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Op zaterdagmiddag 7 december werd een groots opgezette kerstmarkt gehouden. Ondanks de fikse regenbuien waren er veel bezoekers. Er
waren allerlei activiteiten, zoals koor- en muziekoptredens in de Nederlands Hervormde kerk, schaatsen voor de jeugd, demonstraties van oude
ambachten, spijkerslaan en natuurlijk het glazen huis. En natuurlijk de kraamhouders, die moedig genoeg waren om het weer te trotseren.
Verderop in ons blad vindt u meer foto’s van dit evenement.

Va n d e re d a c t i e Volledige uitvoering herinrichtingsplan wordt wedloop met de tijd
Eindejaarsgedachten

In het decembernummer van vorig
jaar hadden we het even over de financiële crisis en dat we ons daar
niet door in de put zouden laten
drukken zolang er nog brood op de
plank was. We zijn nu een jaar verder en als we de politici en de media
mogen geloven, is het er beter op
geworden met 0,1% economische
groei. Optimisme alom, dat wil zeggen in de politiek. Maar merken wij
dat als burgers voor wie de overheid er is ten goede, óók? De meesten van u zullen deze vraag waarschijnlijk niet één, twee, drie met
een volmondig ‘ja’ beantwoorden.
Laten we het nog even houden op
het Friese: ’t Kou minder, ondanks
de verhoging van de belastingen.
Laten we hopen dat onze middenstanders en andere bedrijven een
vooruitgang merken. De Binnenste
Buiten Post heeft er niet onder geleden. Integendeel, want als redactie
horen we gelukkig nog wel eens het
geluid, dat men onze dorpskrant
met genoegen leest. De huidige
formule die wij momenteel hanteren oftewel de manier waarop de
krant samengesteld wordt, slaat
kennelijk goed aan en dat zal ons
stimuleren het niveau te handhaven of nog te verhogen. Wij blijven
alert. De adverteerders, die onze financiële kurk vormen, deden weer
prima mee en dat lijkt voor 2014
ook het geval te zijn. Dat verrast en
verheugt ons in die zin dat we met
vertrouwen verder kunnen gaan
met de maandelijkse samenstelling
van De Binnenste Buiten. De redactie wenst u, met inachtneming van
uw omstandigheden, zo goed mogelijke Kerstdagen en een gedachtenisvolle jaarwisseling toe.

Een jaar geleden ging de gemeenteraad
van Achtkarspelen akkoord met het beschikbaar stellen van 3,5 miljoen euro voor
een aantal herinrichtingprojecten in ons
dorp. Samen met een provinciale bijdrage
was daarmee een bedrag van bijna 7,5 miljoen euro beschikbaar voor ‘Buitenpost’.
Het eerste element, de herinrichting van
de Voorstraat, is in volle gang. Plaatselijk
Belang Buitenpost (PBB) werd met verloop van tijd toch ook nieuwsgierig naar de
stand van zaken van de andere onderdelen.
Dat is een spannende zaak blijkt nu.

wordt geprobeerd het centrum van ons dorp
een aangenamer winkel- en verblijfsgebied te
maken. De derde is een aanpak van het gebied
rond de toegang van de Kruidhof. Het laatste
onderdeel is een aanpak van het Stationsgebied, ondermeer door het bieden van verdere
verbetering tot de toegang van het station en
ontwikkeling van de grond om het spoor. Het
totaalresultaat moet zijn dat er een aantrekkelijker woon- en werksituatie in Buitenpost ontstaat. Het moet de middenstand nieuwe kansen
bieden, de recreatie een prikkel geven en commerciële bedrijvigheid bevorderen.

Het plan voor de herinrichting van met name het
centrum van ons dorp is terug te voeren naar enkele oorzaken. De aanleg van de zuidoostelijke
rondweg maakte van de Voorstraat een gewone
gemeentelijke weg. Toen ontstond er eindelijk
de mogelijkheid de verkeersader om te bouwen
tot een woon- en winkelvriendelijke straat. Tegelijkertijd wist de gemeente door actief handelen een provinciale investering te bedingen.
Een buitenkans, want deze in het kader van
de Agenda Netwerken Noord-Oost Friesland
(ANNO) in 2012 beschikbaar gekomen voorziening, is in deze economisch zware tijden er
één die zich hoogstwaarschijnlijk niet snel weer
aanbiedt. Een onverbiddelijke voorwaarde voor
het provinciale geld is echter wel dat het hele
project af moet zijn op 31 december 2015. Een
vooruitziende blik van het toenmalig gemeentebestuur heeft er voor gezorgd dat er voldoende
ﬁnanciële reserve is om aan de tweede voorwaarde te voldoen, namelijk het zelf bekostigen
van de helft van de totale kosten.

Resultaten na een jaar
Dat drie jaar in tijd niet veel armslag biedt voor
een dergelijk grootschalige onderneming, stond
vorig jaar al vast. Gelukkig was de herinrichting
van de Voorstraat planmatig al in een vergevorderd stadium en kon deze dit jaar starten. Aan
de wens om parkeergelegenheid rond het station verder te ontsluiten door de bouw van een
voetgangersbrug is op de rails en daarover is
al wat in de media bekend geworden. Maar na
een voor het gevoel lange stilte over de andere
onderdelen, zocht PBB afgelopen september
hierover overleg met de gemeente. In een eerste gesprek gaf wethouder Lammers de verzekering dat het ANNO-geld optimaal gebruikt zal
worden. In een tweede gesprek werd door de
ambtenaren Menno Brouwer en Ted Rijpkema
hierover verder tekst en uitleg gegeven. Samengevat kwam in het laatste gesprek het volgende
naar voren:
- de herinrichting Voorstraat verloopt goed en er
is nu al een mooi resultaat zichtbaar vanaf ‘de
Bakkershoeke’ richting The Point
- over de invulling van het Centrumplan is nog
veel onduidelijk. De activiteit van particulieren/
investeerders speelt hierin een belangrijke rol.
Ook over een toekomstige invulling van het
complex Nieuw-Herbranda is nog niets concreet bekend
- over het plan Stationsgebied is wat meer te
vertellen. Over de voetgangersbrug is nog
voortdurend overleg met Prorail gaande. Een

Ambitieuze aanpak
Het ambitieniveau van de gemeente werd bij dit
alles op ‘hoog’ gesteld. Dus zo breed en adequaat mogelijk proberen de aanpak van zoveel
mogelijk ruimtelijke ordeningskwesties in één
keer goed te doen. Het daarop ontwikkelde centrumplan bestaat uit 4 onderdelen. Het eerste is
de herinrichting van de Voorstraat, die nu aan de
gang is. Het tweede is het Centrumplan waarin

uitvoering zal mogelijk in de tweede helft van
2014 en anders in de eerste helft van 2015
plaatsvinden. Bij de uitbreiding van de parkeermogelijkheden bij het station is het gegeven
dat de grond in eigendom van de NS is, een
belangrijke factor. Er wordt van uitgegaan dat
de uitvoering zal aansluiten op die van de
brug. Wat nog verder met enige zekerheid nu
vaststaat is dat er functiewijziging aan de zuidzijde van het station plaats zal vinden. Naast
de ruimte voor de bussen en taxi komt er een
‘alleen halen en brengen’ beperking
- over de ontwikkeling van de omgeving van De
Kruidhof ligt er nu een visiedocument bij de
Gemeente. In het verleden werd het streven
uitgesproken van de botanische museumtuin
annex IJstijdenmuseum een ‘recreatieve toegangspoort’ van Noord-Oost Friesland te maken, dus de verwachting hierover is bij PBB
hoog. Brouwer en Rijpkema gaven aan dat de
volgende fase hieromtrent het opstellen van
een ‘businesscase’ is.
Hoop en zorg
PBB is natuurlijk blij over de openheid van zaken, maar kan zich toch niet helemaal losmaken
van enige zorg. In de komende twee jaar moet
nog veel bedacht, gepland, besloten, door verschillende procedures geloodst, aanbesteed,
uitgevoerd en ﬁnancieel afgehandeld worden.
Het is niet onlogisch te veronderstellen dat een
goede aﬂoop van deze aan Buitenpost beloofde
belangrijke ontwikkelingskans, een prestatie
van formaat van het gemeentelijk apparaat zal
vragen. PBB hoopt en vertrouwt op een optimaal resultaat maar het spreekt voor zich dat
PBB de ontwikkelingen met opperste aandacht
zal volgen. In de volgende edities van De Binnenste Buiten willen wij u inlichten over enkele
andere factoren die bij de ontwikkeling van ons
dorp van belang zijn.

De Binnenste Buiten Post

pagina 2

Kerstviering Tjaskerhiem

Opbrengst collecte Multiple Sclerose

Vrijdag 20 december willen we graag samen met u het kerstfeest vieren in
de Mariakerk (Nederlands Hervormde kerk). De aanvang is om 19.00 uur.
We hopen u te mogen begroeten.

Tijdens de collecteweek van het Nationaal MS Fonds is
het mooie bedrag van € 1814,- in Buitenpost en Twijzel,
met vijfendertig collectanten opgehaald. Met het geld
dat de collectanten hebben opgehaald blijft het Nationaal MS Fonds zich inzetten voor onderzoek naar MS
en een betere kwaliteit van leven. Dat doet zij echter
niet alleen, maar samen met patiënten, onderzoekers,
artsen, donateurs en vrijwilligers. We bedanken alle gevers en collectanten, die ook dit jaar weer door weer
en wind op pad zijn gegaan, hartelijk voor hun bijdrage.
Hebt u de collectant gemist, dan kunt u uw bijdrage
overmaken op giro 5057 te Maassluis!

Grandioze nieuwjaarsinstuif
PKN Buitenpost organiseert op donderdag 2 januari in de Houtmoune een
grandioze nieuwjaarsinstuif. Het evenement is voor kinderen tot 12 jaar. Entrée
is € 4,-. Ouders gratis. Jullie zijn welkom van 11.00 tot 15.00 uur!!! Tot dan.

Eline verkoopt pin-up kalender
voor goede doel
Buitenposter studente Eline van der
Meulen (ook wel bekend van haar
columns in De Binnenste Buiten
Post) haalt op een bijzondere manier geld binnen voor 3FM Serious
Request. Samen met medestudent
Dennis van de Meent heeft Eline
een pin-up verjaardagskalender gemaakt met daarin studenten en medewerkers van NHL Hogeschool in
Leeuwarden. Er zijn twee kalenders
te koop: één kalender gevuld met
twaalf vrouwen, en één met twaalf
mannen. Op de vrouwenkalender
staan enkel studentes van de NHL,
maar de mannenkalender wordt
Eline als pin-up. (eigen foto)
naast studenten ook gevuld met
vier mannelijke medewerkers van
de NHL. Het geld dat met de verkoop van de kalender wordt opgehaald, gaat
naar Het Glazen Huis dat dit jaar op het Wilhelminaplein in de hoofdstad van
Friesland staat. De kalender is nog te koop tot en met 22 december 2013.
Interesse? Stuur dan een mailtje naar: nhl.pinupkalender@gmail.com.

Oliebollen voor Bulgarije
Evenals voorgaande jaren komen ook dit jaar op oudejaarsdag 31 december vrijwilligers namens de christelijke stichting Buitenpost-Bulgarije bij u
langs om oliebollen te verkopen. De opbrengst zal worden gebruikt om de
leefomstandigheden van de bewoners van wees-, bejaarden- en verpleegtehuizen in Berkovitsa en omgeving te verbeteren. Alhoewel ook vele Nederlanders de gevolgen van de crisis ervaren is de situatie in Oost Europa
nog vele malen erger. Jongeren trekken massaal weg en ouderen, zieken
en gehandicapten worden aan hun lot overgelaten. Hulp blijft dringend
nodig dus… steun ons en koop onze overheerlijke oliebollen. Om de prijs
hoeft u het niet te laten tien oliebollen met suiker voor € 5,00.

CH Buitenpost club van 100
Sinds een aantal jaren heeft Concours Hippique Buitenpost een Club van
100 (leden). Het bestuur van de Paardensportcommissie Buitenpost is
ontzettend trots op deze Club van 100. De Club van 100 bestaat namelijk
niet alleen uit uitgesproken paardenliefhebbers maar met name ook uit
mensen die het CH een warm hart toedragen. De Club van 100 levert een
grote bijdrage aan het behoud en het simuleren van het Friese culturele
erfgoed. Bovendien dragen zij sterk bij aan de sfeer van het evenement.
Échte ambassadeurs dus! Draagt u het CH ook een warm hart toe en wilt
u ook graag een ambassadeur zijn van ons evenement? Sluit u dan ook
aan bij de Club van 100! Voor € 100,00 per jaar levert u als lid van de Club
van 100 een belangrijke bijdrage aan het behoud en het stimuleren van dit
prachtige evenement. Bovendien bent u ieder jaar tijdens het evenement
onbeperkt welkom in onze hospitality ruimte. Aanmeldingen en/of meer
informatie via: www.chbuitenpost.nl of: secretaris@chbuitenpost.nl. Concours Hippique Buitenpost: het evenement dat eruit springt!

D e foto

Wilt u ons bij de collecte van volgend jaar ondersteunen
als collectant? Neem contact op met Pamela Zaat, tel.
010-5919839 of via www.nationaalmsfonds.nl.

Succesvolle voedselactie van Dorcas
Het zal u wellicht niet ontgaan zijn dat er een voedselactie is geweest op 9 november in de Poiesz supermarkt
te Buitenpost. Hierbij willen we alle mensen die hebben
meegedaan namens de ontvangers van de voedselpakketten hartelijk bedanken. Graag wil ik een beetje toelichten wat Dorcas zoal doet. Zij komen in actie voor de allerarmsten. Dan hebben we het niet over een tijdelijke crisis, ook niet over een groep mensen die het minder heeft
maar dan hebben we het over hele bevolkingsgroepen
die het moeten doen van heel erg weinig. Deze groepen
mensen willen we graag helpen op deze manier. Dorcas
is een solide organisatie die werkt vanuit het christelijke
principe dat je je naaste liefhebt en dat laat zien door het
geven van geld of goederen. Bij het uitdelen van de pakketten in de arme gebieden wordt geen onderscheid gemaakt in geloof, ras of huidskleur! In de supermarkt hebben we een lijst met goederen die de grens over mogen.
Hier wordt een apart hoekje voor gemaakt waar al deze
goederen staan. We vragen het winkelend publiek mee
te doen aan de actie. Je koopt dan een paar artikelen van
het lijstje, rekent deze af bij de kassa en geeft het aan
een van onze medewerkers. Wij verzamelen het en we
brengen het naar het Dorcas-depot dat zich in Buitenpost
bevindt aan de Molenstraat 50 bij de familie Terpstra. Dit
jaar was voor het eerst dat we een voedselactie als deze
hebben georganiseerd. Met een eenendertig volle dozen

is het een succes te noemen.Deze dozen zijn inmiddels
opgehaald door de Dorcas-chauffeur die zorgt dat alles
op de goede plek komt. We willen als organisatie deze
actie graag voortzetten elk jaar. De inzamelingsdag vindt
altijd plaats rondom dankdag. Dankdag is een dag dat we
dankbaar mogen zijn voor de goede positie die we hier
mogen genieten wanneer het gaat om aardse goederen.
We mogen dan van deze rijkdom uitdelen aan mensen
die weinig of niks hebben. Wanneer u na het lezen van dit
stuk denkt dat deze actie ook iets voor u is dan mag u contact opnemen met Sipke de Boer: 0511402842 of een email sturen naar sipkedeboer@hotmail.com Dan kunnen
we volgend jaar de actie weer doen wellicht met uw hulp.
Ook wil ik u nog wijzen op het feit dat er zestien vrouwen
zijn die veel dingen zoals jassen, sjaals, dekens enz. breien
voor de arme mensen. Misschien hebt u thuis nog garen
liggen of andere dekens, sokken, sjaals die u graag wilt
schenken aan het goede doel. Maar misschien leest u dit
wel en denkt: ik kan ook heel goed breien. Wanneer u
aangesproken bent, kunt u contact opnemen met mevr.
Miedema. Zij woont aan de Kuipersweg 15, tel. 544418.
Rest ons nog om u gezegende Kerstdagen te wensen en
een voorspoedig 2014.
Wiepke Terpstra en Sipke de Boer

Nieuwe bestsellers LuisterBieb-app
De bibliotheek heeft de LuisterBieb-collectie uitgebreid
met nieuwe literaire luisterboeken en hoorcolleges van
bekende hoogleraren. Er is voor elk wat wils: of je nu
wilt wegdromen bij een goed boek, je kennis wilt opschroeven met een hoorcollege, je kind wilt laten voorlezen of wilt luisteren voor je lijst. Op dit moment zijn er
meer dan 25.000 vaste luisteraars die gebruik maken
van de 250 luisterboeken. De collectie is gratis voor
iedereen te beluisteren*. De collectie is gevarieerd: zo
spreekt Herman Koch zelf zijn populaire roman ‘Het diner’ in en zijn diverse colleges van Maarten van Rossem
te beluisteren. Maar op het menu staan ook: bestsellers
van Esther Verhoef, Simone van der Vlugt, Saskia Noort,
Arnon Grunberg, Arthur Japin én Inferno, de nieuwste
van Dan Brown. Verder zijn er kinderboeken van o.a.
Francine Oomen, Nijntje de musical van Ivo de Wijs,
Kikker vindt een vriendje van Max Velthuijs en voor jongvolwassenen De hongerspelen van Suzanne Collins.
Hoe werkt het
De app ziet eruit als een afspeelapparaat (player), met
daarin geïntegreerd een Luisterboekbibliotheek, reviewmogelijkheid en social media. Je kunt de player naar eigen behoefte instellen. Voor het beluisteren van de LuisterBieb-app is geen internetverbinding nodig. Je downloadt eenmalig je luisterboek, daarna kun je luisteren

wanneer en waar je wilt. De luisterboeken worden namelijk opgeslagen in de app op je smartphone of tablet.
Downloaden kan via de App Store of via Google Play.
Luisteren voor je lijst
De Bibliotheek introduceert samen met middelbare
scholen het concept ‘luisteren voor je lijst’. Het biedt
leerlingen de mogelijkheid om ook boeken voor hun
lijst te beluisteren. Daarvoor heeft de Bibliotheek een
lijst samengesteld en de titels daarop ingekocht. Via
hun smartphone of tablet luisteren leerlingen op die
momenten dat hun oren beschikbaar zijn. Na de herfstvakantie is een aantal middelbare schoolklassen met
‘luisteren voor je lijst’ van start gegaan. Stichting Bibliotheek.nl (BNL) ontwikkelt in opdracht van het ministerie
van OCW en in nauwe samenwerking met de openbare
bibliotheken de digitale bibliotheek. De LuisterBieb-app
maakt deel uit van het pakket aan digitale diensten dat
zij aan openbare bibliotheken beschikbaar stelt.
*In de loop van 2014 zal een deel van de collectie van de LuisterBieb
alleen door leden van de bibliotheek te beluisteren zijn.

Kijk voor meer informatie op: www.bibliotheek.nl/luisterboeken of bekijk de video op: www.bibliotheek.nl/video/73005.de-luisterbieb-app-van-de-bibliotheek.html.

Kerstviering in Schakel

Stamppotbuffet

De kerstviering van de gezamenlijke vrouwengroepen
wordt gehouden op donderdagmiddag 19 december
om 14.30 uur in de Schakel. Het thema is: Komst van
Jezus. De liturgie wordt verzorgt door Passage. Muzikale medewerking wordt verleend door de dames
Welmoed Cnossen en Hilly Kloosterman (piano en
zang). Na de pauze volgt een Kerstverhaal. Gasten zijn
van harte welkom, entree € 5,-.

Sinds 2009 wordt er ieder jaar door het Lauwers College een stamppotbuffet georganiseerd. De directie
heeft de ontmoetingsruimte van de school inmiddels
weer beschikbaar gesteld. Dit jaar wordt geld ingezameld voor het project Khothatsong in Soshanguve,
een township bij Pretoria. Naast Aids preventie richt
men zich op voorlichting, thuiszorg, pastorale zorg en
opvang van weeskinderen. Meer info over dit project is
te vinden op: www.gkvbuitenpost.nl en op facebookpagina: Stop Aids Zuid-Afrika, Buitenpost. De maaltijd
start om 18.00 uur. Vanaf 17.30 uur is de zaal open.
De deelnameprijs is € 7,50 per persoon. Kinderen van
2 tot 12 jaar betalen € 2,50 per persoon.
Opgave kan bij de familie Bijlstra, tel. 544848 of via:
stamppotbuffet@hotmail.com. Gasten die vervoer nodig hebben, kunnen dit bij de aanmelding doorgeven.

De Fryske Oranjes
Hierbij een mooie foto van Amy (bijna drie) en Anno Baas (negen maand) met alle oma’s
& beppe’s. Van links boven naar rechts boven: Anja Baas, Sjoukje Miedema. Links onder
naar rechts onder: Johanna Baas, Ankie Steenhuis, Gerrie de Vries & Aukje Miedema. Dit
is toch wel heel bijzonder en ontzettend rijk! (foto: Yvonne Gerrie Baas-Miedema)

De kinderen van Barbara Harterink in de tuin. (eigen foto)

Op 21 januari organiseert het NVVH-Vrouwennetwerk
afdeling Buitenpost e.o deze bijzondere lezing door de
heer Bilker in De Schakel. Het begint om 19.45 uur.
Iedereen is van harte welkom, toegangsprijs € 8,- (inclusief kofﬁe/thee met koek).

Al gelezen?

™

> De gemeenteraad van Achtkarspelen heeft
tijdens de afgelopen begrotingsvergadering
besloten een vaste jaarlijkse subsidie van
€ 4500,- toe te kennen aan de Voedselbank
Achtkarspelen. Het bedrag is de helft van de
jaarlijkse vaste lasten van de instelling. Met giften, inzamelingsacties en toezeggingen kan de
Voedselbank weer enige tijd vooruit. Momenteel worden rond de negentig gezinnen in de
gemeente geholpen met een voedselpakket.
> Bij hun afscheid van de Vrijwillige Brandweer bij de blusgroep Buitenpost op dinsdagavond 26 november zijn Hendrik Nicolai (54) en
Jakob Wiersma (58) uit Buitenpost benoemd
tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Nicolai zat sinds november 1985 bij de vrijwille
brandweer, Wiersma sinds december 1978.
Beiden begonnen als aspirant brandwacht en
zijn bevorderd tot hoofdbrandwacht.
> Veel kinderen krijgen op pakjesavond nieuw
elektrisch speelgoed van Sinterklaas. Oud
elektrisch speelgoed verdwijnt daarna helaas
maar al te vaak in de vuilnisbak. Erg jammer,
want dan kan het niet gerecycled worden.
Samen met het bedrijf Omrin en de stichting
Wecycle wil de gemeente Achtkarspelen dit
tegengaan. Als u oud elektrisch speelgoed,
kapotte spaarlampen of andere afgedankte
elektrische apparaten bij de Milieustraat Buitenpost inlevert krijgen de eerste honderd
inleveraars gratis de Wecycle-sneeuwballenmaker. Ook worden er kanskaarten uitgedeeld
en maakt u kans op vier bioscoopkaarten.
> Vanaf 1 januari 2014 hoeft u geen kriebelige
handschriften meer van de dokter te ontcijferen. Zestien organisaties uit de medische wereld, waaronder het KNMG hebben besloten
dat recepten alleen nog elektronisch worden
voorgeschreven. Dit heeft ook zijn voordelen.
Fouten als gevolg van de slechte leesbaarheid
zijn dan niet meer aan de orde. Ook kan de
arts via een systeem controleren of de voorgeschreven dosis wel de juiste is.
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Kriteminsken in it sintsje set
Sneontejûn 30 novimber waarden nei de twadde útﬁering fan
De grutte fersierder yn sealesintrum The Point trije minsken
fan it Kritetoaniel yn it sintsje
set. Dictus Benedictus, Reinold
Paauw en Henk Roskammer
waarden ‘riddere’ troch bestjoerslid Iebe Bouma fan Stichting Amateurtoaniel Fryslân. De
foto: Ernst Jaap de Haan
mannen krigen út wurdearring
foar de jierrenlange ynset, 25 jier, op en rûn it toaniel de sulveren STAFspjelde. Henk en Reinold binne beide al 25 jier warber foar Krite Bûtenpost,
Dictus wie earst 12 jier yn tou foar Jounswille Stynsgea en no alwer 13 jier
foar it Bûtenposter toaniel.

Lekker Koese yn 2014
Yn maart 2014, It Kritetoaniel pakt de tradysje fan twa stikken yn in winterskoft wer op, bringt Krite Bûtenpost it stik Lekker Koese oer it fuotljocht. Op sneontejûn 1 maart en sneintemiddei 9 maart spylje Frouke
Holtrop, Lourens de Zee, Amarens de Vries en Dictus Benedictus dit stik
fan de ferneamde skriuwer Dimitri Frenkel Frank (In de holte van je arm)
yn in Fryske oersetting fan Bienze Westra. Op sneontejûn mei muzyk nei
ôfrin en op sneintemiddei in buffet, dit foar de leafhawwer fansels.

Kerstconcert Northern Voices
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PBB Van de bestuurstafel...
December 2013

Vlak voor sinterklaas kwam het bestuur van PBB bij elkaar voor het
laatst van dit jaar. Er was een leuke surprise: de presentatie van de
plannen voor de Kûpe in de raadzaal. Deze belangrijke voorziening
voor Buitenpost blijft behouden en ook de werkgelegenheid. Er wordt
niemand ontslagen. Er is veel werk aan de winkel voor het nieuwe
bestuur en hopelijk melden zich vele vrijwilligers en sponsors, om er
voor te zorgen dat er straks ook een nieuw sociaal centrum komt met
zwemmen, sporten, fysiotherapie en meer. De naam is dan ook goed
gekozen: De Kûpe, meer dan zwemmen. We wensen het bestuur en het
personeel van De Kûpe veel succes de komende jaren. Wij als bestuur
van PBB zien dit ook als een groot succes voor onszelf. Maar we hebben
meer wensen voor ons dorp. Nu de verkiezingen er aan komen wordt
het tijd om de politiek partijen onze wensen voor Buitenpost te laten
horen voor de komende raadsperiode 2014-2018. Alle bestuursleden hadden een puntenlijstje opgesteld. Uit de diversiteit van punten blijkt de
brede samenstelling van het bestuur. Maar we kunnen ons voorstellen
dat onze leden ook andere prioriteiten voor het dorp hebben. Dat horen we graag. Dus hier een samenvatting van de punten, zodat u kunt
zien of het lijstje volgens u compleet is. We hebben nog geen prioriteiten gesteld. Dat doen we als er door u aanvullingen zijn aangedragen.
Op onze groslijst staat:
- Zorgvuldigheid in de communicatie naar burgers: aandacht voor
klachten, tijdige informatie bij actie van de gemeente zoals wegaanleg en luisteren/gehoor geven aan PBB en betrokken burgers.
- Aandacht voor wonen en zorg voor ouderen.
- Behoud van voorzieningen zoals bibliotheek, it Koartling, een goede
treinverbinding en onderwijs.
- Daadkracht bij aanpak van leegstand en centrumplan (gebiedsontwikkeling).
- Aanleg van glasvezel.
- Tijdige uitvoering van plannen, zodat subsidie niet verloren gaat.
- Controle van de gemeenteraad op het uitvoeren van zijn besluiten.
- Aanleg van evenemententerrein.
- Meedenken met burgers en ondernemers, denken in mogelijkheden in
plaats van regels.
- Realiseren van de plannen van het stichtingsbestuur “De Kûpe, meer
dan zwemmen”
Kortom inzetten op vier W ’s: wonen, werken, winkelen en welzijn.
Wij wensen u plezierige feestdagen en een goed begin in het nieuwe jaar.
Namens het Bestuur van Plaatselijk Belang Buitenpost,
Marianne Rigter, bestuurslid

Kamerkoor Northern Voices o.l.v. Edwin Velvis. (foto: Dick Koelewijn)
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Op zondagmiddag 22 december zingt kamerkoor Northern Voices delen
uit de Messiah, tijdens een sfeervol kerstconcert in de Mariakerk. Verder
brengt het koor enkele carols en hymns ten gehore. Het koor staat onder
leiding van dirigent Edwin Velvis en wordt begeleid door organist Henk de
Vries. Toegangsprijs is € 12,50 en € 10,- bij de voorverkoopadressen (The
Readshop, Bruna in Kollum en www.northernvoices.nl). Kinderen tot en
met 12 jaar hebben gratis toegang. Het concert begint om 16.00 uur.

De Emigrant,
Freark Smink en Theo Smedes

D e ker s tm ar k t foto’s

Correspondentie:
redactie.bibupost@gmail.com
Kopij:
De kopijbus bij ‘The Readshop’ of via
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Website: www.binnenbuitenpost.nl
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Inlichtingen over advertenties: Ursula
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ursulagroenhart@upcmail.nl

Freark Smink as De Emigrant. (foto: Jan Bensliman)

Yn ‘e earste spylrige yn 2013 luts De Emigrant folle sealen. De Leeuwarder Courant skreau: ‘Emigrant om yn jins hert te slúten’. De Emigrant
is werom. De Frysktalige teaterfoarstelling, skreaun en regissearre troch
Romke Toering foar stichting Pier21, fertelt it ferhaal fan Sybolt de Haas
(Freark Smink), in emigrant dy’t goed fyftich jier lyn yn sân hasten de oséaan oerstuts nei Kanada. Hy hat it as emigrant net maklik hân, mar it is him
slagge om in ridlik grut en goedrinnend boerebedriuw op te bouwen. De
Haas hat noait wer nei it heitelân werom west. Hy woe net, seach der tsjin
oan, wie der faaks wol bang foar. No’t er út it wurk is, is der gelegenheid
om oan de winsk fan syn ferstoarne frou te foldwaan: hy makket in trip nei
syn roots yn ‘e Greidhoeke. De soan (Theo Smedes) sil him foar it earst
mei de melkerij rêde. Twa aventoeren tagelyk. De reis nei it heitelân wurdt
foar de emigrant oan alle einen en kanten konfrontearjend.

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.
Exemplaren zijn ook af te halen in
The Readshop, It Koartling en
de bibliotheek.
Kopij graag getypt of via e-mail aanleveren, maximaal ongeveer 150 woorden. De redactie kan geen garantie
geven dat kopij wordt geplaatst. Zij
behoudt zich het recht voor ingezonden stukken redactioneel te wijzigen
of niet te plaatsen. Anonieme stukken
worden niet geplaatst.
Kopij voor het volgende nummer
inleveren voor 20 januari 2014.
De volgende editie verschijnt
in week 5 van 2014.

Sneintemiddei 19 jannewaris 2014
Oanfang: 15.00 oere / Sealesintrum The Point Bûtenpost
Foarferkeap: Bloemtique € 16,50 / Oan de seal € 17,50
Ynfo: til. 0511 541444
(Foto: Jan Bensliman)

(foto’s: Hielke Boorsma)

Aginda:
Snein 9 febrewaris 2014: De fjouwer trûbadoers – The Point 15.30 oere
Snein 23 maart 2014: Mata Hari – The Point 16.00 oere
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Een goede naam moet je niet veranderen
door Nelleke Kemps-Stam

Henk Koning haalt herinneringen op aan de scheepsbouw

In de Gouden Eeuw was ons land een van de rijkste landen ter wereld. De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden dankte zijn
bloeitijd vooral aan de scheepvaart. Met de oprichting van de VOC
in 1602 verschenen er ook scheepswerven aan het IJ. Hoe een VOCschip gebouwd werd is te zien op de Bataviawerf in Lelystad, waar
ook een replica van het schip de Batavia ligt. Ook het noorden
van ons land kent een rijke scheepsbouwtraditie. Zo werd in 1850
het familiebedrijf Barkmeijer in Stroobos opgericht. Henk Koning
maakte van de werf zijn levenswerk.

De scheepswerf hier, die is al oud.
Toen bouwde men een schip van hout.
Men sloot de naden dicht met pek
en ’t schip kon varen zonder lek.
Maar dit was toen, een klein begin.
Allengs kwam hier verand’ring in.
Want toen techniek haar intree deed
trok werf ook aan het nieuwe kleed.
(Uit gedicht over de werf van Willem Pieters Westra)
Van reparatiewerf…

op een gegeven moment gingen
we over naar de nieuwbouw van
binnenvaartschepen later naar zeeschepen”, licht Henk toe. In 1985
promoveerde Henk tot procuratiehouder. “Tegenwoordig heet die
functie ‘controller’. Je beheert in
feite het hele ﬁnanciële spectrum
van het bedrijf. Er werkten toen
inmiddels 80, 90 mensen. En dan
had je nog de toeleveranciers op
de werf van de mensen die voor de
betimmering, de elektriciteit, ma-

Henk en Gepke bij de doop van de Arklow Surf. (foto: Tj. Hogendorp)

Werfplaat 1950-1975. (eigen foto)

In de vijftiger jaren kwam Henk
Koning vanuit Twijzelerheide met
zijn ouders naar Buitenpost. Na
een uitgebreide administratieve
opleiding met onder meer het
SPD-diploma volgde hij de MOstudie economie. Hij was 22 jaar
toen hij in 1960 boekhouder werd
bij scheepwerf en machinefabriek
Barkmeijer Stroobos B.V. Niet dat
hij iets met boten had of wist wat
er reilde en zeilde op een scheepswerf. “Ik was in contact gekomen
met Tjipke Barkmeijer en hij vroeg
mij om bij hem te komen werken.
De werf was toen nog klein, er
werkten zo’n man of acht. Het was
in die tijd voornamelijk een reparatiewerf voor binnenschepen.” Vier

Het logo van Barkmeijer als windvaan.
(foto: Nelleke Kemps)

jaar later trouwde Henk met Gepke
Rooks en het jonge stel ging in Gerkesklooster wonen. De werf lag in
het begin van de vorige eeuw aan
het Kolonelsdiep, een recht stuk
van de vaart die door het dorp liep.
Toen deze in de dertiger jaren van
de vorige eeuw voor een deel gedempt werd, kon het bedrijf op de
zelfde plaats blijven zitten en werd
het Kolonelsdiep daar ter plaatse
een zijarm van het nieuw gegraven
kanaal dat nu om het dorp heen
loopt. Na de oorlog verdween de
naam Kolonelsdiep en werd de
vaarweg Prinses Margrietkanaal
genoemd. In de jaren zeventig
kreeg de werf een nieuwbouwhelling rechtstreeks aan het Prinses
Margrietkanaal. “Er werd steeds
minder aan reparatie gedaan en

chinekamerinstallaties, het sanitair
en het interieur zorgden. In totaal
gaat om meer dan 150 arbeidsplaatsen. Met elkaar is de werf een
heel ingewikkeld bedrijf.”
…naar gastankers
Twee jaar later stierf plotseling Tjipke Barkmeijer, de directeur. “Dat
was een schok. We hadden meer
dan vijfentwintig jaar met elkaar opgetrokken. Voor het bedrijf was het
een grote tegenslag. Daar kwam
nog bij dat het op dat moment
slecht ging in de scheepsbouw. Er
was een economische crisis, net
als nu. De heer Barkmeijer had al
mensen moeten ontslaan. Hij had
ook al een saneringsplan opgezet
en dat moesten we toen maar uitvoeren. Het was een zorgelijke tijd
voor het bedrijf.”
Samen met Hans Hagedoorn werd
Henk Koning als directeur van het
bedrijf aangesteld. “We hebben
ons enorm ingespannen om het
bedrijf de continuïteit te geven
die het nodig heeft. We moesten
nieuwe markten aanboren, andere
soorten schepen gaan bouwen.
Ingewikkelde gastankers, baggerschepen, bitumentankers en chemicaliëntankers. Op dat principe
hebben we voortgeborduurd. We
maakten lange dagen en gingen
soms nachten door”, zegt Henk
die zich inmiddels het bedrijf helemaal eigen had gemaakt. Barkmeijers werken er nu niet meer in het
bedrijf. De naam is wel gebleven.
“Het is een goede naam”, vindt
Henk. “Die moet je niet veranderen. Het is een bekende naam in
de scheepsbouwwereld.” Om grotere schepen te kunnen bouwen
nam Barkmeijer Stroobos in 1987
met twee andere Friese werven
een overdekt assemblagedok in
gebruik. “Onder de naam Frisian
Shipyards werd op het Harlinger
industriehaventerrein een enorm
scheepsdok neergezet, waar we
om de beurt grotere schepen gingen bouwen. Op een gegeven

moment is die samenwerking niet
goed afgelopen door verschil van
inzicht. Wij zijn er toen uitgetreden.
Barkmeijer huurt het gebouw nu
weer voor de grote loodsboten die
ze aan het bouwen zijn. In 2002 is er
nog een plan geweest om daar zelf
een gebouw neer te zetten, maar
daar is vanaf gezien door laagconjunctuur in de scheepsbouw. In Europa is een concurrentiestrijd gaande in de scheepsbouw. Landen die
gesubsidieerd worden, snoepen
de grote orders af. Je kunt je dus
beter specialiseren in de bouw van
bijzondere schepen die zij daar niet
of nog niet kunnen bouwen om zo
de markt voor te kunnen blijven.
Verschillende soorten baggerschepen bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk
ook een tak waar Nederlanders
heel goed in zijn.”
Vakwerk
Barkmeijer Stroobos had met de
werven Tille, Damen en Bijlsma
een eigen opleidingsschool in
Kootstertille opgezet. Henk stond
aan de wieg van deze Vakopleiding
Scheepsbouw Kootstertille, die in
1987 van start ging. “We hadden
een leraar in dienst en we leidden
zelf de mensen op. De opleiding

vakmensen op.”
In 1990 breide Barkmeijer de werf
uit door de bouw van een grote
scheepsbouwhal. “Er was behoefte om steeds meer binnen te
bouwen om de arbeidomstandigheden te verbeteren en de kwaliteit te verhogen. In de loods worden de grote delen van een schip
gebouwd. Die worden er vervolgens via een systeem uitgereden
en achter elkaar op de helling aan
elkaar gelast en te water gelaten.”
Van oorsprong was scheepsbouw
een buitengebeuren, net als de
bouw. “Vorstverlet hadden ze
niet”, zegt Henk. “In het scheepsbouwbedrijf werk je altijd door.”
De meeste werknemers komen
uit de regio. “Dat geldt ook voor de
onderleveranciers. Zij zijn vanaf het
begin bij de daadwerkelijke bouw
betrokken. De stoffeerder kwam
als laatste. Als hij eenmaal binnen
was, mocht er niemand meer in.
Als hij klaar was, ging de deur van
de accommodatie op slot om te
voorkomen dat er nog iemand naar
binnen banjerde. Een schip verliet
de werf geheel gemeubileerd naar
de keuze van de eigenaar.”
Een tewaterlating trekt altijd veel

ook gewenning op en in het dorp
staan meer grote bedrijven. En anderzijds zijn ze er trots op dat het
bedrijf midden in het dorp staat en
het geeft ook veel bedrijvigheid.
Met het 150-jarig jubileum van de
werf hebben de werf, onderleveranciers en relaties een geldbedrag
bijeengebracht om de dorpsgemeenschap een cadeau te geven.
We konden het Plaatselijk Belang
ƒ 25.000,- overhandigen, waarvan
ze een muziekkoepel en een dorpsplein hebben ingericht.” In het jubileumjaar 2000 kreeg Gepke Koning
de eer om het motorschip Arklow
Surf te mogen dopen. Vijf jaar voordat Henk met pensioen ging, verhuisde het gezin in 1997 naar Buitenpost. “Ik vond dat ik wat afstand
van het bedrijf moest nemen. Als
je alles ziet, kom je er niet los van.”
Het oude logo van Barkmeijer als
windvaan op de schoorsteen herinnert aan de mooie tijd die Henk op
de scheepswerf doorbracht. Henk
en Gepke zijn inmiddels 75 jaar
en genieten van het doen van nog
wat vrijwilligerswerk en het reizen
over de wereld. Het motto van de
scheepswerf ‘Niets is onmogelijk
tot het tegendeel bewezen is’ lijkt
ook voor Henk op te gaan. Of, zoals
Gepke heel toepasselijk zegt: “We
zien wel waar het schip strandt”.

(advertentie)

Tewaterlating van een loodsboot. (foto: Barkmeijer Shipyards)

duurde twee jaar en elke werf
stuurde daar drie of vier mensen
naar toe. Als ze slaagden, kregen
ze gegarandeerd werk. Dat ging
jarenlang goed. De school bestaat
niet meer, evenals voornoemde
werven. Alleen De Vries Scheepsbouw te Makkum en ROC De Friese Poort leiden nog gezamenlijk

bekijks. In het algemeen is de
verhouding met de bewoners van
het tweelingdorp GerkeskloosterStroobos goed te noemen. De
bouw van de grote scheepsbouwloods stuitte eerst op bezwaren.
“Van dat soort grote ingrepen
keken ze wel even op. Maar als
het er eenmaal staat, treedt er
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Zwembad De Kûpe
����������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������

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,
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

op vrijdag vanaf 14.30 uur en op zaterdag van 8.00 tot 13.30 uur.
Wij bieden hiervoor diverse mogelijkheden.
Neem voor vrijblijvende informatie contact op met de kassa,
�����������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
tel. 0511-543180 of kijk op onze site: www.dekupe.nl.
In���������������������������������������������������������������������������������������������������
zwembad De Kûpe leiden wij de kinderen op voor het erkend zwemdiploma
����������������������€ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������€�������
van de Nationale Raad Zwemdiploma’s.
Zij bieden een zwemdiploma met maximale
zwemveiligheid. Zie ook: www.npz-nrz.nl.
�������������
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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.
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Wie het kleine niet eert...
Kerst is een tijd om aan elkaar te denken en voor elkaar te zorgen.
Dat weten we allemaal, met kerst ben je extra lief voor dat jongetje
in je klas, waar je anders eigenlijk nooit mee speelt. Als het kerst
is, deel je het lekkers dat je krijgt met je broertjes en zusjes. Zelfs
met het kleine zusje, dat altijd je mooie knutselwerkjes vernielt.
Want het is nou eenmaal kerst. Dan doe je je best, want je wilt
vrede op aarde en goede dingen doen. Je wilt dat het gezellig is en
iedereen het goed heeft. En als het kerst is hoort er sneeuw te zijn,
een mooie boom en vooral veel eten en allemaal lieve familie hoort
op visite te komen en mee te eten. Dat is kerst… toch? Maar ik ken
een verhaal over kerst dat heel anders loopt. Een verhaal over kerst
dat niemand anders kent, maar net zo kersterig is als de boom, het
eten en lief zijn voor iedereen.
Dit is het verhaal van Sjors Spin. Ja
dat had je niet gedacht hé? Dat dieren ook kerst vieren. Maar geloof me,
dat doen ze. Elk jaar als wij, mensen,
ons best doen om de kerst mooi en
goed te maken doen de dieren dat op
hun manier net zo. De motvlinders
worden speciaal met kerst even wakker om hun lekkere maaltje te eten,
samen met hun familie, de nachtvlinders en de dagvlinders, ze zitten aan
een mooi gedekte kersttafel boven in
de hanglamp. De tafel is gemaakt
van een bierdopje en ze zitten met
hun kleine billetjes op hele kleine
stofpluisjes. Dat zit lekker zacht en
warm. De wespen gaan op bezoek
bij hun verre neven, de bijen. Dat kan
niet, zal je nu wel denken, want wespen en bijen hebben altijd ruzie toch?
Maar je moet niet vergeten dat het
kerst is, dan is er geen ruzie, weet je
nog? De muggen zitten zelfs aan tafel met de hooiwagens, geloof het of
niet. Ze eten van prachtige borden
die op een schitterend geweven
kersttafelkleed staan. Hun glazen zijn
gemaakt van hele kleine kraaltjes,
waar aan de onderkant het gaatje
dichtgestopt is met kleine stukjes
kauwgum. Maar er is één spin in ons
huis, die nooit mee doet. Elk jaar kijk
ik even of hij op bezoek is bij zijn familie, de kruisspinnen. Maar elk jaar zie
ik hem in hetzelfde hoekje zitten, onder de kast. Heel alleen. Er staat geen
mooie gedekte tafel klaar voor hem
en er is geen lief spinnenvrouwtje dat
een mooie boom voor hem versiert
of lekker eten voor hem kookt. Deze
spin heet Sjors, of tenminste zo heb
ik hem maar genoemd. Sjors is groot
en harig en sommige mensen zouden hem een beetje eng vinden.
Maar dat is hij niet. Sjors is lief en verlegen. Soms, als ik ‘s morgens op
mijn geruite pantoffels naar beneden
loop zie ik hem heel snel weer onder
de kast schieten. Hij is banger voor
mij dan ik voor hem. En ik wilde dat
hij juist niet zo bang voor me was. Ik
wilde zelfs wel dat ik met hem kon
praten, gewoon om hem te vertellen
dat ik hem wel lief vind en om hem te
bedanken dat hij elke zomer de steekmuggen voor me wegjaagt. Maar dat
kan natuurlijk niet… toch? Nou, eigenlijk… wel. Afgelopen jaar kon dat.
Je zult je wel afvragen hoe dat dan
kon. Nou ik heb gewenst, zoals ik
nog nooit gewenst had. Ik wenste
dat ik voor één nachtje een spin
mocht zijn, voor één nachtje bij Sjors
op visite mocht gaan en hem vertellen dat hij ieder jaar met mij kerst
mocht komen vieren. Dat ik speciaal
voor hem het lekkerste eten zou maken en de mooiste kerstboom. En die
wens… die kwam uit. Niet helemaal
zoals ik gewenst had, maar toch zeker goed genoeg, luister maar. Het
was een prachtige koude winternacht, zo ééntje waar de mensen wel
eens van zingen: ’midden in de winternacht…’ het was helder en ik
stond voor mijn, met ijsbloemen, bedekte raam. En ik dacht aan Sjors.
Aan hoe hij weer alleen rond zou lopen in de woonkamer, op zoek naar
de kruimeltjes koek die ik speciaal
voor hem had laten liggen. Ik wist
niet hoe ik meer voor hem zou kun-

nen doen, want ik kon hem niks vertellen, vragen of uitleggen. Elke keer
verstopte hij zich voor me. Ik keek
naar de grootste ijsbloem in het midden van het raam en deed iets raars,
ik wenste dat ik deze nacht wel met
Sjors kon praten, dat ik een spinnetje
mocht worden. Maar er gebeurde
niets. Ik werd moe en mijn ogen vielen dicht, maar voor ik echt goed en
wel in slaap gevallen was hoorde ik
iets geks. Er krabbelde wat over de
vloer. Ik keek om me heen en zag dat
het tapijt wel heel erg hoog was, dus
wreef ik mijn ogen uit en keek wat
beter om me heen. Om mij heen staken allemaal grote sprieten de lucht
in, de sprieten zagen er lekker zacht
en warm uit… het zou toch niet! Dit
kon toch niet? Ik wreef geschrokken
mijn ogen uit. Het tapijt was niet
hoog… ik was heel klein! En het gekrabbel waar ik van wakker geworden was, was een optocht van torretjes. Prachtig opgepoetst wandelden
ze, zij aan zij, langs. “Uit de weg mevrouw”, mompelde een dikke kever
die voorbij waggelde. “Ehhh… pardon… ehhh meneer”, hakkelde ik
verbouwereerd. Ik keek hem wat sullig na. Toen bedacht ik me dat ik helemaal niet wist wat er hier aan de hand
was, in mijn eigen huis. “Ehhh… meneer?”, ik holde achter hem aan. De
tor keek verstoord op: “Ja?” “Ehhh…
meneer… wat gaat u allen doen, als
ik vragen mag?”, vroeg ik een beetje
verlegen. “Wij gaan naar de kerstdienst”, zei de dikke kever een beetje
verbaasd. “Weet u dan niet dat vanavond er een mooie kerstzangdienst
is, de sprinkhaan gaat een mooi verhaal vertellen en de krekels hebben
een prachtig strijkkwartet opgezet
om ons te begeleiden.” Nee, ik wist
van niks. En ik was ook niet van plan
om naar die mooie kerstzangdienst
te gaan. Ik had maar één ding in mijn
hoofd; ik wilde naar Sjors, de spin die
nooit wegging, die deze kerst weer
alleen zou zijn. Dus duwde ik vastberaden de grote sprieten van het tapijt
aan de kant en begon mijn tocht naar
de woonkamer. De trap naar beneden leek nu wel heel erg groot en ik
zuchtte eens diep. Toen probeerde ik
naar beneden te klimmen. Wat een
werk! Ik was al een kwartier onderweg en was nog maar één tree lager
gekomen. Dit duurde veel te lang!
De nacht zou voorbij zijn voor ik bij
Sjors was aangekomen. Dit ging niet
lukken zo. Dus keek ik nog maar eens
goed om mee heen. En wat zag ik,
tot mijn verbazing en grote blijdschap.
Nog niet iedereen was naar de kerstdienst, of misschien was die niet bedoeld voor grote dieren, want Nana
mijn poes, lag lekker snorrend, twee
treden onder mij, te slapen.
“NáááNááá”, riep ik zo luid ik kon. Lui
rekte Nana zich uit en krabde zich vervolgens eens uitgebreid aan haar oor.
”NáááNááá!”, brulde ik de longen uit
mijn lijf. “Ja wat moet dat toch met je
geschreeuw!”, met twee kattige
oogjes keek ze me aan. “Wat ben je
eigenlijk klein”, ging ze zachtjes miauwend verder, “ik kan je wel opeten
als ik zou willen.” Ik keek haar een
beetje bang geworden aan, maar
toen bedacht ik me iets: “Nana, dat

kun je niet, want dan is er niemand
meer om je ’s morgens je eten te geven”, zei ik streng. Nana keek me
een beetje chagrijnig aan, maar ze
had heel goed in de gaten dat ik gelijk
had. “Maar als ik je niet op mag eten,
waarom maak je me dan wakker?”,
miauwde ze een beetje boos. “Je
moet me helpen, ik moet naar beneden, naar de kast in de woonkamer
en ik wil dat jij me daar even naartoe
brengt op je rug. En als je dat doet”,
vervolgde ik, “krijg je morgen een
hele zoute haring van me.” Nana likkebaardde een keer en knikte met
haar dikke poezenkop. “Oké, spring
maar achterop.” En ik klauterde zo
goed en zo kwaad als het ging, op
haar nek en hield me stevig vast aan
haar vlooienband. Nana sprong naar
voren, bijna verloor ik mijn evenwicht,
maar ik kon me net op tijd vastgrijpen
aan een pluk zwart haar. “Pas je een
beetje op, ik heb me net gewassen”,
siste Nana kwaad. “Tjonge, wat een
kattenkop”, dacht ik bij mezelf. Ik had
nooit geweten dat Nana zo’n eigenwijs en chagrijnig dier was, maar het
was en bleef natuurlijk een kat. We
gingen in vliegende kattenvaart naar
beneden, stoven door de hal, vlogen
door de keuken en stonden in een
mum van tijd bij de kast. Nu ging het
gebeuren. Ik gleed voorzichtig van
Nana’s rug, waarna ze op een stoel
naar me ging liggen kijken. Voorzichtig stapte ik voorbij de kastpoot. Daar
zat Sjors, heel alleen helemaal ineengedoken in het donkerste hoekje.
“Hallo Sjors”, begon ik. “Ik weet dat
je bang bent voor mij, maar nu toch
zeker niet meer? Kijk eens hoe klein
ik ben, je hoeft nu niet bang meer te
zijn.” En ik stapte voorzichtig een
paar stapjes dichterbij. Toen ik vlak bij
hem stond zag ik dat hij zat te bibberen. Ik vond het zo zielig dat ik maar
niet nog dichterbij kwam. “Sjors…
kun je iets tegen me zeggen? Kun je
me verstaan?” “Ja, mev… mev…
mevrouw”, stotterde Sjors verlegen
met een heel hoog stemmetje. “Je
hoeft niet bang te zijn, snap je, ik wil
je namelijk bedanken. Dank je wel
dat je elk jaar de steekmuggen voor
me wegjaagt, zodat ik niet geprikt
word. En weet je Sjors, ik wil graag
dat jij ook een mooie kerst hebt, vanaf nu elke kerst. Dus wil ik je wat vragen.’” Sjors schoof wat verlegen
heen en weer: “Wat wilt u dan vragen mevrouw?”, piepte hij. Ik keek
nog eens goed naar hem, Sjors was
helemaal niet eng, maar gewoon
heel mooi! Zijn harige velletje glansde
in het maanlicht. “Ik wil je vragen of
je nu elke kerst gezellig bij mij op de
tafel wilt komen eten, als bedankje.
Ik zou dat echt heel gezellig vinden.”
Maar voordat Sjors me antwoord kon
geven werd ik ineens heel draaierig in
mijn hoofd. Mijn ogen vielen dicht en
ik… ik… ik werd wakker. Ik keek naar
de ijsbloemen voor me op het koude
raam en wist even niet waar ik was.
Toen ik me het weer herinnerde keek
ik een beetje verdrietig voor me uit…
ik had het gedoomd, het was niet
echt. Verdrietig stapte ik mijn bed in
en viel in slaap. De volgende dag was
het zover, het was kerst. Ik zat in mijn
eentje aan de grote tafel. Mijn kerstboom ﬂonkerde me toe, maar ik keek
naar het donkere hoekje onder de
kast. Wat was dat? Wat kwam daar
aangetrippeld? Heel voorzichtig, potje voor pootje, kwam daar mijn nieuwe, beetje vreemde, vriendje Sjors
Spin. Hij klom langs de tafelpoot omhoog en ging midden op de tafel zitten. En met zijn kleine piepstemmetje, heel zacht, ik kon het bijna niet
horen, zei hij: “Bedankt mevrouw…
heel erg bedankt voor de uitnodiging.”
Gesien Leguijt

(foto’s: Hielke Boorsma)

pagina 7

Winter beurt voor uw ﬁets
•
•
•
•
•
•
•

Afstellen en eventuele reparatie van alle
onderdelen (schoon, ingevet afgeleverd)
Remmen
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€ 27,50

Opruiming collectie 2013!

Geef tijdig uw bestelling voor kerst door!
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vanaf
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Insp ir atie door Ineke Mooijweer

Ben Weishaupt, jong muziektalent

Als ik ’s avonds om half acht op de stoep sta voor het interview, is
Ben nog maar net thuis uit Amsterdam. Hoewel hij binnenkort pas
17 jaar wordt en nog eindexamen moet doen aan het Gymnasium in
Groningen, studeert hij toch al piano aan het Conservatorium van
Amsterdam. Ben is zeer getalenteerd: hij won prijzen bij verschillende concoursen, zoals het Prinses Christina Concours, Stichting
Jong Muziektalent Nederland en het Pianoconcours Noord-Nederland. In november nam hij deel aan het concours van de Young Pianist Foundation (YPF), waar hij een knappe prestatie leverde door
het halen van de kwartﬁnale. Daarnaast is hij zanger. Ook op dat
gebied blijkt hij talentvol: vorig jaar bijvoorbeeld won hij de eerste
prijs van het Euregio Vocalistenconcours in Duitsland.
Ben is geboren en opgegroeid in
Dokkum. Al van jongs af aan ging
hij met zijn ouders, broer en zussen mee naar concerten. Allemaal
bespeelden ze een instrument en
het was voor hem heel vanzelfsprekend dat hij dat ook ging doen.
Op zijn zevende begon hij met
trompet- en pianolessen. Dat ging
zo goed, dat hij op zijn tiende voor
trompet werd toegelaten tot de
jong-talentklas van het conservatorium in Groningen. Daar maakte hij
vrij snel een keuze voor piano. Ben:
“Mijn voorkeur voor de piano werd
steeds groter. Bovendien was ik
daarnaast ook bezig met zingen
en dat is niet goed te combineren
met trompetspelen, omdat je dan
een andere ademhalingstechniek
gebruikt. Hoewel ik bewust voor piano en zang heb gekozen, mis ik de
trompet nog wel eens, vooral het
spelen in het Frysk Jeugd Orkest,
wat ik jaren heb gedaan. De combinatie van piano en zang werkt erg
goed. Als je zingt, zit je instrument
in je lichaam, waardoor de muzikale
lijnen eigenlijk bijna vanzelf komen.
Ik merk dat ik dit ook in mijn pianospel toepas. Mensen zeggen vaak
dat ze aan mijn pianospelen kunnen horen dat ik een zanger ben. Bij
heel moderne muziek, die vaak atonaal en conceptueel is, liggen die lijnen vaak wat minder gevoelsmatig.
Die muziek benader je meestal wat
technischer. Het liefst zou ik in de
toekomst niet hoeven kiezen tussen piano en zang. Ik zou beide als
hoofdvak willen blijven doen.”
In 2011 werd Ben toegelaten tot de
jong-talentklas van het Conservatorium van Amsterdam, de Sweelinck
Academie. Het gezin was inmiddels
verhuisd naar Buitenpost, om een
praktische reden: de nabijheid van
een treinstation. Een opleiding in
de muziek brengt nu eenmaal veel
gereis met zich mee. Ben moet,
behalve naar school in Groningen,
een paar keer in de week naar Amsterdam voor zijn pianolessen bij
zijn docent Marcel Baudet en voor
zanglessen bij Pierre Mak. Hij volgt
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aan het conservatorium bovendien
reeds theorielessen voor de eerste
drie jaar van de bachelorstudie, om
straks de handen vrij te hebben
voor de piano en zang, wanneer hij
eenmaal de jong-talentklas verruild
heeft voor de ‘gewone’ conservatoriumopleiding. Pianospelen en
zingen is het liefste wat hij doet en
hij wil er dan ook zoveel mogelijk
tijd in kunnen steken, om snel verder te komen. Zelfs in de vakanties
is hij met zijn muziek bezig, door
concerten te geven, mee te doen
aan festivals en deel te nemen aan
masterclasses. In de zomers van
2012 en 2013 bijvoorbeeld bezocht
hij de International Summer Academy ‘Musicalp’ in Frankrijk. In Groningen deed hij een paar keer mee
met het Peter de Grote Festival.
Ben: “Op zulke festivals komen
docenten van overal vandaan, uit
binnen- en buitenland. Dat is heel
inspirerend. Het zijn musici met elk
een eigen manier van spelen, een
eigen interpretatie. Allemaal geven
ze je iets mee, zodat je een gevarieerd beeld krijgt van wat er allemaal mogelijk is in de wereld van
muziek en je je eigen beeld van
muziek kunt maken.”
Ik vraag of Ben zich anders voelt
dan andere jongeren. “Veel jongeren houden zich met andere muziek bezig, ja. Maar wat ik vooral
merk, is dat ik het drukker heb
dan zij. Wanneer ik uit school kom,
studeer ik nog vele uren voor mijn
muziekstudie. Dat kost veel tijd en
vergt een goede planning. Af en
toe moet ik daarom andere dingen
afzeggen, zoals schoolfeesten. De
meeste leerlingen zijn er nu, in het
eindexamenjaar, erg mee bezig
welke vervolgopleiding ze zullen
gaan kiezen. Ik weet al lang wat ik
wil: musicus worden, het liefst als
pianist en zanger.
Dat ik het druk heb, is een keuze.
Vooral in dit examenjaar is het wel
veel; mijn school is erg ﬂexibel en
geeft mij de ruimte voor mijn muziekopleiding, maar mijn schoolcijfers moeten dan wel goed blijven.

moeilijk zijn om je in te leven in de
emoties van een componist, maar
soms werkt het goed om te proberen je iets vergelijkbaars voor te
stellen uit je eigen leven. Het is natuurlijk niet altijd helemaal duidelijk
wat een componist heeft bedoeld
bij het schrijven; er zijn verschillende interpretaties mogelijk. Kennis
van de (muziek)geschiedenis is ook
vaak handig, om composities beter
te begrijpen.

Ben Weishaupt. (foto: Ineke Mooijweer)

Tot nu toe lukt dat nog, ondanks
dat ik elke dag drie tot vier uur piano studeer. Voor een concours als
het YPF-concours studeer ik nog
meer dan normaal, zes à zeven uur
per dag. Zo’n concours vraagt wel
een jaar voorbereiding. Je weet
van te voren niet hoever je zult
komen, dus je moet alle stukken
instuderen.
We wonen gelukkig in een hoekhuis en mijn ouders hebben de garage omgebouwd tot een muziekkamer, zodat de buren geen hinder
van me hebben. In die garage staat
een mooie vleugel, een instrument
dat het Nationaal Fonds Muziekinstrumenten mij ter beschikking
heeft gesteld.
In november mocht ik meedoen
aan het YPF. Na een auditieronde
ben ik met zes anderen geselecteerd in de categorie 16- tot
19-jarigen voor de achtste ﬁnale.
Uiteindelijk ben ik tot de kwartﬁnale gekomen. Ik vond het een erg
grote eer om gekozen te worden
door die internationale jury. Naast
diverse andere stukken, heb ik Drei
Intermezzi opus 117 van Brahms
gespeeld. Dit stuk spreekt mij erg
aan en komt recht uit mijn hart, dus
het was heerlijk om dat en mijn andere repertoire te mogen spelen.
Tijdens het spelen denk ik niet aan
winnen, of prijzen, het gaat dan
puur om de muziek.
Het was een erg inspirerende
week, mede omdat het vijfjarige
jubileum van het concours werd

Zeg het maar... ingezonden brieven
Hallo redacteur,
Afgelopen zaterdag 30 november hebben ik, Célianne
Vellema en Willy Douma een natuurtocht georganiseerd. We begonnen bij het West en gingen naar het

Een leven zonder muziek zou ik me
eigenlijk niet kunnen voorstellen. Ik
heb er een passie voor, zoals ik voor
niets anders heb. Als ik een stuk
eenmaal goed ken, voel ik een soort
verbondenheid met de componist.
Door mijn pianospel of door mijn
zang kan ik dat gevoel, dat verhaal,
aan het publiek overdragen. Leeftijd speelt altijd een rol in die zin dat
je op jonge leeftijd nog niet zo heel
veel levenservaring hebt. Het kan

Je ziet bij sommigen dat de druk erg
groot is. Aan prijzen op concoursen
zijn tenslotte vaak hoge geldbedragen en ondersteuning verbonden
en dat kan belangrijk zijn voor je carrière. Toch is het beter om je te blijven focussen op de muziek en hiervan te blijven genieten. Daardoor
komt de muziek ook vaak beter tot
zijn recht. Ik blijf zelf redelijk nuchter, daarin ben ik toch een echte
Fries. Het gaat uiteindelijk altijd om
de passie die je hebt, dat je die kunt

D e foto

Kerstsfeer 2013, hoek Kuipersweg en Concourslaan. (foto: Juul Beerda)

S p rek w urd fan ‘e m o anne
De holle

laarzenpad aan het West. Van daar uit liepen we door
weilanden, door een koeienstal richting het treinspoor
en weer naar het West. Daar hebben we nog wat gedronken met wat lekkers erbij.
De entree was € 2,50. Het geld gaat, via de Fonteinkerk, naar een aidsproject in Zuid-Afrika. De opbrengst
werd plaatselijk geteld: € 41,00. Voor vragen kunt u
bellen met tel. 544807.

Siswizen by de rûs mei it wurd holle. Gjin wûnder, hy moat oeral by brûkt
wurde.

Vriendelijke groeten, Célianne Vellema & Willy Douma

Se rinne hieltyd mei de hollen tsjin inoar oan.
Ze botsen steeds weer vanwege hun koppigheid.

Krystmerke

De deelnemers met laarzen op pad. (foto: Célianne Vellema)

gevierd. Daarom was er dit jaar
een heel festival omheen georganiseerd, met concerten, lezingen en
masterclasses, door grootheden
uit de internationale pianowereld.

Of ik benauwd ben voor de toekomst? Voor grote concurrentie?
De concurrentie onder pianisten is
natuurlijk wel groot, maar het is beter om jezelf niet te veel met anderen te vergelijken en je eigen weg
te vinden. Het doel is om jezelf te
ontwikkelen tot een uitvoerend
musicus met een eigen manier
van spelen. Hetzelfde geldt voor
zang, hoewel daar de concurrentie
minder groot is, omdat minder studenten voor het vak kiezen. Bang
voor de toekomst ben ik niet. Er
zijn veel mogelijkheden in de muziekwereld en ik probeer mezelf zo
breed mogelijk te ontwikkelen. De
muziekwereld is een internationale
wereld, zodat je niet beperkt blijft
tot Nederland.

In komplimint foar de organisaasje fan de sfearfolle
krystmerke yn ús doarp. Skande dat it waar net meiwurke, mar dêr kin lokkich net ien wat oan dwaan. Ik
soe sizze it oare jier mar wer!
Jellie de Jong

It like slim, mar hy skuort de holle der wer by.
Het leek niet best, maar hij vat weer moed.
Jan hie gryp, mar hy kin de holle wer tille.
Jan had griep, maar hij is weer beter.

Dêr sit my al wat fan yn ‘e holle.
Daar meen ik my iets van te herinneren.
Dan docht my de holle net mear sear.
Dan ben ik al overleden.
Ik ha in holle as in gatsjepanne.
Ik ben erg vergeetachtig.

De Binnenste Buiten Post

Buitenpost 1940-1945 -deel 40-

Zeg het maar... ingezonden brieven

Oorlogsleed (1)
Thijs de Vries:
Monumenten, gedenktekens, pla(* 27-09-1899 † 12-02-1943)
quettes, gedenkramen, namen van
Thijs de Vries en Afke Vellinga
straten, pleinen, scholen, zij herinwoonden met hun zes kinderen in
neren ons aan het vele leed dat in
het Oost op de Horne. Thijs handelde jaren 1940-1945 over ons land
de in vee en was in een wijde omwerd uitgestort. In talrijke dorpen
geving bekend. De verleiding was
en steden vinden we deze merkgroot om in deze tijd van krapte
tekens. Alleen al in Friesland tellen
eens een schaap te slachten. Vlak
we er meer dan 400. Merktekens,
voor de kerstdagen van 1942 ging
die ons wijzen op de rechteloosdit echter mis. Thijs werd gearresheid, onmenselijkheid, rassenteerd en opgesloten in de kazerne
waan en het bruut geweld. Ook in
in het West. De tip, dat de deur
Buitenpost wijzen enkele tekens
niet op slot was, negeerde hij. Het
ons er op dat het oorlogsleed ons
kwam wel goed, dacht hij. Zo erg
dorp niet bespaard bleef. Hoe een
was het nu ook weer niet. Maar
aantal inwoners omkwamen en de
Thijs werd naar kamp Amersfoort
nabestaanden jaren lang de zorgen
Sjouke Stel. (foto: Jasper Keizer)
gebracht. Een kamp, dat in de eeren het verdriet met zich meedroeste periode van haar bestaan in een
gen. Het precieze aantal slachtoffers per regio en ook
hoge staat van vervuiling verkeerde. Smerig was het
landelijk is nooit compleet. Nog altijd komen er nieuwe
en bij warm weer vol vlooien, een hongerkamp met
namen bij, of treffen we vermeende personen aan, die
zware arbeid. Op 12 februari 1943 overleed Thijs. Als
in feite geen oorlogsslachtoffer zijn. Voor zover thans
doodsoorzaak werd ‘ontbering’ genoteerd. En toen
bekend telt ons dorp de volgende slachtoffers. Met
gebeurde er iets opmerkelijks. In het kamp werkte
eerbied noemen wij hun namen, het leed hen aangemevr. Loes van Overeem als vrijwillig tussenpersoon
daan dat de nabestaanden moesten dragen en de lidvan het Rode Kruis en de bezetter. Zij hielp waar ze
tekens die bleven.
kon en verdeelde honderden voedselpakketten onder
de hulpeloze- en rechteloze gevangenen. Dit bezorgde
Enne Dijkstra:
haar de bijnamen ‘de witte engel’, ‘de blonde engel’ en
(* 21-03-1905 † 12-05-1940)
‘de engel van Amersfoort’. Vrijwel zeker wist ze ook te
De 28e september 1939 werd de algemene mobilisatie
bereiken dat in een enkel’ licht’ geval het lijk naar de
afgekondigd. Enne was één van de ongeveer 150.000
familie werd gebracht, zo ook dat van Thijs. Het stoffeman die onder de wapenen moesten komen. Zijn belijk overschot werd per trein van Amersfoort naar Buistemming was de Wonsstelling voor de Afsluitdijk.
tenpost vervoerd. Sijtse Waltje bracht het met paard
Twee dagen na het uitbreken van de oorlog sneuvelde
en boerenwagen vanaf het station naar huis. De 17e
hij. Bij het verlaten van zijn kazemat werd hij dodelijk
februari 1943 werd Thijs begraven op het kerkhof aan
getroffen door het mitrailleurvuur van een aanvallend
de Kuipersweg. Moeder Afke bleef met zes kinderen
vliegtuig. De 15e mei 1940 werd hij te Wons begraven.
achter. Het werd een moeilijk bestaan. Maar in al haar
Zijn vrouw, Trijntje Adema, bleef achter met haar driearmoe klaagde ze nooit. Familie en bekenden hielpen
kinderen Sietske, Luut en Klaas. Zes weken later vond
haar met kleren en naaien. Zoon Petrus vertelde wel
de herbegrafenis plaats te Buitenpost. De leden van de
eens dat hij met zijn 16e jaar nog een jas van een ander
e
3 sectie 1-1-33RI, waartoe Enne had behoord, begondroeg. Het leed veroorzaakt door de oorlog, liet jaren
nen nu een actie voor een “eenvoudig gedenkteken
lang haar sporen na.
met naam en passende tekst op zijn graf te plaatsen”.
Woensdag 11 december 1940 vond de overdracht aan
Sjouke Stel:
de familie plaats. De driehoekige steen staat aan de
(* 22-11-1911 † 03-05-1943)
zuidzijde van de kerk en is gemakkelijk te vinden. Voor
Sjouke Stel en Sijke Procee woonden in het prachtige
zijn vrouw Trijntje brak een zware tijd aan. Ze stond nu
pand met de pilaren aan de Voorstraat, in de volksalleen voor haar drie kinderen. Direct na de bevrijding
mond de ‘Gerbozalen’ genoemd. Hier runde Sjouke
begonnen de mannen van 1-1-33 RI opnieuw een actie
een groentenzaak. Op maandag 3 mei 1943 besloot
voor de gezinnen van hun twee gesneuvelde kamerahij om samen met Hendrik Dijkstra aardappelen te
den “om in de ergste noden te voorzien”. Trijntje had
kopen op de klei. Welgemoed ﬁetsten beiden via de
het geluk dat ze een pensioen kreeg omdat haar man
Jeltingalaan richting de kleistreek, onbewust dat de
militair was geweest. De actie van Enne zijn kameraenkele dagen tevoren ook in onze regio uitgebroken
den, het latere pensioen en haar opgewekte aard vermeistaking heel wat onrust teweeg bracht. Op de
lichten haar zware tijd.
Van Heemstraweg zagen ze hoe het publiek iemand
achtervolgde, die daarop een woning binnen vluchtte.
Nieuwsgierig bleven beiden staan om te kijken hoe dit
zou aﬂopen. Inmiddels verschenen er twee motoren.
Voorop reed Cornelis van der Poel, politiecommandant
van Achtkarspelen, daarachter een motor met zijspan
met twee Duitsers. Toen ze de menigte in de gaten
kregen, matigde Van der Poel zijn snelheid en liet de
Duitsers voor gaan. Sjouke en Hendrik stapten vlug
Brimzen
op en ﬁetsten bij L. Klaver het erf op. Hevig schietend
praat
passeerden de Duitsers. Plotseling raakten de beide
ﬁetsers elkaar en vielen. Tot zijn ontsteltenis merkte
Hendrik dat zijn makker dodelijk getroffen was. Deze
ﬁetste nu snel terug naar huis en vertelde ontdaan wat
er gebeurd was. Hierop ging zijn vader, Harm Dijkstra,
naar Sjouke zijn vrouw om haar van de dood van haar
man in kennis te stellen. De verslagenheid in het dorp
was groot. Uit vrees voor nieuwe acties mocht slechts
een enkel familielid bij de begrafenis aanwezig zijn.
Tijs is tijdloos
Sjouke werd begraven op het kerkhof aan de Kuipersweg. Zijn vrouw bleef alleen zonder kinderen achter.
We hebben nu geen tijd voor later als…
Haar broer, Klaas Procee, zette de groentenzaak nog
Tijd is tijdloos, als je van je tijd een droom van een tijd
door, maar emigreerde na de oorlog naar Canada. Sijke
kunt maken.
exploiteerde nog enige tijd de zaal. Toen zij in kennis
Als kind wilden we zo snel mogelijk groot worden.
kwam met Evert Grevenstuk uit Ferwerd, trouwde ze
En eens volwassen verlangen we terug naar de tijd van
al spoedig, waarop ze naar Ferwerd verhuisde. Hier
het kind zijn.
bezat Evert een klein boerderijtje. Sijke overleed op
We verwisselen de tijd van nu met de tijd van toen
14 september 2001 en werd begraven op het kerkhof
en vergeten daarbij dat de tijd van nu onze enige tijd is.
aan de Kuipersweg naast haar eerste man Sjouke Stel.
We maken ons zorgen over de toekomst
De dood van haar eerste man had haar voor het leven
en vergeten intussen in de tijd van nu te leven.
getekend.
We nemen de nodige tijd niet om rustig te zijn
Jasper Keizer
en lopen onze enige tijd haastig voorbij.

Beste redactie,

We willen in de kortste tijd veel geluk ervaren,
maar we gunnen ons de tijd niet om blij te zijn.
We praten snel en laten geen tijd voor stilte
die iemand soms nodig heeft om zich uit te spreken.
We willen graag genieten van ons leven,
maar nemen we er de tijd voor?
Eigenlijk weten we niet hoeveel tijd we nog hebben.
Geniet van de tijd zo tegen het einde van het jaar
en in het nieuwe jaar.
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Mijn naam is Ninette Catena. Ik ben geboren op de Filippijnen en ik woon
sinds enkele jaren met mijn man en kind in Buitenpost. Veel van mijn familie woont nog op de Filippijnen. Sommigen in het gebied dat is verwoest
door typhoon Haiyan op 8 november. Gelukkig heeft iedereen van mijn
familie het overleefd, maar van sommigen in de provincie Iloilo is wel hun
huis verwoest. Drie gezinnen wonen nu tijdelijk samen in één kamertje.
Ze willen natuurlijk graag weer zo snel mogelijk hun huizen opbouwen,
maar daarvoor hebben ze helaas zelf onvoldoende geld.

Klaas en Pieter de Vries. (eigen foto)

Nadat ik dit verhaal had verteld aan vriendin Nienke de Vries werd ik een
dag later volledig verrast door haar twee zoons die direct waren begonnen
met het inzamelen van lege ﬂessen. Deze spontane inzamelingsactie van
Klaas (3) en Pieter (7) heeft maar liefst € 127,- opgeleverd!
Hierbij wil ik -natuurlijk ook namens mijn familie- deze jongens heel hartelijk bedanken. Het is ontroerend om te zien dat ze zoveel moeite hebben
gedaan voor mensen die ze zelf nog nooit ontmoet hebben.
Alle geld is inmiddels overgeboekt naar de Filippijnen. De familie is nu op
zoek naar bouwmaterialen. Klaas en Pieter, hartelijk bedankt!
Ninette Catena uit Buitenpost
P.S.: Ook van de familie de Bruin heb ik een bijdrage mogen ontvangen.
Van harte bedankt.

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.

Oplossen en inleveren
Schrijf de locatie en maak kans op een prijs ter waarde van € 10,-. Deze
prijs wordt ter beschikking gesteld door De Binnenste Buiten Post. Oplossingen – bij voorkeur op een kaartje – inleveren in de kopijbus bij The
Readshop (Nijenstein 7) vóór 17 januari.
Oplossing Raad de plaat(s) van oktober
De Raad de plaat(s) van augustus heeft vier goede oplossingen opgeleverd. De foto was gemaakt bij het viaduct over het spoor in het Oost van
Buitenpost. Op de foto staat het talut van de rondweg (Bûtenom) met
nog een stukje van de vangrail. De winnaar van is: J. Fokkinga, Waling
Dijkstrastraat 12.

De volgende De Binnens te Buiten Pos t word t vers preid in de week van 27 januari 2014.
De krant niet of te laat ontvangen? Meld het zo snel mogelijk met uw adres bij: Piet Pettinga,
tel. 540014/06 12325671, e-mail: p.pettinga8@chello.nl.
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S p o r tko p p en door Bote de Haan

Damclub Buitenpost
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D e s p o r t foto’s

Van oudsher is Friesland een
echte damprovincie. Wereldkampioenen als Harm Wiersma
en Jannes van der Wal werden
binnen de grenzen van onze
geliefde provincie geboren. Helaas is daar de laatste jaren de
klad in gekomen. De jeugd laat
het afweten, tenminste hier in
Buitenpost, waar de damclub
vijfentwintig jaar geleden werd
opgericht.
Een van de plaatselijke dammers
Dirk Teitsma geeft ieder jaar damles
aan leerlingen van twee basisscholen De Lichtbron en It Mienskip. “Er
is genoeg talent aanwezig onder
de leerlingen”, stelt Teitsma vast,
“maar vervolgonderwijs en andere
sportverenigingen bezorgen de
damclub helaas geen nieuwe aanwas.” Dat is jammer want dammen
is een prachtige denksport. Voor de
Tweede Wereldoorlog was het damspel erg populair. Er was een bloeiend verenigingsleven en ook in de
huiskamers werd fanatiek gespeeld.
Ook na de oorlog was er in Buitenpost een damclub met plusminus
vijftig leden. Een enkele maal werd
er zelfs een bus gehuurd wanneer
de club uit moest spelen. Zo groot
was in die tijd de populariteit van
het damspel in ons dorp. Er werd
gespeeld in de Gerbozalen aan de
Voorstraat, daar waar nu Kapsalon
Matty is gevestigd. De opkomst van
de tv en andere bronnen van vermaak werd de club fataal. Het aantal leden liep terug. In 1974 was er
een emotionele vergadering in café
Klamer, ook aan de Voorstraat, daar
waar nu Kapenga zijn meubelzaak
heeft. Besloten werd om de club op
te heffen wegens gebrek aan leden.

De heren van Damclub Buitenpost, 5e van links voorzitter Johan Slofstra. (foto: Harrie Slagter)

Een paar dammers die nog door wilden blijven spelen gingen naar damclub Drogeham, die toen blij waren
met de Buitenposters. In 1988 werd
opnieuw een poging gedaan een
damclub op te richten, ditmaal onder de bezielende leiding van Frans
van Lune en Popke Meerstra (uit
Twijzel). Ongeveer tweeëntwintig
dammers gingen enthousiast aan de
slag. Er werd een bestuur benoemd
met Berend van der Meer voorzitter, Tjeerd Bosma, senior secretaris,
Popke Meerstra, penningmeester
en Melle Wijma, wedstrijdleider. Er
werd gespeeld in It Koartling en op 3
oktober 1988 meldde DC Buitenpost
zich aan bij de Friese Dambond. De
laatste seizoenen speelt Buitenpost
in de eerste klasse. Midden jaren negentig kwam Damclub Drogeham in
de moeilijkheden en werd opgeheven. Een paar ‘Hamsters’ werden
toen lid van Buitenpost die hen met
open armen ontvingen. Het huidige
bestuur bestaat uit Johan Slofstra,
voorzitter, Ype Kroodsma, secretaris,
Willem van der Salm, penningmees-

Wat vereni g t o ns...

ter, Sytze Metzlar, wedstrijdleider,
en Anne Posthumus, algemeen
adjunct. Het ledenbestand is inmiddels geslonken tot twaalf. Jarenlang was Frans van Lune voorzitter
van de club. In 2011 overleed hij en
dat was een zwaar verlies voor DC
Buitenpost, omdat hij één van de
drijvende krachten was binnen de
vereniging. Zo zorgde Frans er voor
dat er gedamd kan worden in de
ontspanningszaal van Boelensstate
aan de Parklaan. Daar speelt men
iedere maandagavond nog steeds.
Het jubileum liet de damclub niet ongemerkt aan zich voorbijgaan. Met
de echtgenotes en partners gingen
ze uit eten bij een horecagelegenheid in Dokkumer Nieuwe Zijlen.
“Het afkalvende ledenbestand baart
ons zorgen”, vertelt Ype Kroodsma.
“Als dit zo doorgaat en er komen
geen nieuwe leden bij kan de club
in een paar jaren voor de tweede
keer worden opgeheven.” Hopelijk
laat Buitenpost en omgeving dit niet
opnieuw gebeuren.

Vrijdagnacht van 29 op 30 november werd er een twaalf uur durende zwemmarathon
gehouden in zwembad De Kûpe. De opbrengst van de zwemmarathon is bestemd voor
Serious Request. Enkele deelnemers wilden de hele nacht doorzwemmen, per uur hadden ze tien minuten verplichte rust. Er deden 74 deelnemers mee ande actie die goed
was voor € 3000,-. (foto’s Hielke Boorsma)

H et m o nument

Switte4Energy

Hallo,
Naar aanleiding van de oproep op de voorpagina van
de Binnenste Buitenpost hierbij een bericht van ons
ﬁetsteam Switte4Energy
Wij zijn Switte4Energy. Switte4Energy is een ﬁetsteam
bestaand uit negen personen die zich inzetten om geld
in te zamelen voor kinderen met energiestofwisselingsziekten. Standplaats van ons team is Buitenpost,
maar onze leden komen uit Buitenpost (6), Drachten
(1), Zwolle (1) en Hengelo (Ov.) (1).
Kinderen met energiestofwisselingsziekten staan
‘s morgens op met een half lege batterij welke snel
leegloopt en moeilijk oplaad. Kinderen met energiestofwisselingsziekten hebben enorm veel last van de
“bij”verschijnselen van deze ziekten, variërend van
vaak overgeven tot spasmen. Naarmate de kinderen
ouder worden nemen de ziekte verschijnselen toe en
dit resulteert in het uitvallen van orgaanfuncties tot
hartfalen. 50% van de kinderen wordt niet ouder dan
10 jaar en 70% wordt niet volwassen. Elke week sterven er vier kinderen met een energiestofwisselingsziekte. Hiermee zijn deze energiestofwisselingsziekten doodsoorzaak nummer één onder kinderen.
Wij zetten ons niet in voor Join4Energy omdat wij in
de naaste omgeving kinderen kennen die een dergelijke ziekte hebben, maar omdat wij ons geraakt
voelen door de enorme inzet van de overkoepelende
stichting Join4Energy. In 2011 kwamen wij voor het
eerst in aanraking met deze stichting. Mede door hun
relatief kleine opzet van het evenement ‘De Mont Ventoux Challenge’ en hun tomeloze energie om zich in
te zetten voor hun doel besloten in 2012, Drie leden
mee te doen aan deze Challenge. De benodigde sponsorgelden van € 1000,- per persoon werden door de
drie leden bijeen gezocht en konden dat jaar in totaal
€ 3800,- aan dit doel schenken. Eenmaal thuis werden
door de verhalen ook anderen aangestoken met het
Join4Energy-virus en we groeiden naar zeven leden.
We besloten ook om zaken wat groter aan te pakken
om meer sponsorgelden bijeen te krijgen. We organi-

seerden een pepermuntactie, lieten onze teamkleding
bedrukken met logo’s van bedrijven uit de omgeving
Buitenpost en organiseerden een spinningmarathon.
In totaal konden we in 2013 dan ook het mooie bedrag
van € 10.500,- aan Join4Energy schenken.
Maar in 2014 gaan wij ook weer de Mont Ventoux
met de raceﬁets beklimmen. Nu ook weer met zeven
leden, alleen in een andere samenstelling. Ook nu
hebben wij weer vele acties op het programma staan
om geld in te zamelen. Zo zijn wij aanwezig met een
stand op de Kerstmarkt in Buitenpost op 7 december,
organiseren wij op zaterdag 15 februari een spinningmarathon i.s.m. Bewegingscentrum Switte en Coop
Supermarkt Buitenpost, houden wij een deur-aan-deur
pepermuntactie in Buitenpost en Augustinusga van 2
maart t/m 15 maart, organiseren wij een spinningmarathon in Enschede op zondag 9 maart en hebben wij
een webshop waar wij leuke artikelen in verkopen voor
het goede doel. Ook gaan wij ﬁetswindjacks laten bedrukken met bedrijfslogo’s. Het plaatsen van een bedrijfslogo op dit windjack kan al vanaf € 75,- eenmalig.
Wilt u meer weten over ons ﬁetsteam, over energiestofwisselingsziekten of ons sponsoren, neem dan
gerust contact met ons op via: info@switte4energy.nl
of kijk op onze website: www.switte4energy.nl of like
ons op facebook: www.facebook.com/switte4energy.
Met vriendelijke groet,
Theo Wouda, namens Switte4Energy

Stationsstraat 21, op de hoek Stationsstraat-Julianalaan. Volgens het monumentenregister werd dit woonhuis in opdracht van H.J. Fernhout in 1936 in Buitenpost gebouwd
door de architecten Kalma en A. Witteveen en is een typerend voorbeeld van Interbellum-architectuur in de jaren ’30 van de vorige eeuw. Interbellum is een periode tussen de
Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Begin jaren ’60 vestigde tandarts Jansma zich hier.
(foto: Hielke Boorsma)

Miskado

door Janne Oosterwoud

Altyd yn desimber komt er wer
boppe, dy misser fan Sinteklaas.
‘Och’, sa tink ik no, ‘hy hat it goed
bedoeld.’ Sa hiel graach woe ik in
pop ha. In pop om oan en út te
klaaien, mei te popkjen, mei op bêd
te nimmen, want ik wie iensum. Ik
hie songen foar de skoarstien en
frege oft Sinteklaas my asjebleaft
sa’n poppe bringe woe. Heech wie
myn ferwachting, djip waard myn
teloarstelling. Ik krige in lapen pop
mei in boas gesichtsje, en alle kleantsjes sieten fêstnaaid. De pop
wie net leaf en net moai, ik smoar-

de hast yn myn triennen. Ik woe
ek net ‘dankewol Sinteklaas’ sizze,
dat ús heit en mem stjoerden my
nei de gong. Ik wie in ûndankber
skepsel.Aldergelokst kaam der de
oare deis in grutte doaze mei de
frachtrider. Sinteklaas hie foar ús
ek wat by beppe brocht. Foar my
in hiel leaf popke mei eigenbreidene kleantsjes. Ik wie de weareld
te ryk. De lapen pop hat gjin lang
libben hân. By it dokterkeboartsjen
is der wat mis gien. Se is yn ‘e operaasje bleaun. Der kaam allegear
seagemoal út.

Wij wensen jullie ﬁjne feestdagen en
een heel gezellig en creatief 2014!

Klean foar iten! t.b.v. Voedselbank Achtkarspelen
Breng bij ons: een pak, blik of pot eten
en u/je krijgt een kortingsbon van 50% korting
Deze kunt u weer besteden op:
vrijdagavond 20 dec. van 19.00 uur - 22.00 uur

Voor elk product dat je brengt krijgt je 1 bon
Produkten kunnen vanaf nu al gebracht worden

De Binnenste Buiten Post

p a g i n a 15

Prijzen lotverkoop kerstmarkt
Cursusprogramma voorjaar 2014

Hieronder de onderdelen waarvoor nog opgave mogelijk is.

Keramiek 1

Maandagochtend: 9.00-11.00 uur
Start: 13 januari; 10 lessen;
Kosten: € 95,- (excl.materiaal)
Opgave/inlichtingen: Joyce van der Laaken
tel. 0511 542465

Computercursus 1

Dinsdagochtend: 9.30-11.30 uur
Start: 7 januari bij voldoende deelname
Hoe vaak: 10 lessen; kosten: € 75,Opgave/inlichtingen: Johan Kootstra
tel. 0511 541322

Computercursus 2

Donderdagavond: 19.30-21.30 uur
Start: januari bij voldoende deelname
Hoe vaak: 10 keer; kosten: € 75,Opgave/inlichtingen: Johan Kootstra
tel. 0511 541322

Kruidencursus

Dinsdagavond: 19.00-21.00 uur
Start: mei en juni; 3 avonden; kosten € 30,Opgave/inlichtingen: Evertje Gatsonides
tel. 0511 542772

Muziek op schoot

Donderdagochtend: 09.45-10.30 uur
Start bij voldoende deelname en
in overleg met cursisten; 10 keer; kosten: € 68,Opgave/inlichtingen: Evertje Gatsonides
tel. 0511 542772

Kinderwerk in januari
De werkgroep Kinderwerk heeft de draad
weer opgepakt. De volgende woensdagmiddagactiviteiten zijn er in januari. Let op: door
de invoering van het continu-rooster op de
verschillende basisscholen zijn de tijdstippen
aangepast naar half drie tot vier uur!
Kosten: maar € 1,-!
8 januari: Koekjes bakken
22 januari: Kleiën
Maximale deelname: 12 kinderen
Opgave nodig!
Voor de eerste activiteit tot 5 januari en voor de
tweede activiteit tot 19 januari.
Dit kan op:
johkootstra@gmail.com

Basiscursus Fotograﬁe

In 10 avonden leert u de basisbegrippen
en instellingen op uw camera te begrijpen
en toe te passen. Ongeacht of u nu over een
bijna professionele spiegelreﬂexcamera met
verwisselbare lenzen beschikt of juist gekozen
heeft voor zo’n handige compactcamera.
In deze cursus leert u de techniek die aan de
basis staat van elke geslaagde foto.
Zowel techniek van de camera als de techniek om
met licht om te gaan. Daarom wordt er naast inzicht in de technische mogelijkheden van uw digitale fotocamera ook veel aandacht besteed aan
zaken als belichting en verlichting.
Zo leert u om uw onderwerpen en de lichtomstandigheden waarin u ze wilt vastleggen op hun fotograﬁsche mogelijkheden te beoordelen.
Ook kijken we tijdens de cursus regelmatig naar
foto’s van anderen. Werk van elkaar als cursisten,
maar ook werk van beroemde fotografen.
Naast alle technische informatie uit de cursus
doen we op die manier ook veel nuttige kennis op
over de werkwijze en visie van anderen. Met de
technische kennis en de tijdens de cursus opgedane inzichten zullen uw resultaten steeds meer
voorspelbaar worden en wordt u steeds minder
afhankelijk van “toevalstreffers”.
Maandagavond: 19.30-21.30 uur
Start: 6 januari; 10 lessen; kosten: € 85,Opgave/inlichtingen: Johan Kootstra
tel. 0511 541322

Vrijdagavond 17 januari
nieuwjaarsborrel!
Op 17 januari pakt It Koartling weer een oude traditie
op: de nieuwjaarsborrel. Het bestuur ziet dit als een
belangrijk moment, zeker in deze barre tijden, waarop
men bij kan praten, een contact kan leggen of vernieuwen. Een ieder die bij It Koartling betrokken is, zich
betrokken voelt of afﬁniteit met het sociaal-cultureel
werk heeft is van harte welkom. Maar ook andere verenigingen, organisaties en instellingen in het Buitenposterse nodigen wij van harte uit. Het is voor ons duidelijk dat we elkaar steeds meer nodig zullen hebben
en dit zou een goed en gezellig moment kunnen zijn
om elkaar te leren kennen. De avond begint om 19.30
uur in It Koartling. Graag tot dan!

Repair Café: 4 januari om 13.00 uur
Na de succesvolle Repair Café’s in oktober en november, pakken we de draad in 2014 weer op. December
hebben we overgeslagen, omdat dit samenviel met
de grote kerstmarkt in Buitenpost. Ook in 2014 is het
motto: ‘Weggooien, mooi niet!’ Wat is er zoal gerepareerd tot nu toe: een elektrische typemachine, handdoekrek, rollator, stofzuigers, computers, waterkoker,
stoommachine, mixers, microfoon en nog veel meer.
En... o ja, natuurlijk ook Senseo’s. Daar beginnen we al
aardig ervaring in te krijgen.
En als een reparatie eens niet lukt, dan wordt er wel
een duidelijke diagnose gesteld en is het apparaat inderdaad onherstelbaar. Steeds was het heel gezellig
in het Repair Café. Of men kijkt vol bewondering hoe

Ik wens je
een vrolijk
kerstfeest...

het apparaat uit elkaar wordt gehaald om te repareren, of men knoopt een praatje aan. Toen we gebak
kregen van een dankbare klant bleek wel hoe positief
men staat tegenover het Repair Café! Dus: iedere 1e
zaterdag van de maand: van 13.00 – tot 17.00 uur Repair Café in It Koartling. Kom eens langs en neem uw
kapotte spullen mee.
Voor meer info kijk op: www.itkoartling.nl.
Spits gezegde

Ik wens je een vrolijk kerstfeest
Ik wens je een vrolijk kerstfeest

Er schuilt geen hart achter
deuren die gesloten blijven.

En een gelukkige
nieuwe kerstboom

Door het slechte weer is de prijsuitreiking van de lotverkoop op de
kerstmarkt in het water gevallen. Langs deze weg wil de organisatie de delukkige winnaars op de hoogte stellen van hun gewonnen
prijs. De onderstaande prijzen zijn af te halen bij Greetje Haagen.
nr:
4
25
29
31
32
45

aangeboden door:
Schoonheidssalon Reﬂextion
Enorm v/d Veen
Poeisz supermarkt
Beads & Co
Lionsclub Kapenga
Theunis v/d Wal
oude ambachten
58 China Garden
63 Kathelijn Tuiten kunstschilder
66 Bandd
82 Greetje Haagen HaagenHobby
83 Kaasbaron
85 Jelly Faber vof buiten binnen
87 Modique Mode
91 Op ‘e stal
100 Yucca
111 Ald en nij Brocante (overleg)

omschrijving:
TDA behandelingsbon t.w.v. € 39.50
Wolff, graskant trimmer
warmhoudbeker
handcrème
Riverdale tochtrol t.w.v. € 14.95
handgemaakt servethouder

116
118
121
124
129
140
156
158
167
170

sjaal
sfeerplateau
rond kaasje
sfeerlicht
leren handtas t.w.v. € 49.95
papieren zak met streekproducten
beeld waardebon
nostaligische doos gevuld met
kerstartikelen
windlicht omwikkeld met vilt
waardebon t.w.v. € 20,decoratiekrans
autowasset
behandelings bon t.w.v. € 39.50
sfeerlicht bedekt met geel vilt
warmhoudbeker
massagecadeaubon t.w.v. € 30,cadeaubon
sierspeld met zelfgebrande kralen

172
180
320
323
326
327
328
331
332
338
339
340
352
551
552
555
574
575
579
581
590
593
601
641
669
670
672
673
683
687
688
701
708
726
803
805
810
820
845
852
854
862
863
874
875
892
908
924
925
943
955
956
958
961
984

Ellen Louwes, hand van Ellen
Italia steakhouse
Gewoon knus, Gea Bos
Snipel de
Schoonheidssalon Reﬂextion
Vilt en Vacht
Poeisz supermarkt
Bodyﬁt
haarzaak m/v
Marjo de Haan
oude ambachten
Lionsclub Kapenga
Texaco
Dropshop
Haarzaak m/v
Texaco
Schoonheidssalon Reﬂextion
Schoonheidssalon Reﬂextion
Bloemtique
V & B sport
Lippe wonen
Tjalma delica
Hillie v/d Veen
schoonheidsspecialiste
Texaco
Tjaskerhiem Rommie
Leguijt Houtwerken
Yucca
Poeisz supermarkt
Vishandel Matti
Lionsclub Kapenga
Oliebollenkraam
Readshop
Lionsclub Kapenga
Lionsclub Kapenga
Linda Braaksma
Lionsclub Kapenga
China garden
Ev boekhandel
Klaske v/d Bij
Vishandel Matti
Wiersma ﬁetsen
Texaco
Lionsclub Kapenga
Joke de vries
Gouma bakkerij
Poeisz supermarkt
Haarzaak m/v
Poeisz supermarkt
Lionsclub Kapenga
Schoonheidssalon Reﬂextion
Wereldwinkel
Modique Mode
Jelly Faber vof buiten binnen
Bloemtique
Iets&co
Poeisz supermarkt
Lionsclub Kapenga
Hannie Rienks, Inventief
Brandhof bijzonder brood
Bannd
DA Drogist
Texaco
Aap noot mies
Susan Bosch
Gouma bakkerij
Poeisz supermarkt

Riverdale servethouder t.w.v. € 10.95
volledige wasprogramma
luxe camping gasstel
cadeaubon
volledige wasprogramma
TDA behandelingsbon t.w.v. € 39.50
TDA behandelingsbon t.w.v. € 39.50
waardebon t.w.v. € 25,sporthanddoek
droogloopmat
kruikje glühwein
verzorgings setje
volledige wasprogramma
vogeltaart
kerstboom
waardebon te besteden bij Yucca
warmhoudbeker
waardebon van € 10,Riverdale tochtrol t.w.v. 14.95
waardebon t.w.v. € 10.pakket kerstkaarten
Riverdale tochtrol t.w.v. € 14.95
Riverdale windlicht t.w.v. € 19.95
2 sierﬂesjes
Riverdale servethouder t.w.v. € 10.95
dinnerbon voor 2 pers. wok all-in
CD
koekschaal met wit gehaakt kant
waardebon van € 10,ﬁetscomputer
volledige wasprogramma
Riverdale windlicht t.w.v. € 19.95
gevuld decoratierekje
taart
warmhoudbeker
cadeaubon
warmhoudbeker
Riverdale windlicht t.w.v. € 19.95
TDA behandelingsbon t.w.v. € 39.50
bloemenvaas
leren handtas t.w.v. € 49.95
sfeerlicht
waardebon t.w.v. € 25,armbandje
warmhoudbeker
Riverdale servethouder t.w.v. € 10.95
vaas
brood op plank en ovenwanten
popje
mand met verzorgingsproducten
volledige wasprogramma
zakje gemengde noten
handbekleed notitieboekje
oranjekoek
warmhoudbeker

Wilt u op de hoogte blijven of reagerenop het nieuws?
Bezoek onze website! www.itkoar tling.nl

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

Professionele kinderopvang is goed voor kinderen!
En... ondanks de bezuinigingen nog altijd voordeliger dan u denkt!
Enkele rekenvoorbeelden van wat de opvang bij Kinderopvang
Achtkarspelen u netto kost:
Kinderdagverblijf, 1 hele dag per week van 7.30 tot 18.30 uur voor kinderen van 0-4 jaar
Gezinsinkomen:
1 kind:
2 kinderen:

minimuminkomen

€ 40.000 per jaar

€ 60.000 per jaar

€ 31 per maand

€ 82 per maand

€ 136 per maand

€ 53 per maand

€ 116 per maand

€ 183 per maand

BSO, 1 korte middag in de week en in alle vakanties en op schoolvrije dagen de hele dag van 4-13 jaar
Gezinsinkomen:
1 kind:
2 kinderen:

minimuminkomen

€ 40.000 per jaar

€ 60.000 per jaar

€ 18 per maand

€ 40 per maand

€ 64 per maand

€ 33 per maand

€ 60 per maand

€ 89 per maand

Bel even met ons kantoor (tel. 0511-543017) en we rekenen u precies voor wat kinderopvang in uw situatie kost!

H et G l azen H uis foto’s

De Binnenste Buiten Post
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Desperate
Hyveswife -15 Gesien 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.
Leven!
Tijden veranderen, zo ook bij ons
thuis. Het ‘leven’ van alledag is veranderd van luiers, spuugdoekjes en
consultatiebureau, naar billen vegen, spuugteiltjes en rapporten van
school. Nog even en onze jongste
spruit mag ook al zijn lichtje laten
schijnen in de kleuterklas. Alhoewel… lichtje… bouwlamp ben ik
bang. Het ‘leven’ van de kinderen
is er een stuk serieuzer op geworden, ineens moeten ze voldoen aan
de normen en prestatiegerichtheid
van de maatschappij, of mama het
daar mee eens is laat ik even in het
midden. Van onbesuisd draven en
rennen, gaan de mannekes naar
bedachtzaam lego bouwen en
rustig kleuren. Niet altijd natuurlijk
maar laten we wel zijn, hoe ouder
de kids worden hoe minder ‘leven’
ze maken. En daardoor verandert
er ook een hoop in het ‘leven’ van
mij. Ik ga van hoofdzakelijk zorgende én zorgen makende moeder,
naar hoofdzakelijk werkende (nog
steeds zorgen makende) moeder.
Ja mensen, u leest het allemaal
goed. Als onze jongste donderjager de school onveilig gaat maken,
ga ik weer aan de slag. Dan begint
mijn werkende ‘leven’ weer. Wat
ik dan ga doen, vraagt u zich af?
Nou zoals velen van u gehoord en
gezien hebben, heeft mijn man
een eigen houtbewerkingbedrijf
(ik zal proberen geen stiekeme reclame te maken in mijn uitleg) en
nou wil het geval dat ook ik een
zwak heb voor hout. Ik houd van
de geur, van de structuur en het
‘leven’ wat hout uitstraalt. En dus,
lieve mensen, ben ik al een tijdje,
sporadisch, mede werkzaam als
houtbewerkster in ons bedrijf. Vanaf volgend jaar gaat in het stukje
‘sporadisch’ iets veranderen, sporadisch wordt regelmatig tot zeer
regelmatig. Drie dagen per week
ben ik van plan mijn man lastig te
vallen op zijn werkplek. Dan hijs ik
mezelf in mijn kluspak en mag me
uitleven op de prachtigste houtsoorten. En wat heb ik daar zin in!
Ook mijn ‘leven’ gaat een nieuwe
fase in. Maar ik heb wel een klein
probleem, want doordat ons ‘leven’ ook mij verder ‘leeft’, klopt de
titel, die ik deze column gegeven
hebt, natuurlijk van geen kanten.
Ik ben geen ‘desperate hyveswife’
meer. En voor de internetters onder ons, dit ben ik eigenlijk al een
tijdje niet meer, ik ben al een geruime tijd een trouwe ‘facebooker’.
En dus word het ook wat betreft
mijn column tijd voor een nieuwe
fase, een nieuw ‘leven’. Tja, het
bedenken van een nieuwe titel is
moeilijker dan het lijkt. Ik peins en
peins en krab eens aan mijn kin. Ik
trek eens aan mijn haar en wiebel
met mijn neus, maar er wil me niks
te binnen schieten… dagen ben ik
al aan het piekeren, nachtenlang
lig ik er al wakker van… nee hoor,
zonder gekheid… ik zal de komende maanden te lezen zijn onder het
kopje ‘LEVEN!’, want uiteindelijk is
dat gewoon wat het is: ‘LEVEN!’
Op donderdag 5 december was er hoog bezoek in het glazen huis, burgemeester Gerbrandy heeft de dj’s even na 14.00 uur in de studio opgesloten, nadat hij namens de gemeente een eerste gift
had gedeponeerd. Vervolgens zijn ze tot zaterdagavond 24.00 uur opgesloten geweest en kregen regelmatig versterking van bnn’ers en donateurs. Ook tijdens de kerstmarkt was er grote belangstelling voor de activiteiten in Het Glazen Huis. Zaterdagnacht werd de opbrengst bekend gemaakt, deze bedroeg € 7208,60. Het doel van het Buitenposter Glazen Huis is aandacht te vragen voor
het thema van 3FM Serious Request dit jaar; kinderen die sterven door diarree. Jaarlijks komen 800.000 kinderen onnodig om het leven door de gevolgen van diarree. (foto’s: Hielke Boorsma)

Dinsdag gesloten

Hoveniersbedrijf

P. Douma

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!

voor vakkundig snoeiwerk en tuinonderhoud

WWW. P E R S O N A LT R A I N E R F O RY O U . N L

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

Openingstijden

Ruim assortiment kerstkaarten 2+1 gratis*
Toptitels boeken uit voorraad leverbaar
*vraag naar de voorwaarden

Wij wensen u ﬁjne feestdagen!

3D-event in Innovatiehuis Lauwersdelta

2014

Afgelopen woensdag 11 december werd in het Innovatiehuis in Buitenpost een inspirerende
middag georganiseerd rondom 3D-techniek. Het event was vooral bedoeld voor het onderwijs in de regio, maar ook voor beleidsmakers en andere belangstellenden. De organisatoren,
basisschool ’t Holdersnest, Mediaheads, Multicopy en het Innovatiehuis wilden laten zien
hoe belangrijk het is dat het onderwijs zich bezig houdt met innovatieve techniek. Willem
Wouda, directeur van ’t Holdersnest en projectleider in verschillende onderwijsprojecten in
de regio hield een stevig pleidooi voor de inzet van innovatie, nodig voor het verhogen van
het ambitieniveau. Volgens hem is het broodnodig dat het onderwijs zich verdiept in moderne
techniek om de leerlingen goed te kunnen voorbereiden op de toekomst. Wethouder van onderwijs voor Achtkarspelen, Marten van der Veen, bevestigde de interesse van de gemeente
in innovatie in het onderwijs en wees op de noodzaak om vernieuwing vanuit de overheid te
ondersteunen. Op het event deden leerlingen van de basisschool enthousiast mee aan de
workshop 3D-printen, maakten zelf ontwerpen en prints, onder begeleiding van Leen Wijngaarden van De Maakschappij. Het MBO Friese Poort liet zien hoe op deze school leerlingen
zelf ontwerpen in 3D maken. Studenten van de Noordelijke Hogeschool Communicatie en
Multimedia-design presenteerden verschillende soorten 3D-design. Multimediabedrijf Mediaheads liet zien hoe het 3D-animaties ontwikkelt, o.a. voor een leerlijn Frysk voor het kleuteren basisonderwijs.
Ter plekke werd besloten dat dit event een vervolg krijgt waarbij nog meer leerlingen kennis
kunnen maken met 3D-techniek. Veel leerkrachten en directeuren gingen de deur uit met
nieuwe ideeën voor innovatie en 3D op hun eigen school. Dat was precies het doel van het
event en de organisatoren kunnen daarom zeker terug kijken op een geslaagde middag.

De Binnenste Buiten Post

In memoriam Anne van Lune
Vorige maand stond de laatste
kaart door Anne aangeleverd in
De Binnenste Buiten Post. Nu op
deze plaats het In memoriam. U
hebt het misschien al ergens
gelezen maar op deze plaats
mag het zeker niet ontbreken.
De meeste lezers van De Binnenste Buiten Post hebben vele jaren
kunnen genieten van de rubriek
Anne’s ansichten. De oude foto’s
van Buitenpost, voorzien van een
korte maar duidelijke omschrijving, verschenen maandelijks in dit
blad. We zullen deze rubriek in de
toekomst helaas moeten missen,
aangezien we op 12 november
jongstleden het bericht ontvingen,
Anne van Lune tijdens de historische markt 675 jaar Achtkarspelen. (foto: Binne-Louw Katsma)
dat Anne op die dag plotseling was
overleden. ‘s Avonds hebben we in
de bibliotheek te Surhuisterveen een moment stilte in
Veer stond Anne aan de wieg van de oprichting van
acht genomen en hebben we stil gestaan bij zijn plotde Stichting Oud-Achtkarspelen. Voor deze Stichting
seling overlijden.
heeft hij zich altijd met hart en ziel ingezet om vooral
Het is niet alleen voor zijn vrouw, kinderen en kleinkinde geschiedenis van de gemeente op een hoger plan
deren een groot gemis, maar ook voor de verenigingen
te brengen. Tot op het laatste moment was hij als bewaar Anne nog altijd deel van uit maakte. Anne stond,
stuurslid actief voor de Stichting.
ook wat dat betreft, nog midden in het leven. Ondanks
Ondanks het feit dat Anne niets met computers had,
zijn leeftijd kon je altijd een beroep op hem doen en
waren de ﬁnanciën altijd op orde. Het geld van de dowas hij bijna altijd aanwezig op de vergaderingen. Hij
nateurs incasseerde hij tot op de dag van vandaag nog
was humoristisch en bescheiden, maar we wisten alsteeds met kwitanties. Hij had kortgeleden wel laten
tijd precies wat hij wilde en dat sierde hem.
weten, dat hij voor zijn tachtigste verjaardag het penAnne was niet alleen in Buitenpost een bekende verningmeesterschap graag over wilde dragen aan zijn
schijning met zijn uitgebreide privécollectie ansichten,
opvolger. Zover is het echter dus niet gekomen.
maar in de hele gemeente waren de liefhebbers op
De laatste keer dat Anne actief was voor de Stichting
de hoogte van zijn verzameling met ansichten uit alle
was tijdens de voorbereiding en presentatie van de
dorpen van Achtkarspelen. Velen hebben van zijn hishistorische markt naar aanleiding van het 675 jarig betorische kennis gebruik gemaakt om hun eigen dorp
staan van de gemeente Achtkarspelen. Anne heeft op
van de nodige informatie te voorzien. Anne werd door
deze dag weer heel wat bezoekers blij gemaakt met
hen dan ook vaak de wandelende encyclopedie van
zijn historische kennis van de ansichten.
Buitenpost genoemd.
Het is heel jammer dat met het overlijden van Anne
Behalve penningmeester van de Christelijke Stichting
ook een stukje geschiedenis is verdwenen.
Buitenpost-Bulgarije, was Anne sinds de oprichting
ook penningmeester van de Stichting Oud-AchtkarNamens de Stichting Oud-Achtkarspelen,
spelen. Samen met Jasper Keizer en Willem van der
Klaas van der Schuit (voorzitter)
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Tuin ( b e ) leven
december 2013
De doe-het-zelf medemens

De kroning van Willem Alexander, de ongekend felle discussie over Zwarte
Piet en het overlijden van een icoon, een voorbeeld voor velen: Nelson ‘Madiba’ Mandela. Samen met de economische tegenwind van de afgelopen
jaren, is de conclusie duidelijk: de wereld wordt nooit meer zo als vroeger.
De grootste uitdaging, die wij als mensheid hebben, is geen technische. Het
gaat allemaal om gemoedstoestand en toepassing. Hoe kunnen we ons leven zo makkelijk mogelijk maken? Wellness en ontstressen zijn aan de orde
van de dag. We houden onze gezondheid nauwlettend in de gaten onder
het motto ‘meten is weten’. Alles om zo gezond mogelijk ouder te worden.
Het is dan ook geen toeval dat de EU 2014 heeft uitgeroepen tot het jaar
van het brein. Voor u als lezer is dit waarschijnlijk een ver-van-mijn-bed
show. Daarom zoek ik het wat dichter bij huis: tuinen! Tuinen zijn goed
voor het geestelijk welbehagen. Keuzes te over op dit punt: trendy tuinen,
klassieke tuinen met verkwikkend groen en rustgevend water. Misschien
een tuin die nét even anders is dan die van de buren. Tuinen waarin het
binnenleven buiten plaatsvindt. Of een tuin met weinig onderhoud, heel
geschikt voor als men een dagje ouder wordt. Zeker is wel dat mensen met
een optimaal tuingevoel gezonder en relaxter leven. Maar wat kunnen
wij, als De Kruidhof, in 2014 bijdragen aan de gezondheid doe-het-zelf cultuur? U kunt ontspannen & inspiratie opdoen in onze tuinen, plantjes en
boompjes halen uit onze verkooptuin of lezingen & workshops volgen die
in het teken van ons thema ‘ krachtig met kruiden’ staan. Kortom: alles
voor de doe-het-zelf medemens! Namens het team van De Kruidhof wens
ik iedereen prettige feestdagen en een florerend 2014!
Bernadette Deijs

Verschijningsdata Bibu 2014
De krant komt weer uit op 27 januari, 24 februari, 24 maart, 28 april, 26
mei, 23 juni, in juli geen krant, 25 augustus, 22 september, 20 oktober,
17 november en 22 december. Uiterlijk één week voor deze verschijningsdata dient alle kopij te zijn ingeleverd. Bij voorkeur via ons mailadres:
bibupost@gmail.com of anders in de Bibuton bij The Readshop. U kunt
deze data alvast in uw agenda noteren, zodat uw nieuwtjes over een evenement, een concert, een bedrijfsjubileum of iets dergelijks in 2014 aan
de bevolking van Buitenpost tijdig kenbaar gemaakt kunnen worden. U
weet het, deze krant wordt goed gelezen, u bereikt heel het dorp! We zien
graag uw berichten tegemoet en verwachten ook in 2014 een leesbare
krant uit te kunnen brengen. Dat dit nog steeds helemaal gratis mogelijk is
, danken we aan de vele vrijwilligers en de adverteerders uit onze krant.

Hoekstra snackservice
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VERKOOPDAGEN

VOORVERKOOPACTIE GRATIS VUURWERK
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za. 28 dec. 09.00-18.00 uur
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ma. 30 dec. 09.00-18.00 uur
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di. 31 dec. 09.00-20.00 uur
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VUURWERK

BUITENPOST
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inlevering van de bestellijst
t/m 26 december of bij bestellingen online op
www.vuurwerkbuitenpost.nl extra cadeaus.
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De bestelformulieren kunnen bij het volgende adres worden ingeleverd,
���������� ��������������������������������� ��� ���������������� ������� �
‘s avonds vanaf 20.00 uur in de sportkantine van de Houtmoune aan de Vaart
������������ �� ���������������
12 te Buitenpost. Geef je bestelling dus snel door voor GRATIS VUURWERK.
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Tevens wensen wij u alvast een gezond en veilig 2014
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Newtonstraat 4
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GRATIS

tel. 06-53996380

www.vuurwerkbuitenpost.nl
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Bij aankoop van €25,- tot € 50,- GRATIS VUURWERK t.w.v. € 8,95
�������� ������7�"..�0� ������������ ����������������,�,�,�-�'&/01
Bij aankoop van €50,- tot € 100,- GRATIS VUURWERK t.w.v. € 22,50
Bij aankoop van €100,- tot € 200,- GRATIS VUURWERK t.w.v. € 37,50
Bij aankoop van €200,- of meer
GRATIS VUURWERK t.w.v. € 64,95

Wij wensen u
hele gezellige feestdagen
en een gezond 2014 toe.

Met de komende kerstdagen wordt iedereen verwend met een gratis voorafje.
Wij zijn de eerste en de tweede kerstdag geopend van 16.00 - 22.00 uur.
Graag van tevoren reserveren. Op beide dagen een speciaal kerstmenu.
Nieuwjaarsdag geopend vanaf 16.00 uur. (woensdag pizza dag)

Kerkstraat 32 Buitenpost tel. 0511-769019

