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Lampionnenfestijn in Haersmahiem...
De kinderen van groep 1 en 2 van de Mienskip brachten dinsdagmiddag 11 november een bezoek aan Haersmahiem. Ze lieten hun zelf gemaakte
lampions zien. Na het zingen van een paar liedjes kregen ze een glaasje limonade en een koek, waarna ze zingend weer naar school gingen.

Va n d e re d a c t i e Bezuinigingen op beheer openbaar groen
Inkt
Als redactie krijgen wij, schriftelijk en mondeling, nog wel eens
een klacht binnen dat De Binnenste Buiten Post hier en daar
wat dun afgedrukt is en dus niet
goed en gemakkelijk leesbaar.
Een lezeres schreef ons dat een
vergrootglas uitkomst moet bieden en daarop volgde het advies
de drukker te vragen meer inkt
te gebruiken. Zo simpel lijkt het,
maar of dit probleem zo eenvoudig te verhelpen valt, is de
vraag. Onze dorpskrant bestaat
uit twintig pagina’s. Negen bladzijden worden gebruikt voor het
plaatsen van advertenties en elf
stuks voor artikelen, mededelingen en verdere informatie die van
belang is. Dit totale aantal pagina’s is overzichtelijk en tamelijk
gemakkelijk te bewerken door de
twee leden van de redactie, die de
opmaak verzorgen. In de huidige
opzet spelen ook de financiën een
rol. Door de indeling, die thans gehanteerd wordt, zijn de kosten betaalbaar. Er worden verschillende
soorten lettertypes gebruikt die
er toe leiden dat de elf pagina’s
tekst precies de ruimte vullen die
beschikbaar is. We kunnen dus
spreken van een uitgekiende layout. Daarmee willen wij niet suggereren dat de leesbaarheid altijd
goed is. Ook de redactie vindt dat
de krant zo hier en daar nogal
eens wat dun gedrukt is. Wij zullen overwegen nog eens met de
drukker te gaan praten over een
meer duidelijk leesbare krant. In
dat gesprek kan het gebruik van
meer inkt als een zwarte in plaats
van een rode draad fungeren.

Het college van burgemeester en wethouders legde de raad in de
vergadering van 6 november jongstleden een notitie voor over bezuinigingen op het terrein van openbaar groen. Dat het een moeilijk verhaal is, ligt in meer of mindere mate voor de hand. Het lijkt
echter ook een moeizame geschiedenis in die zin dat een en ander
nogal ingewikkeld overkomt. Er wordt niet zomaar gezegd dat het
zaak is de burger duidelijk voor te lichten en op een zodanige manier dat er begrip ontstaat voor de te maken keuzes van waarom
het ene nog wel zal worden gedaan en het andere niet. Er moet
kennelijk hoe dan ook in sterke mate bezuinigd worden op maaien,
onkruid wieden, snoeien en kantsteken. Wordt Achtkarspelen met
onder andere Buitenpost nu ontgroend of groener?
Achtkarspelen dwaande?
De bedoeling is over dit onderwerp
besluiten te nemen in de raadsvergadering van 20 november 2014.
B&W stellen voor bepaalde maatregelen te nemen om te komen
tot een budgettair sluitende aanpak van het groenonderhoud voor
2014 en om vanaf 2015 de aanvullende structurele bezuinigingen
te realiseren. De komende jaren
moeten er, net als de afgelopen
tijd, verschillende bezuinigingen
op het groen worden toegepast.
Daarnaast wil Caparis vanaf 2014
afrekenen op basis van zijn offerte
annex kostprijsberekening. Dit bedrag komt € 130.000,- hoger uit
dan het beschikbare budget. Het
hierdoor ontstane verschil zorgt
ervoor dat er minder werk voor
hetzelfde geld kan worden gedaan.
Concreet geredeneerd is dat dus
ook een bezuiniging. B&W denken
tot de nodige bezuinigingen te kunnen komen door het kantsteken te
laten vervallen. Scheelt € 75.000,-.
Het laten vervallen van bosmaaien
rond obstakels levert € 14.000,op. Minder kosten voor materialen
moet € 30.000,- in het laatje houden. Extensief maaien één beurt
minder scheelt € 10.000,-. Totale
bezuiniging: € 129.000,-.

Maatregelen voor 2015 en
verder
Perken en plantsoenen omvormen
naar minder dure varianten (siergazon, ruw gras of bosplantsoen)
levert een structurele besparing
op onderhoudskosten op. Hierbij
kunnen keuzes worden gemaakt
waardoor locaties die om bepaalde
redenen meer uitstraling nodig
hebben, zoals een winkelgebied of
doorgaande route, worden ontzien.
Voor de keus van deze straten en
gebieden kan aangesloten worden
bij de gladheidsbestrijdingsroutes.
Het gaat dan om doorgaande routes die door meer mensen gebruikt
worden dan alleen het bestemmingsverkeer. Deze zullen op de
oude wijze onderhouden worden.
Door te kiezen voor sober beheer
op de meeste plekken en wat hogere kwaliteit op plaatsen die intensiever gebruikt worden, ontstaat
een bescheiden/eenvoudig, maar
onderhouden eindbeeld. Om de
bezuinigingstaakstelling te realiseren, zal er wel erg drastisch omgevormd moeten worden. Wanneer
het overgrote deel van het gebied
perken en plantsoenen omgevormd
is, levert dit een besparing op van
€ 175.000,-. Niet alle locaties lenen
zich voor omvorming. Soms is een

Er is nog genoeg te doen in het West-Voorstraat bij de nieuwe bomen. (foto: Hielke
Boorsma)

plantvak te klein om te maaien of
speelt de beplanting een rol bij de
(verkeers)veiligheid. Ook plekken
waarvan voor de hand ligt dat er
verkeers- of parkeer-misbruik zal
ontstaan, lenen zich slecht voor
omvorming. Bij een omvorming van
deze omvang zullen dergelijke locaties zoveel mogelijk moeten worden
ontzien, maar kan niet voorkomen
worden dat ook deze plekken, met
dit risico, toch versoberd moeten
worden om tot de opgelegde bezuinigingstaakstelling te komen.
Consequenties
Een dergelijke bezuinigingsslag
blijft uiteraard niet onopgemerkt en
zonder gevolgen. Op verschillende
terreinen verwachten B&W dat de
effecten merkbaar zullen zijn. In de
eerste plaats zal het beeld van het
groen achteruitgaan en zullen burgers, ondanks een goede voorlichting, meer meldingen doen en vragen of klachten hebben. Dit zal bij de
buitendienst extra werkdruk geven.
Niet elke melder zal evenveel begrip

voor de maatregelen op kunnen
brengen. Bij gefaseerde omvorming
heeft zowel de organisatie als de
burger de gelegenheid om naar de
nieuwe situatie toe te groeien.
Communicatie
Het is belangrijk de burger goed
te informeren. Via de bekende kanalen als Streekkrant, website, infobrieven enzovoort, zal gewezen
worden op de wijzigingen en de
noodzaak hiervan. Het zal hierbij
nadrukkelijk moeten gaan om het
geven van informatie/uitleg.
Slot
Hopelijk geeft dit artikel enig inzicht
op wat er komen gaat of niet meer
gaat komen op het gebied van groenbeheer. Je zou ook deze inkrimping
bij de participatiesamenleving kunnen voegen. Gaat u zich ergeren
aan het hoger wordende gras, de
vermeerdering van onkruid en ongesnoeide bomen en struiken, werpt u
zich dan op als mantelzorger in uw
omgeving en zet het mes er in.
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Stamppotbuffet Lauwers College

Boekstart, voorlezen in verschillende talen

Sinds 2009 wordt er ieder jaar in Buitenpost een stamppotbuffet georganiseerd. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de wens van veel dorpelingen. De opbrengst van de avond gaat naar een goed doel. De directie van
het Lauwerscollege heeft de ontmoetingsruimte van de school inmiddels
weer beschikbaar gesteld. Dit jaar vindt het stamppotbuffet plaats op 10
december. Eet u/jij mee? Van harte welkom! De maaltijd start om 18.00
uur. Vanaf 17.30 uur is de zaal open. De deelnameprijs is € 5,00 p.p. Kinderen tot 12 jaar betalen € 2,50 per persoon. Gezinnen met meer dan twee
(thuiswonende) kinderen betalen € 15,00 per gezin. U kunt zich opgeven
bij de familie Bijlstra, tel. 544848, of e-mail: stamppotbuffet@hotmail.com

Voorlezen is leuk, gezellig én leerzaam. In 2009 werd
in Fryslân het eerste Boekstartkoffertje uitgereikt.
Inmiddels doen alle gemeenten en bibliotheken in
Fryslân aan dit leesbevorderingsprogramma voor ouders en kinderen mee. Boekstart is een programma
van de bibliotheek voor kinderen van nul tot vier jaar
en hun ouders. Boekstart is het begin van een leven
lang aandacht voor lezen. Boekstart is er speciaal voor
kinderen van 0-4 jaar en nu ook in het Fries! Overal
ter wereld komt meertaligheid voor. In Fryslân is meertaligheid heel normaal. Meertalig opgroeien is niet alleen leuk, maar biedt ook voordelen. Kinderen worden
taalgevoeliger, ﬂexibeler in taal en hebben een groter

Voorlichting WMO 2015 voor ouderen
De ANBO-afdeling Achtkarspelen houdt op 9 december een presentatie
over de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning die in 2015 ingaat.
De nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) roept veel vragen op. Zijn kennissen, vrienden en familieleden straks verplicht mij te
helpen? Of ben ik afhankelijk van de WMO-ambtenaar van de gemeente
of ik straks nog hulp krijg? Zijn deze vragen feiten of fabels? Op deze en
nog veel meer andere vragen geeft de WMO-voorlichtingsbijeenkomst
van ANBO, dé belangenbehartiger voor senioren, antwoordt. Dhr. Henk
Veltman, WMO-voorlichter namens de ANBO zal hierover het een en ander komen vertellen. Tijdens deze bijeenkomst is een ambtenaar van de
gemeente Achtkarspelen aanwezig om een toelichting te geven op de
nieuwe situatie. Zorg dat u erbij bent als u wilt weten wat er nu écht gaat
veranderen vanaf 1 januari. De voorlichtingsmiddag is in De Bining in Surhuisterveen op 9 december, aanvang 13.30 uur. De toegang is gratis. Zie
ook op: www.anboafdelingachtkarspelen.nl.

Kerstmarkt Buitenpost
Oude tijden herleven in Buitenpost want op zaterdag 6 december wordt
er van 14.00-20.00 uur in het centrum een kerstmarkt in Charles Dickens
stijl gehouden. Op deze sfeervolle kerstmarkt zullen zo’n 85 standhouders (inclusief oude ambachten) aanwezig zijn met een breed aanbod aan
koopwaren. Ook zullen een aantal koren en muzikanten een optreden voor
u verzorgen in de Mariakerk. In de Kerkstraat zullen eveneens een aantal
muzikanten live muziek ten gehore brengen.
De programmering ziet er vooralsnog als volgt uit:
Mariakerk:
Exentriek
14.15-15.15 uur
Popkoor Akkoord
15.30-16.00 uur & 16.30-17.00 uur
Cultuurcentrum De Wâldsang (gitaren) 17.00-18.30 uur
Kerkstraat:
Trekzakkenband De Wâldteppers
Canto Libre
Thea van Asperen en Megan
Reina Tjoelker en vriendinnen
De Wandering Pipers
(m.m.v. Wim Cnossen)
Concordia

14.00-14.30 uur & 17.30-18.00 uur
15.00-15.30 uur & 16.00-16.30 uur
15.30-16.00 uur & 17.30-18.00 uur
14.30-15.00 uur & 16.00-16.30 uur
16.30-17.00 uur
17.00-18.00 uur

Op het Nijensteinplein zal er voor de jeugd een ijsbaan geplaatst worden
en wilt u even bijkomen, dan kunt u plaatsnemen op een van de terrasjes.
Wilt op de hoogte blijven van de ontwikkelingen, volg ons dan via Facebook Kerstmarkt Buitenpost of twitter.com/Kerstmarkt0511.
Wij hopen u allen te mogen verwelkomen op 6 december.

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

werkgeheugen. Ook zijn ze gewend te schakelen tussen talen.In de collectie van Boekstart worden nu ook
Friese boekjes opgenomen. O.a. Stip en Nijntje zijn nu
ook in het Fries te lenen en te (voor)lezen.
Informatie
Op www.boekstart.nl vindt u meer informatie over het
voorlezen aan jonge kinderen. Meer weten over taalontwikkeling van kinderen of tips voor meertaligheid?
Vraag bij de bibliotheek. Hier kunt u ook terecht voor
het Boekstart koffertje. Lezen van 0-100, bij de Bibliotheek vindt u het allemaal!

MS collecteweek start op 17 november
Op maandag 17 november gaat de MS Collecte weer
van start. Een bijzonder jaar, omdat de MS Collecteweek 10 jaar geleden voor de eerste keer werd georganiseerd met 500 collectanten. Dit jaar gaan ca.
14.000 vrijwilligers in het hele land op pad om zoveel
mogelijk geld op te halen voor Multiple Sclerose (MS).
Het is een hele uitdaging voor de collectanten om in dit
jaargetijde, waarin het vroeg donker is en het ﬂink kan
regenen, langs de deuren te gaan.
Laat u de collectant niet in de kou staan? Elke MS-collectant kan zich legitimeren. Het Nationaal MS Fonds
is te herkennen aan het oranje vlinderlogo. Wie de collectant mist, kan uiteraard ook een gift overmaken op
giro 5057.
Eén op de duizend Nederlanders krijgt de diagnose
MS. Jaarlijks komen er ongeveer 300 nieuwe mensen
met MS bij. MS is de meest voorkomende invaliderende aandoening onder jongeren in Nederland. Het
Nationaal MS Fonds strijdt voor een beter leven met
MS. Het opgehaalde collectegeld wordt besteed aan

onderzoek (voor een beter leven nu en een toekomst
zonder MS), begeleiding en voorlichting.
Wilt u meer informatie? Kijk op: www.nationaalmsfonds.nl.

Voedselactie Dorcas
Het zal u wellicht niet ontgaan zijn dat er een voedselactie is geweest op zaterdag 1 november in de Poiesz
supermarkt en de Coop 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 met heel erg weinig. Deze groepen mensen willen we graag helpen op deze manier.
Dorcas is een solide Christelijke organisatie die werkt
vanuit het Bijbelse 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 in 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 1 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 fam.
Terpstra. Dit jaar was het voor de tweede keer dat we
een voedselactie als deze hebben georganiseerd. In
de Coop was het dit jaar voor het eerst. Met een 32
tal volle dozen in de Poiesz en een 31 tal volle dozen
in de Coop is de voedselactie een succes te noemen.
De dozen zijn inmiddels opgehaald door de Dorcaschauffeur 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 situatie waarvan wij 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, tel. 0511-402842 of een e-mail
sturen naar: sipkedeboer@hotmail.com Dan kunnen
we volgend jaar de actie weer doen wellicht met uw
hulp. Nogmaals, iedereen die heeft meegedaan, bedankt daarvoor!
Namens de organisatoren, Wiepke Terpstra,
Johannes Zuidema en Sipke de Boer

Koekactie Beautiful gate (voorheen Schone poort)
D e foto

In week 47 (15-22 november) zal er een koekactie
worden gehouden. Dit is 1 van de projecten om kinderen in nood te helpen. Beautiful Gate is op vier locaties
in zuidelijk Afrika bezig om kinderen en volwassenen
te helpen. In Afrika is veel armoede en aids is daar helaas een vreselijke ziekte die veel levens eist. Armoede
en aids ontwrichten gezinnen en gemeenschappen in
hoge mate. Maar kansarm is niet kansloos! Beautiful
Gate ziet het als opdracht van God deze mensen te
helpen. Mensen die hierdoor worden getroffen hebben het niet makkelijk. Vooral kinderen missen bescherming die ze zo hard nodig hebben. Daardoor komen veel kinderen in een isolement en vallen ze ten
prooi aan slechte mensen die de kinderen gebruiken

als kind-soldaat of meisje gebruiken voor prostitutie.
Door het werk van Beautiful Gate ontvangen veel
kinderen, families en hele gemeenschappen hoop
in hun situatie. Beautiful Gate geeft lichtpuntjes aan
deze mensen en laten daardoor iets zien van Jezus,
het Licht der wereld. Beautiful Gate creëert werkgelegenheid, training in goede zorg en onderwijs voor de
kinderen en de volwassenen. Graag willen wij u van
harte uitnodigen om mee te doen aan deze actie. Er
worden oranjekoekstukjes aangeboden en banketstaven. Zo dicht in de buurt van ‘het heerlijk avondje’ lijkt
ons dit wel welkom.
De organisatoren, Theo en Anneke Rutter

Start verkoop kerstbomen voor Siloam op Curacao

Dit bord stond vorige week in de tuin bij Henk Vonk aan de Herbrandastraat . Henk Vonk
was meer dan veertig jaar schilder bij de Stichting Woningbouw Achtkarspelen. (foto:
Hielke Boorsma)

Vanaf zaterdag 6 december staan er weer volop
kerstbomen en bakken met kerstgroen klaar bij hoveniersbedrijf P. Douma. Ook blauwe- en Normansparren.
De opbrengst is weer voor het Chr. kinderherstellingsoord Siloam op Curacao. Hier worden chronisch zieke
kinderen en aidspatiëntjes liefdevol verzorgd. Ook kunt
u ons zaterdag 6 december op de kerstmarkt in Buitenpost vinden met een kraam vol o.a. kerstgroen, houten
decoraties en jam voor Siloam. Graag tot ziens op de
kerstmarkt of bij hoveniersbedrijf P. Douma, West 92

Buitenpost. Kijk ook eens op de website: www.siloamvillage.org of bezoek onze facebookpagina.

Nieuwe adverteerder
Als nieuwe adverteerder heten we Hilde Talsma welkom, u kunt bij haar meer te weten komen over Friese
boeken.

Al gelezen?

™

> De gemeenten Achtkarspelen en Kollumerland organiseren samen met de Stichting
Bevordering Verkeerseducatie op woensdag
26 november voor de iets oudere verkeersdeelnemer een rijvaardigheidsdag. Tijdens
de drie uur durende cursus bij De Schakel
worden o.a. nieuwe verkeersregels en -situaties besproken, rijgewoonten doorgelicht
en er wordt een ogen-, gehoor- en reactietest
afgenomen. Doel van deze dag is om oudere
automobilisten veiliger aan het verkeer te laten
deelnemen. Er wordt geen examen afgenomen, niemand raakt zijn of haar rijbewijs kwijt.
> Op zaterdag 18 oktober vond voor scouts
wereldwijd de jaarlijkse Jota (Jamboree on the
air) en Joti (Jamboree on the internet) plaats.
Hierbij wordt via zendapparatuur en via internet contact gezocht met scouts over de hele
wereld. Scoutinggroep De Brimzen had de
zendmast voor dit evenement op de 15 meter
hoge Jotatoren geplaatst. De gebouwde
toren overtrof die van vorig jaar. Naast zenden
is de toren van de Brimzen tevens bestemd
voor het ‘overvliegen’. Kinderen die naar de
volgende leeftijdsgroep gaan, mogen vanuit
de Jotatoren op ongeveer 11 meter hoogte
met een kabelbaan naar beneden afdalen.
> Voetbalvereniging Buitenpost hoopt op een
extra zakcentje door de leden te vragen oude
spullen in te leveren bij sportpark De Swadde.
Bij de ingang van het sportpark zijn drie containers geplaatst t.b.v. het project ECOsupporter.
Een container voor frituurvet, een container
voor afgedankte elektrische apparaten (met
uitzondering van witgoed en beeldbuizen) en
een container voor textiel. Per maand kan dit
de voetbalvereniging vijftig euro opleveren.
> Een omstander heeft zaterdag 25 oktober
rond 20.30 uur een man van de verdrinkingsdood gered op It West. Hij was onwel geworden en te water geraakt. De omstander wist
de man te redden door zijn hoofd boven water
te houden totdat de hulpdiensten arriveerden.
Met behulp van de brandweer is de man op
het droge gebracht. Hij is door het ambulancepersoneel onderzocht en kon daarna al vrij
snel met een warme deken thuis afgezet
worden.
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PBB Van de bestuurstafel...
November 2014

Noaten op ‘e sang onder leiding van dirigente Sietske Smid. (eigen foto)

Noaten op ’e sang is een groep van vijftig enthousiaste vrouwen, die af
en toe heel wat noten op hun zang hebben. Ze worden begeleid door 3
accordeonisten en een gitarist en soms, bij speciale optredens, door een
basgitarist en een violiste. Onder de bezielende leiding van dirigente Sietske Smid heeft het koor een eigen klank en stijl ontwikkeld. Als opmaat
richting de Kerst van 2014 verzorgen zij een zondagmiddagkerstconcert in
de mooie oude Mariakerk aan de Oude Havenstraat. In het Fries, Engels
of Nederlands zullen ze driestemmig op een ingetogen of juist een uitbundige wijze een rustpunt zijn in de altijd weer drukke decembermaand.
Uiteraard zal de geweldige akoestiek van “de älde wite”, zoals de kerk in
de volksmond nog vaak wordt genoemd, bijdragen aan een sfeer passend
bij de op handen zijnde Kerst.
Zondagmiddag 14 december 2014
Aanvang 15.30 uur / Mariakerk
Voorverkoop € 7,50 Dropshop Liquerice / Aan de kerk € 8,50
Info: www.maskelynbuitenpost.nl / 0511 541444

It jubileum - Jan Arendz en Marijke
Geertsma
Yn desimber 2012 hawwe
Jan Arendz en Marijke
Geertsma nei 38 jier ôfskied nommen fan Tryater.
Se gienen lykwols troch
mei it spyljen fan toaniel
en dêrom steane se dus
yn 2014 fjirtich jier op de
planken. Om dit te ﬁeren
komme se mei in sels skreaun stik oer in akteursechtpear dat ek jubilearret.
Dy akteurs hawwe harren
sechtichjierrich jubileum
yn 2034. De man (Jan) wol
dit unike jubileum ﬁere,
de frou (Marijke) hat der
gjin nocht mear oan. Dizze
foarstelling is foar in part
basearre op de stikken
dy’t se spile ha en dy’t harren in skat oan ferhalen
oplevere ha. Tagelyk ha dy
stikken ynﬂoed hân op har deistich libben lykas it akteurwêzen dat ek hân
hat. Ommers, se binne net allinne kollega’s, mar ek en foaral man en frou,
heit en mem fan twa bern, sels al pake en beppe. Dat allegearre hat ek de
noadige ferhalen opsmiten. Sa is ‘It Jubileum’ suver in kronyk wurden, net
allinne fan it (toaniel)libben fan in akteursechtpear, mar ek fan it Fryske kulturele libben fan it feroarjende Fryslân. In kronyk fan it libben tusken 1974
en 2014, mar ek alfêst fan it libben - harren libben - tusken 2014 en 2034.
Sneintemiddei 25 jannewaris 2015
Oanfang 15.30 oere / Sealesintrum The Point
Foarferkeap Dropshop Liquerice
Entree: € 14,00
Ynfo: www.maskelynbuitenpost.nl / 0511 541444

Stilte en ontmoeten
Stilte, je verlangt er soms naar. Even terugtrekken uit de drukke wereld
en niets hoeven. Vaak blijft het bij een verlangen naar en lukt het niet om
vorm te geven aan je behoefte aan stilte. Daarom deze uitnodiging om je
even in stilte terug te trekken, samen met ons. In een groepje op jezelf. In
een warm houten kerkje, waarin de traditie van bezinning en bezieling al
jaren wordt geleefd en voelbaar is. U bent welkom op donderdagavond
27 november. We komen dan om 19.30 uur samen in dit kerkje aan de
Julianalaan 12a in Buitenpost. We volgen het ritme van stilte in de vorm
van een meditatie. Na de meditatie is er gelegenheid om elkaar even te
ontmoeten. Voor kofﬁe en thee wordt gezorgd. Ga je liever je eigen weg,
dan verlaat je het kerkje in stilte.
Jelkje Kloosterman, Trudy Nicolai, Sija Tol en Sonja Witterholt

Eerst maar een oproep!
Het succes van de DVD over Buitenpost in de 60-er jaren is nog steeds
niet voorbij. Onlangs moesten er weer een paar bijgebrand worden. We
hoorden dat op de oorspronkelijke film ook een commentaarstem was,
die bij het overzetten op een digitaal bestand niet is meegenomen. Met
de voortschrijdende techniek is het misschien wel mogelijk om het geluid mee te nemen. De vraag is dus: wie weet van wie de oorspronkelijke
8mm-film is, bestaat deze nog en kunnen we deze nog een keer gebruiken om een DVD met geluid te maken? (graag contact opnemen met
Johan Kootstra, j.kootstra94@upcmail.nl)
Het bestuur van PBB heeft niet stil gezeten de afgelopen tijd. Er is overleg geweest met de gemeente over de voetgangersbrug bij het station
en de verdere inrichting van het stationsgebied. Inmiddels is het voorstel van het College aan de raad gepresenteerd tijdens de informatiecarrousel. De keuze is gevallen op een poort als brug, het parkeren van
auto’s zal zoveel mogelijk geconcentreerd worden aan de noordkant,
fietsers kunnen aan beide kanten hun fiets stallen en de entrée naar de
Kruidhof en het centrum wordt overzichtelijk gemaakt.
De vernieuwing van de Voorstraat is met een feestelijke opening afgerond. Dit was ook de eerste gelegenheid dat Bruisend Buitenpost zich
manifesteerde, door de organisatie hiervan. Prima gedaan! Over een
betere bewegwijziering bij de rondweg naar het station en de Kruidhof
wordt nog een plan gemaakt, waarbiij PBB en Buvo betrokken zijn.
Er is een overleg geweest met de Federatie van Dorpsbelangen Achtkarspelen, waarbij besloten is dat een afvaardiging met de gemeente gaat
overleggen over het groenbeleid van de komende jaren. We wachten
wel nog steeds op een uitnodiging van de gemeente voor de evaluatie
van het nieuwe verlichtingsbeleid, want ook in de andere dorpen zijn er
klachten hierover.
Als laatste nog een oproep!
Ondanks het feit dat we voldoende bestuursleden hebben, zijn we wel
op zoek naar een nieuwe secetaris. Leonie Kramer doet dit al weer zeker
negen jaar, naar volle tevredenheid van het bestuur. Maar ze wil deze
taak graag overdragen aan een jong en enthousiast iemand, die ze zal
inwerken en die zich dan liefst vier jaar voor wil inzetten. Wie interesse
heeft, kan contact opnemen met Leonie (leoniekramer@live.nl) of met
onze voorzitter Hans de Vries (hans@hanvri.nl).
Namens het Bestuur van Plaatselijk Belang Buitenpost,
Marianne Rigter, bestuurslid

Kritetoaniel spilet In nuver stel

Op de sneontejûnen 22 en 29 novimber 2014, jûns 20.00 oere, spilet It Kritetoaniel In nuver stel – de manljusferzje fan Neil Simon yn in
Fryske oersetting fan Tryntsje van der Zee. Spilers binne: Anneke Nieuwenhuis, Rommie Woudstra, Arnold Jan Ruisch, Dictus Benedictus, Iebe
Bouma, Keimpe de Vries, Klaas Jansma en Andries Hovinga. Rezjy:Jelmar
Hoekstra.
In koarte ynhâld: Oscar Madison is sûnt frou en bern by him weigien binne, allinne wenjen bleaun yn it lûks appartemint fan in ﬂat yn New York.
Alle freedtejûnen komt in ploechje maten by him te pokerjen. Nei’t ien fan
de freonen, Felix Ungar, ek by de frou weirekket, is Oscar daliks ree dy by
him yn ‘e hûs te nimmen. Syn ﬂat mei acht keamers is grut genôch, net
wier? En alle freonen binne it der oer iens dat Felix better net allinne litten
wurde kin. Hy soe him sels ris wat oandwaan kinne. Mar, Oscar en Felix
lykje likefolle op elkoar as nacht en dei. Dat giet dus folslein mis. Ek al mei
om’t yn it selde ﬂatgebou twa Ingelske susters wenje, moaie froulju, dêr’t
Oscar wol wat mei op hat. Wa rint no wa foar de fuotten? In prachtich plot
foar in noﬂik jûntsje toaniel.
Plak: Sealesintrum The Point Bûtenpost.
Ynfo: 0511 543309 / fryskekritebutenpost@hotmail.nl

Gezamenlijke Adventsviering
Vrouwenverenigingen Buitenpost
De adventsviering voor de gezamenlijke Vrouwenverenigingen wordt dit
jaar georganiseerd door de Doopsgezinde gemeente. De viering is op
woensdag 17 december, aanvang 14.30 uur. We hebben een mooie
liturgie samengesteld en het koor Vrouwen van Nu uit Twijzel, met ds.
Willemke de Jong aan de piano, zal de zang begeleiden. Wij hopen veel
leden van de vrouwenverenigingen te mogen begroeten.
De entreekosten bedragen € 5,-.
Truus Bruinings

Na doorstart van de peuterspeelzalen en kinderopvangvoorzieningen van Amarins zijn we nu ook
actief in de gemeente Kollumerland. De naam Kinderopvang Achtkarspelen volstaat niet meer....
Voortaan vallen onze peuterspeelzalen, kinderopvang en gastouderopvang samen onder:
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Tijdelijke opvulling verkoopt beter dan een
leegstaand pand Tjeerd Weidenaar laat zich niet uit het veld slaan

‘Een lang gekoesterde wens van het dorp is met de herinrichting
van de Voorstraat in Buitenpost in vervulling gegaan. De Voorstraat
is een aantrekkelijk verblijfsgebied geworden en heeft een betere
aansluiting gekregen met het winkelgebied van de Kerkstraat’, bericht De Feanster van 25 oktober jl. Veel lezers van deze krant trekken waarschijnlijk nu de wenkbrauwen omhoog. Er moet nog heel
wat gebeuren om van de straat met zoveel leegstand ‘een aantrekkelijk verblijfsgebied’ te maken. Misschien weet Tjeerd Weidenaar
die van het oplossen van leegstand zijn werk gemaakt heeft, wel
een antwoord.
De komende jaren zal de leegstand
in de Nederlandse winkelstraten
oplopen tot 9 à 10 procent. Nu
staat 6,5 procent van de 220.000
winkels in ons land leeg, blijkt uit
nieuwe ramingen van marktonderzoeker Locatus. Vooral de economische crisis laat zijn sporen na in de
detailhandel. Maar ook internet, de
vergrijzing en bevolkingskrimp zorgen voor een grote toename van
de leegstand in bijvoorbeeld ZuidLimburg, Zeeland en Overijssel.
Twaalf ambachten, één ongeluk
Om bij Tjeerd aan het Oost 10 te
komen, moet ik ‘bûtenom’. Vanaf
de Voorstraat is zijn huis sinds de
nieuwe rondweg niet meer te bereiken. Via het industrieterrein kom
ik iets later dan afgesproken bij
hem aan. Het huis dat hij aan het
verbouwen is, staat bij Buitenpos-

vinger. Maar dat was niet de reden
waarom hij na vier jaar met het
bedrijfje stopte.“Ik kreeg last van
mijn rug en dat ging niet over. Na
onderzoek bleek dat het de ziekte
van Bechterew was, een reumatische aandoening. Ik moest toen
noodgedwongen stoppen met timmeren. Erg jammer, want ik vond
het heel leuk om te doen. Na een
jaar ben ik stages gaan regelen bij
bouwbedrijven. Maar hele dagen
op kantoor, daar ben ik niet voor
gemaakt. Daarna tipte iemand me
om in de ongediertebestrijding te
gaan. Daar heb ik een cursus voor
gevolgd en kwam ik in contact met
iemand uit Brabant. Bij hem ben ik
drie jaar op het bedrijf aan het werk
geweest. Vanwege het heen en
weer reizen en de rugpijn kwam ik
terug naar Buitenpost. Ik kreeg een
baantje bij een bouwbedrijf, weer

Oost 10 dat bekend staat als ‘koekjesfabriek’. (foto: Nelleke Kemps-Stam)

ters bekend als ‘de koekjesfabriek’,
maar Tjeerd heeft geen idee om
wat voor soort koekjes het gaat. Hij
is hier ook niet geboren. “Ik kom uit
Oosternijkerk. Toen mijn vader hier
werk kreeg, zijn we verhuisd. Het is
prima wonen in Buitenpost met het
station en de scholen. Tot mijn zestiende hoefde ik niet het dorp uit.”
Tjeerd slaagde hier voor de Mavo,
maar de Havo haalde hij net niet.
Vervolgens ging hij naar de Middelbare Agrarische School en deed er
nog een jaar Van Hall Instituut achteraan. “Het agrarisch onderwijs
was niet zo’n slimme keuze”, zegt
Tjeerd achteraf. Maar wel begrijpelijk. “Toen we hier kwamen wonen
was ik zes en kreeg ik een vriendje
dat op een boerderij woonde. Tot
mijn zestiende was ik daar kind aan
huis. Maar ik had beter de Middelbare Technische School kunnen doen.” Inmiddels was Tjeerd
22 en kwam hij toch met dieren in
aanraking. “In mijn vrije tijd hielp ik
bij een schapenbehandelbedrijf op
het Leechlân. De eigenaar vroeg
me bij hem te komen werken. Ik
heb drie jaar lang duizenden schapen geschoren, gewassen en klauwen bekapt. Maar het idee om dat
altijd te doen…” Tjeerd begon een
klussenbedrijf en ging als zzp-er in
de bouw aan het werk. Toen er bij
sloopwerkzaamheden een muur op
zijn hand viel, kostte hem dat een

op kantoor. Als het twee uur was,
dacht ik: nou moet ik hier nog twee
uur zitten…”
Betere tijden
In 2006 keert het tij voor Tjeerd
als hij een advertentie in de krant
leest waarin een technisch medewerker bij Carex gevraagd wordt.
“Van de 120 mensen die solliciteerden werd ik uitgekozen. Het
werk bestaat zowel uit regelen als
technisch werken met de handen.
Een ideale baan”, volgens Tjeerd.
“ Carex is opgericht door twee
broers uit Groningen die een woning gekraakt hadden. De eigenaar
stelde ze aan als bewakers en de
jongens betaalden netjes gas en
licht. Carex is niet hetzelfde als antikraak, maar leegstaande panden
worden voor tijdelijke bewoning,
werk of opslag gebruikt. Wij proberen het pand een nuttige invulling
te geven. Er zijn lange wachtlijsten
van mensen die woon- of werkruimte nodig hebben. Dus waarom
die panden niet volledig benutten? Een mooi voorbeeld is de
oude gevangenis Blokhuispoort in
Leeuwarden. Daar zitten meer dan
120 bedrijfjes in. Dat is een soort
cultureel bolwerk geworden. Wij
zijn dus voortdurend bezig om in
Noord-Nederland te spotten waar
iets leeg staat. Dat kunnen zowel
boerderijen zijn als overheidsge-

Tjeerd in actie bij het kaatsen. (eigen foto)

bouwen en woningen.”
Het is dus niet zo gemakkelijk
voor Tjeerd om door Buitenpost
te lopen en niets te kunnen doen
tegen de leegstand. “Daar kom je
heel moeilijk tussen. De meeste
leegstaande panden zijn van privéeigenaren. Die laat het blijkbaar liever leegstaan dan dat er iets mee
gebeurt. Maar voor ons dorp is het
slecht. Wij zeggen altijd: een tijdelijke opvulling verkoopt beter dan
een leegstaand pand.”
Om het autoverkeer in de Voorstraat te beperken, werd de spoorwegovergang bij het Oost afgesloten. Wel kwam er een afslag
naar het industrieterrein en de parkeerplaats achter het station. Dat
heeft voordelen, maar ook nadelen
voor Tjeerd en zijn gezin dat naast
de vroegere spoorwegovergang
woont. “Het optrekken en remmen van de auto’s voor de spoorweg missen we niet en het aantal
auto’s dat hier voorbij komt, is ook
verminderd. Wel hebben we last
van de lampen van auto’s die vanaf
het industrieterrein naar de rotonde rijden. Verder werd de ventweg
een ﬁetspad, waardoor er geen
trekkers meer langskomen. Helaas
zijn er geen extra lantaarnpalen bijgekomen, zodat we op een donker
hoekje wonen. Het beleid is echter
dat buiten de bebouwde kom om
de 350 meter een paal staat, terwijl
er tussen Kollum en Buitenpost
meer lantarenpalen bijkwamen
nadat een meisje was aangerand.
Wij hebben drie dochters, dus zou
betere verlichting ﬁjn zijn.”
Fanatiek kaatser

Ondanks zijn ziekte en het gemis
van een vinger, is Tjeerd lid en
zelfs voorzitter van Kaatsclub Buitenpost en omgeving. “De kaatsvereniging is al in 1906 opgericht

en is daarmee een van de oudste
in Friesland”, vertelt Tjeerd. “Er is
altijd aan de Parklaan getraind en
gespeeld. Kaatsen is in deze regio
niet erg populair, maar wij zijn wel
een bloeiende vereniging met zo’n
zestig leden. We doen met de beste drie spelers mee met de Nederlandse Kampioenschappen. Ik ben
ook wel eens mee geweest. Ik ben
met het kaatsen opgegroeid. Mijn
vader kaatste en ik al vanaf mijn
zesde jaar. Het is een sport die je
nog lang kunt blijven doen.” Tjeerd
heeft ook gevoetbald bij VV Buitenpost. “Ik zat in het eerste team
toen ik Bechterew kreeg en ermee
moest ophouden. Nu zitten mijn
dochters Frederique en Daniëlle op
voetbal en ben ik leider van groep

ME1. Welke sport ze willen doen
maakt me niets uit, als ze maar aan
teamsport doen”, zegt Tjeerd die al
bijna 25 jaar met zijn jeugdliefde samen is. Lyanne, de jongste dochter
werd geboren met het Downsyndroom. Dat vraagt de nodige zorg
en aandacht. Ze is inmiddels vijf en
gaat naar de Lichtbron op school.
Het gezin Weidenaar woont elf
jaar naar tevredenheid aan het
Oost. Tegenover het huis staan
een eigen paard en een shetlander
in de wei. “Wij vinden het een leuk
plekje. Een stukje buiten het dorp
heb je niet zoveel met een ander te
maken. We hebben goed contact
met de buren, maar als ik drukte
wil hebben, zoek ik het wel op.”

Israël-avond met Ferdinand van
Neerbos
Op woensdagavond 26 november spreekt Ferdinand van Neerbos over
het thema ‘Israël en zijn Messias’. Wie is de Messias van Israël en wat
verwachten de Joden van Hem? Wat verwachten christenen van de Messias? En waarom kunnen Joden de christelijke Jezus zo moeilijk accepteren? Op deze en andere vragen zal Ferdinand van Neerbos ingaan.
De avond vindt plaats in ‘Het Lichtbaken’, Marconistraat 5 te Buitenpost
en begint om 19.30 uur. De samenzang wordt deze avond begeleid door
organist Jaap Sake Heeringa uit Dokkum. De avond is een initiatief van de
Israëlwerkgroep Buitenpost, de toegang is vrij.

(advertentie)
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Buitenposter Henk Ytsma benoemd tot Ridder in de orde van Oranje Nassau
Een lid van onze redactie liep ridder Ytsma tijdens een wandeling
letterlijk tegen het lijf en feliciteerde hem en zijn vrouw Ytske ter
plekke met deze eervolle benoeming, die op zaterdag 1 november
2014 plaatsvond. Die onderscheiding komt voor de helft zijn vrouw
toe, want zij pakte ongeveer 20 jaar geleden met haar man de draad
op richting manuele therapie en het beginnen van een praktijk op
dit vlak aan de Troelstralaan. Dat ging gepaard met intensief studeren en het op gang brengen van het werk dat hiertoe behoort.
Dat ‘hat fortuten dien’. Het aantal cliënten breidde zich zodanig
uit dat het naast hun woning aansluitende pand Troelstralaan 6
werd gekocht om te gaan fungeren als (nieuwe) praktijkruimte. De
ommezwaai was een gedurfde stap en zij verheugen zich er nog
steeds op dat een en ander zo goed uitpakte. Henk moest het vak
van boekhouder vaarwel zeggen en op zoek gaan naar iets anders.
Dat viel indertijd op enigszins gevorderde leeftijd ook al niet mee,
maar de gedachte het terrein van de nog niet zo bekende manuele
therapie te gaan betreden, was natuurlijk niet zomaar aan het brein
ontsproten en het ging nog goed ook.
We kunnen waarschijnlijk wel stellen dat de manuele therapie ongeveer 20 jaar geleden nog min of
meer in de kinderschoenen stond
en mee daarom werd Henk Ytsma,
met medewerking van zijn vrouw,
een pionier op dit gebied. Deze alternatieve geneeswijze is steeds
meer ingeburgerd geraakt. Hij heeft
er steeds op gewezen dat goed
moet kunnen worden onderbouwd
hoe deze geneeswijze werkt. De
methodes die het echtpaar Ytsma
gebruikt zijn prima op een wetenschappelijke manier te verklaren en
dat is van groot belang. De praktijk
groeide snel en met z’n tweeën gingen ze zich steeds meer toeleggen
op het verzorgen van cursussen.
Volgens Ytsma is manuele therapie een belangrijke aanvulling op
het werk van artsen en fysiotherapeuten. Deze geneeswijze kan van
waarde zijn bij storingen in de aansturing van het lichaam. Voor bacteriële infecties, parasieten en virussen moet je niet bij ons zijn. Maar

voor iemand met bijvoorbeeld een
spastische darm kunnen wij van prima waarde zijn. Met de juiste aansturing van het zenuwstelsel is pijn,
waar dan ook in het lichaam, heel
goed aan te pakken. Ytsma schreef
drie lesboeken waarin de basiskennis op het gebied van anatomie,
fysiologie en pathologie wordt behandeld. Het is belangrijk dat ook
mensen, die actief zijn in het alternatieve veld, een goede opleiding
hebben gehad. Manuele therapie
is goed te onderbouwen volgens
wetenschappelijke
maatstaven,
maar dan moeten de mensen dan
ook kunnen. Daarvoor hebben ze
een ﬂinke medische basiskennis
nodig. Die drie boeken vormen al jarenlang verplichte basiskennis voor
alle leden van de NVST, de landelijke beroepsvereniging voor manuele therapie. Ytsma was een reeks
van jaren bestuurslid en voorzitter
van deze vereniging. In die functie
werkte hij steeds verder aan erkenning van het werk van manuele the-

Henk en Ytske Ytsma samen met het burgemeesters echtpaar. (eigen foto)

rapeuten. Dat hij deze geneeswijze
kon verklaren en niet de ‘oosterse’
uitleg gebruikte, hielp volgens hem
sterk. Een voorbeeld daarvan vormt
de omgang met nieren in de van
oorsprong Shiatsu-drukpunttherapie uit Japan. Volgens de oosterse
theorie zijn nieren opslagplaatsen
van voorouder-energie. Dat is natuurlijk een mooie metafoor, maar
manueel therapeuten moeten ook
weten wat de nieren echt doen en
dat mensen daar echt niet zonder
kunnen. Door te wijzen op het stimuleren van het zenuwstelsel en
het hormoonsysteem kun je duidelijk uitleggen op welke manier manuele therapie kan werken. Sinds
midden jaren tachtig merkte Ytsma
een lichte groei in het aantal mensen dat gebruik maakte van deze
alternatieve geneeswijze. In die eer-

Volksverhaal uit Buitenpost, geschreven door Hendrik Kloosterman uit het West

Us Harm is in gút

ste jaren kregen wij nog wel eens te
horen dat het duivelswerk was wat
wij deden, maar dat is inmiddels gelukkig wel anders. Echt ingeburgerd
raakte manuele therapie pas begin
deze eeuw. Het omslagpunt was
in 2006 toen het Ziekenfonds werd
afgeschaft en het tegenwoordige
stelsel van zorgverzekeraars werd
ingevoerd. De meeste zorgverzekeraars gingen ook manuele therapie vergoeden toen wij aantoonden dat ook wij werkten op basis
van de reguliere medische theorie.
Dat trok meteen ook veel mensen
over de streep. Als een geneesmethode vergoed wordt, kan het
nooit iets heel vreemds zijn, was
vaak de gedachte. Landelijk worden
er zo’n 5.000 beoefenaars van een
alternatieve geneeswijze erkend
door een zorgverzekeraar. Van die

groep wordt de behandeling vaak
vergoed in aanvullende verzekeringen. Zorgverzekeraars staan over
het algemeen positief tegenover
manuele therapie, mits het om
beroepsbeoefenaars gaat die zijn
erkend door de beroepsvereniging
en dus voldoende medische basiskennis hebben. Dat laatste is vaak
waar de acceptatie op is gebaseerd.
Het is maar goed ook, want je moet
alle verschijnselen wel kunnen verklaren.
Henk en Ytske Ytsma zijn met hun
grote kennis en praktijkervaring
van plan de manuele therapie nog
jarenlang te blijven toepassen ten
gunste van mensen die dat nodig
hebben, waarbij zij zich thans ook
koninklijk erkend weten.

Wie heeft Het Beste Idee van
Noordoost Friesland?

Harm Klaas Dijkstra (1890-1987), in gutige man,
wie myn pake fan memmekant. Yn Bûtenpost en
omkriten better bekend as HKD. Dit ferhaal hat
him ôfspile yn de maitiid begjin 1900, pake hat in
jier of 10 of 11 west.
Pake strúnde wat mei in maat troch it doarp. Sa kamen
hja ek by de tún fan baron Haersma de With en dêr
seagen se in roekekoloanje yn de beammen. Hja fûnen
dat der op dat stuit ﬁerstente folle roeken wienen en
se betochten it plan om de roekenêsten út de beammen leech te heljen. Undôgens as se wienen, gongen
se stikem de grutte tún fan de baron yn. De baron wie
yn gjin fjilden en wegen te bekennen en dat wie mar
goed ek, want och hearkes, as dy har trappearje soe
dan wie de boat oan. Rimpen en linich klommen de
jonges op sokken - de klompen lieten se ûnder by de
beam stean - yn en út de beammen en hellen de aaien
út de nêsten. De aaien ferstoppen se ûnder de pet.
En doe’t de beide jonges op in gegeven momint wer
heech yn in beam sieten, trappearre de baron harren.
Hy stie ûnder de hege beam dêr’t beide bûkemantsjes yn sieten en rôp slûchslim: ‘Hebben jullie daar een
mooi uitzicht jongens?’ De jonges bleaunen sitten
wêr’t se sieten, wachtsjend op wat der komme soe.
Doe’t de baron te lang duorre, rôp er: ‘Kom maar beneden jongens, ik doe jullie niks’. Der siet foar de jonges
neat oars op as út de beam te kommen. Doe’t se wer
mei beide fuotten op de grûn stienen, aaide de baron
mei beide hannen de beide bûkemantsjes stevich oer
de pet. De djerre rûn de jonges ûnder de pet wei troch
it hier, yn de eagen, oer de noas, se sieten derûnder.
HKD, net foar ien gat te fangen, betocht him net, pakte
syn klompen yn de iene hân en mei de oare hân pakte
er de klep fan syn pet en goaide mei in ﬂinke swaai de
djerre fan de kapotte aaien út syn pet troch de loft op
de dikke bûk fan de baron. En wylst er dat die, rôp er
hiel lûd: ‘Mijnheer de baron, het was daarboven prachtig!’ en sette de sokken deryn. Syn maat der efteroan.

(Yllustraasje fan Noël Hariri.)

De baron wie sa ferbouwereard dat er de beide jonges
ﬂeane litten hat.
(út: ‘Erfguod fan juster foar hjoed’, in boekje mei de
tsien moaiste, grappichste en aardichste folksferhalen
fan de Frysktalige skriuwwedstriid út Achtkarspelen.
Dit boekje is fergees ôf te heljen yn it gemeentehûs.)

Heb jij een uniek idee wat je graag tot uitvoering wilt laten komen? Meld
je dan nu aan voor deze wedstrijd en maak kans op één jaar lang professionele begeleiding en free publicity! Loop je rond met een subliem idee
en wil je kijken wat de mogelijkheden van je idee zijn? Bedrijvencentrum
Dokkum en Innovatiehuis Lauwersdelta organiseren Het Beste Idee van
Noordoost Friesland. Een wedstrijd waarbij diegene met het beste idee
kans maakt op een droom van een prijs! Ondernemers, organisaties en
particulieren met een innovatief idee worden uitgenodigd om deel te
nemen aan Het Beste Idee van Noordoost Friesland! Iedereen met een
idee of plan is welkom. Je idee wordt beoordeeld door een deskundige
jury op een aantal speerpunten zoals mate van innovatie, creativiteit en
haalbaarheid. De jury kiest uiteindelijk twee winnaars die een jaar lang
professioneel worden begeleid en ondersteuning krijgen in het door ontwikkelen van het idee en het daadwerkelijk in de markt zetten. “Het doel
van dit initiatief is om innovatieve ondernemers uit de regio te stimuleren
en te ondersteunen in de ontwikkeling van een nieuw product of dienst”,
aldus directeur Henri Geursen van Bedrijven Centrum Dokkum. “We vinden het belangrijk dat de mogelijkheid er is om deze ideeën tot wasdom
te laten komen.” “Daarnaast sluit een dergelijke wedstrijd goed aan bij het
sociaal-economisch masterplan voor onze regio”, vult bestuursvoorzitter
Tom de Boer van Innovatiehuis Lauwersdelta aan. Meld je idee nu aan:
Kortom wil jij je idee tot uitvoering laten komen en kans maken op een
jaar lang professionele begeleiding en media aandacht? Geef je dan nu op
voor Het Beste Idee van Noordoost Friesland via onze website: www.hetbesteideevannoordoostfriesland.nl. Inschrijving is geopend vanaf 17 oktober en sluit op 1 december 2014. Op onze website staan de voorwaarden
voor deelname aan deze wedstrijd. Voor meer informatie of vragen kunt u
contact opnemen met: Bedrijvencentrum Dokkum, De heer S. Hoeksma,
info@bedrijvencentrumdokkum.nl, tel. 0519-296075.
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Akoestisch duo Garland for Ashes: Bertina en Ate Grijpstra

Bij het maken van een afspraak voor het interview blijkt het een
beetje lastig om een tijdstip te vinden waarop Bertina, Ate en ik
alle drie kunnen. Maar Bertina lost het probleem snel op: “Ach, het
kan ook wel ’s ochtends, als Ate naar zijn werk is”, bedenkt ze. “Er
is wat ons duo betreft eigenlijk niets wat ik niet ook zou kunnen
vertellen.” Een opmerking die mij meteen een indruk geeft van hun
harmonieuze en innige samenwerking.
Bertina heeft vrijwel haar leven gezongen; vanaf haar vijftiende trad
ze op met bandjes. Toch koos ze
niet fulltime voor de bühne: ze ging
een opleiding dramatherapie doen
en kreeg een baan aan het aoc in
Zwolle, waar ze muziekles gaf.
Toen het eerste kind van haar en
Ate werd geboren, stopte ze met
haar baan in Zwolle, maar het zingen liet ze niet los. Ate studeerde
Engels en Fries. Naast zijn werk
schrijft hij, voornamelijk Friese,
verhalen en gedichten. Wij Buitenposters kennen hem natuurlijk als
onze vorige dorpsdichter. Beiden
hadden aanvankelijk vooral hun
eigen podium: Bertina trad op met
haar bands en Ate werkte mee aan
avonden waarop verhalen werden
voorgelezen, gedichten werden
voorgedragen en liederen werden
gezongen. Ze zongen en speelden
al wel af en toe samen in hun kerk
(Ate speelt gitaar en ukelele), maar
daar buiten eigenlijk niet. Geleidelijk kwam daar verandering in. Als
dorpsdichter werd Ate regelmatig
uitgenodigd om zijn gedichten voor
te dragen. Vaak vroeg hij Bertina
om ook mee te gaan, om er wat bij
te zingen; hij begeleidde haar dan
op zijn gitaar of ukelele.
Uiteindelijk groeide het idee van
een zangduo, in te huren voor bepaalde gelegenheden, met evt
als aanvulling het voordragen van
verhalen en gedichten. Vorig jaar
kozen ze er bewust voor om een
ofﬁcieel duo te vormen en bedachten ze een naam voor zichzelf: Garland for Ashes. Een verwijzing naar
Jesaja 61, waar God via de profeet
aan het volk Israel in ballingschap
belooft, dat zij die treuren getroost
zullen worden: zij zullen een hoofdsieraad (Garland) dragen in plaats
van as (een teken van rouw). Bertina: “Dat troosten willen wij eigenlijk met de muziek doen. We willen
iets moois brengen, waar mensen
van genieten , wat hen ontroert,
wat hen boven hun zorgen uit tilt.
De naam Garland for Ashes voelt
voor ons ‘breed’. We willen liever
niet in een klein hokje gestopt worden. Of we nu wel of niet in een

Christelijke setting optreden, we
willen door onze muziek iets van
schoonheid laten zien. Wij verbinden daar voor onszelf een Schepper aan en het zou mooi zijn als de
mensen die ons horen daar iets
van mee krijgen. We willen mensen graag een mooie avond geven,
we zijn er niet op uit om expliciet
te evangeliseren of mensen te bekeren. We zingen ook niet perse
Christelijke teksten. Het label ‘God’
hoeft er voor mij niet altijd aan te
hangen. Ik denk dat we met onze
persoonlijke inzet ook veel kunnen
uitstralen, door de manier waarop
we dit samen doen, de manier
waarop we met elkaar omgaan en
hoe we er in staan.
Ik zou het jammer vinden als we alleen in kerken e.d. zouden zingen;
ik wil juist graag ook optreden voor
mensen die God niet kennen. We
zullen dan niet direct kiezen voor
een getuigenislied, maar wel bv
voor het Friese liedje Wintersankje dat Ate schreef, over vallende
sneeuwvlokjes. Daarin bezingen
we de schepping op een impliciete
manier. Mensen raken vaak ontroerd door dat liedje en worden er
stil van.
We worden inmiddels regelmatig
gevraagd voor allerlei gelegenheden, waaronder begrafenissen en
bruiloften. Een begrafenis is natuurlijk beladen, maar voor mij is
het een van de mooiste plekken
om te spelen. Dat je liederen mag
zingen die mensen tot troost zijn.
We hebben eens voor een familie gezongen, van wie een van de
ouders was overleden. Toen de
andere ouder niet heel lang daarna
ook overleed, vroegen de kinderen
of we weer datzelfde lied wilden
zingen bij het uitdragen van de
kist. Voor hen vormde dat een rode
draad. Het is heel bijzonder dat je
kennelijk en rol kunt vervullen op
een dag die zo wezenlijk is voor
mensen. Dat geldt ook voor een
bruiloft: je maakt deel uit van een
dag die heel speciaal en bijzonder
is voor de betrokkenen. Dat is nog
veel kostbaarder dan voor een zaal
vol publiek te staan.

Het duo Garland for Ashes. (eigen foto)

Succes hebben en beroemd worden is voor ons sowieso geen doel
op zichzelf. Meedoen aan The Voice of Holland? Ik moet er niet aan
denken. Bekendheid is hoogstens
een middel om meer mensen te
kunnen bereiken. Het gaat niet om
mij, het gaat erom de muziek zo
mooi mogelijk te laten klinken en
daarmee gaat het ook om God. Dat
vind ik het mooie van gospelmuziek: daar ligt dat heel duidelijk. Ik
ga echt geen handtekeningen uitdelen na een optreden. Daar ben
ik ook te nuchter voor. Maar een
compliment krijgen, dat is ﬁjn.
Langzamerhand begint wat wij
doen een beetje te verschuiven
van vrijetijdsbesteding naar werk.
Vroeger deden we alles gratis en
als we in de dienst in onze kerk zingen, is dat natuurlijk nog steeds zo.
Maar we hebben op een gegeven
moment een switch gemaakt. Je
moet tenslotte werktijd vrijmaken
om op bv een begrafenis te kunnen zingen en dat betekent dat

je minder inkomen hebt. Je moet
investeren in apparatuur, je moet
tijd steken in voorbereiding en repeteren etc. We zijn dus begonnen
met ons te laten betalen, ook al
voelt het optreden nog steeds als
een hobby, omdat we het zo graag
doen. Daar zit een soort spanningsveld in.

mensen iets moois brengen en
iets van God laten zien. Maar ook
voor onszelf is het heel wezenlijk.
Opgaan in de muziek maakt dat je
uitstijgt boven de omstandigheden,
uit het hier en nu. Je spreekt een
andere taal: muziek is de taal van
het hart. Het verstand gaat even
uit. Dat heb ik nodig en Ate ook.

We zingen luisterliedjes in zowel
het Engels, het Nederlands als het
Fries. Die keus hangt af van de setting, van het publiek en van het
onderwerp. We proberen dat ook
af te stemmen op de wensen van
een evt opdrachtgever. Ik vind zelf
eigenlijk het Nederlands het minst
lekker zingen, het heeft wat harde
klanken. Maar het is wel onze moedertaal, dus ik doe er wel mijn best
voor en ik probeer het ook bij mijn
zangleerlingen te stimuleren. Ate
schrijft zelf dus ook liedjes, vooral
in het Fries. Daar maken we dan
samen de muziek bij.

We kunnen onze creativiteit kwijt
in de muziek en vinden het bevrijdend om gewoon wat moois te
maken. En dan hoeft het niet eens
perfect te zijn. Het gaat om hoe je
het brengt, het gaat erom dat er
iets gebeurt, dat mensen geraakt
worden.”
Garland for Ashes is te vinden op
Facebook. Op 24 december zal het
duo meewerken aan de gezamenlijke kerstnachtdienst hier in het
dorp.

Wij willen met onze muziek de

door Dave

Teo ligt in zijn bed na te denken
over wat er in zijn schoen zou zitten...

Teo sluipt de trap af...
Dank u
Sinterklaasje...

Kijk Teo!
Chocoladeletters!
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Zeg het maar... ingezonden brieven

D e foto’s
Leve n -7-

Geachte redactie,
In De Binnenste Buiten Post nr. 11 van oktober 2014 staat een stukje over
het Bosje aan de Dijkhuisterweg. Als oud inwoner van Buitenpost weet ik
er niet veel van en heb nooit van een naam gehoord. Wat ik wel weet is,
dat in de periode 1950 -1958 het perceel totaal ‘op de schop is geweest’
in DUW-verband onder leiding van de Heide Maatschappij. Er zijn toen
nieuwe populieren geplant voor een commerciële opzet. Rayonopzichter
de Goede van de HeideMij was er bij betrokken en was volgens mij eigenaar van de grond. Zeker weten doe ik dat niet. Ik was toen werkzaam
op het arbeidsbureau van Buitenpost en zorgde voor tewerkstelling van
werkzoekenden. Tot zover deze aanvulling.
Met vriendelijke groet,
P. Jutte, Drachten

Gesien Leguijt, 30 jaar, moeder van
drie zoons, beschrijft het leven van
een doorsnee gezin. Met een lach
en een traan beschrijft zij de dagelijkse perikelen van een moeder en
vrouw.
ALLE informatie

Geachte redactie,
Momenteel staan de ‘zwarte pieten’ volop in de discussie. Het is daarom
misschien wel eens aardig om eens te horen hoe dit feest van Sinterklaas in een Surinaamse dorpje werd gevierd. Misschien wel iets voor ons
dorpsblad in deze sinterklazentijd.
En de Sint was wit...
De kleur van zwarte Piet is momenteel een belangrijk onderdeel van de
discussie in ons land. Alle kleuren van de regenboog kunnen worden gebruikt, behalve zwart. Dit blijkt ineens discriminerend te zijn voor het zwart
gekleurde gedeelte van onze bevolking. En kennelijk is dit voor een aantal
een groot probleem.
In 1953/1954 was ik als militair in Suriname gelegerd. In de maand december 1953 lagen we met ons peloton in Albina. Albina is een dorpje
aan de rivier de Marowijne. Deze rivier vormt de grens met Frans Guyana.
Midden over de rivier ligt de denkbeeldige grens. Aan de oostkant daarvan patrouilleerden Franse collega’s, die scherp letten op smokkelaars.
De Franse wijnen en parfums waren er spotgoedkoop, en daardoor een
gewild smokkelobject.
Zaterdag 5 december 1953 liepen we langs de waterkant. Wie schetst onze
verbazing dat we daar een sinterklaasoptocht tegen kwamen. Dus ook in dit
overzeese gebiedsdeel werd dit kinderfeest gevierd. En hoe? Voorop liepen
Sinterklaas en twee zwarte Pieten. De beide laatsten waren gemakkelijk te
vinden. De bevolking van dit kleine plaatsje bestond geheel uit negers. Er
was dus keuze genoeg. En ze behoefden niet geschminkt te worden. Beiden achtervolgden in een wilde jacht de kinderen, dreigend met een stok,
maar zonder ook maar iemand te raken. Het was één wilde pret.
Sinterklaas, uiteraard ook een neger, liep welbewust waardig voor de
stoet uit, tenminste dat probeerde hij. Zo nu en dan kon hij het niet laten
en maakte ook hij wel eens een uitschieter naar de kinderen. Zijn gezicht
was wit geverfd. Onder de kin was een grote baard gemaakt van watten.
Op zijn hoofd droeg hij een kostelijk versierd hoofddeksel, met daaronder
vandaan dotten watten over zijn zwarte krulhaar. Toen hij ons in de gaten
kreeg, zwaaide hij joviaal met zijn vrije hand. Er werd uitbundig feest gevierd met een witte Sint Nicolaas en twee zwarte Pieten.
Jasper Keizer

Op zaterdag 25 oktober werd de vernieuwde Voorstraat onder veel belangstelling feestelijk geopend door burgemeester Gerbrandy. (foto: Hielke Boorsma)

Zaterdag 15 november werd een grote brandweeroefening gehouden bij de voormalige
VW garage van van den Brug. Aan deze oefening deden acht korpsen uit de omgeving
mee. Een automobilist, afgeleid door de rook die uit het pand kwam, reed tegen een
benzinepomp aan. Het slachtoffer werd snel bevrijd, maar tijdens deze actie was er een
ontplofﬁng in de garage, waarna daar ook nog een slachtoffer moest worden gered.
(foto: Hielke Boorsma)

Beste redactie,
Hierbij wil ik toch even reageren op de rubriek ‘De foto’s’. Het stuk is mij
uit het hart gegrepen. Elke keer erger ik mij weer aan de kapotte ﬁetsen,
die een permanente plaats innemen in de ﬁetsenstalling. Ik ben al sinds
februari bezig om de kapotte ﬁetsen verwijderd te krijgen uit de ﬁetsenstalling. Ik ben van Arriva naar de NS gestuurd en van de NS naar de
gemeente Achtkarspelen. Ik heb bij de gemeente een klacht ingediend
en ben daarover wel één keer teruggebeld. Later niets meer gehoord.
Inmiddels zijn, mede ook door mij voorgesteld, de kapotte ﬁetsen naar
achteren verplaatst, maar een oplossing is er nog niet. Ook begint het
aantal kapotte ﬁetsen voor in de stalling weer toe te nemen.... Fijn dat er
aandacht aan wordt besteed! De gemeente is verantwoordelijk en blijft in
mijn ogen nalatig!
Met vriendelijke groet, J. Vellinga, Gagel 7

S p rek w urd fan ‘e m o anne
Wiet
“Heit is dêr bûten op ’t skolperjend wiet”, sjongt in Frysk widzelietsje.
Dat giet oer ‘het klotsende water’. Mar it wurd hat ek oare wiete kanten.
Hy kaam mei in wiet seil thús.
Hij kwam dronken thuis.
Wy hawwe it grutste wiet der út.
Wij hebben het ergste achter de rug.
It slacht bûten wat wiet oan.
Het is buiten een beetje miezerig.
Je moatte op ‘e tiid jins wiet en droech ha.
Je moet op tijd je natje en droogje hebben.
Der waard ús wiet noch droech oanbean.
Er werd ons geen enkele versnapering aangeboden.
By dat berjocht kaam it wiet him yn ‘e eagen.
Bij dat bericht kreeg hij de tranen in de ogen.
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Onder ‘textiele werkvormen’ verstaan we meestal: weefsels, wandkleden, stoffen en
kleden. Dat het gebied van het weven groter is dan dat, bewijst de tentoonstelling in
het gemeentehuis (van 16 oktober tot 20 december). Daar hangen en staan voorwerpen waaraan weinig, soms zelfs géén textiel te pas is gekomen. Weefdesign heet de
expositie en dit is tevens de naam van de groep enthousiaste weefsters uit Friesland,
Groningen, Drente en zelfs Flevoland. Anneke Kolijn-Dijkema is de motor van deze groep.
Twintig jaar bestaat de groep al en nog steeds komt de ‘voorvrouw’ met nieuwe ideeën
en mogelijkheden die uitgewerkt moeten worden aan de hand van een centraal thema.
‘Schaduwen’ is dat deze keer. In elk van de ‘weefsels’ valt schaduw (en dus ook licht)
- niet te geloven dat dit op zoveel manieren kan. Ga maar kijken! (foto: Hielke Boorsma)

Amnesty
International
komt op voor
mensenrechten
over de hele
wereld

Ik stoot mijn hoofd er telkens weer
aan. Informatie. Vooral als het gaat
om onze kinderen. Vaak hoor ik de
informatie aan en ik kan er niks aan
doen. Ik denk erover na. Waar gaat
dit nou weer over, vraagt u zich af?
Nou heel simpel, de informatie die
wij als ouders ‘toegeschreeuwd’
krijgen vanuit de politiek, vanachter mooie bureaus met chique
leeslampen. De informatie die wij
toegestopt krijgen van consultatiebureaus, scholen en inspecties.
Onder het mom: ‘Het beste voor
uw kind’. En ik ben er bah van,
schud mijn moede hoofd en leg
het op mijn armen. Onze kinderen
moeten voldoen aan een buidel vol
eisen, ze moeten kruipen, rollen,
zitten, lopen, schrijven, rekenen
enzovoorts. Let wel, ik zeg niet
dat dit verkeerd is. Ik heb gewoon
mijn vraagtekens bij alle dingen die
onze kinderen schijnen te ‘moeten’. Want ik heb altijd gedacht dat
het enige is wat een kind ‘moet’
het ‘kind zijn’ is. Een kind moet
zorgeloos zijn jeugd door kunnen
huppelen en al huppelend en spelend zijn lichamelijke en geestelijke
ontwikkeling doormaken. Dit is namelijk hoe kinderen in elkaar zitten.
Het zijn van nature zulke leergrage
nieuwsgierige wezentjes. En ik
dacht altijd dat ik maar wat riep te
roepen. En dat ik maar wat deed
in de opvoeding. Maar ik ben meer
dan opgetogen nu ik een lezing heb
bijgewoond van prof. Dr. Sieneke
Goorhuis-Brouwer. Een rasechte
hoogleraar. Een vrouw die begaan
is met kinderen. Die tonnen ervaring heeft met ‘achterstandskindjes’. En deze vrouw probeert een
halt toe te roepen aan wat ik noem:
’De vercijfering van onze kinderen’.
Ik wil jullie, de lezers van mijn eigen bescheiden column vragen
eens te kijken op deze website:
www.sienekegoorhuis.nl. Laat u
meeslepen door het wonder van
de ontwikkeling van onze kinderen.
Lees eens een column van haar in
het Friesch Dagblad. Ik kan u hier
niet uitleggen wat de gevaren zijn
van overstimulatie en het opdringen van versneld ontwikkelen (als
dat al mogelijk zou zijn), maar zij
kan het wel! Neem eens andere
informatie tot u en probeer dit
eens naast alle geijkte folders en
sites te leggen over schoolkinderen, Cito-toetsen, het ontwikkelen
van uw kind, opvoeden. Ik lees niet
alleen de informatie die iedereen
leest, maar ook de informatie die
weinigen lezen. Puur en alleen omdat ik wil weten. Ik wil zelf weten
waarom er beslissingen genomen
worden over ons kroost. Ik wil weten waarom… omdat dat leergierige nieuwsgierige kind in mij altijd
op mijn eigen manier wil doorontwikkelen. Niet op de opdringerige
manier van mensen vanachter een
bureau, mensen die nog nooit een
tot ‘achterstandskindje’ gebombardeerd kind hebben gezien. Ik wil zo
graag nog zelf kunnen nadenken.
En ik wil graag ALLE informatie!

Balievrijwillig(st)er museum entree/winkel
Bent u een enthousiast gastheer of gastvrouw? Vindt u het leuk om onze gasten
te vertellen wat De Kruidhof te bieden heeft en kunt u zelfstandig werken?
Dan bent u degene die wij zoeken!
Wat houdt de functie in?
• Gasten ontvangen en wegwijs maken
• Telefooncentrale bedienen
• Verkoop entreebewijzen, winkel- en tuinproducten
• Verzorgen en schoonhouden van de winkelruimte
Wat vragen wij van u?
• U bent representatief en klantvriendelijk
• U heeft ervaring met geautomatiseerde systemen
• U heeft bij voorkeur ervaring met receptiewerkzaamheden
• U kunt het overzicht bewaren tijdens drukte
• U kunt improviseren
• U bent tenminste één dagdeel per week beschikbaar
Wat bieden wij?
• Een inspirerende en collegiale werkomgeving
• Kassatraining en ondersteuning bij de verschillende taken
• Reiskostenvergoeding
• Persoonlijk entreebewijs en korting op planten
• Werkuren in overleg (werkdagen zijn di-zo)
Informatie en sollicitatie
Tonny Goettsch, tel. 0511-541253, e-mail: tp.goettsch@achtkarspelen.nl, website:
www.dekruidhof.nl

De Binnenste Buiten Post

Participatie in Buitenpost -4Vrijwilligers doen goed werk...

Door de maatschappelijke verschuivingen van de laatste tijd zijn vrijwilligers onmisbaar geworden. Onze samenleving kan niet meer zonder mensen die vrijwillig aanbieden een steentje bij te dragen aan het algemene
welzijn. Wat zijn dat voor mensen die zich aanmelden als vrijwilliger, waar
doen ze vrijwilligerswerk en hoe weten ze of het werk dat aangeboden
wordt passend is? In Buitenpost hebben we zorginstellingen, scholen, sociaal cultureel werk, thuiszorg, terminale zorg, een botanische tuin, een
dorpskrant en nog veel meer. Informatie hierover is te vinden bij het Vrijwilligers Steunpunt in de hal van It Koartling. Daar worden, in een speciaal
daarvoor ingerichte computer, mogelijkheden geboden.
U gaat bij u zelf te rade en denkt capaciteiten te hebben voor bijvoorbeeld
bezigheden in de botanische tuin. U heeft een gesprek met de directie en
daaruit blijkt dat u welkom bent. Tijdens het kennismakingsgesprek wordt
duidelijk wat u het beste zou kunnen aanpakken. U sluit een contract af
waarin de wederzijdse rechten en verplichtingen zijn vastgelegd. Die zijn
per werkplek en gegadigde verschillend, maar wat voor ieder geldt, is dat
hij zich aan de gemaakte afspraken houdt. Op een vrijwilliger moet gerekend kunnen worden. Als hij bijvoorbeeld niet op komt dagen of op een
andere manier slordig is, lijdt de organisatie schade. Vrijwilligerswerk is
niet vrijblijvend en vraagt om verantwoordelijkheidsgevoel.
Een vrijwilliger is van niet te schatten waarde voor de samenleving. Hij
helpt niet alleen zijn medemens, hij helpt ook zichzelf, omdat hij er iets
voor terugkrijgt. Bijvoorbeeld: hij krijgt een band met zijn werk en eventuele medewerkers, hij verbreedt zijn levenservaring, hij krijgt nieuwe contacten, hij ziet resultaat van zijn werk, hij krijgt waardering en een bepaalde
positie in de samenleving en voelt zich opgenomen in zijn omgeving. Hij
mag kiezen of hij veel of weinig werk gaat doen, al naar gelang zijn beschikbaarheid. Hij krijgt ondersteuning bij zijn werk en wat ook aantrekkelijk is: er worden soms activiteiten voor hem en zijn collega-vrijwilligers
georganiseerd, die de onderlinge banden versterken en zorgen voor een
goede sfeer. Kortom: een vrijwilliger participeert.
Fokje en Jannie Jensma
P.S.: Stuur een reactie op wat u in De Binnenste Buiten Post leest over
Participatie of geef een praktijkvoorbeeld van vrijwilligerswerk.
Stuur uw reactie naar: jensmaj@xs4all.nl

Oproep starterswoningen
Ik ben Tietie Kooistra en ik wil in mijn woonplaats Buitenpost graag een
starterswoning laten bouwen. Ik had hierover contact met enkele leden
van de gemeenteraad, waarbij onder andere het probleem van de hoge
grondprijs ter sprake kwam. De reacties waren welwillend en erfpacht
werd als mogelijke oplossing genoemd. Op die manier lijkt één en ander
betaalbaar te worden. Mij werd ook gevraagd of ik meer mensen met belangstelling voor een starterswoning kende. Dat was op dat moment niet
het geval. Om dat te weten te komen, staat deze oproep in onze dorpskrant. Wil degene, die interesse heeft contact met mij opnemen via telefoonnummer (0511) 542561, na 18.00 uur. Samen staan we sterker!!!
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Geschiedenis van Buitenpost deel -1In 2012 verscheen het boek: Achtkarspelen rond
de tweesprong van Lauwers en Oude Ried, geschreven door Simon Hoeksma uit Drogeham. Dit
is een bijzonder lezenswaardige uitgave en is in
de meeste boekwinkels in Buitenpost en omgeving verkrijgbaar. Met toestemming van de auteur kan de redactie in enkele nummers van De
Binnenste Buiten het een en ander weergeven
over het vroegere Buitenpost.
De dorpsrechter
De grietman werd in elk dorp bijgestaan door een
dorpsrechter. Vaak was dit een bijverdienste van de onderwijzer of van een boer. De dorpsrechter werd door
de grietman gekozen uit een nominatie van drie personen die door de stemgerechtigde inwoners van het
dorp werden voorgedragen. De dorpsrechter moest
de orde en rust in de dorpssamenleving handhaven.
Overtreders van de wet moest hij oppakken en overleveren aan het gerecht. Mochten zich veldschaden
of verwondingen hebben voorgedaan, dan moest de
dorpsrechter de schade taxeren. Geschillen van weinig
belang kon hij in der minne schikken. Eén keer in de
veertien dagen moest hij de grietman van alle voorvallende zaken op de hoogte stellen. Wanneer er gestemd
moest worden voor bijvoorbeeld de grietenijraad of de
kerkvoogdij, moest hij alle stemgerechtigden een dag
van tevoren van de stemming op de hoogte stellen en
op de dag van de stemming zelf de kerkklok driemaal
laten luiden, namelijk om 9.00, 10.00 en 11.00 uur,
waarna de stemming om 11.00 uur in de kerk zou beginnen. Bij de stemmingen zelf moest hij erop toezien
dat alles rechtmatig verliep. Daarnaast waren er bij de
grietenij een executeur en een drietal assistenten, ook
wel biesjagers genaamd, werkzaam, die de dorpsrechter zo nodig konden ondersteunen.
De veldwachter
Na de Franse tijd kwamen er veldwachters of politieagenten en was de handhaving van de openbare orde
geen nevenverdienste meer, maar een hoofdverdienste. Elk dorp had minimaal één veldwachter. Eén van de
mensen die in de 19e eeuw als veldwachter werkte was

Hearke Tjerks Witteveen uit Drogeham, beter bekend
als Sterke Hearke. Hij werd geboren in 1801 als zoon
van Tjerk Egberts en Imke Heerkes. Zijn vader stond,
evenals Hearke, bekend als een sterke man, hoewel
minder sterk dan Hearke en was eerder, in de Franse
tijd, executeur geweest. Hearke trouwde met Geertje
Jans Oldenburger. Eén van zijn dochters, Richtje, was
ook bijzonder sterk. Hearke groeide op in Drogeham en
werd na zijn militaire diensttijd boerenarbeider bij Bindert
en Douwe Jacobs Kloosterman aan It Kleasterbreed. In
1842 werd hij aangesteld als politieagent van Drogeham.
Daarnaast was hij ook nog een beetje boer, want hij had
vier koeien en een hoekje bouwland. Over de kracht van
Hearke zijn heel wat sterke verhalen bekend.
“Daar woont hij en dit is hij”
Er woonde iemand in Buitenpost die (ook) zeer sterk
was. Hij had van Hearke gehoord en ging op een dag
naar Drogeham, want hij wilde wel eens zien wie van
hun tweeën de sterkste was. In Drogeham aangekomen, zag hij iemand op het land aan het ploegen. Het
was Hearke, maar dat had de Buitenposter niet in de
gaten. Hearke had geen paard, dus hij ploegde met
een handploeg waar drie raderen aan zaten. De man
uit Buitenpost zei: “Ik ben hier gekomen om met Sterke Hearke te vechten. Kunt u mij vertellen, waar hij
woont?” Toen wreef Hearke zich eens in de handen en
zei: “Dat zal ik u graag vertellen. Kijk, daar woont hij.”
Tegelijkertijd tilde hij de zware ploeg omhoog en wees
daarmee naar zijn woning. En hij vervolgde, terwijl hij
zich met de linker vuist op de borst sloeg: “En dit is
hij.” Toen wist de Buitenposter genoeg en maakte dat
hij weg kwam. Van vechten kwam dus niets.
Nog meer sterke verhalen
Zo kon Hearke een steen optillen waar een ander geen
beweging in kreeg. Hij tilde een anker op van maar
liefst 612 kilogram. Hij nam een kruiwagen met modder onder de arm, hij droeg een emmer vol water in de
mond en hij liep met en vaatje boter onder de arm en
een kalf om zijn nek naar Leeuwarden.
Wordt vervolgd met ‘straffen’ als onderdeel van de
openbare orde en veiligheid.

D e reüniefoto

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.

Reünie schoolverlaters 1951. V.l.n.r.: Gerrit Noordhof, Rie van Maassen, Femmie Klaver, Wiebe Jagersma, Tietje Hoeksma, Dina Wijma,
Geert Henstra, Anne Tamsma, Jan Vonk, Griet Boersma, Hillie Stiksma, Biene Veenstra, Willem Rekker, Willy van der Berg, Wieke
Bulthuis, Trien Henstra, Luit Dijkstra en Hielke Henstra. (foto: Juul Beerda)

D e foto’s

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 15 december.
Oplossing Raad de plaat(s) van september
De Raad de plaat(s) van september heeft elf goede oplossingen opgeleverd. Op de foto was het huis op de Schoolstraat nr. 8 te zien. De winnaar
van deze raad de plaat(s) is: Foppe de Vries, dr. Wumkesstraat 4.
N.B.: Foppe schreef nog: ”In ket witte huis heeft mijn grootmoeder nog
gewoond, in B’post bekend als beppe Grytsje. Aan deze straat stond ook
mijn school, waar ik tot 1958 naar toe ging.

De oude boom aan de Voorstraat naast de oude pastorie is sterk gesnoeid, er zaten veel dode takken in die een gevaar konden worden
bij een storm. Bovendien zijn er voor het pand twee perken met duizenden krokussen geplant, die als ze straks bloeien een bepaalt
embleem laten zien. (foto’s: Hielke Boorsma)

Winterbeurt voor uw ﬁets
• Afstellen en eventuele reparatie van alle
onderdelen (schoon, ingevet afgeleverd)
• Remmen
• Versnelling
De nieuwe collectie ﬁetsen
• Verlichting
2015 is weer binnen!
• Banden
• Excl. onderdelen
• Gratis leenﬁets
(gratis halen/brengen service)

€ 27,50
Voorstraat 47 9285 NP Buitenpost
tel: 0511-541237 fax: 0511-543950
e-mail: info@wiersmaﬁetsen.nl
website: www.wiersmaﬁetsen.nl

Hoveniersbedrijf

P. Douma

voor vakkundig snoeiwerk en tuinonderhoud

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

West 33, Buitenpost, tel. 0511-543870, www.eikenvaten.nl

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

Henk Woudstra,
afscheid van een scheidsrechter...

Onze dorpsgenoot Henk Woudstra scheidsrechter was 43 jaar en
vijf maanden bij de Nevobo (de Nederlands Volleybal Bond). Vanaf
1977 ﬂoot hij onafgebroken in de eredivisie en behoorde steeds bij
de top tien van Nederland. Zijn laatste jaar seizoen 2013/2014 sloot
hij af als nummer drie.

Op 18 oktober stond Henk voor
de laatste keer op de bok, zo heet
de verhoging waar vanaf een volleybalscheidsrechter de wedstrijd
leidt. En het was niet bepaald de
minste wedstrijd die Henk deze
avond ﬂoot. Abiant Lycurgus uit
Groningen, de nummer twee van
de eredivisie speelde tegen nummer één Landstede Volleybal uit
Zwolle. Henk had voor deze speciﬁeke wedstrijd zijn eigen arbitrageteam mogen samenstellen en
hij had als tweede scheidsrechter
Frans Lodérus gevraagd. Hij loste
daarmee een 15 jaar eerder gemaakte afspraak in. Deze arbiter
wordt tot de wereldtop gerekend.
Jan Rinksma uit Hurdegaryp als
technisch jurylid en de lijnrechters
Hans Harmelink, Koos van Delden,
Gertjan Pals en Alle Schoonhoven
waren de andere genodigden en
completeerden het arbitrageteam.
Al deze namen zijn, evenals die van
Henk, een begrip in de volleybalwereld. De wedstrijd werd gewonnen
door Landstede na een spannende
vijfzetter. Het kijkspel was prachtig
en ﬂitsend en puur reclame voor
de volleybalsport. Henk ﬂoot een
prima wedstrijd.” Echt uniek is het,
dat je op 67 jarige leeftijd een top
heren eredivisiewedstrijd ﬂuit”,
aldus Henk. “Dat is bij mijn weten
nog niet eerder voorgekomen. Ook
niet in andere sporten.”
Wie zo lang ﬂuit heeft natuurlijk
ook de nodige verhalen. Zo gebeurde het eens dat tijdens een da-

meswedstrijd een jongedame door
haar enkel ging. “Ze jammerde van
de pijn”vertelt Henk “En iedereen
stond maar te kijken. Ik sprong
van de bok en droeg haar naar de
kleedkamer om de gezwollen enkel
onder de koude kraan te houden.
Onderweg scheurde de naad uit
mijn té nauwe pantalon en kwam
daaronder mijn feloranje onderbroek, dat was toen de mode, tevoorschijn. Ik geneerde me rot. Nu
lach ik erom, maar toen niet. Heb
de rest van de avond, tegen mijn
gewoonte in, gezeten in plaats van
staand te scheidsrechteren.”
In zijn dagelijkse leven werkte
Henk bijna 42 jaar bij de Koninklijke marechaussee. Zodoende
werd hij ook wel eens door zijn
werkgever ingezet om als ME-er
gekraakte panden te ontruimen. Zo
ook in Nijmegen, waar ﬂink werd
gevochten tussen de krakers van
het pand de Eenhoorn en de ME.
Die zaterdag daarop moest Henk
toevallig als scheidsrechter een
wedstrijd ﬂuiten in Nijmegen. “De
tweede scheidsrechter kwam er
aan in een soort alternatieve schildersoveral. Vreemde vent dacht ik
nog, maar bij het omkleden zie ik
striemen en geronnen bloed op zijn
lichaam. Ik informeerde of hij een
ongeluk had gehad”, vertelt Henk.
“Hij zei, dat het door die klote ME
kwam tijdens de ontruiming van
de Eenhoorn. Hoewel ik normaal
gesproken altijd wel iets te zeggen
heb, heb ik toen mijn mond maar

p a g i n a 13

plaatse door de aanwezigen werd
verorberd en ontvingen Henk en
Astrid van de voorzitter van Abiant
Lycurgus, Rob Birza , business club
kaarten voor het seizoen 2014-15.
Henk: “Het was echt af. Alles was
perfect geregeld door Lycurgus.
Wat een gastheren!” Met tranen in
de ogen van blijdschap en bossen
bloemen, ﬂessen wijn en andere
cadeaus stapten Henk en Astrid
’s avonds heel laat in de auto en
reden vanuit Groningen weer terug
naar Buitenpost.

Oproep:
ﬁets gestolen
Op 11-11-2014 is mijn ﬁets vanaf
het station van Buitenpost ontvreemd. Het is een bruine gazelle
herenﬁets met stuurstang. Helaas
was ik hem vergeten op slot te zetten, in de haast de trein te halen.
Contactinformatie e-mail adres:
johandetmar2@gmail.com

Oproep:
schade aan auto,
dader onbekend
Henk ﬂuit hier een wedstrijd. (eigen foto)

gehouden, want misschien had ik
hem zelf wel in elkaar geslagen.
Het ging er verschrikkelijk hard toe
die dag, over en weer.”
Volop verhalen, maar terug naar
het afscheid in Groningen. Dat
bleef niet onopgemerkt. NOS. nl
Sport was aanwezig en besteedde
aandacht aan de wedstrijd, waarbij
Henk niet werd vergeten. Ook RTV
Noord en RTV Oost waren aanwezig. In diverse kranten werd er

Be d r ij v i g hei d door Piet Pettinga
nieuw kantoor Schepperstraat 2a
den in de online sanitair branche. We
zijn erg ambitieus en
daarom richten wij
ons ook op de top
3 van Nederland”,
aldus Wilco. BadkamerXXL wil dit realiseren door service
te verlenen die men
ook in de winkel verwacht. Het bewijs
dat dit wel goed zit,
kun je terug vinden
in de 1250 klanten
Het nieuwe pand aan de Schepperstraat en Teade en Wilco met hun team van medewerkers. (eigen foto’s)
beoordelingen met
een gemiddeld cijfer
Ondernemers Teade Steenstra en Wilco Reinders zijn
van een 9,2. Naast dat het bij BadkamerXXL.nl mogenu enkele maanden gevestigd in hun nieuwe kantoor
lijk is om online bestellingen te doen, kunnen klanten
aan de Schepperstraat 2a. Het pand, voorheen in geook gerust terecht in het nieuwe pand aan de Schepbruik door Fit4You, is in maart aangekocht en vervolgens
perstraat 2a. “Wij hebben hier een verkoper in huis die
grondig verbouwd. Het oude ﬁtnesscentrum is omgetode klant voorziet van de beste adviezen”, aldus Wilco.
verd tot een luxe kantoorpand met ruime hal, kantoor
“Kom dus ook gerust eens langs op kantoor. Door de
ruimtes en een kantine. “We zijn erg blij en trots op het
ervaring van BadkamerXXL.nl kunnen wij nieuwe- of
eindresultaat. Wij kunnen nu weer stappen maken voor
bestaande Creative Work klanten met een webwinkel
zowel Creative Work als voor BadkamerXXL”, aldus
ook beter van dienst zijn. Wij weten nu precies wat er
Wilco. Sinds 2005 zijn de mannen actief met Creative
speelt en hoe je een webwinkel zo goed mogelijk neer
Work. Ze maken websites, online applicaties en webmoet zetten”, vertelt Teade. “Hierdoor is het ook besef
winkels voor klanten in heel Nederland. In 2012 kwam
gekomen dat alleen het bouwen van een webwinkel
het idee om ook eens een eigen webwinkel te lanceren.
niet voldoende is. Het ontwikkelen van een webwinkel
Waarom ook niet? “We kwamen er al snel achter dat
is eigenlijk een doorgaand proces. Je bent altijd bezig
zonder product kennis een webwinkel niet succesvol
om je webwinkel te verbeteren. Wij werken continu aan
kan zijn”, vertelt Teade. “Daarom is er een samenwerklantenservice, marketing en product informatie”, aldus
king met Baderie Water & Vuur in Groningen ontstaan.
Wilco. De mannen van Creative Work en BadkamerXXL
Door deze samenwerking beschikt het team over alle
verwelkomen u graag in het nieuwe kantoorpand aan de
expertises om daarmee een belangrijke speler te worSchepperstraat 2a. Creativework.nl/BadkamerXXL.nl

aandacht aan besteed. Toespraken
waren er onder andere van Hans
Nieukerke, de directeur van de Nevobo, die Henk de gouden speld opspeldde. Al met al vonden Henk en
zijn vrouw Astrid het een avond om
nooit weer te vergeten. Echt onder
de indruk waren ze van het feit dat
een club, in dit geval Abiant Lycurgus dit totaal belangeloos, voor een
scheidsrechter had georganiseerd.
Zo was er een reuzentaart, die ter

Op woensdag 5 november is er
door een onbekende ﬂink wat
schade aan mijn auto aangericht. Ik
had mijn auto, een zwarte Opel Astra station, geparkeerd op de P+R
tegen over het treinstation in Buitenpost. Bij terugkomst trof ik mijn
auto met ﬂink wat schade aan,
hierbij lagen ook wat scherven van
de auto van de dader. Het gaat in
iedergeval om een Nissan, die links
voor schade en een kapot knipperlicht heeft. Wil de dader of iemand
die mij meer informatie kan geven
contact met mij opnemen.
Contactinformatie e-mail adres:
bruintje.beer@planet.nl

Multi Sport zoekt nieuwe leden
Ben je (bijna) 50-plus, man of vrouw, en denk je dat een beetje meer bewegen goed voor je is? Doe dan mee met Multi Sport Buitenpost, op
maandagavond van 19.30 tot 21.00 uur, in de gymzaal aan de Parklaan in
Buitenpost. Onder deskundige leiding doen we diverse loop- rek- en strekoefeningen. Daarnaast iedere keer een balspel of een partijtje badminton.
Je doet dit samen met een groep enthousiaste, sportieve dorpelingen.
Nieuwsgierig? Kom een keer kijken of neem voor meer informatie contact
met op met Joke Wiersma, tel. 542850 of Ineke Antuma, tel. 543084.

D e s p o r tnieu ws foto

Op zaterdag 1 november werden de eerste wedstrijden op het kunstgras van voetbalvereniging Buitenpost gespeeld. Het waren de pupillen van E1, samen met die van E3,
die de eer hadden, om als eerste op het kunstgras te spelen. De pupilen speelden op
een half veld. E1 moest tegen Kollum, Kollum won met 4-5. E3 deed het veel beter, zij
versloegen Viod met 9-1. (foto: Hielke Boorsma)

Glaswol
Dikte 60 mm
Met alu folie
Inhoud 7,2 m 2
Prijs per m 2 €
2,95
Aanbieding is ge
ldig in
oktober en no
vember

hét adres voor
elke klus

D e foto

Harm Hofstede, wonende aan de
Gijsbert Japiksstraat 27, heeft, in
verband met de verwachte strenge
winter, een verwarmde WC-bril
gemaakt op basis van 12 volt met
een 6 ampère adapter.(foto: Hielke
Boorsma)
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Actueel vacatureoverzicht
Vrijwilligerssteunpunt VSP
Cursusprogramma voorjaar 2015

Hieronder de onderdelen waarvoor nog opgave mogelijk is.

Keramiek 1

maandagochtend: 09.00-11.00 uur
start: januari
hoe vaak: 10 lessen
kosten: € 95,- (excl. mat.)
opgave/inlichtingen:
Joyce van der Laaken, tel. 542465
e-mail: laaken25@live.nl

Keramiek 2

maandagmiddag: 16.00-18.30 uur
start: januari
hoe vaak: 10 lessen
kosten: € 120,- (excl. mat.)
opgave/inlichtingen:
Joyce van der Laaken, tel. 542465
e-mail: laaken25@live.nl

Keramiek 3

maandagavond: 19.30-21.30 uur
start: januari
hoe vaak: 10 lessen
kosten: € 95, (excl. mat.)
opgave/inlichtingen:
Joyce van der Laaken, tel. 542465
e-mail: laaken25@live.nl

Keramiek 4

donderdagochtend: 9.00-11.00 uur
start: januari
hoe vaak: 10 lessen
kosten: € 95,- (excl. mat.)
opgave/inlichtingen:
Joyce van der Laaken, tel. 542465
e-mail: laaken25@live.nl

Engels voor beginners

donderdagavond 19.00-20.15 uur
start: januari
hoe vaak: 10 lessen
kosten: € 90,opgave/inlichtingen:
Marjan Nijboer, tel. 06 11127724
e-mail: m.nijboer@nijboertraining.nl

Engels voor gevorderden

donderdagavond: 20.15-21.30 uur
start: januari
hoe vaak: 10 lessen
kosten: € 90,opgave/inlichtingen:
Marjan Nijboer, tel. 06 11127724
e-mail: m.nijboer@nijboertraining.nl

Spaans voor gevorderden

donderdagavond: 19.30-21.30 uur
start: januari
hoe vaak: 8 lessen
kosten: € 72-, (excl. mat.)
opgave/inlichtingen:
Evertje Gatsonides, tel. 542772
e-mail: evertje.gatsonides@upcmail

Basiscursus fotograﬁe

maandagavond: 19.30-21.30 uur
start: januari
hoe vaak: 10 lessen
kosten: € 85,opgave/inlichtingen:
Joyce van der Laaken, tel. 542465
e-mail: laaken25@live.nl

Fotoclub

donderdagavond: 19.30-21.30 uur
start: januari
hoe vaak:
10 keer, elke eerste donderdag van de maand
kosten: € 40,opgave/inlichtingen:
Joyce van der Laaken, tel. 542465
e-mail: laaken25@live.nl

Spits gezegde

Typecursus voor volwassenen
woensdagavond: 19.30-20.30 uur.
hoe vaak: 12 lessen + examen
kosten: € 120,opgave/inlichtingen:
Joyce van der Laaken, tel. 542465
e-mail: laaken25@live.nl

Computer workshop: Beveiliging

start bij voldoende deelname
dag, tijdstip en duur van de workshop in
overleg met de docent
opgave/inlichtingen:
Johan Kootstra, tel. 541322
e-mail: j.kootstra94@upcmail.nl

Tekenen en Schilderen

woensdagavond: 19.30-21.30 uur
start: januari
hoe vaak: 10 lessen
kosten: € 85,- (excl. mat.)
opgave/inlichtingen:
IJttje Veenstra, tel. 840221
e-mail: ijttje.veenstra@live.nl

Schildersclub

dinsdagmiddag: 13.00-15.30 uur
start: januari
hoe vaak: 10 lessen
kosten: € 110,opgave/inlichtingen:
IJttje Veenstra, tel. 840221
e-mail: ijttje.veenstra@live.nl

Edelsmeden

woensdagavond: 19.30-21.30 uur
start: januari
hoe vaak: 6 lessen, een keer in de 14 dagen
kosten: € 75,- (excl. mat.)
opgave/inlichtingen:
Joyce van der Laaken, tel. 542465
e-mail: laaken25@live.nl

Quilten

dinsdagochtend: 09.00-11.00 uur
start: januari
hoe vaak 6 lessen per jaar
kosten: € 48,opgave/inlichtingen:
Joke de Vries, tel. 543803
e-mail: jokedevries49@live.nl

Kruidencursus

In september is in It Koartling het Vrijwilligerssteunpunt (VSP) voor Buitenpost en omstreken van start gegaan.
Het steunpunt is een initiatief van de
Stichting Sociaal Cultureel Werk Buitenpost It Koartling. Op dit moment
heeft het steunpunt de volgende vacatures voor vrijwilligers:
• Begeleider scholiereninloop, It Koartling (Buitenpost)
• Bestuurslid Stichting Sociaal Cultureel Werk Buitenpost
• Gastvrouw / -heer inloopochtend, It Koartling (Buitenpost)
• Gastvrouw / -heer inloopmiddag, It Koartling (Buitenpost)
• Klusjesman / -vrouw, It Koartling (Buitenpost)
• Vrijwilliger voor de zaterdag kringloopwinkel, Raderwerk (Buitenpost)
• Vrijwilliger personenvervoer WerkPro/Raderwerk (Buitenpost)
• Vrijwilligers / coordinator kringloopwinkel, Raderwerk (Buitenpost)
• Activiteitenbegeleider Scouting de Brimzen (Buitenpost)
• Routeuitzetter Swaddekuier (Buitenpost)
• Medewerker houtindustrie (Buitenpost)
• Gastvrouw / -heer op zondagochtend, zwembad de Kûpe (Buitenpost)
• Vrijwilliger Techniekclub voor kinderen, It Koartling (Buitenpost)
• Vrijwilliger Kinderclub / meisjesclub, It Koartling (Buitenpost)
• Vrijwilliger Timmerclub voor kinderen, It Koartling (Buitenpost)
• Begeleider avondactiviteiten voor kinderen, It Koartling (Buitenpost)
• Begeleider activiteiten voor jongeren, It Koartling (Buitenpost)
• Medewerker van het vrijwilligerssteunpunt, It Koartling (Buitenpost)
• Vrijwillige bemiddelaar vrijwilligerswerk, It Koartling (Buitenpost)
• Webbeheer non-proﬁtorganisatie(s), It Koartling (Buitenpost)
• Diverse vacatures Keunstkrite Twizel (Twijzel)
• Vrijwillige chauffeur voor Talant (Kollum)
• Onderhoudswerk Stichting Mariën Zathe (Kollumerzwaag)
• Assistent peuterspeelzaal (Kollum)
• Vrijwilliger voor vervoer Drachten – Kollum vv 1x per 2 weken
Meer informatie: bezoek het Vrijwilligerssteunpunt (VSP) in It Koartling of
mail naar: vrijwilligerswerk@itkoartling.nl.

Repair Café in It Koartling
In de vorige De Binnenste Buiten Post konden we het nog niet vermelden want toen wisten we het nog niet: Omrôp Fryslan heeft opnamen
gemaakt in het Repair Café Buitenpost. Het gaat om het programma FoarInoar, waarin vrijwilligers gevolgd worden. Onze vrijwilligers legden graag
uit waarom zij het mooi vinden om iedere 1e zaterdag van de maand hun
bijdrage te leveren aan het Repair Café. Enerzijds helpen we om spullen op een goedkope manier te repareren, anderzijds gaat het ook vooral
om de bewustwording. Bewustwording van onze weggooi maatschappij,
waarin we het maar normaal vinden dat zaken na korte tijd weer worden
afgedankt. Bij het Repair Café vinden we dat dat anders moet! Dat het bovendien steeds weer heel gezellig is in het Reapir Café is natuurlijk mooi
meegenomen. Daarom: kom ook zaterdag 6 december langs, wij zijn er
vanaf 13.00 uur.

woensdagavond: 19.00-21.00 uur
start: mei en juni 2015
hoe vaak: 3 keer
kosten: € 30,opgave/inlichtingen:
Evertje Gatsonides, tel. 542772
e-mail: evertje.gatsonides@upcmail.nl

Muziek op schoot

donderdagochtend: 09.45-10.30 uur
start: bij voldoende deelname en in
overleg met cursisten
hoe vaak: 10 keer
kosten: € 68,opgave/inlichtingen:
Evertje Gatsonides, tel. 542772
e-mail: evertje.gatsonides@upcmail.nl

Cursusprijzen onder voorbehoud

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

Natuurlijk moet je een man nemen zoals hij is,
maar je moet hem niet zo laten.

Zaterdag 1 november: Repair Café Buitenpost bestaat één jaar. Omrop Fryslân maakte
TV opnames voor het programma Foar Inoar dat later dit jaar, waarschijnlijk in december,
wordt uitgezonden. (foto boven: eigen foto, foto onder: Hielke Boorsma)

Voor de leukste Sinterklaas cadeau ’s!
Voor ieder wat wils.

› Friese borgers

10 kilo € 5,50

› Elstar appels

2 kilo

€ 1,98

› nieuwe oogst mandarijnen 20 stuks € 2,99
› nieuwe oogst Spaanse sinaasappelen
10 stuks € 2,99
volg ons ook op facebook

De Binnenste Buiten Post

p a g i n a 17

D e foto’s
Opperste concentratie tijdens de Techniekclub
Sociaal-cultureel centrum It Koartling biedt dit najaar
een grote verscheidenheid aan naschoolse activiteiten
voor kinderen. Daarbij de nadruk op de invulling van de
thema’s creativiteit, natuur, cultuur, sport, beweging
en gezond leven. Techniek is bij dit alles natuurlijk niet
vergeten en heeft een eigen plekje gevonden in (hoe
kan het anders) de Techniekclub! In de Techniekclub
steken jonge bollebozen na schooltijd heel veel op
over gereedschap, materiaal, techniek en allerlei leuke
en vaak spectaculaire toepassingen. De nadruk ligt op
het zèlf doen, uiteraard onder begeleiding van mensen
die alle kneepjes van het vak kennen. De Techniekclub
op de dinsdagmiddag wordt dit najaar voor het eerst in
It Koartling georganiseerd. Er kunnen maximaal twaalf
kinderen aan deelnemen. Het is dan ook niet vreemd
dat dit aantal binnen de kortste keren was aangemeld.
Allemaal jongens, dàt dan wel weer. De Techniekclub
startte op 28 oktober en telt vooralsnog acht wekelijkse
bijeenkomsten. Na de kerstvakantie wordt bekeken
of de techniekclub kan worden voortgezet. Dat geldt
eveneens voor de Timmerclub op de donderdagmiddag

Een insect maken uit een heleboel draadjes, een kleine elektromotor, klemmetjes, batterijtjes en nog veel méér is niet alleen
een leuke uitdaging, maar het vraagt vooral opperste concentratie. (eigen foto)

en ‘Wrotte’ op de vrijdagmiddag. Bij deze laatste gaat
het om leuke beweging- en buitenactiviteiten voor
kinderen.
Meer hierover lees je op de website:
www.itkoartling.nl.

Cursussen voorjaar 2015

Typecursus volwassenen

Het cursusprogramma van najaar 2014 is nog in volle
gang. Naast de vele cursussen die al jaren draaien zijn
we dit jaar met twee nieuwe cursussen gestart. De cursus Engels bestaat uit een beginners- en een gevorderen groep. De Android-tablet cursus is net begonnen en
omvat vier lessen.Toch zijn we al weer bezig met het
programma voor het voorjaar van 2015.Hierbij bieden
wij twee nieuwe cursussen die aansluiten op de actualiteit.Dat zijn de cursussen typen voor volwassenen en
een workshop beveiliging voor de computer. De beide
docenten geven hieronder uitleg over hun cursus.

Bijna iedereen maakt tegenwoordig gebruik van een
computer. Voor school of werk, maar ook om te emailen en te chatten. In de cursus leer je typen met
tien vingers en blindtypen. Dit laatste is erg belangrijk
omdat een van de meest voorkomende klachten na
het werken achter een computer nek en rugklachten
zijn. Dit omdat veel mensen een verkeerde houding
hebben tijdens het typen. Tijdens de cursus maken we
gebruik van het programma ‘typetrainer’ hierin leer je
stapje voor stapje steeds meer letters met de juiste
vinger aan te slaan. Na 12 lessen volgt er een examen
waarin de houding, blindtypen, het gebruik van tien
vingers en de aanslagen per minuut worden getoetst.
Leer sneller en beter typen, en je hebt er je levenlang
plezier van!

Computercursus:
De gevaren van computergebruik op internet
U zult het vast al wel eens in de krant gelezen hebben of
op TV onderwerpen hebben gezien, die gaan over computercriminaliteit. Daar bestaan veel woorden voor zoals
Cybercrime, digitale fraude etc. Wat is hacken, wat zijn
virussen, welke spionage programma’s zijn er, wat is
identiteitsfraude? Hoe veilig is internet bankieren? Hoe
zit het met uw privacy? Of het gevaar van fraudemails,
die er echt uitzien als betrouwbare berichten. Of het
standpunt: Als ik niks te verbergen heb, hoef ik nergens

Marten Claus uit Harkema is de winnaar van de skriuwerwedstriid mei folksferhalen.
Tien verhalen werden gebundeld in het Friestalige boekje Erfguod fan juster foar hjoed
met tekeningen van Noël Harini. Er werd ook nog een luister CD gepresenteerd met de
verhalen erop. (foto: Hielke Boorsma)

In de week van 3 november werden de waterpartijen rondom het gemeentehuis met een
maaiboot uitgebaggerd. Dat leverde deze niet alledaagse foto op. (foto: Hielke Boorsma)

De volgende De Binnenste Buiten Post wordt
verspreid in de week van 22 december 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.

bang voor te zijn. Is dat wel waar? Wat zijn accounts
en hoe ga je met wachtwoorden om? Hoe kunt u uw
computer en uw handelingen het beste beschermen.
Over al deze zaken wil It Koartling informatie-avonden
houden om u hier kennis over te geven en aan te geven
hoe u zich het beste kunt beschermen. Op pagina 15
ziet u het overzicht van de cursussen die in het voorjaar
van start gaan.

Breed assortiment cadeaus
Uit d e ou d e d o os

De winkels liggen al weer vol met chocoladeletters, pepernoten en ander
Sinterklaas- en kerst snoepgoed. De dagen worden alweer korter en het
is ‘s avonds al weer snel donker. Het einde van het jaar komt in zicht. En
met het einde van het jaar komt ook de tijd voor cadeautjes er weer aan.
Bij de Wereldwinkel Buitenpost (gevestigd in de Poiesz supermarkt) kunt
u weer terecht voor allerlei verrassende cadeautjes (voor elke beurs) en
mooie sieraden. Bovendien steunt u met uw aankopen in onze winkel
ook nog eens de mensen in derde wereldlanden, die deze mooie spullen vervaardigd hebben, met een eerlijke beloning voor hun werk! Twee
vliegen in één klap! Verder hebben we mooie food pakketjes, leuk als
geschenk voor jubilea, verjaardagen of zomaar... Ook kunt u straks weer
aparte kerstkaarten in ons assortiment vinden. En tot slot kunt u als werkgever bij ons terecht voor prachtige fair trade kerstpakketten voor uw medewerkers! U kunt ons in december ook vinden op de kerstmarkt. Kortom
kom eens langsom onze mooie spullen te bewonderen.

Piet

Schoolverlaters 31 maart 1949. Voorste rij: Teatske Kazimier, Eeuwkje van der Weg, Anneke Molenaar, Ina Evenhuis, Leentje Boonstra, Aukje Haringa, Joke Hamstra, Janny Waltje, Feiko Boonstra, Henk Visser en Sietze Waltje. Middelste rij: Jurjen Dijkstra, Renze
Heidbuurt, Riekje Bulthuis, Jelly Roorda, Jantje de Vries, Maaike Beiboer, Sippie van der Berg en Henny Henstra. Achterste rij: Harm
Hoeksma, Wietze Meerstra, Anne Molenaar, Anne van Lune, Minze Hamstra, GrietTjoelker, Jochum Brandsma, Johannes de Boer,
Koos de Haan, Geeuwke Bosma, Minne Bosma, Juul Beerda, Jan Groeneveld, Ids Bulthuis en meester Beerda. (foto: Juul Beerda)

door Janne Oosterwoud

Der is ien man dy’t Fryslân regeart.
Hy bepaalt moarns betiid op syn eigen spesjale manier oft it skûtsjesilen trochgean kin, oft it waar wurdt
foar de barbecue, of dat de paraplu
mei moat. Wy dogge gjin stap de
doar út sûnder de foarsizzings fan
it orakel fan Harns. It soe in moaie
dei wurde sei er, om der op út yn ‘e
provinsje. It reinwetter kaam pas yn
‘e nacht. Dus de wask op ‘e line, de
fyts op ‘e auto en fuort. Ik krige in
lift fan myn maat oan It Hearrenfean
ta. Hy moast troch nei Urk. Yn museum Belvédère liet ik my meiﬁere

yn de lânskippen fan Gerrit Benner.
Wat je mei rûge fervestreken al net
oproppe kinne. Prachtich! Troch it
Fryske lânskip, oer moaie fytspaden wer op hûs oan. Yn Oranjewâld begûn it te drippen, yn Bontebok waard it in mizerich reintsje en
yn Jobbegea moast de jas oan. Yn
de streamende rein fytste ik troch
de bosken fan Beetstersweach. By
Drachtsterkompenije rûn it wetter
my ta de boksen út. Ik wist net dat
oan ‘e kont ta trochwiet reine sa
hearlik wêze kin. Mei dank oan de
misser fan Piet!

MEEPAKKER
OPTISCHE ROOKMELDER
ALARMSIGNAAL 85 DB,
REAGEERT ONMIDDELIJK OP
ROOKONTWIKKELING,
MET TESTKNOP, WAARSCHUWT
BIJ LAGE BATTERIJSPANNING,
INCLUSIEF 9 VOLT BATTERIJ

5.

50

Voorstraat 5 • 9285 NM Buitenpost
Tel. 0511 541545 • Fax 0511 541524
winkel@enormvanderveen.nl
www.enormvanderveen.nl
Lid inkoopvereniging Nicovrij UA te Deventer
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A nne’s ansi c hten
Brimzen
praat

Geluk is...

Het Jeltingahuis (Eclectische bouwstijl) aan de Stationstraat is in 1877 gebouwd. En is vooral bekend
geworden als huis van de (niet-adellijke) familie Kuipers. In 1914-1918 (WOI) zijn er Belgische vluchtelingen opgevangen in de koetshuizen en de stallen. Inmiddels dus 100 jaar geleden! De gemeente
heeft het in 1959 aangekocht. Er vonden huwelijken, ontvangsten en raadsvergaderingen plaats. In de
kelder was een openbare bibliotheek van 1962 – 1985. In 1998 werd het Jeltingahuis, waarvan alleen
nog de woning bestond, tijdens de verbouwing aan het gemeentekantoor verbonden. En is inmiddels
een Rijksmonument.

De Rijks Normaalschool van Buitenpost

Geluk dat kun je nergens kopen al ben je de rijkste mens op aarde.
Een gelukzoeker die blijft hopen dat hij een fortuin vergaart.
Geluk is zoals ieder dat doet beleven,
het is je voeden met de kleinste gaven in het leven.
Geluk is liefde en vriendschap geven aan iedereen die dit verdient.
Geluk is een liefdevol gebaar en zonder morren er te zijn voor elkaar.
Geluk ligt in een schouderklopje, wat woorden, een toegereikte hand.
Geluk is de zon zijn in je schaduw,
de scherven begraven onder het zand.
Geluk is verliefdheid op kleine dingen, geduld hebben en alle tijd.
Je verloren moed hervinden, vriendschap en genegenheid.
Geluk is de zon zien achter de wolken, een kus, een hartelijke lach, een
veilig plekje om te schuilen. Geluk is van elke dag genieten.
Geluk daar moet je zelf aan werken, iedere dag en op elk moment.
Als je dat doet, dan zul je merken dat je de gelukkigste op aarde bent.
Geluk is al het moois wat je om je heen ziet.
Geluk is alles waar je van geniet.
Je woorden zijn zo vol gevoel, jij bent een uniek mens.
Jou gelukkig zien worden, dat is mijn grootste wens.

Spits gezegde
Je fouten onthouden is alleen waardevol
als je besluit ze niet te herhalen.

Beste heer Pettinga,
Hierbij vindt u de tekst van Minne
Posthumus uit Kooten. Hij ging in
Buitenpost naar de Normaalschool.
Hij heeft deze tekst voor mij opgeschreven toen hij in Roden onze
buurman was. Dat was in de jaren
1960. Mijn ouders konden heel
goed met hem en zijn vrouw opschieten, vooral omdat ze, evenals
zij, doopsgezind waren. Kijk maar
wat u met deze tekst doet.

Spits gezegde
Wie nooit de boog van zorg ontspant,
die krenkt gezondheid en verstand.

D e foto’s

Hartelijke groet,
Jannie Jensma
Vele tientallen jaren was in BuitenHet Trefpunt waar de voormalige Normaalschool gevestigd was. (foto: Hielke Boorsma)
post een bloeiende Rijks Normaalschool waar werd opgeleid voor
de onderwijzersakte LO en voor akte vak J (vrije en
naar Groningen. Verder Spaanstra, gemeente politie
orde-oefeningen) en H (nuttige handwerken). Naaren bode, woonde Schoolstraat, dicht bij de Openbare
mate de Rijks Kweekscholen de opleiding overnamen
Lagere School. Bij hotel Bolling en Smit waren ook
verdwenen de zogenaamde Normaalscholen. Deze
enkelen. We betaalden zeven stuivers per week, krekweekscholen werden toen op verscheiden plaatsen
gen een kop thee bij de boterham. Bij de gezusters
gesticht, onder anderen in Drachten, Heerenveen voor
Bosma waren ook vijf meisjes uit de stad Groningen,
het openbaar onderwijs.
leerlingen uit Grijpskerk en Hardegarijp wachtten ook
De lessen werden gegeven door hoofden van schodaar op het vertrek van de treinen. Onze leerboeken
len uit de naburige dorpen. Toen ik in 1910 toegelabestelden we bij dukkerij en boekhandel IJlstra. Laten werd tot de voorbereidende klas – die was er ook
ter kwam er nog een boekhandel bij: Kalis, tegenover
– waarvan de lessen gegeven werden in het lokaal
hotel Smit. De Rijks Nationaalschool had niet genoeg
naast de pastorie van de Nederlands Hervormde Kerk.
aan de drie lokalen van de Openbare Lagere School.
Destijds was D. Oosterkamp, h.d.s. in Bergum direcLessen werden ook gegeven in de Bewaarschool:
teur Van de Normaalschool. Die voor bereidende klas.
kleuterschool in de Kerkstraat en in het Nutsgebouw
Deze duurde twee jaar en leidde de leerlingen op voor
aan de Kuipersweg. In de twintiger jaren is deze soort
het toelatingsexamen van de normaallessen. De leraar
opleiding verdwenen. Wanneer precies weet ik niet,
was dhr. Stuiveling vader van de bekende professor
maar een telefoontje naar de onderwijsinspectie kan
Garmt Stuiveling. Hij woonde in een fraai huis aan
uitkomst bieden. Van 1910 tot en met 1916 ﬁetste ik
de weg naar Groningen. Toen Oosterkamp met pennaar Buitenpost vanaf Kooten (5 km). ’s Winters met
sioen ging volgde hij Stuiveling op als directeur Rijks
de carbidlamp op. Wat gaven die een licht! In ’t laatst
Natinaalschool. Hij volgde ook J. Dijkstra op als hoofd
van de 1e WO reden de auto’s niet. Dokter en ook
Openbare Lagere School te Buitenpost. De Rijks Natidirecteur Oosterkamp reden in een koetsje met één
onaalschool lessen werden gegeven op woensdag- en
paardekracht. Ik herinner me ook nog de zomerkerzaterdagmiddag en vrijdags na vijf uur.
mis in Buitenpost: de diskes en liedjeszanger stonden
Leraren waren Jentsje Dijkstra, h.d.s. Buitenpost, telangs de Rijksweg. Wat een rust. Mijn vader vertelde
kenen en wiskunde; Westerbrink, h.d.s. Kollum, Nedat op een uithangbord van hotel de Roskam (vader
derlandse Taal; Wijma, onderwijzer Kollum vak J. Van
was geboren in 1870) een vierregelig versje stond:
der Wal, h.d.s. Augustinusga, zang en rekenkunde 1e
en 2e klas; H.Gietema, h·d.s. Kooten, natuurkunde;
Hier hangt men de roskam uit.
mej. Haagsma, Kooten, nuttige handwerken; S. KoopWeet je wel wat dat beduidt?
al, h.d.s. Twijzel, vaderlandse en algemene geschiede’t Is niet voor ’t kleed of om je luizen.
nis; Van Balen Walter, h.d.s. Oenkerk, plant- en dierMaar om jou de zak te pluizen.
kunde; Een dokter uit Kollum, gezondheidsleer, alleen
4e leerjaar; D.Oosterkamp, pedagogiek en methodiek
Deze hotelhouder kwam wel voor de waarheid uit.
en rekenkunde, 3e en 4e leerjaar. De studenten brachMaar kende zijn pappenheimers te goed om voor
ten wat leven in de brouwerij. In de pauzes aten ze
schade te duchten!
hun boterhammen in verschillende huizen. Dat waren
Heel hartelijke groet,
gezusters Bosma, (alleen meisjes!) aan de Rijksweg
Minne Posthumus en Jantsje uit Roden.

Op dinsdag 4 november is op GBS De Fontein het Nationaal Schoolontbijt gehouden. De
kinderen mochten in pyjama op school komen voor een heerlijk ontbijt. Een enthousiast
team van ouders had de organisatie van dit ontbijt op zich genomen en de kinderen hebben het zich goed laten smaken. Met gevulde magen kon daarna iedereen weer aan de
dag beginnen, want: een goed begin is het halve werk! (eigen foto)

Even een tussenuur of pauze van school? Dan gaat een lekkere vlaai er wel in! Monique
schoot dit plaatje in het park aan de Parklaan. (foto: Monique Besselink)

EEN BOPPESLACH VOOR U!
Kapenga Wonen uit Buitenpost en AVEK uit Surhuisterveen vieren dit jaar het unieke feit dat ze al
50 jaar samenwerken. Deze twee familie bedrijven uit Achtkarspelen hebben een bijzondere
band opgebouwd en willen u van dit jubileum laten meeproﬁteren via de BOPPESLACH actie!

€ 500,M- -

U
JUBILE EL
DE
VOOR

Als extra Boppeslach: een bedtextiel cheque t.w.v. € 100,- cadeau!

*Afgebeeld elektrisch verstelbare uitvoering

AVEK HEEFT VOOR DEZE GELEGENHEID EEN UNIEKE

LIMITED EDITION BOPPE BOXSPRING ONTWIKKELD.
ER WORDEN SLECHTS 50 STUKS VAN DEZE UNIEKE BOXSPRINGS GEPRODUCEERD.

Deze zeer hoogwaardige boxspring staat garant voor een comfortabele en
ontspannen nachtrust. Een goede nachtrust zorgt niet alleen voor een heerlijk
uitgerust gevoel, maar is ook essentieel voor uw gezondheid.
Een uitgebalanceerde ondersteuning van uw lichaam speelt daarbij een grote rol.
Daarom heeft AVEK voor de Boppe boxspring uitsluitend gebruik gemaakt van de
meest comfortabele materialen, zodat we met recht kunnen spreken over een
BOPPESLACH voor u!
De Limited Edition Boppe boxspring bestaat uit een royale 3-laags topboxspring
met een uitmuntend comfort. De matrassen zijn voorzien van een luxe 6 slags
i.p.v. 5 slags pocketveer. Een fraaie achterwand van 110 cm hoog.

GRATIS LUXE EXTRA’S:
t.w.v. € 115,•Gratis sensorverlichting voor in/uitstappen
t.w.v. € 150,• Gratis luxe stof Urban, Kjeld, Moon en Kreas
t.w.v. € 20,• Gratis klikbevestiging aan voorzijde
• Gratis 60 dagen omruilgarantie op de matraskern
t.w.v. € 195,• Gratis set LED leeslampjes
t.w.v. € 295,• of *Gratis voetverwarming aan één zijde

Deze zeer complete boxspring in vlakke uitvoering met een waarde van € 3.095,bieden wij u aan voor slechts:

€ 2.595,-

Exclusief verkrijgbaar bij:

Voorstraat/Irenestraat, BUITENPOST (0511) 54 44 44
www.kapengawonen.nl
Maandag 13.00 - 18.00 uur • dinsdag t/m donderdag 09.30 - 18.00 uur • vrijdag 09.30 - 21.00 uur • zaterdag 09.30 - 17.00 uur • zondag gesloten

