
Hielke Jan Ellens neemt afscheid als presentator bij intocht Sinterklaas
Dit jaar was de laatste keer dat Hielke Jan Ellens als spreker optrad bij de aankomst van Sinterklaas. Na vijf tien jaar vindt hij het tijd worden dat 
iemand anders het stokje van hem overneemt. Van Sinterklaas kreeg hij een prachtige foto als aandenken cadeau. Wie zijn opvolger wordt is nog 
niet bekend.
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Van de  redact ie
Lustrum
Het begrip ‘ lustrum’ komt van 
het Latijnse lustra, waarmee een 
vijf jarig reinigingsfeest van de 
Romeinen werd aangeduid. Wij 
gebruiken ‘ lustrum’ om aan te 
geven dat het om een vijf jarige 
periode gaat met name bij het 
bestaan van een instelling of iets 
dergelijks. Het gaat ons, als redac-
tie, om een tijdvak van drie keer 
vijf jaar te markeren. Het is alweer 
2½ jaar geleden dat De Binnenste 
Buiten Post 12½ jaar bestond. Bij 
het 12½-jarige jubileum stelde de 
redactie dat ons aller blad voor 
z’n roodkoperen was als afgeleide 
van een 12½-jarig huwelijk . Vol-
gens het woordenboek of tewel de 
dikke van Dale, betekent ‘voor z’n 
roodkoperen’ dat iets van goede 
kwaliteit is .  Dat mocht met enige 
gepaste trots toch gezegd wor-
den, want een dor pskrant bestaat 
niet zomaar 12½ jaar. Zo aan het 
eind van 2014 kunnen we, gezien 
de bovengenoemde getallen, met 
vreugde stellen dat De Binnenste 
Buiten Post, die eind 1999 in het le-
ven werd geroepen, nu dus 15 jaar 
bestaat. Dat is een lustrum en 
als we weer even gaan (op)tellen 
dan kunnen we spreken van het 
3e lustrum. Dat is meer dan ‘rood 
koper’,  dus sterker en wij neigen 
er toe thans te spreken van ‘ ijzer’.  
Mogen we ons maandblad na 15 
jaar, zonder overdrijving, ijzer-
sterk noemen?! Dan vieren we met 
dit december- of Kerstnummer 
een ‘ ijzeren’ jubileum! Felicitaties 
kunt u deponeren in de Bibupost-
bus bij The Readshop. Wij gaan 
opgetogen en zo creatief mogelijk 
voor waar ts. De redactie wenst u, 
met inachtneming van uw om-
standigheden, goede Kerstdagen 
en dito jaar wisseling toe.

Oude Ried
Het grensgebied tussen Friesland 
en Groningen, ten oosten van Bui-
tenpost, was ooit een belangrijk 
rivierengebied. De Lauwers is ei-
genlijk de enige overgebleven wa-
terloop die indertijd voor de afwa-
tering van een groot gebied tot van 
boven Surhuisterveen zorgde. De 
Lauwers is ook de grensrivier tus-
sen Groningen en Friesland. Daar-
voor liep ook de Oude Ried door 
het gebied ten zuiden van Buiten-
post. De oorsprong van de Oude 
Ried is zeer waarschijnlijk een 
gletsjerrivier geweest die eens het 
smeltwater van de ijskap afvoerde. 
De Oude Ried kwam vanaf Kooten 
via de Oude Dijk, Lutjepost en de 
Dijkhuisterweg bij Schalkedam ten 
noordoosten van Gerkesklosster in 
de Lauwers uit. Van de Oude Ried 
is weinig meer over, alleen het deel 
tussen de Trekweg en de Lauwers 
is nog aanwezig. Door kleiafzetting 
is dit riviertje in de Middeleeuwen 
al dichtgeslibd en verloor het zijn 
mogelijkheid van natuurlijke water-
afvoer.

De Lauwers
De Lauwers is een riviertje dat voor 
een deel de grens vormt tussen 

Friesland en Groningen. Hoewel 
deze watergang niet door grond-
gebied van Buitenpost loopt, is het 
hier toch een bekend begrip. De 
Lauwers ontspringt ten zuidoosten 
van Surhuisterveen nabij De Schei-
ding, van waaruit ze als rechtge-
trokken watergang naar het noor-
den loopt richting Gerkesklooster-
Stroobos om bij Zoutkamp uit te 
monden in het Lauwersmeer.
De Lauwers werd al in de jaren 700 
na Chr. vermeld in de Lex Frisionum 
als grens tussen twee gebieden in 
het toenmalige Friesland. In 1473 
werd het Grote Verbond gesloten, 
waarbij de stad Groningen privi-
leges kreeg ten opzichte van de 
Ommelanden. Ter afbakening van 
het territorium ging de Lauwers 
als officiële grens fungeren en dat 
is in de afgelopen eeuwen zo ge-
bleven. De Lauwers vormde tot 
ongeveer 1500 ook als taalgrens 
tussen de twee varianten van het 
Fries dat ooit gesproken werd. Dat 

is zo gebleven, want het Fries dat 
gesproken werd ten oosten van de 
Lauwers veranderde in Nedersak-
sische dialecten. Waar de loop van 
een oude rivier wel niet toe kan 
leiden.

De Swadde
De Zwadde, zoals deze watergang 
in het Nederlands genoemd werd, 
is een grensriviertje die de gemeen-
ten Achtkarspelen en Kollumerland 
van elkaar scheidt. De Friese naam 
De Swadde geldt sinds 15 maart 
2007 als de officiële naam. Dit ri-
viertje begint waar de Kuikhornster-
vaart (Kûkhernster Feart) overgaat 
in de Nieuwe Vaart (Nije Feart) bij 
Kuikhorne en stroomt langs de dor-
pen Zwaagwesteinde (De Wester-
een), Twijzelerheide, Zwagerbosch 
en Buitenpost naar de Zwaddesloot 
(Swaddesleat). De Swadde vervul-
de al in de 16e eeuw een belang-
rijke functie als grens tussen de 
bisdommen Utrecht en Münster.

Uit bronnen als het waterschap, 
de bibliotheek en internet valt 
informatie te putten, zoals over 
de drie genoemde rivieren, die 
in meer of mindere mate te ma-
ken hebben met Buitenpost. 
Over de Oude Ried is minder 
bekend, dan over de Lauwers 
en De Swadde, maar wat er-
over werd geschreven is naar 
het idee van de redactie zeker 
interessant.

Onze rivieren: Oude Ried, De Lauwers en De Swadde

De Oude Ried. (foto: ???)
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Het gonst al enige tijd in het rond: er zijn op de ruim 
honderd en zestien jaar bestaande Brandsma werf 
bijzondere nieuwe ontwikkelingen gaande. Er wordt 
bier gebrouwen. Daarom hebben de Jachtbouwer en 
de Bierbrouwer besloten een gezamenlijke open dag 
te organiseren om u kennis te laten maken met deze  
nieuwe tak van ambacht op de oude werf van Reahel.
Op 27 december kunt u een kijkje nemen in de werk-
plaatsen waar dan tevens een fotopresentatie over de 
werf en de buurtschap Reahel te zien zal zijn. In deze 
presentatie zal ook de periode van Scheepswerf Huis-
man belicht worden. De proefinstallatie van de brou-
werij is te bewonderen en er wordt dan een brouw-
demonstratie gegeven. Het eerste bier van Brouwerij 
Brandsma is een ode aan drie generaties scheepsbou-
wers en heet daarom ook ‘De scheepsbouwer’. De 

bieren worden ontwikkeld op de werf en vooralsnog 
bij Admiraals Brouwerij in Aldtsjerk gebrouwen. ‘De 
scheepsbouwer’ is een blond bier van hoge gisting, 
met een alcoholpercentage van 5,2 %. Het biertype 
is ‘Kölsch’.

Vooraankondiging/uitnodiging open dag  
Jachtwerf Brandsma – Brouwerij Brandsma

Lancering website Bruisend Buitenpost
Vanaf maandag 1 december is alle informatie van en 
over Buitenpost te vinden op één website: www.bui-
tenpost.info. Hier vind je alle activiteiten, winkels, be-
drijven en verenigingen in Buitenpost. Buitenpost.info 
is een initiatief van de vereniging Bruisend Buitenpost, 
een samenwerkingsverband tussen Plaatselijk Belang 
Buitenpost (PBB), Buitenposter vereniging van Onder-
nemers (BuVo), De feestweekcommissie, betrokken 
Buitenposters en de BusinessClub Buitenpost (BCB). 
Bruisend Buitenpost is opgericht om elkaar te verster-
ken door te verbinden. En hoe kun je dat beter laten 
zien dan met een website waarop de samenwerking 
handen en voeten wordt gegeven. 
Heb je een bijdrage voor buitenpost.info? Op 1 decem-
ber is buitenpost.info gelanceerd. Tien dagen eerder 
was op de Facebookpagina Bruisend Buitenpost al 
een aankondiging gedaan dat er iets aan zat te komen. 
Hier is overweldigend op gereageerd. Het aantal ‘likes’ 
(duimpjes omhoog) was na vier dagen al 400. Dit gaf 
alleen maar meer aan dat de betrokkenheid hoog is. 
We bedanken iedereen die van zich heeft laten horen! 
De lancering van de website is een mooie, eerste stap. 

We roepen iedereen op om activiteiten die nog niet 
op de digitale agenda staan aan te melden. En heb je 
foto’s van een activiteit of een leuk artikel dan plaatsen 
we deze graag. Daarnaast zijn er misschien nog wel 
suggesties hoe de website uitgebreid kan worden. We 
horen ze graag! Op buitenpost.info staat informatie 
over je je bijdrage kunt doorgeven.

(foto: Hielke Boorsma)

De buurtvereniging De Achtkant en De Spil hebben vrij-
dag 21 november  een buurtfeest gehad ter gelegen-
heid van de oplevering van de rioleringswerkzaamhe-
den. De gemeente werd in het zonnetje gezet voor de 
constructieve en plezierige samenwerking over de her-
inrichting en groenvoorziening met de buurtbewoners. 
De bewoners zijn zeer ingenomen met het resultaat. 

Toch was er tijdens dit feestje ruimte voor een ludieke 
protestactie richting gemeente. De bewoners van De 
Achtkant en De Spil zijn helemaal niet blij met het doven 
van de openbare straatverlichting in hun buurt. Vandaar 
dat zij vrijdagavond de gehele buurt hebben voorzien 
van honderden lichtjes. Het was een sfeervolle aange-
legenheid maar duidelijk een vlammend protest.

Vlammende protestactie tegen gemeentelijke 
bezuiniging op straatverlichting

Kerstkuier
Op woensdag 24 december wordt er voor de tweede keer een kerst-
kuier gehouden in Buitenpost. Ditmaal georganiseerd door Platform Out-
reach, namens de vier kerken van Buitenpost. Op een prachtige en bijzon-
dere manier komt het kerstevangelie tot leven. We gaan terug in de tijd en 
beleven wat Jozef en Maria heel lang geleden hebben beleefd. Hun reis, 
de inschrijving, hun verblijf in de stal, de geboorte van Jezus en het bezoek 
van de wijzen uit het oosten, die goud, wierook en mirre meenamen. De 
route is geopend tussen 17.00 en 20.00 uur. De kerstkuier is geschikt 
voor alle leeftijden. Het start- en eindpunt is bij de Fonteinkerk (Achtkant 
48). De route duurt maximaal 45 minuten en we lopen over een verharde 
weg. Na afloop is er nog een versnapering en een presentje bij de kerk. 
Deelname is gratis. Opgave is niet nodig. 
Voor meer informatie kunt u kijken op: www.gkvbuitenpost.nl. Kijkt u ook 
op Facebook/Kerstkuier 2014. Hebt u vragen aan de organisatie, mail dan 
naar: kerstkuierbuitenpost@hotmail.com.

Christmas Jingle & Mingle

“Until next year”… zo namen de zestien ‘native English speakers’ af-
scheid van de tweede Christmas Jingle & Mingle die eind november in 
It Koartling werd gehouden. Afkomstig uit maar liefst zeven verschillende 
landen. Canada was het rijkst vertegenwoordigd met de Verenigde Sta-
ten op nummer twee daarna volgden Ierland, Engeland, Zuid Afrika, Brits 
Guyana en Rhodesië. De leeftijden varieerden tussen 28 tot 75+. Sommi-
gen wonen hier al vanaf een jonge leeftijd andere sinds een aantal jaren. 
Koffie en thee, met iets lekkers, stonden klaar toen de eerste ‘natives’ 
binnenkwamen. Voor de meesten waren het allemaal nieuwe gezichten, 
maar het ijs werd al snel gebroken tijdens het voorstelrondje. Toen onze 
muzikale begeleidster later plaats nam achter haar keyboard en We wish 
you a Merry Christmas inzette was het alsof alle grenzen vervaagden… 
want dit was wat we gemeen hadden, dit kwam ons bekend voor, hier 
waren we mee opgegroeid! Natuurlijk had iedereen een ‘dish & dessert’ 
meegenomen voor de ‘potluck’. Iedereen had echt zijn best gedaan om 
iets uit hun land van herkomst te maken. Er werd dan ook volop genoten 
en veel recepten werden uitgewisseld. Dit was het moment om elkaar 
een beetje beter te leren kennen. Het was mooi om te zien hoe iedereen 
meehielp om alles weer aan kant te krijgen en zelfs in de keuken werd een 
klein feestje gevierd. Er waren natuurlijk veel ‘left overs’ maar die vonden 
hun weg weer in een ‘doggy bag’… Eén ding is zeker, er is een behoefte 
om rond deze tijd van het jaar samen te komen en een Kerstviering te 
delen met andere Engelstaligen. Zeker voor herhaling vatbaar dus! Have a 
Merry Christmas and a Happy New Year! Kijk ook op facebook: Christmas 
Jingle & Mingle Buitenpost.

(foto: Marcel van Kammen)

De kerstmark t foto’s

(foto’s: Hielke Boorsma)

Onderzoek naar voorzieningen in Noordoost Fryslân
Minder inwoners, meer ouderen, minder jongeren, minder huishoudens

De samenwerkende gemeenten in Noordoost Fryslân 
en de provincie doen onderzoek naar voorzieningen 
in de regio en vragen inwoners om mee te denken. 
De komende jaren verandert de bevolkingssamenstel-
ling van Noordoost Fryslân: minder inwoners, minder 
jongeren en meer ouderen. Dat heeft gevolgen voor 
scholen en sportvoorzieningen. Maar het betekent ook 
dat er meer zorg nodig is en dat die zorg anders ge-
organiseerd moet worden. Woningen kunnen worden 
aangepast om er langer zelfstandig te blijven wonen. 
En moeten we iets doen met scholen als het aantal 
leerlingen (te) klein wordt? Allemaal vragen waar de sa-
menwerkende gemeenten in Noordoost Fryslân én de 
provincie de mening van inwoners over willen horen.

Bevolkingskrimp en scenario’s voor de toekomst
De afgelopen maanden zijn scholen voor voortgezet 
onderwijs, scholen voor basisonderwijs, zorginstellin-
gen, woningcorporaties, sportverenigingen, etc. uitge-
nodigd om mee te denken over de gevolgen van deze 
ontwikkelingen. Het is belangrijk om te weten hoe zij 

denken over de bevolkingskrimp en wat zij zien als mo-
gelijke oplossingen. Minstens zo belangrijk is het om te 
weten wat de inwoners zelf vinden. Want het gaat om 
hun woon- en leefomgeving. Daarom is een enquête 
gemaakt met vragen over de thema’s basisonderwijs, 
voortgezet onderwijs, sport, zorg & welzijn en wonen.

Enquête
Deze enquête is te vinden op www.dwaande.nl/actu-
eel/nieuws en staat tot en met 24 december online. 
De vragenlijst bestaat uit 25 vragen over de thema’s 
basisonderwijs, voortgezet onderwijs, sport, zorg & 
welzijn en wonen. 

Drie scenario’s
De uitkomsten van de bijeenkomsten én van de en-
quêtes worden gebruikt om drie scenario’s uit te wer-
ken (met ideeën) voor de spreiding van voorzieningen 
in de toekomst. Deze scenario’s worden in februari 
2015 weer besproken in bijeenkomsten voor gemeen-
teraden en inwoners. 

Na maanden van voorbereiding was het zaterdag 6 de-
cember eindelijk zover: de Charles Dickens kerstmarkt. 
Op deze dag hebben we vele standhouders en bezoe-
kers mogen verwelkomen in Buitenpost. De koren, mu-
zikanten en het straattoneel konden rekenen op veel 
belangstelling van het massaal toegestroomde publiek. 
Kinderen bonden massaal de schaatsen onder en ook 
het beweegplein voor de allerkleinsten was in trek. De 
organisatie heeft vele blijde gezichten gezien en heeft 
vele positieve reacties in ontvangst mogen nemen. Dat 

alles maakt dat we met z’n allen terug kunnen kijken 
op een zeer geslaagde kerstmarkt. Op onze Facebook-
pagina Kerstmarkt Buitenpost staan nog vele foto’s van 
dit mooie evenement, dus als u daarheen suft kunt u 
nog even lekker nagenieten.Ten slotte willen we langs 
deze weg alle vrijwilligers nogmaals bedanken voor hun 
inzet en de sponsoren voor hun bijdragen. Wij wensen 
u allen fijne feestdagen en een goed 2015 toe.

Organisatie Kerstmarkt Buitenpost

Terugblik op de kerstmarkt van zaterdag 6 december



Wisten jo dat...
De Fryske Krite:
• al hast 100 jier âld is?
• elk jier twa produksjes fer-

soarget?
• al jierren yn de heechste 

klasse fan it Fryske amateur-
toaniel spilet?

• kritejûnen hiele noflike jûnen 
binne?

• kritejûnen nei ôfrin muzyk ha 
om efkes mei de fuotten fan 
de flier te kinnen?

As jo dit net wisten, dan wurdt 
it de heechste tiid om mei ús yn 
de kunde te kommen? Wurd no 
lid en betelje yn novimber 2015! 
Dizze oanbieding is jildich oant te mei 31 desimber 2014. As jo no lid wurde, 
betelje jo yn febrewaris/maart gjin € 9,00, mar € 3,50 tagong. Faaks wolle 
jo wol mear wêze dan inkeld taskôger. Jo binne wolkom as: Spiler, Grimeur, 
Dekorbouwer, Ynstekker, Lûd- en ljochtman en Ynstekker. Ynteresse? E-
mail nei: fryskekritebutenpost@hotmail.nl of belje: 0511 543309/542269 

Pleinfrees
Op de sneontejûnen 28 febrewaris en 7 maart 2015 wurdt spile Plein-
frees fan Alan Ayckbourn yn in Fryske oersetting fan Baukje Stavinga. Dit 
is in Fryske premjêre. De spilers binne Lourens de Zee, Remco de Poel, 
Andre de Zee, Frouke Holtrop, Jelmar Hoekstra en Iris Kloosterman. Rezjy 
Lodewyk Riedhorst. 

It jubileum - 
Jan Arendz en Marijke Geertsma
Yn desimber 2012 hawwe Jan Arendz en Marijke Geertsma nei 38 jier ôfs-
kied 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 ferha-
len 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

It Gouden Fjild - Wiebe Kaspers
Pianist, schrijver van het voed-
selbanklied van Omrop Fryslân, 
zanger, multi-instrumentalist en 
vaste begeleider van Syb van der 
Ploeg; de Friese Wiebe Kaspers 
is het allemaal. Voor zijn eerste 
soloconcert It Gouden Fjild laat 
Kaspers muziek horen in zijn 
meest pure vorm, voor publiek 
in een stille ruimte. Voor hem 
is dat het dichtstbijzijnde stukje 
hemel op aarde. It Gouden Fjild 
is een programma vol klassiekers uit de popgeschiedenis, die hij met veel 
bezieling laat horen. Met minstens zoveel overgave stort Wiebe zich in im-
provisaties. Hij wisselt het af met puntgave uitvoeringen van kleinkunstlied-
jes, waarbij elke punt en komma van het verhaal messcherp aankomt en met 
eigen Friestalig werk, waaronder natuurlijk zijn single It Gouden Fjild, die dit 
jaar de Fryske Top 100 bereikte.

Zondagmiddag 8 februari 2015
Aanvang 15.30 uur / Tuincafé De Kruidhof
Voorverkoop: € 7,50 Dropshop Liquerice / Aan de zaal: € 8,50
Ynfo: www.maskelynbuitenpost.nl / 0511 541444
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™
> Het gebruik van de parkeerplaatsen bij de 
vier oplaadpunten voor elektrische voertuigen 
in de gemeente Achtkarspelen is de laatste 
jaren behoorlijk toegenomen. De stijging is 
dusdanig dat het college van burgemeester 
en wethouders van Achtkarspelen een extra 
parkeerplaats bij de laadpalen willen aanleg-
gen. De laadpunten bevinden zich op het 
Torenplein in Surhuisterveen. In Buitenpost bij 
het NS-station, evenals in de Kerkstraat en bij 
het gemeentehuis.
> In het kader van de landelijke actie ’Ik wil 
je zien’ hield de politie met enkele vrijwilligers 
van de Fietsersbond op donderdagavond 20 
november een fietscontrole bij het NS station 
in Buitenpost. De fietsers werden van 18.15 
uur tot 20.00 uur gecontroleerd op goede 
verlichting, was dit niet het geval dan konden 
de fietsers kiezen, of een boete betalen van  
€ 55,- of nieuwe verlichting plaatsen voor € 2,-
. Er werd deze avond 20 keer nieuwe verlich-
ting aangebracht. Politie en de Fietsersbond 
kunnen terug kijken op een geslaagde avond.
> Vorige maand bezocht Roel Timmermans 
uit Buitenpost, wiskundeleraar aan het Lau-
wers College zijn oude wiskundeleraar Dr. 
P.G.Vroegindeweij in een vriendelijk dorpje 
in de provincie Utrecht. Voor Timmermans 
een heel speciale en bijzondere ontmoeting, 
want Vroegindeweij was als leraar voor Tim-
mermans een rolmodel. Via speurwerk op 
internet heeft hij hem na 46 jaar op kunnen 
sporen. Het treffen zal zeker een vervolg 
krijgen, want na een bezoek van vier uur heb-
ben ze nog niet alles kunnen bespreken. Tim-
mermans is bezig aan zijn laatste schooljaar, 
volgend jaar gaat hij met pensioen.
> Een 40-jarige Buitenposter is woensdag 
19 november door de politie aangehouden 
voor diefstal van 15 putdeksels. De man had 
de diefstal de vorige avond rond 22.15 uur 
gepleegd op een bouwplaats aan de Hoefslag 
in Buitenpost. Een attente getuige zag dat de 
man het gestolen goed overhevelde vanaf 
een pallet bij een schaftkeet in zijn auto. Via 
het doorgeven van het kenteken kon de dader 
worden opgespoord. Thuis werden de 15 put-
deksels aangetroffen. 

Al gelezen?
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PBB Van de bestuurstafel...

December 2014
Het is al weer de laatste vergadering in 2014 geweest. Tijd om terug te 
blikken was er niet, want we hadden zowel vooraf als na de vergade-
ring gasten om te overleggen over zakelijke en zorgelijke punten. Een 
af vaardiging van ons bestuur is op 1 december aanwezig geweest bij 
de feestelijke onthulling van de website van Bruisend Buitenpost. Het is 
bedoeld als bindmiddel voor alle Buitenposters. Daar vindt u de aktivi-
teiten van verenigingen en informatie over winkels, bedrijven en ande-
re belangrijke zaken. U kunt ook zelf de activiteiten van uw vereniging 
toevoegen. Het is de moeite waard om een kijkje te nemen bij :  w w w. bui-
tenpost.info. De aangekondigde evaluatie van het nieuwe lichtbeleid in 
november blijkt alleen intern te zijn; in april komt het in de gemeen-
teraad. Het heef t dus nog zin om onveilige plaatsen door te geven, er 
komen bij de gemeente nog dagelijks klachten binnen.  Zie ook verder 
in deze krant. Belangrijk voor Buitenpost is hoe het komt met de zorg in 
de nabije toekomst. Het huurcontract met Haersmahiem loopt op 1 ja-
nuari 2016 af. Ook Herbranda is niet meer van deze tijd en ver pleegzorg 
is er niet in ons dor p. Met het nieuwe landelijke beleid en berichten over 
bejaardenhuizen die moeten sluiten, groeit de zorg over hoe het verder 
moet. Zoals al eerder gemeld zijn we druk bezig om hier plannen te ont-
wikkelen. Als een ver volg op onze eerste bijeenkomst over dit thema, 
kan ik nu al aankondigen dat er op 18 februari weer een bijeenkomst 
wordt georganiseerd voor de inwoners van Buitenpost over de zorg on-
der het mot to: “Hoe en waar word ik 100 in Buitenpost? ” 
Herhaling van onze oproep: we zijn nog steeds op zoek naar een en-
thousiaste secretaris voor ons bestuur!
Tot slot wens ik u allen namens het bestuur van plaatselijk Belang Bui-
tenpost plezierige feestdagen en een mooie jaar wisseling toe.

Marianne Rigter, bestuurslid

De Krite op de Kerstmarkt zaterdag 6 decem-
ber. (eigen foto)

Brassband Concordia viert Kerst!

Op 21 december verzorgt Concordia een gezellig kerstconcert voor jong 
en oud in de Mariakerk te Buitenpost. Er is muziek, samenzang, een ver-
teller, hapjes en drankjes. Tijd: 20.00-21.00 uur en de entree gratis. Tij-
dens dit concert verlenen ook veel jeugdleden hun medewerking. Naast 
de jaarlijkse traditie van de begeleiding tijdens de kerstnachtdienst en de 
rondgang door het dorp ‘s morgens vroeg op 1e Kerstdag, staat Concordia 
ook langs de Kerstkuierroute op 24 december vanaf 17.00 uur. Concordia 
en haar jeugdleden hebben zin om de kerst met jullie te vieren, vieren jullie 
het met ons mee?

Opbrengst MS collecte
Tijdens de collecteweek van het Nationaal MS Fonds is het mooie bedrag 
van € 1983,- in Buitenpost en Twijzel opgehaald. Het opgehaalde collecte-
geld wordt besteed aan onderzoek, begeleiding en voorlichting.We bedan-
ken alle gevers en collectanten, die ook dit jaar weer door weer en wind 
op pad zijn gegaan, hartelijk dank voor hun bijdrage. Hebt u de collectant 
gemist, dan kunt u uw bijdrage overmaken op giro 5057 te Maassluis!

Wiebe Karspers. (eigen foto)

Nieuwjaarsconcert op orgel en 
panfluit
Op zaterdag 31 januari 2015 geeft de bekende organist Martin Mans een 
nieuwjaarsconcert in de Mariakerk in Buitenpost met twee panfluitisten Li-
selotte Rokyta en Vasile Raducu (Roemenië). Ze brengen een spectaculair 
programma ten gehore met afwisselend instrumentale muziek en orgelim-
provisaties. De in Tsjechië woonachtige Liselotte Rokyta heeft in Nederland 
grote bekendheid verworven. Tegenwoordig woont zij in Tsjechië maar reist 
de wereld over voor concerten en master classes. Vasile Raducu is een 
gevierde panfluitist uit Roemenië die een ge-olied duo vormt met Liselotte. 
Naast Roemeense muziek komen bekende klassiekers aan bod zoals Noc-
turne van Lovland, Gelobet sei der Herr van Bach en Sound the Trumpet van 
Purcell. De panfluitisten bespelen meer dan één fluit waaronder een bas 
die pijpen heeft van meer dan een meter lang. Martin Mans laat bovendien 
enkele orgelimprovisaties horen op het prachtige orgel van de Mariakerk.

Datum: zaterdag 31 januari 2015 
Locatie: Mariakerk, Oude Havenstraat 1, Buitenpost, aanvang: 20.00 uur.
Toegang: € 12,50 aan de kerk, voorverkoop en online € 11,-, kinderen t/m 
11 jaar € 5,-. Reserveren en online bestellen kan op: www.martinmans.nl 
of tel. 06-25391903.

Stilte en ontmoeten
Stilte, soms verlang je er naar. Je 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 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. Welkom op donderdagavond 15 januari 
2015. 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 me-
ditatie. 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.

Jeugdige leden van Brassband Concordia. (eigen foto)



www.tikokinderopvang.nl

Hét adres voor professionele kinderopvang 
in Achtkarspelen en Kollumerland

Voorstraat 34, Kollum
tel. : 0511 – 54 30 17

Kinderdagverblijven
Peuterspeelzalen
Buitenschoolse opvang
Gastouderopvang

Nu met € 7,50 retour van Bison!
 

Bison lijmdoos
* inhoud: 8 lijmen
* snel en handig de juiste oplossing
 
Na aftrek van € 7.50 door Bison slechts € 5.45!

Voorstraat 5 • 9285 NM Buitenpost
Tel. 0511 541545 • Fax 0511 541524
winkel@enormvanderveen.nl
www.enormvanderveen.nl

Lid inkoopvereniging Nicovrij UA te Deventer

Salades,  rauw kosten, ol i jven, stoofperen, kr iel-
t jes  en rode vruchten desser t  (biologische)  
groenten en f ru i t !

Bestel vandaag nog uw salades!
Kerstsalade 200 gram € 1,98: 
 .  Wit lof
 .  Bleekselder ie
 .  Appel  Ananas
 .  Kip met kerrie yoghurt saus

volg ons ook op facebook

Nieuw bij  Schipper AGF  



Met ingang van 1 juli zijn de Open-
bare Bibliotheken NoordWest 
(BNWF) en Noordoost Fryslân 
(BNOF) gefuseerd tot stichting 
Openbare Bibliotheken Noord 
Fryslân. De nieuwe organisatie le-
vert diensten aan de inwoners van 
14 gemeenten van Harlingen tot 
Achtkarspelen inclusief de Wad-
deneilanden. In totaal is 7 ton be-
zuinigd. Het aantal medewerkers 
is teruggebracht van 70 naar 50. 
Door clustering in de grotere ker-
nen is de nieuwe stichting in staat 
grotere collecties, meer keuze en 
gunstige openingstijden aan te bie-
den. (bron: Wâldnet)

Veranderingen
Op 12 maart 1962 werd in de kel-
der van het Jeltingahuis een biblio-
theek ingericht. Karin van IJsseldijk 
kwam daar als negentienjarige op 
1 augustus 1971 in dienst. “Ik ben 

in 1970 bij de CBD, de overkoepe-
lende organisatie van bibliotheken 
in Leeuwarden begonnen. Daar 
heb ik de interne opleiding voor 
bibliotheekmedewerker gevolgd. 
Het jaar daarop kwam er een vaca-
ture vrij in Buitenpost en zo ben ik 
hier gekomen. Ik ging op kamers 
bij een mevrouw aan de Kuipers-
weg.” De keus voor de bibliotheek 
was niet zo moeilijk. “Mijn moeder 
was bibliothecaresse, dus ik kwam 
soswieso al veel in bibliotheken. 
En ik lees graag. Ik lees alles behal-
ve science-fi ction. Dus toen ik na 
mijn examen voor de keus kwam 
te staan: de bank of de bibliotheek, 
werd het de bibliotheek. En ik vind 
het ontzettend leuk om met men-
sen om te gaan. Zo was er een 
oud-politieman die mij het Fries 
heeft bijgebracht. Elke keer als hij 
kwam, leerde hij mij een zin. De 
eerste zin vergeet ik nooit weer: 
Mei de kroade yn ‘e mjitte ride.” In 
1982 verhuisde de bibliotheek van 

het Jeltingahuis 
naar de Kerkstraat. 
“Omdat het hier 
veel groter was, 
vervaagde het 
contact met de 
mensen  wel iets. Vooral met de 
jeugd. In het Jeltingahuis waren 
de jeugd en de volwassenen van 
elkaar gescheiden en ik zat heel 
veel bij de jeugd. Wat hier vrijwel 
meteen goed liep, was de lees- en 
studiehoek.”

De doelstelling van de bibliotheek 
luidt offi cieel: ‘Stichting Noord 
Fryslân draagt actief bij aan de taal-
ontwikkeling en de persoonlijke 
ontplooiing van mensen en bevor-
dert daarmee hun participatie in de 
maatschappij.’ Aan Karin de vraag 
dat eens uit te leggen. “Landelijk is 
het plan ‘De bibliotheek op school’ 
van start gegaan. In alle plaatsen 

waar geen bibliotheek meer is, zijn 
op de scholen bibliotheken inge-
richt. Soms wel met een collectie 
van 600 tot 1500 boeken. Zo’n 
school krijgt ook een aantal uren 
per week bezoek van een leescon-
sulent, die de leerkrachten of lees-
moeders helpt om projecten voor 
de leesbevordering uit te voeren. 
Dat loopt heel goed hier in Acht-
karspelen. Sinds de komst van het 
team jeugdbibliothecaressen dat 
de scholen be-
zoekt, hebben 
wij niet meer 
zoveel met de 
scholen te ma-
ken. Wel met 
veellezers die 
hier nog met 
hun ouders 
boeken komen 
halen. Want in 
de schoolbi-
bliotheek mag 
je maar twee 

boeken per keer meenemen.” Wat 
Karin heel erg mist, is de biblio-
bus. “In het verleden hadden wij 
altijd een paar dagen in de week 
de bibliobus erbij. Achter het Jel-
tingahuis stond de bus die de dor-
pen bezocht.  Scholen kwamen 
klassikaal de bus in. Dat was heel 
gezellig.” Niet alleen de bibliobus-
sen zijn verdwenen, inmiddels zijn 
vanwege bezuinigingen de biblio-
theken in Veenwouden, Hallum, 
Kollumerzwaag en Damwoude ook 
gesloten. Buitenpost ontsprong 
de dans. Dat heeft tot gevolg dat 
mensen uit andere dorpen moeten 
reizen om boeken te lenen. “Sinds 
de bibliotheektrailer in Kootstertille 
en Drogeham er niet meer is, zie 
ik veel gezichten uit die regio hier 
in de bibliotheek”, zegt Karin. “Ze 
moeten voor veel boodschappen 
tegenwoordig ook verder weg. Wel 
bieden de bibliotheken een boek-
aan-huis dienst aan voor mensen 
die niet naar een andere vestiging 
kunnen. Door oudere mensen 
wordt daar gebruik van gemaakt. 
Vroeger zat ik elke week anderhalf 
uur in het Haersmahiem. Nu neemt 
men de grote letterboeken van ons 
over en daar zit tegenwoordig wel 
iets meer bij dan alleen streekro-
mans.” 

Historisch informatiepunt
De buitenactiviteiten zijn voor Karin 
dus afgelopen. Ze is nu alleen nog 
in de bibliotheek voor de uitleen en 
daarnaast is ze verantwoordelijk 
voor het Historisch Informatiepunt. 
“Dat heb ik een paar jaar geleden 
opgezet voor de gemeente Acht-
karspelen. Mensen vragen me wel 
eens: wat doe je ’s morgens in de 
bibliotheek? Dan is t’ie toch dicht? 
Momenteel ben ik bezig met het 
overzetten van fi lms. Een jaar of vijf 
geleden kwam er een verzoek van 
de gemeente historische informa-
tie in te richten in de bibliotheek. 
En dat heb ik gedaan in samenwer-
king met de Stichting Oud-Achtkar-
spelen. We hebben bijvoorbeeld 
de hele ansichtkaartencollectie van 

Anne van Lune gedigitaliseerd. Die 
kun je -ook thuis-  inkijken via de 
computer. We hebben via de me-
dia gevraagd om oude fi lms, oude 
afbeeldingen en boeken. De fi lms 
zetten we over op dvd’s en van 
een groot deel van de fi lms is een 

carrousel gemaakt die doorlopend 
in Buitenpost wordt afgedraaid. 
In Buitenpost en Surhuisterveen 
staat ook een kast met alleen 
boeken over Achtkarspelen. De 
stichting Oud-Achtkarspelen orga-
niseert drie keer per jaar een lezing 
hier in de bibliotheek en zij heeft 
doorlopende exposities hier in de 
vitrines.” Een schrijver uitnodigen 
is niet meer te betalen. “Een be-
kende schrijver vraagt 500 tot 800 
euro voor een avond en er komen 
misschien 30 à 50 man. Dat is iets 
voor de grote steden, dat kan hier 
niet meer.”

Ontmoeting
In november 2008 ging de biblio-
theek over op selfservice. Zonder 
hulp van een medewerker leent 
men de boeken en levert ze weer 
in. Dat moet haast wel ten koste 
gaan van het contact tussen de 
medewerker en de klant. “Ja en 
nee”, reageert Karin. “Er zijn al-
tijd mensen die je even moet hel-
pen. We spreken mensen ook aan 
om dingen onder de aandacht te 
brengen, zoals het gratis meene-

men van het boek van ‘Nederland 
leest’. Verder wijzen we mensen 
op de verscheidenheid aan abon-
nementen. Als je bijvoorbeeld een 
luxe-abonnement neemt, mag je 
de boeken zes weken houden in 
plaats van drie. En veel mensen 
weten niet dat voor jeugdleden tot 
en met 17 jaar het lidmaatschap 
gratis is. Maar stiller is het hier niet 
geworden. Sinds we doordeweeks 
‘s middags en zaterdag ’s morgens 
open zijn, komen de mensen ge-
spreid en hebben wij meer tijd om 
iemand te helpen.” 
Bang dat het e-book het papieren 
boek verdringt, is Karin niet. “De 
eerste twintig jaar nog niet. Er zijn 
heel veel mensen, die alleen een e-
reader meenemen op vakantie. Of 
ze vinden het ’s avonds in bed wel 
handig, want het is minder zwaar 
dan een boek.” Voorlopig dus ook 
nog geen gevaar voor de verdwij-
ning van bibliotheken? “Nee”, zegt 
ze beslist. “We hebben al zoveel 
gehad. We hebben lp’s gehad die 
verdrongen werden door cd’s. Die 
hebben we ook niet  meer, want 
het is gewoon niet bij te houden. 
Muziek kun je nu landelijk aanvra-
gen bij Muziekweb. Ons werk is 
wel een beetje verlegd naar infor-
matie geven, maar het lenen en 
lezen van boeken is toch ook nog 
een heel groot deel van ons werk. 
Er zullen misschien wel minder bi-
bliotheken komen als het fi nancieel 
zo krap blijft.” Mensen die vrezen 
dat de bieb uit Buitenpost weg gaat 
stelt ze gerust. “Er is mij niks be-
kend dat ze moet verdwijnen. En 
een bibliotheek is belangrijk voor 
Buitenpost. Niet alleen voor het ha-
len van boeken, maar ook als ont-
moetingspunt voor veel mensen.”
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Buitenposters
door Nelleke Kemps-Stam

Ik lees alles behalve science-fi ction 
Karin van IJsseldijk neemt na 45 jaar afscheid van de bibliotheek

(advertentie)

Bezuinigingen. Sinds het uitbreken van de crisis een beladen woord 
in onze samenleving. De crisis lijkt dan wel voorbij, de bezuinigin-
gen gaan nog steeds door. Ook in onze gemeente. Zo is sinds de 
zomer in ons dorp de openbare verlichting om en om gedoofd. De 
gemeente liet ook weten dat er bezuinigd wordt op het onderhoud 
van openbaar groen. Zelf bezuinigt de gemeente op het ambtelijk 
apparaat door vacatures niet meer op te vullen. Dat Karin van IJs-
seldijk per 1 januari a.s. de bibliotheek verlaat, heeft niets met be-
zuiniging te maken: ze stopt gewoon met werken!

Karin in 2014 bij het historisch informatiepunt. (foto: Nelleke Kemps-Stam)

Karin in 1971 bij de CBD. (eigen foto)

De bibliobus: verleden tijd. (eigen foto)





Deze enthousiaste tekst roept 
direct tropische sferen op. Toch 
komt hij van een echte Friezin: Hil-
da Bosma. Dit najaar is ze, op ver-
zoek, gestart met een voor deze 
regio uniek initiatief: een cursus 
salsa/latindansen. De eerste groep 
was direct vol, de tweede volgde 
snel en de derde komt eraan. 

Zelf danst ze al jaren. Hilda: “Ik ben 
een salsera, een salsafan. Het is 
ècht mijn passie. Het is een heel 
energieke en actieve manier van 
dansen, waarbij er flink met heu-
pen en schouders wordt bewogen. 
Salsa is in Cuba ontstaan en bete-
kent letterlijk ‘saus’. Het is nl een 
mix van verschillende bewegingen 
en ritmes. Vanuit Cuba heeft de 
salsa zich over de wereld verspreid. 
Voor deze omgeving was het echt 
iets onbekends. 
Ik ben er mee in aanraking geko-
men toen ik twintig jaar geleden 
naar Suriname ben geweest en la-
ter nog naar Bonaire en Venezuela. 
Daar kwam ik op feesten en ben ik 
mee gaan dansen; zo is bij mij de 

liefde voor latin ontstaan. Een paar 
jaar geleden ben ik twee keer op 
dansreis naar Cuba geweest. Daar 
kreeg ik overdag dansles met een 
Cubaanse danspartner en ’s avonds 
gingen we dansen op dansfeesten. 
Verder bezoek ik af en toe afro/lat-
infestivals in Nederland en België. 
Heerlijk!

In het begin is het wennen en 
voel je je houterig, maar door te 
oefenen word je vanzelf losser. 
Inmiddels doe ik niet onder voor 
Cubaanse dansers: tijdens een 
huwelijksfeest in Cuba won onze 
groep dansers (de Nederlanders) 
zelfs van de Cubanen.

Ik liep eigenlijk al een poosje rond 
met de wens om zelf een cursus 
te starten, maar was in feite te 
bescheiden. Nu kwam de vraag; 
kennelijk voorziet de cursus op 
dit moment in een behoefte. Mijn 
docentenachtergrond komt nu 
goed van pas: ik ben gewend om 
met groepen te werken, zie wat 
er speelt  en  ben in staat om te 

enthousiasmeren. Het leuke is dat 
ik in de salsa helemaal niet rustig 
of bescheiden ben, maar energiek 
en expressief. Dan zie je een heel 
andere Hilda. De passie spat er 
van af, ik zit helemaal in mijn po-
sitieve energie. En ik vind het leuk 
om die passie en energie te delen 
met anderen, zonder dat ze ervoor 
naar Cuba hoeven, of naar België, 
of zelfs maar naar Groningen, waar 
ik zelf les heb. De deelnemers zijn 
heel enthousiast, ze zeggen dat 
ze veel leren en ze pikken het ook 
echt goed op, vind ik. Daar ben ik 
wel trots op. In feite kan iedereen 
leren salsadansen, als je maar een 
beetje ritmegevoel hebt. Je moet 
ook wel een redelijke basisconditie 
hebben en, vooral, open staan voor 
de dans. Het gaat niet om een per-
fecte uitvoering, het gaat om de be-
leving en om dansplezier. Dansen 
is leuk. De muziek is onmisbaar bij 
die beleving: elke dans heeft zijn ei-
gen muziek, dus je moet goed luis-
teren. Daarbij, muziek motiveert, 
maakt je vrolijk. Als ik salsamuziek 
hoor, ben ik weer in Cuba, dan zie 
ik als het ware de energieke en le-
venslustige Cubanen. Die energie 
voel ik zelf ook als ik dans. Door 
te dansen kan ik mezelf weer op-
laden. Cursisten ervaren dit ook zo. 
Door je helemaal over te geven aan 
het dansen kom je uit je hoofd en in 
je lichaam. Je zou kunnen zeggen 
dat dansen gelukkig maakt.
Salsa is iets totaal anders dan stijl-

dansen zoals wij dat hier kennen. 
Dat is stijver, meer met voorge-
schreven passen en bewegingen. 
Bij salsadansen is duidelijk een 
showelement aanwezig en je hebt 
een ‘vrije houding’, die een zekere 
trots, een zeker zelfbewustzijn uit-
stralen en ook plezier. Heupen en 
schouders schudden flink. Vaak 
zitten mensen hier juist nogal vast, 
maar stijfheid is eigenlijk vooral een 
belemmering in jezelf. Als je dat 
durft los te laten, wordt dat steeds 
soepeler. En daarmee voel je  die 
vitaliteit en die energie opkomen.
Cubanen hebben het vaak moeilijk. 
De salsa helpt hen om te overle-
ven: als ze salsa dansen hebben 
ze plezier. Zo werkt het hier ook. 
Misschien hebben deelnemers aan 
mijn les wel zorgen of moeilijkhe-
den thuis. Laten ze dan bij mij een 
uur dansplezier hebben! En het is 
ook nog goed voor je lichaam. Dan-
sen is volgens mij minder laagdrem-
pelig dan de sportschool, het is niet 
gauw te pittig. Het is gewoon leuk, 
je kunt lekker gek doen, je blaast 
even stoom af, maar intussen werk 
je wel aan je conditie.

Salsa is voor mij eigenlijk een soort 
levenshouding. Ik ben zelf heel erg 
van ‘buiten de hokjes’. Salsadan-
sen past daarom goed bij mij: het 
gaat buiten de gebaande paden 
en heeft echt met loslaten te ma-
ken. Niet nadenken, lekker in je 
lijf, schudden met die heupen en 

los! Geen gêne, zweten hoort er 
ook bij. Sommigen kijken hier mis-
schien raar tegenaan, maar wat is 
er mis mee, als je een uur lekker 
plezier maakt en vrolijk en energiek 
thuis komt. Levenslust en positieve 
energie hebben we allemaal nodig.

Ik hou van energie, daarom doe 
ik dit. Maar daarnaast wil ik ook 
graag de rust bewaken. En dat is 
het mooie van salsa: je telt in een 
ritme van 1-2-3-rust. Veel wester-
lingen vinden dit moeilijk om te 
leren, mijn cursisten ook. Maar uit-
eindelijk komt het wel, bij de een 
wat eerder, bij de ander duurt het 
wat langer. Maar dat geeft niet. Ik 
wil graag dat ze na een uur met 
voldoening naar huis gaan met het 
gevoel van ‘wat was dat leuk en 
gezellig!’.“

De cursus wordt gegeven in de, 
volgens Hilda, ideale danszaal van 
Swing Sensation. 
Voor meer informatie over nieuwe 
proeflessen in januari kun je Hilda 
mailen: hildansa@outlook.com of 
bellen: tel. 06 27263545. 
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Inspirat ie
door Ineke Mooijweer Hilda Bosma: “Ik ben gedreven door salsa”  

Hilda Bosma in het Veenkloosterbos. (eigen foto)

Toe 
maar 
Leo!

Oh, Meo! 
Stop!

Komt wel 
weer terug, 

toch?

Wat zie je als je om je heen kijkt op een gemiddelde feestavond? 
Vrouwen die willen dansen en mannen die, met een biertje in de 
hand, wat rondkijken. Een beetje gechargeerd misschien, maar 
toch is het vaak de praktijk in Nederland, dat dansgrage vouwen 
tevergeefs proberen hun man de dansvloer op te krijgen.
Bij de nieuwe cursus salsa/latin solo in Buitenpost speelt dit pro-
bleem helemaal niet. De wervende flyer van de salsadocente laat 
er geen misverstand over bestaan: de cursus biedt dansen zonder 
partner aan, in een gezellige groep, ‘lekker solo swingen op lat-
inritmes. Op opzwepende salsa, romantische bachata, swingende 
merengue of pittige reggaeton’. 

door Dave

Hilda Bosma geeft les aan een groep. (foto: Hielke Boorsma)



Erkend installatiebedrijf voor:
• gas, water en sanitair • databekabeling

• zink- en dakdekkerswerk • ontwerp badkamer

• electrotechniek • centrale verwarming

• ventilatie • energie-zuinige ketels

• airco • zonnepanelen

Voorstraat 25 • 9285 NN Buitenpost • Telefoon 541756
Fax 544361 • e-mail: mail@bremerinstallaties.nl
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Leven -8-

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

Feestdagen

Het is weer de tijd. Op het moment 
dat ik dit schrijf zijn we vier decem-
ber. Eén dag voor Sinterklaas. En, 
zoals iedereen met een stel jonge 
kinderen weet, dat betekent sla-
peloze nachten, gepieker of we 
wel lief zijn geweest, elke avond 
de vraag of het schoentje gezet 
mag worden, de stoomboten, ka-
poentjes en zwarte pieten vliegen 
ons om de oren. Het is natuurlijk 
hét feest voor kindjes. Hun hartje 
klopt wild van de spanning en elke 
avond kijken we trouw naar Dieu-
wertje Blok, die alle problemen 
rond het pietenhuis hoog en breed 
uitmeet.  De pakjes zijn al ingepakt 
en de pepernoten staan klaar. Mor-
gen is het zover… nog één nachtje 
niet slapen. En dan wachten op 
Kerst. Want dan gaan we gezellig 
eten bij familie, zien we iedereen 
weer en hangen er heerlijke kerst-
kransjes in de boom. En tot over-
maat van heerlijkheid komt er dan 
ook nog een jaarwisseling, vader 
steekt dan wat kindervuurwerk af 
om 19.00 uur en de kinderen gaan 
uit hun dak met gepoedersuikerde 
snoetjes en oliebolvette handjes. 
Ja, ik kan altijd enorm genieten van 
december. De maand van hoop en 
liefde en licht. Ik ben een onverbe-
terlijke romantica wat dat betreft. 
En het leukste is dat mijn man en 
kinderen diezelfde nostalgie ook 
door hun aderen hebben gieren. 
Ze zingen de hele dag liedjes voor 
Sinterklaas en rond kerst hebben 
we meer stille nachten dan me-
nigeen gehad (in liederen dan hé, 
niet in de werkelijkheid). Frank Si-
natra en Mariah Carey doen hun 
best om de sfeer er helemaal in 
te krijgen en elke dag mogen we 
een kransje bij de thee. Man, wat 
een tijd! Hebben jullie dat ook, dat 
gevoel die heerlijke spanning voor 
wat komen gaat? Ach, het zal voor 
iedereen wel anders zijn. Niet ie-
dereen heeft zo’n mooi leven dat 
hij of zij het zich kan permitteren 
ervan te genieten. Ik ken ze ook, 
deze mensen. En elke keer dat ik 
aan ze denk, of ze langs zie lopen 
of ze hoor of zie, dan bloedt mijn 
hart een beetje. Ook de kinderen 
hebben dat. Zoals onze middelste 
blaag me laatst met een ernstig 
gezichtje vroeg: “Mam, wat als 
we nou in Afrika  woonden? Dan 
hadden we zeker geen Sinterklaas 
of kerst? Krijgen die kindjes ook 
marsepein?” Ik trok hem met een 
glimlach op mijn schoot, mijn lieve 
piekermanneke. En we hebben een 
heel gesprek gehad over de kinde-
ren in Afrika, de mensen die geen 
huis hebben in Amerika of Pakistan, 
kinderen in Nederland, waarvan de 
vader en moeder geen werk, geld 
of mogelijkheden hebben om ook 
maar iets te vieren. Dat het goed 
is om blij te zijn met wat je hebt, 
dat je gelukkiger wordt van geven 
dan van krijgen. Dat het fijner is om 
tevreden te zijn omdat dat je hartje 
werkelijk gelukkig maakt. Omdat 
dát ervoor zorgt dat een feestdag 
dan geen vreetdag, maar ook in je 
hart een échte feestdag is.
(Voor meer verhalen kijk ook eens 
op mijn website: www.gesien.nl) 

Kerst op de boerderij

Sprekwurd fan ‘e  moanne

Spul

Wer sa’n moai multyfunksjoneel wurd. Je kinne der alle kanten mei op.

Wy ha noch noait spul hân mei de buorlju.
Wij hebben nog nooit ruzie met de buren gehad.

Dêr wol ik gjin spul mei ha.
Daar wil ik geen drukte van hebben.

It hok leit fol mei stikken spul.
De schuur ligt vol kapot gereedschap.

Ik bin hjoed wat heal by ’t spul.
Ik voel me vandaag niet helemaal lekker.

It is ferkeard spul mei dat famke.
Dat meisje is ongewenst zwanger.

Dat is in spultsje fan kâlde fuotten.
Dat is een zaak ( verkering ) van niets.

Tink der mar om, dat spul hat luzen.
Let maar eens op het is daar niet pluis.

Hij stond bij de weg. Een klein jongetje. Hij had een felrood vest aan en 
gele laarsjes. Zijn bruine haartjes waaiden wild om zijn koude hoofdje. Zijn 
lieve rode neusje en rode wangetjes piepten een klein eindje boven zijn 
gele sjaal uit. Robbie, zo heette hij. Hij was al vijf. En hij wachtte op papa, 
die klaar was met zijn werk en mama had opgebeld dat hij eraan kwam. 
Als papa thuis was zouden ze weggaan naar pake en beppe op de boerde-
rij. Het was twee dagen voor Kerst. En Robbie mocht dit jaar Kerst vieren 
op de boerderij. Papa en mama zouden voor het eerst in vijf jaar met zijn 
tweeën Kerst vieren in een hotel. Ze hadden aan Robbie gevraagd of hij 
dat vervelend zou vinden, maar hij had zijn hoofdje geschud en gelachen. 
Wat was er nou mooier dan Kerst vieren bij pake en beppe op de boerderij. 
Marco, zijn neefje van zes, zou ook komen. Die wilde dat ook wel, een 
paar nachtjes uit logeren en Kerst vieren bij pake en beppe. En pake en 
beppe vonden het allemaal prachtig.

En dus stond Robbie daar in de kou. Zijn koffertje was al gepakt en ook 
Lise, zijn zusje van anderhalf, had haar skipakje al aan. Mama rende wat 
onrustig door het huis. Hier en daar ging een licht uit en af en toe hoorde 
Robbie een deur dichtslaan. Mama maakte zich altijd zo druk, daar snapte 
Robbie niks van. Papa ook niet, die had eens tegen Robbie gefluisterd: 
“Je mama is soms een beetje een stresskip, maar wel de liefste stresskip 
van de wereld.” En Robbie had verbaasd geluisterd. “Een stresskip?” En 
hij zag zijn moeder met een paar mooie witte vleugels al kakelend door 
de keuken lopen. Na een luide kakel viel er een ei op de grond, waar Lise 
uitkroop. Nou, was dat mysterie ook weer opgelost, hij had zich al zolang 
af lopen vragen waar Lise zo ineens vandaan was gekomen. 

In de verte zag hij twee fel witte lichten aankomen, daar zou je hem heb-
ben! O wat had hij er zin in, hij wiebelde van zijn ene voetje op het andere. 
De auto kwam snel dichterbij. Het was hem, het was papa! “Mama, hij 
is er hoor!” Robbie’s heldere stemmetje schalde door de gang. “Jaja, ik 
ben bijna klaar, pak jij even Lise’s koffertje en de extra tassen die er naast 
staan? Zet ze maar even voor in de tuin.” Robbie trok de tassen over de 
vloer naar de deur, hij was natuurlijk al sterk. Een autodeur sloeg dicht. 
“Zo sterke Jerke, ben jij mama aan het helpen?” Twee koude handen 
grepen Robbie bij zijn, toch al koude, wangetjes. “Papa, niet doen! Ik ben 
al koud.” Een luide grinnik klonk ergens boven zijn hoofd. Papa’s sterke 
armen werden om hem heen geslagen en Robbie voelde hoe hij de lucht 
in schoot. “Zeg lief manneke, waar blijft mijn knuffel?” Robbie giechelde 
toen zijn vader hem niet al te zacht onder zijn armpjes kietelde. “Peter, kun 
je me even helpen met Lise’s campingbedje?” Mama stond boven aan de 
trap met Lise op haar heup. “Is mama weer een stresskip?”, vroeg papa 
zacht. Robbie knikte en papa barstte in lachen uit. “Oh, goeie genade. Nou 
dan zal ik haar maar even helpen”, bromde hij. 

De autorit duurde lang, maar dat wist Robbie al. Mama had de dvd-speler 
aangezet en hij en Lise zaten ademloos te kijken naar Frozen. Toen Elsa 
voor de derde keer de berg op zou klimmen (Elsa is de prinses in de teken-
film) reed papa het grindpad voor de boerderij van pake en beppe op. Lise 
was in slaap gevallen en hing wat scheef in haar stoeltje. Robbie tuurde 
uit het autoraam en zag beppe door de deur komen. Haar gele schort wap-
perde in de koude wind en op haar bolle wangen lag een brede glimlach. 
Ze hielp papa en mama met het naar binnen tillen van hun bagage. Pake 
knuffelde, de pas wakker geworden, Lise uitgebreid. Robbie stond naast 
mama. Beppe aaide hem over zijn bol. “Rob, jochie wat ben je weer ge-
groeid, nog even en je kunt op Boris rijden.” Boris was een grote Haflinger. 
Robbie kon al een beetje paardrijden op Nora, de kleine Welsh pony, maar 
Boris was toch wel even een heel ander verhaal. Robbie kleurde ervan en 
dook onder beppes arm door naar de woonkamer. Drup, de herder keek 
verstoord op. Hij lag lekker warm voor de houtkachel en kwispelde eens 
met zijn grote zware staart. Robbie dook naast hem neer. “Hé Drup, hoe 
gaat het?” De grote herder stak zijn grote tong uit en likte Robbie zijn rooie 
wangetjes. “Robbie!”, vanuit de grote stoel klonk een harde gil. Daar was 
Marco. Hij vloog op Robbie af en gaf hem een dikke knuffel. “Stoer hé, dat 

we bij pake en beppe mogen logeren!”, gilde hij in Robbies oor. Robbie 
lachte maar wat, Marco was altijd wat drukker dan hij, maar dat vond hij 
helemaal niet erg. Want met Marco viel altijd van alles te beleven. Marco 
schudde zijn hoofd om zijn lange blonde haren uit zijn ogen te krijgen, hij 
liet het groeien want dat vond ie stoer. Maar Robbie vond het maar wat 
raar, het was toch helemaal niet lekker al dat haar in je ogen? Hij was altijd 
blij als mama hem geknipt had.

Papa en mama vertrokken al snel, want het begon al laat te worden en ze 
moesten voor negen uur ingecheckt zijn bij het hotel. Pake las een verhaal-
tje voor aan Lise en Marco en Robbie waren met beppe mee. Ze gingen 
kijken bij het pasgeboren kalfje. Er was er nog eentje heel laat gekomen. 
‘Een verrassing’ had beppe gezegd. En ze waren diep onder de indruk van 
dat kleine kalfje. Beppe vertelde dat het kalfje het nogal koud had gehad 
de afgelopen nacht en daarom had pake hem een kalverdekje om gedaan. 
Dat was een soort jasje en het zag er grappig uit. 

Toen ze weer naar binnen waren gegaan had beppe een lekkere pan ha-
vermoutpap gemaakt. Daar hield Marco niet echt van, totdat beppe er een 
flinke schep suiker doorheen roerde. En na de pap was het bedtijd. De 
beide jongens waren erg moe en sliepen snel en lang. Hoewel ze vaker op 
de boerderij hadden geslapen en wisten dat iedereen daar vroeg wakker 
was, werden zij pas om half tien wakker. Lekker uitgerust. Die dag hielpen 
ze pake, terwijl beppe op Lise paste. En toen de avond viel waren de jon-
gens doodmoe. Ze rolden uitgeput hun warme bedjes weer in en praatten 
nog even zacht over de volgende dag. Want dan zou het Kerst zijn en wat 
hadden ze daar zin in. Pake had een grote boom gekapt en die stond nu 
midden in de kamer met ballen en slingers en heerlijke suikerkransjes. Dat 
had beppe met Lise gedaan. Drup liep er de hele dag omheen te draaien 
en de jongens hadden daar dikke lol om.

Toen ze de volgende morgen wakker werden renden ze naar beneden. 
Onder de boom lagen cadeautjes. En dat was raar, want de kinderen had-
den afgelopen Sinterklaasfeest al allemaal cadeautjes gehad. Maar Marco 
wist te vertellen dat dat kwam omdat pake eigenlijk uit Amerika kwam en 
daar vieren ze geen Sinterklaasfeest maar Kerst met een Santa, dat was 
net zoiets als een Sinterklaas. Robbie vond het maar gek, maar tegelijker-
tijd was hij heel nieuwsgierig naar al die cadeautjes. Was er ook wat voor 
hem bij? Pake en beppe kwamen met Lise naar beneden gelopen. “Hier 
gaan we niet een hele dag op wachten hoor”, zei beppe met een blos 
op haar wangen. En ze zette Lise naast de boom in haar stoeltje. Toen 
pakte ze het eerste pakje ‘voor Marco’ stond erop met sierlijke letters. 
Marco sprong van plezier en maakte het pakje open. Er zat een doosje 
met lego in. Een vrachtwagen en hij ging direct zitten bouwen. Met af 
en toe een flinke ruk met zijn hoofd, om het haar uit zijn ogen te krijgen 
en zijn tong uit zijn mond. Beppe had ondertussen het volgende pakje te 
pakken, voor pake, voor Lise, voor beppe. Het ging maar door. Robbie zag 
zijn pakje niet liggen. Toch was hij niet verdrietig, er kwam vast wat! Maar 
toen alle pakjes op waren had hij er nog niet één. Beppe keek hem aan 
en glimlachte. Robbie glimlachte terug. Nu zou het komen. Maar beppe 
pakte een kransje uit de boom en gaf die aan Robbie. Even trok er een 
vervelend gevoel door zijn buikje, hij zou toch ook wel iets krijgen? En 
zijn wangetjes kleurden rood. Maar toen bedacht hij dat Marco best veel 
speelgoed had gekregen en hij daar vast ook wel mee mocht spelen. En 
hij trok zijn schoudertjes op en ging bij zijn neefje zitten. Maar wat was 
dat? Achter de kerstboom stond nog een pakje, dat niemand had gezien. 
En pake pakte het glimlachend op. Er zaten een paar gaatjes in het doosje 
en Marco hoorde iets piepen. Voorzichtig haalde hij de strik los en trok 
het deksel van de doos. Een snuffelend snuitje kwam boven de rand uit 
gepiept. Pake zei glimlachend: “Kijk Robbie, dit is Santa, wij hebben met 
papa en mama overlegd en hij is helemaal van jou.” Robbie was even stil 
en met een grote glimlach pakte hij het kleine bruine hondje eruit. “Dag, 
lieve Santa, jij wordt mijn allerbeste vriend”, fluisterde hij het beestje in 
zijn oor. Deze Kerst zou Robbie nooit meer vergeten.

Kerstverhaal
door Gesien Leguijt

Oproep foto

Geachte heer/mevrouw,
Bijgevoegde foto is in het bezit van mijn vader. Hij en ik zijn erg benieuwd of er iemand is 
die weet wie de geportretteerde is (misschien betreft het iemand uit de familie Witvoet 
of Nicolai). Mogelijk kan de foto in een volgende De Binnenste Buiten Post geplaatst 
worden? Met vriendelijke groet, Sieger Witvoet, Hoogeveen.
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www.kapengawonen.nl
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van 10:00 - 17:00 uur
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maandmaand

RIVIÈRA MAISON
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Tuin (be ) leven

december 2014
Samen 

Met de kerstdagen voor de deur denkt iedereen weer aan samenzijn 
met familie of vrienden. Samen zijn geef t een gevoel van warmte en 
eenheid en samen kun je nu eenmaal meer dan alleen. Als ik terugkijk 
naar de geschiedenis en de toekomst van De Kruidhof is samenwerken 
en verbindingen zoeken een belangrijk element van ons bestaansrecht. 
1930, de vooroorlogse crisisjaren besef te men al terdege dat samen-
werken erg belangrijk was om het hoofd boven water te houden. De 
Kruidhof ontstond van uit de stichting groente en f ruit noordoost 
Friesland en was als het ware een voorloper van zoals we dat tegen-
woordig noemen een net werkorganisatie. Er waren prachtige verbin-
dingen met proef tuinen in het zuiden en oosten van het land. Er wer-
den gegevens uitgewisseld over planten gebruik en kweek er van. Dat 
ging destijds allemaal per brief en werd opgeslagen in grote archieven. 
Als ik nu naar De Kruidhof kijk dan is de botanische tuin meer dan ooit 
een net werkorganisatie. En dat werkt! De Kruidhof heef t een prachtige 
koepel boven zich in de vorm van Nederlandse Vereniging van Botani-
sche Tuinen, is lid van de museumvereniging en doet er alles aan om zo 
duurzaam mogelijk te kunnen zijn. Maar ook de samenwerkende mu-
sea in noordoost Fr yslân hebben zich verenigd in de vorm van w w w.
markant f riesland.nl prachtig om te zien hoe juist de kleine musea veel 
aan elkaar kunnen hebben, elkaar weten te vinden en elkaar binnen 
het net werk inzet ten. De beste PR is nog altijd via via, en zo worden vele 
musea naar elkaar door ver wezen. Eigenlijk willen we allen hetzelfde, 
onze passie aan zoveel mogelijk mensen laten zien. Binnen het net werk 
van De Kruidhof bevindt zich ook nog een belangrijke andere groep van 
mensen waar voor een net werk van groot belang is . Dit zijn mensen die 
even uit het reguliere werkproces weg zijn en weer iets nieuws aan het 
opbouwen zijn. Juist ook weer via via, misschien soms wel via het net-
werk van De Kruidhof vinden deze mensen ook weer een andere plek 
in de maatschappij.  En onze vrijwilligers die verbinding zoeken met 
soor tgenoten die ook een passie hebben voor groen en alles wat daar-
mee samenhangt. En sinds kor t de club ‘Bruisend Buitenpost ’ waar ik 
heel enthousiast van wordt. Want samen kunnen we zorgen dat Buiten-
post het dor p nog aantrekkelijker wordt om te wonen en te werken en 
niet te vergeten om er trots op te zijn!

Jan Willem Zwar t, directeur De Kruidhof

Winter 2010 op De Kruidhof. (eigen foto)

(foto’s: Hielke Boorsma)

De kerstmark t foto’s

Ik woe dat ik it koe, mei hert en siel 
en in sopke mei poetsdoeken troch 
it hûs wynderje. Sa’n tornado dy’t 
net ien hoekje oerslacht. Moai sa’n 
blinkend skjin hûs. Mar de moti-
vaasje ûntbrekt my oan alle kanten. 
Wat skjin is wurdt altyd wer smo-
arch. Mei gemak stel ik de ‘grutte 
beurten’ út nei in reinige dei. Wy ha 
te folle moai waar hân, it is der net 
fan kommen. Ik mis de dissipline 
dy’t ús mem hie yn de syklus fan 
maitydshimmeljen en hjersthim-
meljen. As ús heit gong te aisykjen 

moast ik ús mem helpe te himmel-
jen. ‘Dat doch ik letter noait’, tocht 
ik doe. Aisykjen lei my folle better. 
Ik ha de skea wol ynhelle. Ek fan ‘t 
maitiid haw ik wer rojaal genoaten 
fan de ljurken en de ljippen. Yn de 
hjersthimmeltiid strúnde ik troch de 
feestlik kleurde bosken. Yn desim-
ber hat de poetserij net folle doel. 
Yn dizze tsjustere dagen sjochst 
gjin stof en spinreagen, en by 
kearsljocht al hielendal net. Ik gok 
no op geskikte dagen yn it nije jier. 
As wy mar genôch min waar krije.

Goede foarnimmens 
door Janne Oosterwoud

Werken en wonen aan de vernieuwde Voorstraat (1)
Het bedrijf is in 1970 opgericht door 
onze (schoon)vader Anne van der 
Veen. Hij heeft het bedrijf destijds 
overgenomen van IJzerhandel Van 
der Woude en in 2003 hebben wij 
het bedrijf van hem overgenomen. 
Het bedrijf is in al die jaren niet stil 
komen te staan en is nog steeds 
volop in ontwikkeling. 
Bij ons bedrijf staat de klant cen-
traal. Klanten kunnen bij ons terecht 
voor vakkundig advies over bijvoor-
beeld inbraak- en brandpreventie 
maar ook op het gebied van tuin-, 
hand, elektrisch en machinaal ge-
reedschap of klimaatbeheersing. 
Ook kunnen klanten bij ons terecht 
voor onder meer werkkleding, lad-
ders, diverse soorten verf, gras-
maaiers, kruiwagens, vlaggen, 
ijzerwaren, tuingereedschap, brie-
venbussen en in de winterperiode voor sleeën, schaat-
sen en  antivriesproducten. Wilt u meer weten over 
ons assortiment, neemt u dan eens een kijkje op onze 
website www.vanderveen.enorm.nl of breng eens be-
zoek onze winkel. 
Daarnaast bieden wij tal van services aan de klanten 
zoals een reparatieservice voor gazonmaaiers, graveer-
service, verfmengservice, een sleutelservice en in de 
winter voor het slijpen van schaatsen. Ook bestaat er 
een mogelijkheid om grote aankopen bij u thuis te be-
zorgen. 

Verder is onze winkel een deelnemer van het Wecycle 
programma. Dat betekent dat als u bij ons te recyclen 
producten inlevert, een deel van de vergoeding van de 
ingezamelde producten gedoneerd wordt aan het Max 
Foundation ten behoeve van een goede watervoorzie-
ning in Bangladesh. 
Graag verwelkomen wij u in onze winkel aan de Voor-
straat die inmiddels weer goed bereikbaar is. 

Wij wensen u gezellige en warme feestdagen toe en 
een voorspoedig 2015.

Onze vaste adverteerder Enorm van der Veen bestaat 45 jaar. De redactie wil hen van 
harte feliciteren met dit heuglijke feit. (foto: Hielke Boorsma)

Eind oktober 1965 kon, dankzij een 
melding van boer J. Elzinga bij Lut-
kepost, die bezig was met de bouw 
van een nieuwe veestalling aan de 
Dijkhuisterweg, iets bijzonders 
worden vastgesteld. In een onge-
veer 4,5 meter dik kleidek bevond 
zich op ongeveer 50 cm onder het 
maaiveld een fundering van mid-
deleeuwse baksteen (formaat 32 
bij 15 bij 8 cm). De omtrekken van 
de fundering deden denken aan 
een gebouwtje van zes bij zes me-
ter en werd gerelateerd aan de na-
bijgelegen kloosters Gerkeskloos-
ter en Buweklooster, waartussen 
‘De Diken’ een verbinding vormde. 
De dikke kleilaag was wellicht een 
afzetting in een geul van het toen-
malige kwelderland.

Nieuwe vondst in 1984: eeuwenoud sluisje
In april 1984 werd opnieuw een bijzondere archeolo-
gische vondst gedaan in de bodem tussen Buitenpost 
en Gerkesklooster. Bij graafwerkzaamheden stuitte 
men op houten resten in de zeeklei. In eerste instantie 
dacht men te maken te hebben met het restant van 
een schip. Zelfs werd de mogelijkheid van het bijna 
mythische ‘krijtschip’ overwogen. De archeologen van 
het Fries Museum en de Rijksdienst voor IJsselmeer-
polders trokken al snel een andere conclusie. Naar alle 
waarschijnlijkheid ging het om een sluis of waterdoor-
laat die in de vroege Middeleeuwen door de monniken 

van Gerkesklooster was aangelegd. Maar niettemin 
een bijzondere vondst, want tot dan toe was er nog 
nooit in het noorden van Nederland een dergelijke 
ontdekking gedaan. Het was een kleine echo van het 
harde werk dat door de monniken zo’n duizend jaar 
geleden hier werd verricht (zie foto boven).
Voormalig timmervakman Pieter Dijkstra uit Buitenpost 
heeft dit sluisje nagebouwd, waarschijnlijk op verzoek 
van de Stichting Oud Achtkarspelen. Het staat of stond 
tentoongesteld bij Wetterskip Fryslân in Leeuwarden. 

(bron: Stichting Oud Achtkarspelen)

Archeologische vondsten bij Buitenpost 

Opgraving eeuwenoud sluisje op de grens. (foto: ???)

Spits gezegde
Als je hoofd verbonden is met je hart, 
kunnen je handen en voeten de meest wonderlijke dingen doen.



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

Voor uw leukste Kerstcadeaus!

Ruim assortiment agenda’s en kalenders.

Wij wensen u fi jne feestdagen.

Winterbeurt voor uw fi ets
 • Afstellen en eventuele reparatie van alle 
  onderdelen (schoon, ingevet afgeleverd)
 • Remmen
 • Versnelling
 • Verlichting 
 • Banden
 • Excl. onderdelen
 • Gratis leenfi ets (gratis halen/brengen service)

  € 27,50

De nieuwe collectie fi etsen 
2015 is weer binnen!

Voorstraat 47  9285 NP  Buitenpost
tel: 0511-541237  fax: 0511-543950
e-mail: info@wiersmafi etsen.nl
website: www.wiersmafi etsen.nl
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Spor tkoppen
door Bote de Haan

Jelmer Bil, fysiotherapeut bij marathonschaatsers

Jelmer Bil, de jongeman die door 
De Binnenste Buiten Post wordt 
geïnterviewd is zo langzamerhand, 
ondanks zijn nog jonge leeftijd, een 
oude bekende voor de lezers van 
ons blad. In 2006 schreven wij over 
hem als veelbelovend turner. Drie 
jaren later liep hij stage op Aruba; 
ook daarvan stond een verslag in 
ons blad. Inmiddels is Jelmer fysio-
therapeut en werkt hij bij Allert Pol. 

De eerste vraag luidt: “Ben je wel 
eens terug geweest op Aruba?”  
“Nee, maar ik zou graag nog wel 
eens terug willen gaan. Wel was ik 
op een ander Antilliaans eiland Sint 
Maarten. Mijn broer liep daar sta-
ge. Nee, niet voor CIOS, maar voor 
bouwkunde,” vertelt Jelmer. Zelf 
turnen of jonge turners trainen doet 

Jelmer ook al niet meer. Hij heeft 
het té druk gekregen met werk en 
met een andere hobby: het bege-
leiden van marathonschaatsers. 

Vier seizoenen geleden zocht de 
marathonschaatsploeg van De 
Haan Westerhoff uit Drachten een 
assistent verzorger/fysio, die mee 
kon op trainingskampen. Ze namen 
contact op met Allert Pol en hij gaf 
de naam van Jelmer door. Het klikt 
tussen hem en trainer Bram Sikma 

en niet onbelangrijk, de marathon-
schaatsers. En zo begint het voor 
Jelmer. Bekende namen van de 
De Haan Westerhoff ploeg zijn dan 
Crispijn Ariëns, Jouke Hoogeveen, 
Durk Fabriek en Bart de Vries. Trai-
ner/coach Bram Sikma leidt deze 
ploeg. Jelmer maakt het eerste 
seizoen een reis naar Erfurt (Oost 
Duitsland) als verzorger mee op 
het schaatstrainingskamp. Later 
dat jaar gaat hij ook naar de Weis-
sensee in Oostenrijk, waar ieder 
jaar de alternatieve Elfstedentocht 
en het Open NK worden gehou-
den. 
Veel publiciteit krijgt het mara-
thonschaatsen tijdens de laatste 
Olympische Winterspelen in So-
chi. Jorrit Bergsma, een gerenom-
meerd marathonrijder, heeft zich 

weten de plaatsen voor de 10.000 
meter en hij verslaat de grote favo-
riet Sven Kramer. Zijn trainer Jillert 
Anema wordt ‘wereldberoemd’ in 
Nederland door een Amerikaanse 
tv sportverslaggever flink van re-
pliek te dienen wanneer deze aan-
geeft het lange afstand schaatsen 
even interessant te vinden als het 
drogen van verf. 

Meestal stoppen sponsoren na het 
jaar van de Olympische Spelen, zo 

ook ditmaal. In het jaar daarvoor 
was De Haan Westerhoff - na 8 
jaar sponsoring - al gestopt met 
haar eigen schaatsteam en had het 
geheel inclusief haar organisatie 
overgedragen aan de sponsoren  
A-ware Food Group en Fonterra 
Dairy for Life. Helaas viel dit ge-
heel na één seizoen (2013-2014) 
uit elkaar. Omdat BAM, de vorige 
sponsor van Anema, had aange-
kondigd na de Olympische Spelen 
van Sochi te stoppen met de spon-
soring van het schaatsen, raakten 
A-ware/Fonterra en Anema eind 
februari met elkaar in gesprek. En 
zo gebeurde het dat Jelmer, vanaf 
augustus 2014, plotseling als één 
van de verzorgers/fysiotherapeu-
ten onderdeel is van het begelei-
dingsteam van team Anema. 

Jillert is de architect van de zoge-
naamde schaatscoalitie Clafis/A-
ware/Fonterra, een samenwerking 
tussen de sponsoren A-ware Food 
Group en Fonterra Dairy for Life en 
Clafis Ingenieus. Hierin zijn twee 
marathonploegen actief onder de 
naam A-ware/Fonterra en daarnaast 
een opleidingsteam onder de naam 

Team Tjolk. Dezelfde mannen uit dit 
marathonteam en een vijftal dames 
rijden ook langebaanwedstrijden. 
“Wanneer er langebaanwedstrij-
den gereden worden dan vindt dit 
plaats onder de sponsornaam Team 
Clafis”,   vertelt Jelmer. “Clafis In-
genieus is een ingenieursbedrijf 
uit Heerenveen. En wanneer men 
over Rijksweg A7 rijdt, ter hoogte 
van Heerenveen valt een enorme 
zuivelfabriek in aanbouw op. Dat 
is de nieuwe kaasfabriek van de A-
ware Food Group en zuivelunit van 

Fonterra Dairy for Life. Tjolk was in 
de jaren 80 een vrij bekend merk 
met onder andere pakjes chocola-
demelk. Twintig jaar geleden ver-
dween de naam van de markt en 
nu keert deze terug als zuiveldrank-
je. Om het merk opnieuw naams-
bekendheid te geven sponsort men 
nu dus de opleidingsmarathonploeg 
van Anema.”

Dit seizoen gaat Jelmer minder 
vaak met de schaatsploegen mee. 
“De trainingskampen laat ik schie-
ten, want ik heb het veel te druk 
gekregen bij Allert Pol Fysiothera-
pie”, aldus Jelmer. “Wel ga ik dit 
seizoen mee naar de Weissensee. 
Dan neem ik twee weken vrij, dat 
is te overzien.“ Jelmer is ingedeeld 
als verzorger/fysio bij de Tjolkploeg 
en ‘zijn’ team bestaat uit Jouke 
Hoogeveen, Evert en Willem Hool-
werf, Mats Stoltenborg  en Erik jan 
Kooiman. Ploegleider is de ex-ma-
rathonschaatser Bertjan van der 
Veen. Voor de volledigheid vermel-
den we ook nog de namen van de 
rijders in de A-ware/Fonterra ploeg 
en dat zijn de grote jongens in 
deze schaatsdiscipline: Jorrit Berg-
sma, Ingmar Berga, Bob de Vries, 
Niels Mesu, Alexis Contin en Arjan 
Stroetinga; uiteraard onder leiding 
van Jillert Anema en verzorger 
Lammert Schoonhoven. 
De eerste twee successen heeft 
de Tjolk ploeg binnen, Erik Jan Kooi-
man won de tweede wedstrijd van 
de KPN Marathon Cup in Thialf en 
Evert Hoolwerf won de Heideman 
Bokaal in Dronten. Een veelbelo-
vend begin en wij van De Binnen-
ste Buiten Post houden dit team 
deze winter goed in de gaten.

Volg Jelmer en de teams via: Face-
book.com/CAFschaatscoalitie, Face-
book.com/SchaatsteamAwareFon-
terra en Facebook.com/teamtjolk

Jelmer Bil, verzorger/fisio van de Tjolkploeg. (eigen foto)

Fysiotherapie, Fitness, Krav Maga (zelfverdedigingsport) staat er 
met grote letters op de gevel van het nieuwe pand van Allert Pol. 
Dit betreft het gebouw waarin voorheen Kamstra Electronica BV 
aan de Beatrixstraat was gevestigd.   Jelmer Bil leidt uw verslagge-
ver rond en die komt onder de indruk van de ruimte, die dit gebouw 
in zich heeft. Naast de diverse sportzalen zoals de spinningruimte 
waar Jelmer drie avonden in de week ook spinning geeft, heeft 
iedere fysiotherapeut een eigen behandelkamer.

Boven van links naar rechts: Bertjan van der veen, dan Jillert Anema, Jorien ter mors, 
Ingmar Berga, Carien Kleibeuker, Arjan Stroetinga, Antoinette de Jong, Bob de Vries, Car-
lijn Achtereekte, Niels Mesu, Heather Richardson, Jorrit Bergsma, Rob Busser, Aart van 
der Wulp. Onder van links naar rechts:Jelmer Bil, Erik Jan Kooiman, Willem Hoolwerf, 
Mats Stoltenborg, Jouke Hoogeveen, Evert Hoolwerf, Erik Wink, Lammert Schoonho-
ven. (eigen foto) Biljartclub Buitenpost 55+ 

organiseert Libre kampioenschap 
Achtkarspelen
Na het succesvolle jubileumtoernooi ter gelegenheid van het 25-jarige jubi-
leum van Biljartclub 55+ op 28 november vorig jaar heeft het bestuur van 
de biljartclub opnieuw het initiatief genomen tot het organiseren van een 
toernooi. Het zal plaatsvinden op zaterdag 31 januari 2015. Het is nu eens 
niet uitsluitend bedoeld voor de eigen leden of leden van andere clubs, 
daarvoor dienen al de clubkampioenschappen, maar  voor alle inwoners 
van Achtkarspelen. Juist diegene die wel eens een balletje stompt, maar 
(nog) geen lid is van een vereniging, is hier van harte welkom. Om zoveel 
mogelijk strijd te krijgen en een ieder zoveel mogelijk kans te bieden, zal 
iedere deelnemer op moyenne ingedeeld worden in twee poules van ver-
schillende sterkte. Als deelnemers zullen worden toegelaten ieder (man 
of vrouw) met een moyenne niet hoger dan 3,0 caramboles per beurt bij 
de spelsoort libre. In beide poules zijn aantrekkelijke prijzen te winnen. De 
wedstrijden vinden plaats in Herbranda (Herbrandastraat 1), waar de drie 
biljarts van de club staan. Gedurende de dag worden koffie en koek ver-
strekt en zijn ook andere consumpties verkrijgbaar. Het inleggeld bedraagt 
€ 7,50 (incl. twee koffie met koek). De dag begint om 9.00 uur, maar de 
zaal is al om 8.30 uur open. Het einde zal om ± 17.30 uur zijn. Opgave voor 
17 januari bij H. Risselada, tel. 06 22758113  of email h.risselada@kpnmail.
nl of W. Meijer, tel 0511-544383 of email: w.meijer34@chello.nl. Vroegtij-
dige aanmelding is gewenst!

Op 10 december 2014 vond in Bui-
tenpost het jaarlijkse stamppotbuf-
fet plaats in het Lauwerscollege 
aan de Hoefslag in Buitenpost. Er 
waren ruim 100 gasten. De prachti-
ge opbrengst van € 465,-- is dit jaar 
bestemd voor Stichting Pikulan en 
wel in het bijzonder voor het pro-
ject Batu – Oost Java. Dit project 
bestaat hoofdzakelijk uit financiële 
adoptie van kinderen. In Nederland 
worden hiervoor adoptieouders 
gezocht. Met hun steun kunnen 
de kinderen naar school.  Met de 
opbrengst van het stamppotbuffet 
wordt de aktie 3 x B (Boeken Bibli-
otheek Batu) ondersteund. Boeken 
zijn erg duur en de kinderen kun-
nen ze niet zelf aanschaffen. Biblio-
theken zoals wij die kennen, zijn er 
niet.Lezen is belangrijk voor de ont-
wikkeling van een kind. Wanneer 
er weer geld binnenkomt, worden 
er opnieuw boeken aangeschaft. Inmiddels worden er 
vanuit het project 92 adoptiekinderen ondersteund en 
30 kinderen worden door Indonesiërs zelf geholpen.

Meer info is ook te vinden via: www.pikulan.nl, project 
Lembaga Pendidikan Titian Bangun Diri (TBD) in Batu 
en Malang. Stichting Pikulan bestaat dit jaar 30 jaar!

Op de door de stichting Pikulan, georganiseerde stamppotbuffet, in het Lauwers College, 
waren ruim 100 gasten aanwezig, die uit 10 verschillende soorten stamppot konden 
kiezen, er werd geld ingezameld voor diverse jeugd projecten in Indonesië. (foto: Hielke 
Boorsma)

Stamppotbuffet voor Stichting Pikulan groot succes

PKN Kinder Spel Evenement
Wegens het grote succes van vorig jaar organiseert PKN Buitenpost nog-
maals het geweldige Kinder Spel Evenement. Ditmaal als afsluiting van 
het project Bangladesh. Lekker urenlang spelen op luchtkussens, een 
stormbaan, het rodeopaard of in de peuterhoek. Er is genoeg te doen.
Voor de ouders zijn er zitjes waar u gezellig kunt kletsen. Koffie/thee en 
iets te eten is te koop. Het evenement is leuk voor kinderen in de leeftijd 
tot 12 jaar. Onder de 6 jaar is begeleiding verplicht. Dit alles wordt gehou-
den op dinsdag 30 december 2014 van 11.00-15.00 uur in sporthal De 
Houtmoune Buitenpost. Het deelnemen aan de spelinstuif kost € 5.00 per 
kind, dit is inclusief entree, drinken en iets lekkers. Ouders kunnen gratis 
naar binnen. Dit alles voor het goede doel project Bangladesh. Komt allen, 
neem vriendjes en vriendinnetjes mee, het wordt een geweldig evene-
ment!



Hoe werkt de puzzel?
Onderstaande woorden zijn van links naar rechts, van rechts naar links, 
van boven naar beneden, van beneden naar boven en diagonaal in het 
diagram verborgen. De letters mogen meer dan éénmaal gebruikt worden. 
De overgebleven letters vormen de oplossing van de puzzel.

Oplossen en inleveren.
Los de puzzel op en maak kans op een prijs ter waarde van € 10,-. 

Deze prijs wordt ter beschikking gesteld door De Binnenste Buiten Post. 
Oplossingen – bij voorkeur op een kaartje – inleveren in de kopijbus 

bij The Readshop (Nijenstein 7) vóór vrijdag 16 januari.

Oplossing prijspuzzel juni.
De puzzel in het oktobernummer heeft 37 correcte inzendingen 

opgeleverd! De oplossing luidde: Sint Maarten. 
De winnaar is: Kelte Jacobi, Wederik 4.

Pri jspuzzel
door Gryteke van IJsseldijk

december

januari

nieuwjaar

sfeer

snowboarden

ijzel

kerstballen

schaatsen

sneeuw

wijn

haardvuur

kaarsen

oudjaar

skiën

vuur werk
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‘Actief burgerschap’ staat momenteel hoog op de poli-
tieke agenda. De actieve burger zoals die uit het wens-
beeld naar voren komt is echter allesbehalve nieuw. Die 
actieve burger bestaat al heel lang, namelijk als vrijwilli-
ger. Vrijwilligers, mensen die zich met hart en ziel inzet-
ten voor een ander en/of voor hun omgeving, zijn van 
alle tijden. Overal in onze samenleving zijn vrijwilligers 
en hun organisaties actief voor doelen die zij belangrijk 
en nodig vinden. Als burgers een rol vervullen binnen 
het gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan, heet 
dat burgerparticipatie. Als de overheid publieke taken 
overlaat aan de burger, heet dat burgerinitiatief, burger-
betrokkenheid, maatschappelijke participatie, zelfsturing 
of burgerkracht. Onder deze termen gaat een oeroude 
kracht schuil: die van het vrijwilligerswerk. Een goede 
gemeente creëert de randvoorwaarden waaronder het 
brede vrijwilligerswerk kan fl oreren. Een lokaal vrijwil-
ligerssteunpunt zorgt voor de ondersteuning van vrijwil-
ligers en vrijwilligersorganisaties overal waar dat nodig 
of gewenst is. Op de nieuwe website van het Vrijwil-
ligerssteunpunt in Buitenpost (www.vsp-buitenpost.nl) 

vindt u een overzicht van de taken en werkzaamheden 
van het steunpunt. Eén daarvan is het organiseren van 
een (periodieke) vrijwilligersmarkt en van andere mani-
festaties die gericht zijn op promotie en inspiratie.
Op vrijdag 20 en zaterdag 21 maart 2015 (tijdens 
NLdoet 2015) organiseert het Vrijwilligerssteunpunt 
daarom een grote vrijwilligersmarkt voor Buitenpost 
en omstreken. Vrijwilligersorganisaties en andere orga-
nisaties die met vrijwilligers werken zullen zich tijdens 
de markt presenteren. Vrijwilligers en andere belang-
stellenden kunnen zich op deze wijze direct oriënteren 
en zich laten informeren en inspireren over mogelijk-
heden om als vrijwilliger aan de slag te gaan.

Aanmelding van organisaties
Vrijwilligersorganisaties in Buitenpost en omgeving en 
andere (non-profi t) organisaties die met vrijwilligers 
werken kunnen aan de vrijwilligersmarkt deelnemen. 
Zij ontvangen hierover begin 2015 bericht. Nu alvast 
de organisatie aanmelden? Gebruik het contactformu-
lier op de website van het Vrijwilligerssteunpunt.

Veel inwoners van Buitenpost zullen het zich nog we-
ten te herinneren: de jaarlijkse Roefeldag voor school-
kinderen. Als het aan It Koartling ligt kunnen de kinde-
ren in Buitenpost in het voorjaar van 2015 opnieuw met 
Roefeldag kennismaken. Inmiddels is Bruisend Buiten-
post gevraagd om mee te denken en mee te doen. 
Roefelen is een Vlaams woord en betekent ontdekken 
of snuffelen. Tijdens een roefeldag kunnen kinderen 
een kijkje achter de schermen nemen bij bedrijven, 
winkels, instellingen en organisaties en waar mogelijk 
actief meehelpen. Hierdoor maken ze al jong kennis 
met allerlei verschillende beroepsgroepen, werkzaam-
heden en hobby’s. Veel kinderen ontbreekt het aan 
een goed rolmodel om tot een verstandige keuze voor 
hun toekomstige werk te komen. Roefeldag maakt 
het mogelijk om al op jonge leeftijd aan verschillende 

beroepen en ambachten te snuf-
felen. Door het kijkje achter de 
schermen krijgen de kinderen een 
beeld van wat er allemaal te doen 
is. Wie weet kiezen zij daardoor la-
ter voor beroep waar ze misschien 
‘van huis uit’ nooit voor gekozen 
zouden hebben.

Vrijwilligers gevraagd
Het zou leuk zijn wanneer Roefeldag in het voorjaar 
van 2015 in Buitenpost weer in ere te wordt hersteld. 
Daarvoor is onder anderen de hulp nodig van lokale 
ondernemers, de scholen én van vrijwilligers. Wil je 
meehelpen? Je kunt je nú al opgeven bij het Vrijwil-
ligerssteunpunt.

VSP organiseert grote vrijwilligersmarkt

Actueel vacature overzicht 
In It Koartling vindt u het Vrijwilligerssteunpunt (VSP) voor 
Buitenpost en omstreken. Op dit moment heeft het steun-
punt de volgende vacatures voor vrijwilligers:

1. Begeleider scholiereninloop, It Koartling (Buitenpost)
2. Bestuurslid Stichting Sociaal Cultureel Werk Buitenpost
3. Gastvrouw-gastheer inloopochtend, It Koartling (Buitenpost)
4. Gastvrouw-gastheer inloopmiddag, It Koartling (Buitenpost)
5. Klusjesman/-vrouw, It Koartling (Buitenpost)
6. Vrijwilliger voor de zaterdag kringloopwinkel, Raderwerk (Buitenpost)
7. Vrijwilligers/coördinator kringloopwinkel, Raderwerk (Buitenpost)
8. Activiteitenbegeleider Scouting de Brimzen (Buitenpost)
9. Routeuitzetter Swaddekuier (Buitenpost)
10. Gastvrouw/-heer voor zondagochtend, zwembad De Kûpe (Buiten-

post)
11. Vrijwilliger Techniekclub voor kinderen, It Koartling (Buitenpost)
12. Vrijwilliger Kinderclub / meisjesclub, It Koartling (Buitenpost)
13. Vrijwilliger Timmerclub voor kinderen, It Koartling (Buitenpost)
14. Begeleider avondactiviteiten voor kinderen, It Koartling (Buitenpost)
15. Begeleider activiteiten voor jongeren, It Koartling (Buitenpost)
16. Medewerker van het vrijwilligerssteunpunt, It Koartling (Buitenpost)
17. Vrijwillige bemiddelaar vrijwilligerswerk, It Koartling (Buitenpost)
18. Webbeheer non-profi torganisatie(s), It Koartling (Buitenpost)
19. Diverse vacatures Keunstkrite Twizel (Twijzel)
20. Vrijwillige chauffeur voor Talant (Kollum)
21. Onderhoudswerk Stichting Mariën Zathe (Kollumerzwaag)
22. Assistent peuterspeelzaal in Kollum
23. Vrijwilligers voor de organisatie van de Vrijwilligersmarkt Buitenpost op 

20 en 21 maart 2015
24. Gastvrouwen/gastheren voor de Vrijwilligersmarkt Buitenpost op 20 

en 21 maart 2015
25. Vrijwilliger voor vervoer Drachten – Kollum vv 1x per 2 weken
26. Vrijwilligers / begeleiders voor Roefeldag 2015 in Buitenpost

Meer informatie over de vacatures: bezoek het Vrijwilligerssteunpunt 
(VSP) in It Koartling of mail naar: vrijwilligerswerk@itkoartling.nl.
Iedere maandag tussen 14.00 en 16.00 uur houdt het VSP spreekuur voor 
iedereen die op zoek is naar vrijwilligerswerk. U kunt dan ook inlichtingen 
en advies vragen. Deze maand gaat de eigen (nieuwe) website van het 
Vrijwilligerssteunpunt live: www.vsp-buitenpost.nl. De site wordt de ko-
mende maanden verder uitgebouwd.

Het zal u niet zijn ontgaan: er verandert momenteel 
heel veel in heel korte tijd. De focus ligt voortaan op het 
versterken van eigen regie bij burger, zelfredzaamheid, 
participatie (werken en meedoen naar vermogen), het 
sociale netwerk en buurtkracht. Dit alles heeft grote 
gevolgen, niet alleen voor de burger, maar ook voor 
de gemeente en alle betrokken instellingen en profes-
sionals. Om de ‘kanteling’ te laten slagen is er nogal 
wat nodig, maar vooral een cultuuromslag bij de bur-
ger, overheid en instellingen. De nodige verandering in 
denken en handelen laat zich niet plannen en vraagt 
bovendien tijd. Belangrijk is ook om vast te stellen dat 
de noodzakelijke cultuuromslag allerminst garant staat 
voor een meer integrale benadering en aanpak. Daar-
voor zijn er simpelweg nog veel te veel regelingen, re-
geltjes en geldstromen. Verder is de nodige deskundig-
heid om begrijpelijke redenen eveneens sterk versnip-
perd. Het Combi-overleg dat in dit artikel aan de orde 
komt zou kunnen worden gezien als een opmaat naar 
de Crafting Communities: samenwerkingsverbanden 
tussen overheden, burgers, bedrijven en organisaties, 
gericht op het oplossen van lokale problemen, met 
oog voor de samenhang met het wijdere institutionele 
veld. Daarom vindt in Buitenpost sinds de zomer van 

2014 maandelijks Combi-overleg plaats. Aan tafel zit-
ten medewerkers van (o.a.) Timpaan Welzijn, KEaRN, 
cultuurcentrum De Wâldsang, kinderopvang Tiko (voor-
heen SKA en Amarins), het gemeentelijke leefbaar-
heidswerk, de intergemeentelijke sportstimulering, 
het Centrum voor Jeugd en Gezin, De Friese Wouden 
en It Koartling. Laatstgenoemde vrijwilligersorganisatie 
treedt op als gastheer én voorzitter. Met Buitenpost als 
focuspunt heeft het multidisciplinaire overleg tot doel 
om informatie uit te wisselen, zaken op elkaar af te 
stemmen, onderlinge afstanden te verkleinen en korte 
lijnen tot stand te brengen en verder om aandachts-
punten, hiaten en mogelijkheden duidelijk en compleet 
in beeld te brengen. Anticiperen in plaats van reageren. 
Helemaal bovenaan heeft It Koartling twee duidelijke 
streefdoelen geplaatst: een integrale aanpak en effec-
tief handelen. Het Combi-overleg is dus geen plaats 
voor vergadertijgers – de vrijwilligers van It Koartling 
zijn namelijk wars van de vergadercultuur die tot voor 
kort her en der viel waar te nemen.

Meer informatie?
Neem contact op met het bestuur van It Koartling of 
mail naar: vrijwilligerswerk@itkoartling.nl. 

Combi-overleg: 
eigentijdse oplossing voor een nijpend probleem

Roefeldag 2015

Cursuswerk
It Koartling voorjaar 2015
In de vorige De Binnenste Buiten Post heeft u een overzicht kunnen zien 
van de cursussen die in januari weer gaan starten. U kunt u nog aanmelden 
voor: de cursus keramiek op donderdagmorgen, de basiscursus fotografi e 
op maandagavond, de cursus Engels voor beginners of gevorderden, de 
cursus Quilten op dinsdagochtend,de cursus Muziek op schoot, de cursus 
Spaans voor gevorderden op donderdagavond en de Typecursus voor vol-
wassenen op woensdagavond. Het is een breed aanbod en wilt u het vol-
ledige overzicht nog eens overlezen kijk dan op de website van It Koartling: 
www.itkoartling.nl onder cursussen. U kunt altijd contact met een van de 
vermelde coördinatoren opnemen of via de website van It Koartling.

3 januari Repair Café in It Koartling
Zaterdag 6 december was een prachtige dag. Mede hierdoor werd de 
kerstmarkt een groot succes. We denken dat het daarom bij het Repair 
Café minder druk was dan gebruikelijk. Toch werden er nog een paar inte-
ressante zaken binnen gebracht. Naast een horloge en een broodrooster, 
werd vooral veel aandacht besteed aan een wat oudere naaimachine, waar 
vooralsnog geen beweging inzat. Toen de middag voorbij was hadden we 
dit voor een deel opgelost. Besloten werd hier de volgende keer mee 
door te gaan. We gaan er vanuit dat hij dan weer als een ‘naaimachinetje’ 
gaat lopen! Tevens hadden we de tijd om samen nog even terug te kijken 
naar de uitzending van Omrop Fryslân in de rubriek Foarinaor, waarin onze 
vrijwilliger Wietze Reitsma centraal stond. Deze uitzending is terug te zien 
op youtube, zie: https://www.youtube.com/watch?v=k4MIRQOsIPs. Of 
kijk op youtube en en tik in ‘foarinoar’. Ook in het nieuwe jaar zullen we 
de eerste zaterdag van de maand aanwezig zijn. Ook in 2015 onder het 
motto: “Weggooien, mooi niet!”

Op dinsdagavond 11 november  was er weer de gebrui-
kelijke lampionnenkeuring georganiseerd door de Buvo 
in samenwerking met It Koartling. De driekoppige jury, 
samengesteld door It Koartling, had zich vanaf 17.00 
uur opgesteld in It Twaspan. De juryleden hadden ook  
dit jaar de handen weer meer dan vol aan de vele lam-
pions die voorbij kwamen. Maar liefst rond de 160 kin-
deren met of zonder begeleiding zijn langs de jurytafel 
gekomen. Voor alle kinderen met een lampion was er 
na het zingen van een liedje, in vele versies en verras-
sende variaties, een traktatie van de Buvo en een warm 
hapje van It Twaspan. Bij de traktaties was ook nog een 
frisse versnapering van groenteman Schippers. Na de 
grote drukte tussen 17.00 en 19.30 uur zette de jury er 
een punt achter om zich te beraden. Die prijswinnaars 
vielen ook dit jaar weer in vier categorieën. De jury was 
ook dit jaar weer onder de indruk van de vele mooie 
gemaakte lampions, dus kinderen alle lof van onze 

kant! De scholen hadden ook hun best gedaan om 
de kinderen van de verschillende groepen een mooie 
lampion te laten maken. Er zijn helaas ook hele mooie 
lampions niet in de prijzen gevallen. Prijswinnaars van 
harte gefeliciteerd, en wie dit jaar niks heeft gewonnen 
volgend jaar gewoon opnieuw proberen! Op woens-
dagavond 19 november werden de prijswinnaars met 
hun lampions uitgenodigd in It Koartling om hun prijs 
in ontvangst te nemen van Buvo-bestuurslid Pieter-Jan 
Schouwstra. De prijswinnaars waren:
Speciaal onderwijs: Gerben de Jong
Peuters en groep 1 en 2: 1. Esther de Vries, 2. Zakura 
Storm en 3. Bastiaan Jorritsma
Groep 3 tot en met 6: 1. Kyra Kootstra, 2. Lauradone 
Venema en 3. Tersa Turkstra en Vera Kleinstra
Groep 7 en 8: 1. Jesse Grijpstra, 2.Rosalie Vellema en 
3. Willie Witteveen en Marion ? (excuus de achter-
naam is verloren gegaan).

Lampionkeuring op 11 november

De kinderen tonen trots hun winnende lampions. (foto: It Koartling)



Vanaf 

zaterdag 27 december:

2 HALEN = 1 BETALEN

Geldt op:
 kleding en schoenen met STIP



Kunstzinnig examenwerk
De 27 leerlingen 
van de TL4 exa-
mengroep beel-
dende vorming 
op het Lauwers 
College kregen de 
opdracht om te 
gaan ontrafelen. 
De examenklas 
werd in groepjes 
verdeeld en ie-
dereen kreeg een 
eigen taak. Na 
een duidelijke uit-
leg van mevrouw 
H.J. Dijk Stel, do-
cente beeldende 
vorming, wist ie-
dereen wat hij/zij moest doen. Haar inspiratie kwam van een artikel over 
Kari Steihaug uit Noorwegen. Het idee van de kunstenaar was om wollen 
kledingstukken te gaan ontrafelen en ze opnieuw tot een kunstwerk te 
maken. Het idee van de leerlingen, ‘de opnieuwbeginners’, was om er 
een dromenvanger van te maken. Dit idee hebben ze dan ook zeer goed 
uitgewerkt. Door de goede samenwerking,  maar ook door zelfstandigheid 
mag het resultaat er wezen. De openingshandeling werd vrijdag 21 no-
vember verricht door dhr. Holwerda, locatiedirecteur van Buitenpost. De 
leerlingen hebben alles zelf moeten regelen, van opening tot persbericht.
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De foto

Bij HAARZAAK M/V in de Kerkstraat, stonden twee speciale knip-
pieten paraat. Wat was het leuk en wat vond men het fi jn om 
eens door een zwarte piet geknipt te zijn. Dus wie weet tot vol-
gend jaar, dan maken ze graag bij u weer een prachtige bos haar. 
(foto: Froukje Hoekstra)

Vorig jaar om deze tijd 
moest de reconstructie 
van de Voorstraat nog be-
ginnen. Met stoepen die 
het lopen niet gemakke-
lijker maakte. En voordat 
de rondweg open was, 
denderde het verkeer 
door de straat. Over-
steken was toen nog 
met gevaar voor eigen 
leven. Dat maakte wel 
dat toevallige passanten 
nieuwsgierig geworden 
je winkel binnen kwa-
men. Allemaal voorbij, 
een werkelijk schitterende mooie straat met prach-
tige mooi betegelde stoepen en lantaarnpalen is het 
resultaat. Dan ben je de overlast weer snel vergeten. 
Want die was er wel, hekken, een diepe put voor de 

winkel, geen stoep, een 
grote zandbak en zoals 
u wel zult snappen, heel 
veel klagende klanten 
dat het moeilijk was om 
Buitenpost te bereiken. 
Gelukkig komen en kwa-
men de klanten nog wel, 
op zoek naar kleurige 
kleding en schoenen die 
net even anders zijn. Ook 
in 2015 zijn we er weer 
klaar voor. Nu eerst ge-
zellige kerstdagen met 
wie weet voor u een 
buitengewone outfi t of 

accessoire. U bent altijd welkom in onze sfeervolle 
winkel en voor allemaal een goed en gezond 2015. 

Hartelijke groet van Rineke Olieman

Werken en wonen aan de vernieuwde Voorstraat (2)

 (eigen foto)

De heer Holwerda verricht de openingshandeling. (eigen foto)

CBS De Lichtbron groen
Op 7 oktober bezocht de inspectie van het onderwijs CBS De Lichtbron. 
Nadat twee inspecteurs de hele dag onderzoek hadden gedaan, kwamen 
ze tot een positieve beoordeling: De Lichtbron voldoet aan de normen 
van de inspectie, de school krijgt een basisarrangement! Het onderzoek 
van de inspectie richtte zich op opbrengsten, pedagogisch- en didactisch 
handelen, de leerlingenzorg en de kwaliteitszorg.  Het onderzoek bestond 
uit groepsbezoeken, gesprekken met leerkrachten, intern begeleider en 
directeur en documentanalyses. De school kreeg een compliment van de 
inspectie met betrekking tot de kwaliteit van de lessen. Voor CBS De Licht-
bron is de uitkomst van het onderzoek een bevestiging dat we ons werk 
goed doen en daar zijn we trots op. We zijn blij met de aanbevelingen van 
de inspecteurs. Zo kunnen we ons onderwijs nog verder verbeteren.

De foto’s

Bij het werk in de Schoolstraat kwamen de oude funderingspalen van de brug (in de ovalen te zien), die daar vroeger was, weer te 
voorschijn. Links de foto van de brug uit 1924 uit de collectie van wijlen Anne Van Lune. (foto rechts: Hielke Boorsma)

Zeg het maar...
ingezonden brieven

Geachte redactie,

Sinterklaas die had verdriet
om zijn knechtje zwarte Piet.
Want, zo heeft de Sint vernomen:
op ons is commentaar gekomen.
Men zegt: “Het past toch niet
Sint Nicolaas en een zwarte Piet!”
En ze willen zelfs beweren,
Sinterklaas met zwarte Piet, da’s discri-
mineren.
Zo’n vernederend woord
is voor hen beiden ongehoord.
Maar de Sint heeft maatregelen genomen
en misschien dat alles toch nog goed zal ko-
men.
Want of het mag of niet
bij Sinterklaas behoort een zwarte Piet.
Ook zwarte Piet beaamde dit verhaal
met krasse taal. 
Hij zei: “Dankbaar en blij ben ik, zwarte 
Piet, met mijn baan
dat ik u, Sinterklaas, mijn leven lang bij 
mag staan.
Want mijn verre vriendjes moeten als mol-
len in de grond verdwijnen,
om te werken in de mijnen.”
Laat men daar maar eens aandacht aan 
schenken,
en ons niet van discrimineren verdenken!
In Haersmahiem wachten wij rustig af hoe 
het verder zal gaan.
Wij denken dat zwarte Piet als vanouds
weer met de Sint op pad zal gaan.
Ook een bezoek aan Haersmahiem wordt 
weer verwacht,
zoals Sint en Piet al jaren achtereen aan 
ons hebben gebracht.

Met vriendelijke groet, 
mevr. B. Postma-Vellinga (90 jaar)

uit Haersmahiem.

Nieuwe adverteerders
Als nieuwe adverteerder kunt u deze maand kennismaken met Piet Rienks. 
U vindt deze advertentie hieronder: Mijn Financieel Kompas. Als klap op de 
vuurpijl vindt u op de achterzijde de jaarlijkse knaller van Hoekstra Vuurwerk.

Verschijningsdata Bibu 2015
 
De kranten komen in 2015 uit op de volgende data: 26 januari, 23 februari, 
23 maart, 20 april, 18 mei, 29 juni, in de maand juli geen krant, 31 augus-
tus, 28 september, 26 oktober, 23 november en 21 december. Wilt u uiter-
lijk één week van te voren uw kopij en advertenties inleveren? Dankzij de 
vele vrijwilligers en onze adverteerders is het weer mogelijk dat deze krant 
ook in 2015 Huis aan Huis in Buitenpost gratis kan worden bezorgd.

2015
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Anne’s ansichten

In het West werd in 1927 de kazerne van de Koninklijke Marechaussee met paardenstallen gebouwd. 
Van bruine bezande bakstenen en gedekt met bruin geglazuurde tuile-du-nord pannen. De kazerne 
heeft een mansardedak (Ook wel gebroken kap genoemd). Bestaande uit een bureel met cellen en 
drie wooneenheden. De Brigade Buitenpost werd op 1 maart 1943 opgeheven. In 1961 werd het 
veranderd tot politiebureau. Tegenwoordig zijn er drie woningen en een kantoor in gevestigd en doen 
de stallen dienst als berging en garage. Het gebouw is Rijksmonument.

De volgende De Binnenste Buiten Post wordt 
verspreid in de week van 26 januari 2015.

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.

Moed...

Dat moet je hebben. 
Er is moed voor nodig om door te gaan,
om niet bij het verleden te blijven staan.
Er is moed voor nodig om te dur ven leven, 
om vast te houden en weg te geven.
Een hand vol warmte, een hand vol kracht,
dat is waar de wereld op wacht.
Er is moed voor nodig om blij te zijn.
Om van binnen te luisteren naar liefde en pijn.
Er is moed voor nodig om te blijven geloven, 
dat alle ellende een keer tje zal doven.
Met een har t vol hoop en een hand vol kracht, 
dat is waar de wereld op wacht.
Er is moed voor nodig om jezelf te zijn.
Om de betrekkelijkheid te kennen van groot en klein.
Er is moed voor nodig om eenvoudig te leven
Om niet te hunkeren naar meer, maar om weg te geven.
Van geestelijke winst, het uiteindelijke bezit… 
wat een liefde is dit .
Er is moed voor nodig om door te gaan,
om achter je mening te blijven staan.
Er is moed voor nodig om te ver trouwen 
op eerlijkheid en inzet om op te bouwen.
Een toekomst vol zin in een wereld van vrede.

Brimzen 
praat

De man met de camera 

U komt hem regelmatig tegen in ons dorp en ook staat zijn naam vaak 
onder de foto’s in De Binnenste Buiten Post (foto: Hielke Boorsma). U 
hebt dat vast weleens gelezen. Deze uit Buitenpost afkomstige hobby 
fotograaf maakt geheel vrijwillig en zonder verplichtingen, foto’s tijdens 
diverse evenementen, zoals met de Feestweek, Swaddekuier, Avond vier-
daagse, Sinterklaas, Kerstmarkt, 80& 90 party, maar ook in het Gemeente-
huis en in de Kruidhof is hij geen onbekende. De foto’s die hij maakt staan 
meestal op de website van de organisatie en vanaf juli, ook op de foto 
site: www.flickr.com/photos/buitenpost. Daar staan nu bijna 15.000 foto’s 
op, verdeeld in zo’n 70 verschillende albums met diverse onderwerpen, 
waaronder een serie oude foto’s uit de jaren 70/80. Momenteel worden 
de foto’s zoveel mogelijk van info voorzien, (wat een behoorlijk grote klus 
is).Gewoon even op de foto klikken dan komt de info er onder wel te voor-
schijn. Op de nieuwe website van Bruisend Buitenpost: www.buitenpost.
info vindt u ook een selectie van zijn foto’s.

De man met de camera. (foto: Hielke Boorsma)

Op zaterdag 6 december werd in het centrum van Bui-
tenpost een sfeervolle kerstmarkt in Charles Dickens 
stijl gehouden. Er waren zo’n 85 standhouders aanwe-
zig. Een vrijwilliger van de voedselbank, die toevallig 
aanwezig was, werd blij verrast toen hij het kraampje 
van Gereformeerde Basisschool De Fontein uit Bui-
tenpost ontdekte. Onder meer de directeur mevrouw 
Petra de Bruijn promootte allerlei bakproducten, zoals 
pannenkoekmeel en cakemeel, waarvan de opbrengst 
bestemd was voor de voedselbank. Goffe Hoekstra, 
bestuurslid van de voedselbank, stelde deze actie 
erg op prijs en reageerde als volgt: “Geweldig dat er 
mensen zijn die zulke initiatieven nemen om anderen, 
die een steuntje in de rug kunnen gebruiken, te onder-
steunen. Dat zien we, gelukkig, veel meer en dit is een 
prachtig voorbeeld daarvan.”

Basisschool De Fontein in actie voor voedselbank

De stand van De Fontein met Petra de Bruijn. (eigen foto)

Op 27 januari start er een cursus boetseren naar model 
en portret boetseren o.l.v. Jacomijn Steen. Beginnen-
de boetseerders zowel als gevorderden zijn van harte 
welkom. Ervaring is niet nodig want er wordt vanaf 
de basis structureel opgebouwd. Er wordt gewerkt 
met klei. Alle benodigde materialen zoals bokken en 
gereedschap zullen aanwezig zijn, U hoeft dus niets 
mee te nemen. De gemaakte beelden kunnen tegen 

kleine betaling gebakken worden. De cursus zal be-
staan uit 10 lessen op de dinsdagmorgen van 9.30 tot 
12.00 uur. De eerste les is op dinsdag 27 januari 2015. 
In de schoolvakantie zal er geen les zijn. Kosten voor 
10 lessen: €150,- (inclusief koffie en thee, exclusief 
gebruikte klei). Locatie: Franklinstraat 1 te Buitenpost. 
Aanmelden per email: jacomijnsteen@gmail.com, per 
telefoon: 06-36189312

Naar model en portret boetseren

In de ruim 20 jaar dat Modista aan de Voorstraat is 
gevestigd, hebben we al heel wat renovaties mee-
gemaakt.Maar de herinrichting die nu is gerealiseerd 
aan deze voorheen doorgaande weg laat toch wel de 
meeste indruk achter. Het is prachtig geworden. Kij-
kend naar het resultaat zijn wij als winkelier en bewo-
ner de overlast die dit heeft veroorzaakt al lang weer 
vergeten. Niet alleen de uitstraling is sterk verbeterd, 
ook de afname van het doorgaande verkeer zorgt  voor 
veel meer rust in de winkelstraat. Is dit erg voor een 
winkel zoals Modista bruidsstoffen en kledingrepa-
raties? Helemaal niet! In onze digitale wereld is het 
gespecialiseerde bedrijf snel genoeg   te vinden. De 
omgeving is veel mooier geworden, maar het parke-
ren blijft  voor de klant nogal onoverzichtelijk. Wat is 
de openbare weg en wat is een parkeerplaats? Het 
gevolg is dat de auto’s soms midden op de stoep 
staan.Niet alleen de Voorstraat heeft een metamor-
fose ondergaan, ook het interieur van Modista is vol-
ledig vernieuwd. Met de nieuwe aankleding komt de 
grote collectie bruidsstoffen veel beter tot haar recht. 
De enorme keuze in bruidsstoffen en bij behorende 
accessoires is dan ook uniek in Nederland. De klan-
ten komen  overal vandaan om zelf hun droomjurk te 
kunnen maken, of door ons te laten maken. Misschien 
is voor de Buitenposter Modista beter bekend van de 
kledingreparaties. Al meer dan 20 jaar repareren en 

vermaken wij de meest uiteenlopende kledingstuk-
ken. Een broek korter, een nieuwe rits of het compleet 
vermaken van een (bruids)jurk,  bijna alles is mogelijk 
in ons atelier. Om meer tijd vrij te kunnen maken voor 
het werk in het atelier gelden per 1 januari 2015 nieu-
we openingstijden: dinsdag t/m donderdag 10.00 uur-
17.00 uur, vrijdag en zaterdag alleen op afspraak. Voor 
de bruidsstoffen en bruidsmode graag een afspraak 
maken, zodat wij alle tijd voor je hebben, tel. 0511-
543148, www.modista.nl.

Werken en wonen aan de vernieuwde Voorstraat (3)

Het pand van Modista aan de vernieuwde Voorstraat. (eigen foto)




