ gewassen. Hij was voor
z’n pensionering landbouwkundige bij het NAK, de
instantie die nieuwe gewassen keurt. Dat verklaart
zijn enthousiasme voor deze granen. Maar wat is er
nou zo belangrijk aan het behouden van die oude gewassen? “Nou, het gaat erom dat je kunt laten zien
waar onze granen vandaan zijn gekomen. Kijk, heel
lang geleden leefden mensen van de jacht. Daarna
begonnen ze zaden te verzamelen. En weer later gingen ze die verbouwen. Ons graan komt van die hele
oude gewassen, ooit begonnen als grassen. Neem nou
boekweit. Dat is wel het armeluisgraan genoemd.
Het groeit op arme grond en je kan het wel 6 tot 8
weken lang oogsten. Tegenwoordig wil men natuurlijk graag dat het graan in één keer rijp is en geoogst
kan worden. Dan ga je er met zo’n combine overheen
en is het klaar. Maar vroeger was het een voordeel
als de oogsttijd lang was; dan kon je eerder beginnen en later eindigen. Dat woord ‘ boekweit’ komt
trouwens van ‘ boek’, een verbasterde vorm van het
Engelse ‘ beuk’ en ‘weit’ betekent ‘tarwe’. Dus eigenlijk: beukentarwe. En het zaad van boekweit lijkt ook

op een beukennootje.” De
oude graangewassen waren
hoger dan de
nieuwe.
Dat
kwam goed uit
want het lange
stro kon gebruikt worden
in de kartonindustrie. Toen in
de jaren ’60 het
stro daarvoor
niet meer nodig was, werd
het graan geselecteerd op
kort stro. Dat heeft als voordeel dat het graan niet
zo snel omvalt en dus veel makkelijker te oogsten is
met de machine. “Maar het is toch prachtig dat je
nog kan laten zien hoe onze voorouders zijn begonnen! Neem nou veldgerst. Dat staat hier in z’n oude
vorm en kun je trouwens nog steeds in de berm her
en der vinden. Uit dat gewasje is uiteindelijk de gerst
geselecteerd die we nu oogsten.” Het is duidelijk dat
Willem z’n hart heeft verpand aan die gewassen. Hij
kan zich helemaal uitleven op De Kruidhof. Natuurlijk heeft hij daarbij hulp van ‘ de jongens’ die op De
Kruidhof werken – en het is een heerlijke uitdaging
om hen te begeleiden. “Ja, anders val je toch in een
gat, na je pensioen? Hier kan ik m’n kennis kwijt en
kom ik in contact met allerlei mensen. Je moet niet
achter de geraniums gaan zitten.”
Nicoline Hooijmans

Steeds meer jongeren dieper in het rood
Deze zomer meldde het AD dat steeds meer jongeren schulden hebben. Ook de hoogte van de
schuld neemt toe. Vinden jongeren het moeilijker
om met geld om te gaan? Wat zijn de oorzaken
en hoe kunnen hun ﬁnanciële problemen worden
voorkomen en aangepakt?
Een paar honderdduizend jongeren tussen 18 en 25
jaar heeft betalingsachterstanden. Dat aantal neemt
onrustbarend toe. Volgens de incassobureaus is de
mobiele telefoon de grootste boosdoener: die slurpt
het meeste geld op. Ziektekosten en huur zijn daardoor voor veel jongeren nauwelijks op te brengen.
Maar de zaak ligt iets ingewikkelder.
Houding en vaardigheden
Volgens het NIBUD zijn enkele factoren van grote invloed op het ontstaan van ﬁnanciële problemen. Ben
je impulsief, kun je de verleidingen van de consumptiemaatschappij niet weerstaan of ben je gevoelig voor
status? Dan is de kans op het ontstaan van schulden
groot. Maar ook de invloed van de overal aanwezige
reclame weegt zwaar, evenals het willen meedoen
met actuele trends en rages.
Onvoldoende voorbereid
Jongeren vanaf 12 jaar krijgen steeds meer ﬁnanciële
verantwoordelijkheden naarmate ze ouder worden.
Vaak blijven kennis en vaardigheden daarbij achter. In
(te) veel gevallen krijgen jongeren onvoldoende middelen aangereikt om goed te kunnen omgaan met
de stijgende verantwoordelijkheid. Jongeren die wél
hebben geleerd om op een verstandige manier met
geld om te gaan, hebben doorgaans minder ﬁnanciële
problemen.

Wat kun je zélf doen
om schulden te voorkomen?
Geld raakt meestal snel op.
Daarom moet je er zorgvuldig mee omgaan om
te voorkomen dat je in de
schulden komt. Zet dus af
en toe al je inkomsten en
uitgaven op ’n rijtje. Dan
weet je precies wat je hebt
en vooral óók waaraan het geld zoal op gaat.

R a a d d e p l a at ( s ) door ©eel
Hoe werkt de puzzel
Deze foto is gemaakt op een plek in Buitenpost. Weet u welke? Omschrijf
duidelijk (voorwerp/straat/nummer) waar dit plaatje is gemaakt.

Sparen helpt ook
Probeer ook te sparen. Door te sparen kun je (dure)
dingen kopen waarvoor je anders niet genoeg geld
hebt. Ook onverwachte uitgaven en tegenvallers leveren dan minder snel problemen op omdat je die van
het gespaarde geld kunt betalen. Op die manier helpt
sparen het ontstaan van schulden en betalingsachterstanden tegen te gaan.
Cursus Omgaan met geld
Op de website van het NIBUD vind je heel veel nuttige adviezen, hulpmiddelen, tips en weetjes die je
helpen om greep te krijgen op jouw ﬁnanciële situatie.
Heb je liever een meer persoonlijke aanpak? Laat ons
dat weten door zo snel mogelijk een e-mail te sturen
naar: webredactie@itkoartling.nl. Bij voldoende belangstelling zal It Koartling proberen om de NIBUD-cursus
‘Omgaan met geld’ te organiseren. Deze cursus is
écht goed en helpt (nieuwe) schulden te voorkomen.
Ook volwassenen kunnen zich bij It Koartling melden
als zij belangstelling voor de cursus hebben! Je kunt
dit bericht nalezen op www.itkoartling.nl

Oplossen en inleveren
Schrijf de locatie en maak kans op een prijs ter waarde van € 10,-. Deze
prijs wordt ter beschikking gesteld door De Binnenste Buiten Post. Oplossingen – bij voorkeur op een kaartje – inleveren in de kopijbus bij The
Readshop (Nijenstein 7) vóór 11 november.
Oplossing Raad de plaat(s) van augustus
De Raad de plaat(s) van augustus heeft vijf goede oplossingen opgeleverd.
De foto was gemaakt op de prof. Wassenberghstraat op de hoek van het
Nordwin College en het ﬂat aan de prof. Wassenberghstraat, kijkend in de
richting van de Voortsraat. Links op de foto staat garage van den Brug. De
winnaar van is: Willem Reitsema, De Barrage 58.

Zeg het maar... ingezonden brieven
Beste redactie,
Ik weet niet of het iets is voor de Binneste Buiten Post,
maar ze zijn bezig met de reconstructie van het West
(toevallig woon ik hier). Nou staat dit nog niet goed aangegeven momenteel, maar de mensen die vanuit Egypte
komen hebben nu voorrang (op zich redelijk normale situatie), maar het wordt nergens aangegeven dat dit een
gewijzigde situatie is! Maar er is nog iets veranderd, al
het verkeer, dat bij China Garden weg komt, heeft voor

Deze, ongeveer in 1926 gemaakte, ansichtkaart laat ons het turfschip (48 ton) van Kees
Jansen zien. Het schip lag in de Buitenvaart achter de coöperatieve Stoom Zuivelfabriek
Lutjepost te Buitenpost. Brandstofhandelaar Kees Jansen staat links bij het roer, medewerker Karst Bies uit Zwaagwesteinde zit rechts. Kees had verkering met Lolkje Veldman
uit Twijzel. Toen er over trouwen gesproken werd stelde Lolkje Kees voor de keus: het
schip weg of ik weg! Zij wilde absoluut niet op een schip wonen. Kees koos voor het
eerste, het schip werd verkocht, en in juni 1928 trouwde het paar en vestigde zich aan de
Kuipersweg als brandstofhandelaar.

rang. Dit vind ik een hele vreemde nieuwe situatie, in
mijn ogen is dit een uitrit. Ik heb het daar ook al een paar
keer bijna mis zien gaan. Ik herinner me nog een stukje
in de BB van de vernieuwde situatie op de Kuipersweg
(Rabobank) en moest dus aan de BB denken omdat ik
het hier binnenkort echt wel mis zie gaan!
Groeten, Grietje Kommerie

De volgende De Binnens te Buiten Pos t word t
vers preid in de week van 18 november 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.

