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Nieuwe kopijbus voor De Binnenste Buiten Post

Onder het toeziend oog van de redactieleden Wim Ausma, Piet Pettinga, Gea Verhaar van The Read Shop en twee enthousiaste lezeressen van deze krant, bevestigt
Jetze van der Veen (van ENORM van der Veen) de nieuwe kopij-bus aan de muur naast de ingang van de Nijensteinflat. Vanaf 24 maart vervalt de Bibuton, welke
jarenlang belangeloos door de medewerkers van The Read Shop werd neergezet. Losse kranten kunt u blijven afhalen, deze liggen in een rek vóór de winkel.

Va n d e re d a c t i e
Personeel

Volgens Van Dale’s woordenboek
betekent personeel de gezamenlijke
personen die werkzaam zijn voor een
zaak, bedrijf of organisatie. Zo heeft
onze dorpskrant personeel in dienst
dat zich vrijwillig en enthousiast inzet voor de Binnenste Buiten Post. Dat
moet uiteraard zo blijven, maar personeel wil nog wel eens wisselen. Zolang er sprake is van een wissel of wisseling, blijft het personeel op peil. Als
dat hapert dan komt dat peil onder
druk te staan. Dat is momenteel het
geval met de financiële administratie
van de BiBu. Er loopt in Buitenpost
vast en zeker een vrouw of man rond
die dit belangrijke onderdeel kan en
wil gaan behartigen om onze dorpskrant in stand te houden. Wij roepen
die persoon hartelijk op zich bij ons
te melden om deel van ons personeel
te gaan uitmaken. U wilt toch ook
dat de Buitenposter Courant maandelijks blijft verschijnen? Wat het redactionele personeel betreft, zijn er
lichtpunten. Er hebben zich twee capabele dames gemeld voor twee vacatures die ontstaan door het vertrek
van Gesien Leguijt en Lolkje Boorsma,
die het secretariaat voor haar rekening nam. Hoewel Gesien al officieel
afscheid heeft genomen, blijft zij ons
nog even ondersteunen met haar
column ‘Leven’ en het bijhouden van
onze website. Ook op deze plaats willen wij Gesien onze hartelijke dank
betuigen voor haar enthousiaste
medewerking en dito inzet. Lolkje
stopt op 1 juli en wij hopen dan vanaf augustus een even goede nieuwe
secretaris te kunnen verwelkomen.
Hetzelfde gaat hopelijk gelden voor
een nieuwe penningmeester, want
als de cijfers niet meer op een rijtje en
op de juiste plaats worden gezet, dan
loopt het spaak en dat kunnen we
ons eigenlijk niet voorstellen.

Paneldiscussie over de toekomst
van de leefbaarheid in ons dorp
Plaatselijk Belang Buitenpost (PBB) zal na haar reguliere ledenvergadering op 9 april de ruimte geven aan vijf deskundigen om
hun kijk op de ontwikkeling van Buitenpost in de komende decennia te geven. Een onderwerp van groot belang want er gaat de
komende jaren maatschappelijk en economisch veel veranderen
en het zal zonder twijfel van grote invloed zijn op het leven en
werken in ons dorp.
U heeft vast wel eens gelezen over ‘de vergrijzing’, de digitalisering van
de maatschappij, de ontzorging, de invloed van het internet, de globalisering en veranderingen op het gebied van welzijn en wonen. Concreet
gaat het dan bijvoorbeeld om de beschikbaarheid van huurwoningen
en andere woningbouw, de toekomst van de middenstand, de economische vooruitzichten voor het noorden van het land en hoe het verder
zal gaan met Haersmahiem, Nieuw-Herbranda en andere zorgverleners,
de bibliotheek, sportvoorzieningen, de scholen en het sociaal-cultureel
werk. Het zijn onderwerpen die soms positief stemmen maar dikwijls
ook met de nodige zorg tegemoet worden gezien.
PBB is daarover al in gesprek met verschillende instanties maar wil
graag op deze avond, zich samen met u er verder in verdiepen. Het Haersmahiem biedt ons deze avond de ruimte om te vergaderen en geeft
tegelijkertijd de gelegenheid om een kijkje achter de schermen van deze
zorginstelling te nemen. De daaropvolgende paneldiscussie zal geleidt
worden door de vaardige microfoon van HielkeJan Ellens.
Uiteraard kan niemand kan in de toekomst kijken, maar de mening van
mensen die er dagelijks mee te maken hebben schatten wij hierin zeker
op waarde. Daarnaast hoort ze natuurlijk ook graag uw mening of vragen
hierover! Daarmee is er informatie voor u en is het voor de panelleden
een goed moment om van de plaatselijke bevolking hierover te horen.
De ledenvergaderingen van PBB zijn bijna traditioneel vergaderingen
waar maar een relatief klein deel van haar leden zich laat zien. Maar
concreter en van groter belang voor de Buitenposter, dan dit onderwerp
kan het haast niet worden. Het is daarom zeker de moeite waard om er
bij te zijn. Ook niet-leden zijn van harte welkom. Zoals gewoonlijk zijn de
koffie en thee op onze kosten. Graag tot ziens op 9 april!

Agenda voor de Jaarlijkse
Algemene Ledenvergadering van
het Plaatselijk Belang Buitenpost
Woensdag 9 april 2014 om 19.30 uur in Zorgcentrum Haersmahiem
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

Opening door voorzitter Auke Attema.
Het jaarverslag 2013.
Verslag van de ledenvergadering op 17 april 2013.
Financieel overzicht over 2013.
Bovengenoemde verslagen zijn vanaf 2 april af te halen bij de
penningmeester Herman Bergervoet, Molenstraat 27. Deze zijn ook 		
per email te verkrijgen bij: h.j.bergervoet@chello.nl onder vermelding
van “verslagen PBB 2013”.
Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie.
Bestuursverkiezing:
Dhr. Auke Attema treedt af en is niet herkiesbaar.
Mevr. Geertje van Dijk is aftredend en herkiesbaar.
Mevr . Leonie Kramer-Boer is aftredend en herkiesbaar .
Dhr. Jan Klaas Gatsonides is in 2013 vrijwillig afgetreden.
Het bestuur stelt de volgende kandidaten voor: dhr. Hans de Vries, 		
Bernhardlaan 40 en dhr. Arnold Jan Ruisch, Kuipersweg 53.
Uitreiking Sulveren Brims.
Rondvraag.
Sluiting huishoudelijk gedeelte.

PAUZE
9.

Minisymposium over de ontwikkeling van de voorzieningen in
Buitenpost en de samenhang daarvan. Uitgenodigd zijn de directeur 		
de Friese Wouden , de manager van Haersmahiem, de directeur van
SWA, de voorzitter Stichting Zwembad de Kûpe, de voorzitter van
It Koartling en een vastgoedbemiddelaar.
Symposiumvoorzitter is dhr.H.J.Ellens, communicatieadviseur.
Iedere deelnemer krijgt spreektijd om uit te leggen hoe hun situatie 		
op gebied van de ontwikkelingen in Buitenpost eruit gaat zien in de 		
komende jaren en de verwachtingen op gebied van samenwerking.

Wij hopen op een levendige discussie met u als inwoner van Buitenpost!
Met vriendelijke groet,
Het bestuur: voorzitter: Auke Attema; secretaris: Leonie Kramer-Boer; penningmeester: Herman Bergervoet; Johan Kootstra: algemeen bestuurslid; Geertje
van Dijk: algemeen bestuurslid; Marian Rigter: algemeen bestuurslid., Andre
van der Laaken, algemeen bestuurslid.
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Afdeling Achtkarspelen
Wat doet de Zonnebloem?
De Zonnebloem is er voor mensen met een lichamelijke beperking door
ziekte, handicap of leeftijd. Het gaat vooral om mensen voor wie persoonlijk contact en deelname aan het maatschappelijk leven niet vanzelfsprekend is.
Zou u ook graag aan een activiteit van de Zonnebloem willen meedoen, of
bezoek ontvangen van een vrijwilligster, dan kunt u contact opnemen met
één van onderstaande contactpersonen.
Klaske de Vries tel. 0512-352360
Ida Lautenbach tel. 0511-541975
Geeske Steendam tel. 0511-542106
Om iets voor deze mensen te kunnen betekenen hebben wij nog enkele
vrijwilligers nodig, vooral verpleegkundigen. Ook daarvoor kunt u contact
opnemen met bovenstaande contactpersonen.

Controle op fietsende scholieren
Er kwamen bij de politie klachten binnen over gevaarlijk rijgedrag van
schoolgaande jeugd. Er zou veelvuldig met drie of vier personen naast
elkaar worden gefietst. Daarnaast zouden veel scholieren geen goed werkende verlichting hebben, wordt er soms geen voorrang gegeven en gaan
de fietsers niet altijd aan de kant voor overige weggebruikers. Dit levert
gevaarlijke situaties op. Daarnaast blijft er veel zwerfvuil achter langs de
wegen.
Er is dit jaar al een aantal controles gehouden. Hierbij zijn meerdere bekeuringen uitgeschreven voor het fietsen met meer dan twee personen naast
elkaar, niet werkende verlichting en het achterlaten van zwerfvuil. Deze
controles zullen de komende tijd herhaald worden.

Voorlopige uitslag verkiezingen
Hieronder vindt u een overzicht van de voorlopige uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen, per stemlokaal, van woensdag 19 maart. Op de website van de gemeente Achtkarspelen vindt u meer informatie.

Een aantal weken geleden kregen we op Tjaskerhiem (een locatie van Talant) spontaan een uitnodiging van snackbar ’t Eethuisje om
met alle cliënten gratis te komen eten. Dat vond iedereen natuurlijk geweldig! Op 16 februari werden we hartelijk ontvangen door Mient
Mulder. Eerst werden de cliënten verwend met lekkere borrelhapjes en daarna was het tijd voor patat en snackjes. Ook kreeg iedereen
nog een toetje waardoor alle buikjes goed waren gevuld. Als afsluiting gingen de voetjes nog van de vloer op bekende Hollandse hits.
Het was dan ook een zeer geslaagde en gezellige avond! Daarnaast willen we vishandel Mattie nog bedanken voor de gratis waardebon die Tjaskerhiem een paar weken geleden mocht ontvangen. Alle cliënten hebben heerlijk gesmuld van de kibbeling! Namens alle
clienten willen wij hierbij snackbar ’t Eethuisje en vishandel Mattie in het zonnetje zetten en hun nogmaals hartelijk bedanken voor deze
spontane acties! (eigen foto’s)

Talentenstromen Lauwers College
Op 15 april is er op het Lauwers College aan de Hoefslag 40 te Buitenpost weer
de jaarlijkse presentatie van
talentenstromen. Dit is een
opleiding die enkele uren per
week wordt gegeven om te
ontdekken welke specifieke
talenten een leerling heeft. Is
hij of zij bijv. goed in fotograferen, in verhalen schrijven,
in communicatie enz.. De
leerlingen kunnen hun talenten herkennen en benutten.
De eindpresentaties kunnen
worden gehoord en gezien
door medeleerlingen, ouders
en andere belangstellenden.
U wordt van harte uitgenodigd
Impressie van dansgroep talentenstromen in 2012. (eigen foto)
om hierbij aanwezig te zijn,
het programma start om 11.00 uur
en duurt tot ongeveer 13.30 uur en bestaat o.a. uit de
ke presentatie in de lokalen. Volgens Elisabeth Hoekvolgende onderdelen: een gezamenlijke presentatie
stra , woordvoerster van dit project, schuilt er heel
in de zitkuil van het oude gebouw en een persoonlijveel talent onder de leerlingen!

Oranje Fonds draagt €10.000,- bij aan speeltuin

S p r e k w u r d f a n ‘e m o a n n e
Broek
Broeklaapje, nije stikken yn in (wurk)broek sette,
hoe faak soe dat noch dien wurde?
Broeklaapje en it jern tajaan
Iemand helpen en ook de onkosten betalen
Ik wol dy de broek wolris waarm meitsje
Ik wil wel eens proberen jou te overtreffen
Al njonkelytsen komt Piter yn ‘e broek
Zo langzamerhand komt het wel klaar
De broek sit him nau om ’t gat
Hij is krenterig, gierig.
Hy frege my de broek fan ’t gat
Hij bestormde mij met veel vragen
Dy baan dêr ha ik de broek oan fol
Die baan daar heb ik mijn handen aan vol

Voor de inrichting van het speelveld dat wordt begrensd door de Acht oan de Diken, de Lege Seis en
de Earme Trije in Buitenpost draagt het Oranje Fonds
€10.000 bij. De speeltuincommissie heeft samen met
het Plaatselijk Belang Buitenpost een aanvraag bij het
Oranje Fonds gedaan.
Met deze bijdrage kan het speelveld worden gerealiseerd zoals dit door inwoners van de wijk Lutkepost/
Buitenpost Zuid is bedacht. Het idee is een ruimte te
creëren waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten.
Samen met architect Kurt Boomgaard is een ontwerp
gemaakt, waarin behalve ruimte voor speeltoestellen
ook rekening is gehouden met het landschap. Inmiddels heeft de gemeente een deel van de speeltoestellen al geplaatst en wordt het veld door middel van dijkjes ingedeeld in vlakken. Het veld wordt op deze wijze

een ontmoetingsplek voor iedereen in de
wijk en zelfs daarbuiten.
Uniek aan de inrichting van dit speelterrein
is de betrokkenheid van de omwonenden.
Het is dan ook een groot voordeel dat bewoners van Acht oan de Diken, de Lege
Seis en Earme Trije het ruime speelterrein
kunnen overzien. Het veld biedt niet alleen
iets interessants om naar te kijken, maar
zorgt er ook voor dat er een oogje in het zeil
gehouden wordt en er bijvoorbeeld minder
snel vernielingen zullen plaatsvinden.
Ronald van der Giessen, directeur Oranje
Fonds: “Het Oranje Fonds bevordert betrokkenheid in de samenleving. Door onze
steun ontmoeten mensen elkaar of vinden
zij een nieuwe plek in de maatschappij.
We verwachten dat onze bijdrage dit bijzondere project een goede stimulans geeft en zo onze doelstelling
helpt bereiken”.
“Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven met
geld, kennis en contacten. Afgelopen jaar besteedde
het €31 miljoen aan organisaties die een betrokken samenleving bevorderen in het Koninkrijk der Nederlanden. Door deze bijdragen ontmoeten mensen elkaar
of vinden zij een nieuwe plaats in de samenleving. Het
Oranje Fonds wordt o.a. gesteund door de Nationale
Postcode Loterij, De Lotto en door Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn
al sinds de oprichting het beschermpaar van het Oranje
Fonds”.

Al gelezen?
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> Boswachter Jakob Hanenburg van Staatsbosbeheer heeft in het natuurgebied De
Mieden ten noorden van Buitenpost het
zeer zeldzame trilveen-veenmos ontdekt.
Op dit moment is het de enig bekende
groeiplaats van dit wonderschone mosje in
de provincie Fryslân. Ook landelijk gaat het
om een zeer zeldzame soort. Trilveen-veenmos doet haar naam eer aan. Het is de enige
veenmossoort die kan voorkomen in gebieden waar schoon mineraalrijk grondwater
aan de oppervlakte komt.
> Het centrum van Buitenpost is er volgens
het CDA niet veiliger op geworden. Nu de
herinrichting steeds meer vorm krijgt volgens het principe van zo weinig mogelijk
regulerende verkeersborden zijn er gevaarlijke situaties ontstaan. Op de Kuipersweg,
tegenover het innovatiehuis, is de voorrangssituatie onduidelijk en dat geldt ook
bij restaurant China Garden aan het West.
Ook is er vanaf de rotonde tot aan Kapenga
Wonen veel te weinig verlichting en op de
Voorstraat is er sprake van verschillende
voorrangssituaties.
> In het gemeentehuis in Buitenpost heeft
wâlddichter Ate Grypstra op 6 maart zijn
dichtbundel gepresenteerd. Met de uitgave
van de bundel heeft Grypstra zijn periode
als dorpsdichter van de gemeente Achtkarspelen afgesloten. Sinds 2012 schreef hij
gedichten bij diverse bijzondere gelegenheden, zoals de uitreiking van koninklijke
onderscheidingen, bij de welkomstbijeenkomst voor nieuwe inwoners en het begin
van het project Achtkarspelen 675 jaar.
Suzan Bosch uit Buitenpost volgt hem op.
Zij wordt de komende twee jaar de derde
dorpdichter van de gemeente.

PBB Van de bestuurstafel...
Terugblik Maskelyn 2013/2014
Met de bijzondere voorstelling van Tet Rozendal over het leven van Mata
Hari, afgelopen zondagmiddag in The Point, is het seizoen 2013/2014 van
culturele stichting Maskelyn afgesloten.
We kunnen terugkijken op een mooie culturele winter met daarin voor elk
wat wils. Zo zat het café van The Point afgeladen vol bij de optredens van
Pieter en Jens en Michiel en Sytske, was het aangenaam vertoeven bij
Inez Timmer in het tuincafé van De Kruidhof en kwamen er 400 bezoekers naar de Kruiskerk om van het kerstconcert van het Westerlauwersmannenkoor met Miranda van Kralingen te genieten. “De emigrant” was
compleet uitverkocht en toch kon je in de volle zaal een speld horen vallen
tijdens het toneelspel van Freerk Smink en Theo Smedes. Ook Irish Stew
en de Fjouwer Trûbadoers lokten menigeen op zondagmiddag naar The
Point om even lekker achterover te leunen en te genieten van deze enthousiaste en veelzijdige muzikanten.
Nu “de maitiid te rûken is” en iedereen z’n activiteiten meer buiten de
deur gaat zoeken, zijn wij al weer druk in de weer om het programma voor
het volgende winterseizoen in orde te maken.
In het mei- en juni-nummer van deze krant kunt u daarover meer lezen.
We wensen iedereen een heerlijk voorjaar en zonnige zomer en zien u
graag terug in het najaar van 2014!
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U hebt allemaal wel gemerkt dat er aan de weg wordt gewerkt. Het is
iedere keer weer spannend hoe je Buitenpost binnen kunt komen en de
winkels kunt bereiken. De gemeente heeft met de bewoners van de betreffende straten en Plaatselijk Belang de plannen beoordeeld. Nu het
Oost en het West zijn afgerond blijkt toch dat het hier en daar nog niet
in orde is. De bewoners van West klagen over de veiligheid voor fietsers
en voetgangers. De bebording klopt nog niet helemaal, de voorrang is
nog niet duidelijk genoeg en wat vooral speelt is dat er te weinig verlichting is. Het zwarte asfalt versterkt nog het gevoel van onveiligheid.
Het is een belangrijke route voor scholieren, dus de gemeente moet hier
nog eens kritisch naar kijken en verbetering aanbrengen.
Op de voorpagina is de uitnodiging voor de ledenvergadering. Als u
meer wilt weten over de plannen met Haersmahiem (houden we nog
wel een verzorgingshuis?), it Koartling (wanneer komt er een uitwerking van de gemeenteplannen?), De Kûpe (een nieuw multifunctioneel
centrum met zwemmen, sporten, fitness en andere combinaties binnen vijf jaar?) en de ontwikkelingen op het gebied van wonen en winkelen, dan moét u er bij zijn op 9 april. Net zoals u belang hebt bij een
goede en mooie ontsluiting van het centrum, zo belangrijk is ook dat de
voorzieningen verbeterd worden in belang van de leefbaarheid van ons
dorp. Iedereen is van harte welkom om mee te praten over de toekomst
van Buitenpost!
Namens het bestuur van Plaatselijk Belang Buitenpost,
Marianne Rigter
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Kunst in de kerk tijdens feestweek
Evenals vorig jaar willen we in de Kruiskerk een expositie houden tijdens
de feestweek van 31 juli t/m 6 augustus 2014 onder het motto ‘Kunst in
de kerk’.
Uitnodiging
Alle amateur-kunstenaars uit Buitenpost worden uitgenodigd om iets van
hun kunstuitingen gedurende die feestweek in de kerk ten toon te stellen. Ook is er weer gelegenheid voor hobbyisten om aan het publiek te
laten zien waartoe ze in staat zijn. We denken dan aan producten van modelbouwers en houtsnijders, handwerkartikelen en dergelijke. Daarnaast
willen we amateurschilders, beeldhouwers en pottenbakkers opnieuw de
kans geven te exposeren. De commissie geeft voorrang aan diegenen
uit ons dorp die nog niet eerder aan deze expositie hebben meegedaan.
Zij mogen in overleg met de commissie hoogstens 5 stukken inbrengen.
Voor degenen die al eerder hebben meegedaan geldt dat, het aantal te
exposeren stukken afhankelijk is van de beschikbare ruimte en hun werk
mag niet eerder in deze kerk geëxposeerd zijn.

De Binnenste Buiten Post is een uitgave van de Stichting Dorpsblad ‘de
Binnenste Buiten’. Deze is verantwoordelijk voor de inhoud van deze
krant en is daarop aan te spreken als
bestuur en als rechtspersoon.
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Wisseling van de wacht. Wâlddichter van Achtkarspelen, Ate Grypstra uit Buitenpost,
geeft het stokje door aan Suzan Bosch, ook uit Buitenpost. Zij is de komende twee jaar
Wâlddichter van Achtkarspelen. Zij schrijft gedichten in het Nederlands en Fries en is ook
op andere vlakken creatief bezig. Suzan wil haar tijd als Wâlddichter gaan benutten om
mensen te inspireren tot verwondering over de kracht van (menselijke) natuur. Op de foto
vanaf links: Ate Grijpstra, Susan Bosch, Marten van der Veen.
(foto: Hielke Boorsma)

Iona-dienst en bezoek Andrés en
Aliz Lozano uit Colombia
Op 26 maart zullen Aliz en
Andrés Lozano, moeder en
zoon, in het Engels vertellen over de situatie in hun
land, Colombia. Zij doen dat
in de doopsgezinde kerk. De
avond wordt georganiseerd
in samenwerking met de
PKN van Buitenpost. Hieraan voorafgaand zal er een
Ionaviering zijn. Andrés Lozano is een student aan het
doopsgezind
seminarium
die dit jaar zijn master hoopt
af te ronden. De situatie in
Colombia is gecompliceerd:
er is veel geweld in het land
en verschillende partijen zijn
daar schuldig aan: het regeringsleger en verschillende guerrillabewegingen, waarvan de FARC de bekendste is. Als vredeskerk in een gewelddadig land heeft de doopsgezinde
kerk zijn eigen rol. Aliz Lozano is als theologe verbonden aan de Colombiaanse Doopsgezinde broederschap en betrokken bij interkerkelijke activiteiten. Zij zal vertellen over de rol van vrouwen in het vredesproces van
Colombia/Zuid Amerika. Voor inwoners van Colombia is het niet alleen een
land dat geteisterd wordt door geweld. Mensen leiden er een zo gewoon
mogelijk leven en het positieve is dat het een vruchtbaar land is met veel
delfstoffen.
Doopsgezinde kerk, Julianalaan 12a, woensdag 26 maart om 20.00 uur.
U bent van harte uitgenodigd!

Aanmelding
Je kunt je telefonisch of per mail aanmelden tot uiterlijk 6 juni. Gezien het
grote aantal aanmeldingen vorig jaar, is het raadzaam dat je je zo spoedig
mogelijk aanmeldt bij één van de commissieleden. Het zou heel prettig
zijn wanneer je één of meer foto’s meestuurt van het werk en de afmetingen. De commissie moet van te voren immers weten hoe de beschikbare
ruimte ingedeeld moet worden. We hopen dat velen zullen reageren.
Tegenprestatie
We vragen van degenen die iets presenteren minimaal een dagdeel gastheer- of gastvrouw te zijn om (eventueel) iets te vertellen over het werk
en/of thee of koffie te schenken. Mocht je zelf niet in de gelegenheid zijn
aanwezig te zijn, dan mag je ook een vervanger regelen. Het zou leuk zijn
wanneer je tijdens de expositie je hobby demonstreert.
De commissie
Tineke de Boer
Loes van Dam
Jacomijn Steen
Anja Kuipers
Meine Hamstra

info@tinekedeboer.com
loesvandam@hetnet.nl
jacomijnjacomijn@hotmail.com
anja-w-kuipers@hotmail.com
m.hamstra@hetnet.nl

tel. 542964
tel. 402625
tel. 544747
tel. 842423
tel. 543297

D e foto

Hier komt Het schoenenhuys. Donderdag 27 maart om 9.30u. de opening.
(foto: Hielke Boorsma)

Plant van de maand april
kamille (chamaemelum)
Gratis bij besteding vanaf € 25,00 in onze
verkooptuin

NIEUW
BAND-IT, leuke armbanden maken
van elastiekjes in vrolijke kleuren!!!!

Uitgebreid assortiment groente,
kruiden, fruitbomen en vaste planten.
Toegang tot onze verkooptuin is gratis.
Botanische Tuin van Fryslân
De Kruidhof, Schoolstraat 29b, Buitenpost
www.dekruidhof.nl

Zonnebank-actie:
12 muntjes halen 10 betalen
Schepsnoep 75 soorten nu 10% Korting

Irené & Bildstar 20 kilo

€ 9,95

Bananen kilo

€ 0,99

NIEUW IN HET ASSORTIMENT: VERS GESNEDEN GROENTE

Volg ons ook op facebook
Kerkstraat 24

Tel. 0511 540004
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Het romantische is eraf
door Nelleke Kemps-Stam

Jelke van der Valle over zijn werk als vrachtwagenchauffeur

Wist u dat de eerste snelweg in Nederland op 15 april 1937 geopend
werd? De weg liep van Voorburg tot Zoetermeer en was twaalf kilometer lang. De eerste ﬁle ontstond op Tweede Pinksterdag 1955
bij Oudenrijn en was een bezienswaardigheid. Tegenwoordig heeft
ons land het dichtste wegennet van Europa en zijn de ﬁles een ergernis. Toch zijn er mensen die van het asfalt hun beroep maken.
Zonder hen zouden de winkels leeg zijn en liep de economie in de
soep. Trucker Jelke van der Valle geeft ons een kijkje in de wereld
van de vrachtwagenchauffeur.
Met de vlam in de pijp
scheur ik door de Brennerpas,
met m’n dertig tonnen diesel
ver van huis, maar in m’n sas.
Met de vlam in de pijp
door die eindeloze nacht
en dan moet ik even denken
aan m’n vrouw die op me wacht.
(Henk Wijngaard)
Droom wordt werk
Een echte vrachtwagenchauffeur,
denk ik als Jelke van der Valle de
deur opendoet om me binnen te
laten. Groot, stoer en sterk. Vrachtwagenchauffeur worden was
van jongs af aan Jelke’s jongensdroom. “Mijn vader was chauffeur
en ik mocht wel eens mee. Als
je jong bent lijkt het allemaal heel
mooi. De beginjaren heb ik ook zo
ervaren. Maar dan trouw je. Eerst
is je vrouw alleen thuis, later met
de kinderen die je weinig ziet. Het
romantische begint er dan wel af
te gaan. Dan is het niet meer je
jongensdroom, maar is het werk
geworden.” Maar er is meer dat
de glans van het beroep afhaalt.
Dat blijkt als Jelke vertelt wat hij
onderweg allemaal tegenkomt.
Maar eerst nog even terug naar
het begin. “Ik kom uit Harkema en
heb in Surhuisterveen de Mavo gedaan. Omdat ik pas 17 was, was ik
te jong voor de chauffeursschool.

Toen heb ik om de tijd te overbruggen een jaar een monteurs
opleiding gevolgd. Na dat jaar kon
ik nog niet naar de chauffeursopleiding omdat er teveel aanmeldingen waren. Ik ging aan het werk bij
beddenfabriek AVEK in Surhuisterveen en Storteboom in Korhorn en
intussen haalde ik het vakdiploma

C. Op mijn achttiende moest ik
in dienst en daar heb ik mijn rijbewijs B en BE gehaald.” Op het
moment dat Jelke bevoegd is om
de weg op te gaan, zijn er teveel
chauffeurs en is er te weinig werk.
“Via uitzendbureaus ben ik overal
en nergens aan het werk geweest,
onder andere bij de Gezondheidsdienst voor dieren in Drachten.
Sinds 1993 ben ik in dienst gekomen bij het internationale transportbedrijf Gosliga uit Giekerk.
Eerst met ferrytrailers, daarna met
een bulkwagen vol zout.”
Snelweg
In 1996 trouwt Jelke zijn Fetsje
en gaat hij met haar in Buitenpost
wonen. Ze krijgen drie kinderen. Er
komt veel op haar schouders neer,
want haar man is de hele week van
huis. ‘s Maandagmorgens om vier
uur sluipt Jelke het huis uit en rijdt
met zijn eigen auto naar Giekerk.
Zijn Daf is meestal vooraf volgeladen met Frisia Zout uit Harlingen.
“Overal waar zout in de producten
zit, komen wij. Kaasfabrieken, veevoerbedrijven of de aardappelverwerkende industrie. Lege wagens
gaan soms weer terug met mais
voor veevoerbedrijven hier in de
buurt. We leveren ook grof zout
voor gemeentes om te strooien.”
Jelke rijdt veel op de snelweg. “De

ergernis van de snelweg zijn de inhaalverboden”, zegt hij. “Op sommige wegen is het de hele dag
verboden, op andere gelden weer
andere tijden. Als ik als chauffeur
’s morgens weet dat ik ’s avonds
weer thuis ben, dan rij ik langzamer en rustiger. Maar iemand
zoals ik zit altijd vooruit te denken

Sim

om ergens op tijd te komen. Als je
met 50 ton achter iemand rijdt die
telkens het gas los laat, heb je ook
nog eens kans op aanrijdingen. En
dan heb je nog automobilisten met
de telefoon aan het oor die op driebaanswegen ineens tussen twee
vrachtwagens doorschieten omdat ze eraf moet. Ik begrijp wel dat
er regels zijn. Nederland heeft zoveel asfalt niet om ook de vrachtwagens vrij baan te geven. Jaren
geleden heeft de regering bedacht
om een begrenzer op onze auto’s
te zetten. Vroeger trapte je hem
even in tot 90 of 100 km en was
je er zomaar voorbij. Maar nu rijd
je soms met twee km teveel je
collega voorbij en zie je de mensen
denken: waarom doe je dat? Maar
als ik de hele dag vijf km sneller
rijd dan anders, dan kan ik na tien
rijuren wel 30 tot 50 km verder komen. Dan haal ik wel het volgende
chauffeurscafé of dan haal ik het
wel om de volgende morgen vroeg
bij een klant te zijn. Je bent de hele
dag aan het rekenen en aan het
doordenken wat het beste is. Vaak
begrijpen
medeweggebruikers
ons dan niet. Maar wij zijn wel voor
hen vroeg op pad om producten te
leveren die zij willen gebruiken.”
Big brother
Een andere ergernis zijn de drempels en de rotondes. “Als ik daar
stil moet staan en ik trek op, dan
rij ik op dat moment twee liter op
één km. Als er dan iemand met
een luxe wagen op de rotonde opkomt zonder richting aan te geven,
moet ik alsnog stil gaan staan. Als
ze wel eerder afslaan, had ik de
auto door kunnen laten rollen. Dan
had ik minder brandstof gebruikt,

wat ook weer beter is voor het milieu. Maar soms zie je de mensen
gniffelen: dat heb ik even mooi gedaan. Dat zie je zo vaak gebeuren.
Het is jammer dat wij elkaar geen
ruimte meer geven. Nog zoiets: de
remweg. Een luxe wagen weegt
1000 kg, een vrachtwagen veertig
tot vijftig keer zwaarder. Wij hebben er dus meer werk mee om
met 80 km tot stilstand te komen.
Soms rijdt een luxe wagen je op
de tweebaansweg voorbij als het
stoplicht op oranje gaat. Hij gaat er
nog door, maar nu moet ik plotseling remmen. Want als ik nog door
zou rijden, moet er zestien meter
langs en is het licht inmiddels rood
en krijg ik een bekeuring.”
Een vrachtwagenchauffeur mag
maximaal vijftien uur per dag werken, waarvan tien rijuren. Je mag
maximaal 4½ uur achter elkaar rijden, daarna moet je drie kwartier
pauze nemen. Of dat ook gebeurt,
wordt geregistreerd. “Vroeger had
je een tachograaf met een schijf,
tegenwoordig word je elektronisch
gecontroleerd”, legt Jelke uit. “De
bestuurderspas gaat in de digitale
tachograaf. De verkeersinspectie
kan je aanhouden, je pas bekijken
en alles zien wat je goed en verkeerd gedaan hebt. Ik kan bij wijze
van spreken na een half jaar nog
een bekeuring krijgen voor een
overtreding die ik in Frankrijk heb
begaan. De politie die in een kever
achter je aanzat, is er niet meer.”
Concurrentie
Sinds 2008 zijn vrachtwagenchauffeurs verplicht om nascholing te volgen. Op het rijbewijs
wordt dat aangegeven door Code
95. “Brandstof besparend rijden

of een EHBO-cursus kun je daar
bijvoorbeeld doen. Het is alleen
jammer dat de cursus op je vrije
zaterdag is en het ten koste van
je gezin gaat. Het steekt ook dat
buitenlandse chauffeurs die in Nederland rijden zonder cursus zo’n
stempeltje bij de grens in hun rijbewijs krijgen. Ik ben niet tegen
Oostblokkers, maar wel tegen het
feit dat er transportbedrijven zijn
die voor minder geld een vracht
aan kunnen nemen omdat de
chauffeur goedkoper is. Waardoor
mijn baas minder werk heeft en wij
dus ook. Zij krijgen ook de mooiere ritten omdat ze met z’n tweeën
op de wagen zitten. Ze zijn samen
even duur als ik ben en zij mogen
samen twintig uur maken en komen tot aan de Spaanse grens in
plaats van Parijs. Het is oneerlijke
concurrentie.”
Toch zou Jelke geen ander beroep
willen. “Er zit nog wel een beetje
vrijheid in. Ik zou geen lopende
bandwerk in een fabriek willen
doen. Je komt in allerlei omstandigheden bij je klanten. Of je rijdt
eens met een collega op en heb je
’s avonds lol in het chauffeurscafé. Iets in je zegt: je bent vrachtwagenchauffeur en dat blijf je ook.”
Er valt nog veel meer te vertellen
over het beroep van vrachtwagenchauffeur. Waar ze eten en slapen,
hoe gevaarlijk het beroep is en of
het ongezond is om altijd maar
in de wagen te zitten. Misschien
hebt u iets meer begrip gekregen
voor mannen als Jelke. Zonder hen
zou het leven zoutloos zijn.

(advertentie)

M el d p unt b e d r ij v ig heid
> De wereld van de Zuid-Amerikaanse dans

Op 5 april a.s. zal Dansschool Salsa Ramos feestelijk van start gaan in Buitenpost. Vanaf 21.00 uur is de prachtige danszaal aan de Einsteinlaan3-A
, bekend als Dansschool Swing Sensation, geopend voor alle liefhebbers
van Cubaanse dansen en natuurlijk ook de Merenque en Bachata. De
Salsa zal worden uitgelegd en gedemonstreerd en daarna mag een ieder
meedoen aan een swingende dansavond. Deze avond geeft een goede
indruk van de boeiende wereld van de Zuid-Amerikaanse dans. U als dansliefhebber mag deze avond niet missen!

It lêste pak

door Janne Oosterwoud

It is útferkeap, ik sneup wat yn in
grutte kleanwinkel om. In âlde, tige
meagere man past foar de spegel
in bêzje broek. ‘Hoe liket it’, freget
de ferkeaper. ‘It skeelt net alles’,
seit er. ‘It kin wol in bytsje koarter’,
mient de ferkeaper. ‘Net noadich’,
seit de man, ‘ik hoef der net mear
mei te rinnen, it is foar yn ‘e kiste.’
Ik dûk achter in rek mei jassen,
en harkje mei sân pear earen. De
ferkeaper is der even ôf. ‘Jo hâlde
wol fan in morbide grapke’, seit er.
‘Hielendal gjin grap’, antwurdet de

âld man, ‘it is de realiteit. Ik bin no
fjouwerennjoggentich, dan ha je
de langste tiid hân. Froeger wie ik
in hege amtner op it Provinsjehûs,
mar ja, oan alles komt in ein.’ In jaske en in oerhimd hie der al útsocht,
no noch in strik. It wurdt in djoerenien, bêzje mei read. In bytsje
rûnrêchich mar mei kwike stapkes
rint er nei de kassa. De ferkeaper
komt mei de klean oer de earm
achter him oan. Hy leit de nijkeap
oer ‘e baly en seit der noch wat by,
mar dat kin ik net mear ferstean.

Vrijdag 28 maart: MODESHOW
‘S middags: 14.00 uur / ‘S avonds: 19.30 uur
Voor iedere koper een leuke voorjaarsattentie!

Winterbeurt voor uw ﬁets
• Afstellen en eventuele reparatie van alle
onderdelen (schoon, ingevet afgeleverd)
• Remmen
• Versnelling
De nieuwe collectie ﬁetsen
• Verlichting
2014 is weer binnen!
• Banden
• Excl. onderdelen
• Gratis leenﬁets
(gratis halen/brengen service)

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

Lieke Wielinga van De Mienskip uit Buitenpost heeft op woensdag 12
maart 2014 het voorleeskampioenschap van Bibliotheken Noordoost Fryslân gewonnen. Deze wedstrijd werd georganiseerd door Bibliotheken
Noordoost Fryslân Het betrof hier een halve finale van de Nationale Voor-

leeswedstrijd in Fryslân. Lieke zal regio Noordoost vertegenwoordigen tijdens de Provinciale Finale op dinsdagmiddag 8 april in Theater de Skâns
in Gorredijk.
Vanaf 14.00 uur streden de tweeëntwintig deelnemers in Kollum om een
finaleplek voor de provinciale finale. Aangemoedigd door hun supporters
werden de deelnemers om de beurt door presentatoren Sander en Tjitske
naar voren gehaald en kort aan het publiek voorgesteld. Vervolgens las
ieder een zelf gekozen fragment voor. Terwijl Sander’s Variété het publiek
vermaakte, trok de jury zich terug. Er werd gelet op zaken als uitspraak,
verstaanbaarheid en tempowisselingen. Ook het contact van de voorlezer
met het publiek was belangrijk. Na de twee kwartfinales werd er in de halve finale door de vier beste voorlezers gestreden voor de felbegeerde plek
in de halve finale. Na deze spannende strijd werd het verlossende woord
door de juryvoorzitter gesproken.
Lieke Wielinga las een fragment voor uit het boek “Fout” van Mel Wallis
de Vries en werd door de juryleden als de winnares gekozen. Zij las een
indrukwekkend fragment duidelijk en rustig voor. De zaal was doodstil en
ze wist het publiek goed vast te houden door zich helemaal in te leven in
het verhaal.
De tweede prijs was voor Femke van der Meulen van de De Oanrin uit
Twijzel. Zij las een mooi fragment voor uit De aftrap van Vivian den Hollander. Het boek paste goed bij de voorlezer. Door haar spontaniteit wist de
luisteraars in het verhaal te trekken.
Er was ook nog een gedeelde derde prijs voor Sigrid de Boer van De Bron
uit Dokkum en Jorrit Hiemstra van Bernewird uit Bornwird. Beide wisten
door hun enthousiasme het fragment uit het boek goed over te brengen.
Al met al was het voor de jury een moeilijke klus.

Gratis cursussen

Gratis tuinadvies

Gratis cursussen volgen? Bibliotheekleden volgen dit jaar gratis online cursussen van De Bibliotheek en HEMA academie. Tot eind maart
proﬁteren ze van de extra cursus Snellezen. Ze leren op een toegankelijke manier sneller te lezen én te blijven begrijpen wat er staat.

Voor de vijftiende maal organiseert
de Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur
(NVTL) de Nationale Tuinontwerpdag en wel op vrijdag 11 april 2014.

Winnaars voorleeskampioenschap. In het midden winnaar Lieke (eigen foto)

Sinds 12 december 2013 kunnen bibliotheekleden kosteloos online cursussen volgen van de Bibliotheek en HEMA academie. De drie beschikbaar gestelde cursuspakketten zijn Social media/sociale vaardigheden
(Instagram, Omgaan met pesten en seksuele intimidatie en Timemanagement), ICT (iPad de basis, Nieuw in PowerPoint 2013, Excel 2007 de basis)
en Vrije tijd (Wijn, Digitale fotografie en DJ). Deze cursussen zijn een jaar
lang onbeperkt te volgen.
Speciaal voor de Boekenweek wordt aan alle cursuspakketten als extratje de cursus Snellezen toegevoegd. Dit geldt ook voor de leden die al
een pakket hebben geactiveerd. De nieuwe cursus is alleen gedurende de
maand maart te volgen en is net als de andere cursussen gratis voor leden
van de Bibliotheek.
Meer informatie over het cursusaanbod vind je op www.bibliotheek.nl/
hema-academie

Op deze voorjaarsdag zetten zestig bibliotheken en architectuurcentra de
deuren wijd open voor een gratis advies van bij de NVTL aangesloten tuinarchitecten over het ontwerp en de inrichting van de eigen tuin.
De Bibliotheek van Buitenpost doet dit jaar mee. Vanaf 12.00 uur is tuin- en
landschapsarchitect Katie Tedder aanwezig om gratis tuinadvies te geven.
Aanmelden voor het adviesgesprek kan tot woensdag 2 april door een
e-mail te sturen naar actie@bnof.nl. Bij te veel aanmeldingen wordt er geloot. Het tuinadvies duurt een half uur, belangstellenden wordt verzocht
foto’s en een op schaal getekende plattegrond mee te nemen.
De vijftiende Nationale Tuinontwerpdag
De Nationale Tuinontwerpdag is een initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur (NVTL). Doel van de dag is om
tuinarchitectuur onder de aandacht van het grote publiek te brengen.

De volgende Binnenste Buiten Post wordt verspreid in de week van 28 april 2014.
De krant niet of te laat ontvangen? Meld het zo snel mogelijk met uw adres bij:
Piet Pettinga,tel. 540014/06 12325671, e-mail: p.pettinga8@chello.nl

Positief Opvoeden werkt!
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
van Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel organiseren op woensdag 24 maart en maandag
14 april een informatieavond voor ouders
met kinderen van 0 tot 12 jaar. Onderwerp
van de bijeenkomst is de kracht van positief
opvoeden. U bent beide avonden van 19.15
tot 21.30 uur van harte welkom in dorpshuis
De Bining in Twijzel.
Spreekster Johanna Verschure van GGD Fryslân verzorgt beide avonden. De bijeenkomst
op 24 maart gaat over de kracht van Positief
Opvoeden. Ook krijgen ouders praktische tips
voor thuis. Francisca Smid en Sjoerd van Kammen van Kenniscentrum Kind en Echtscheiding
Jeugdhulp Friesland vertellen over positief opvoeden als ouders uit elkaar gaan. Op 14 april
komt u meer te weten over ‘Zelfvertrouwen en
Sociale vaardigheden bij kinderen stimuleren’.
Een kind opvoeden is voor veel ouders iets wat
je met vallen en opstaan doet. Wanneer kinderen op een positieve manier worden opgevoed,
ontwikkelen ze zich beter. Hoe reageer je op

een kind dat bijvoorbeeld boos, stil of verdrietig
is? Positief Opvoeden biedt ouders informatie,
tips en hulp bij dagelijkse opvoedvragen. Het
programma is vele jaren onderzocht en heeft
bewezen dat het werkt. Veel ouders en opvoeders zijn er praktisch mee geholpen.
Heeft u vragen over de informatieavonden? Bel
06 51 39 45 30 of kijk op www.cjgachtkarspelen.nl ofwww.cjgtytsjerksteradiel.nl.
Voor: ouders van kinderen in de leeftijd 0-12
jaar
Kosten: geen
Locatie: Dorpshuis De Bining in Twijzel
Tijd: 19.30 tot 21.30
Aanmelden: niet nodig
Nb: De inhoud van beide avonden is verschillend, we zien u graag op beide avonden of anders op één avond.
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Leven

Gesien Leguijt, 30 jaar en moeder
van 3 zoons, beschrijft het leven van
een doorsnee gezin. Met een lach
en een traan beschrijft zij de dagelijkse perikelen van een moeder en
vrouw.

Heerlijk?

Met een vermoeide blik strijk ik
de haren uit mijn gezicht. Ik kijk
naar mijn man die druk aan het
passen en aan het meten is. We
zijn ‘op de klus’. Zoals velen van u
al weten hebben mijn man en ik
een eigen bedrijf. We bouwen alles van hout. En we genieten hier
enorm van. Nu ben ik nog sporadisch met mijn man mee om een
dag mijn handen uit mijn kluspakmouwen te steken, maar daar
gaat verandering in komen. Nog
even….want deze maand mag ons
jongste welpje naar school. Dan
komt er een eind aan mijn jaren
huismoederen. Nu ik dit typ moet
ik even slikken, want hoewel ik zin
heb in de vrijheid die ons dit gaat
geven (om samen aan het werk te
gaan) vind ik het nu al moeilijk om
ons aapje los te laten. De wijde
wereld in… nou ja zo wijds is de
kleuterklas nog niet, maar bij wijze van spreken dan hé? Het lege
nest syndroom, heb je daar ook
al last van bij de kleuterleeftijd? Ik
weet het niet, maar ik ga het ervaren… nog maar een paar dagen...
Ik zucht nog eens. Gister nog zei
iemand tegen mij:’Hoe oud is hij
eigenlijk? Ah, mag hij bijna naar
school, tijd voor je zelf…HEERLIJK
hé?’ en dan kijk ik wat verdwaasd,
haal mijn schouders eens op en
ben eerlijk: ‘HEERLIJK? Waarom?
Ik wilde graag kinderen, ik kan ze
soms wel, weet ik niet wat doen.
Maar ik mis ze als ze niet bij me
zijn. Ik ben blij als ik ze weer op
kan halen van school, ook al is er
dan weer herrie in huis en zit ik
af en toe om vijf uur ook gewoon
met mijn handen in het haar. Nee,
HEERLIJK is wel een groot woord
voor het gevoel wat ik nu heb’. En
dan word ik bestempeld als moederkloek en vaak té beschermend,
maar ook dan haal ik mijn schouders maar weer eens op. Want
ja, ik ben wel wat beschermend
en ja, ik ben een moederkloek. En
nee, ik denk niet dat dát per deﬁnitie verkeerd is. Want al vind ik
het niet altijd even leuk, ik laat ze
gaandeweg de opvoeding wel los.
Dat is wat opvoeden uiteindelijk
inhoud: je kinderen leren zelfstandig te worden en jou los te laten.
Maar niemand, nee niemand gaat
uit mijn mond horen dat ik dat
HEERLIJK vind. Want HEERIJK?
Dat is wij… samen… alle vijf, rond
de vuurpot met een broodje om te
bakken en een kopje verse muntthee… dát lieve mensen, dat is
HEERLIJK!

De Binnenste Buiten Post
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Buitenpost 1940-1945 - deel 43 Oorlogsleed (4)
In onze vorige aﬂevering zagen we hoe Sikke veilig thuis kwam.
Maar hoe ging het verder met Sikke? De hectiek van de bombardementen op Berlijn en de angsten en spanningen van de
geslaagde vlucht naar huis stonden in schrille tegenstelling met
de rust in de Herbrandastraat. Sikke kon zich moeilijk aanpassen,
de impact in den vreemde was te groot geweest. De anders zo
vrolijke jongen was steeds stiller geworden. Een binnenvetter,
die zich moeilijk kon uiten. De blijdschap over de thuiskomst vervloeide in een moeilijke tijd. “Over alles tob ik”, zei hij eens en
verder uitte hij zich niet. In die tijd schreef hij zijn meisje in Kollumerzwaag een drietal brieven. Deze vertelden haar over zijn
angst, zijn zoeken naar steun, maar het niet kunnen vinden, zijn
innerlijke onrust.
Husum: “Vernietiging door arbeid”
Woensdag 21 januari 1944 was Sikke in het West aan het bonenschoffelen. Juist op dat moment passeerden twee landwachters die hem in de gaten kregen en om zijn persoonsbewijs vroegen. Hij kreeg toestemming om het bewijs op te halen
uit zijn jas. Eenmaal in de woning van Gerrit Snijder vluchtte hij
in verwarring door de voordeur de verkeerde kant uit. Hij werd
gearresteerd en naar de kazerne in het West gebracht. Vandaar
werd hij via het Huis van Bewaring te Leeuwarden naar kamp
Amersfoort overgebracht. Met dit transport ging ook Gerrit Goslinga, de zoon van ds. Goslinga Geref. Predikant te Buitenpost.
Vrijdag 8 september 1944 vertrok Sikke met een groot transport
gevangenen naar kamp Neuengamme, bij Hamburg. De reis
duurde vijfenveertig uren zonder eten en drinken. Hij verbleef
hier maar kort.
Op maandag 25 september werden vijftienhonderd gevangenen, waaronder ook Sikke, in veewagens gedreven. Daarmee
begon “een zinloze massamoord, een drie maanden durende
hel” aldus de arts dr. Paul Thygesen, een gearresteerde Deense
verzetsstrijder en medegevangene, die het overleefde. Een dag
later kwamen ze aan in kamp Husum in Sleeswijk Holstein. Het
kamp, gebouwd in 1938 voor vierhonderd man, was een buitenkamp van Neuengamme geworden. Toen er op 19 oktober nog
eens duizend man bij kwamen, bevolkten vijfentwintighonderd
man een kamp dat uiteindelijk maar voor vierhonderd man bestemd was. Er ontstond een ongelooﬂijke, onbeschrijfelijke situatie. Om de eventuele aanvallen van de geallieerden via de Duitse Bocht te keren, moesten de gevangenen aan de westkust
van Sleeswijk Holstein de “Friesenwall” aanleggen. Deze bestond hoofdzakelijk uit anti-tankgrachten, vier á vijf meter breed
en twee á drie meter diep met schuin aﬂopende wanden en een
bodem van een halve meter. Door het opkomende grondwater
stond men tot over de knieën in het ijskoude water.
De herfstregens en de winterkou, het was oktober, striemden
de mannen. Als je geluk had, kon je soms een kikker vangen,
dan had je iets te eten. Dit illustreert hun knagende honger. De
mannen stompten af en leefden in een half verdoofde onmenselijke toestand. “Los, los, schiet op”, hoorden ze de gehele dag.
Met hun lange zwepen konden de drijvers de slachtoffers raken,
wat ze maar al te graag deden. De voeten gingen open en begonnen te zweren, te rotten. Dit overkwam ook Sikke. Hij had
geluk en kwam in de ziekenbarak. Hier leerde hij Sytse Hengst
uit Blija kennen. Beiden konden het goed met elkaar vinden.
De zo gesloten Sikke vond in Sytse een luisterende vriend. Hij
vertelde hem dat hij in zijn hart de rust gevonden had, ondanks
hun uitzichtloze situatie. Deze boodschap kon Sytse misschien
na zijn thuiskomst de ouders van Sikke vertellen. In december
1944 werd het kamp opgeheven. In drie groepen werden eerst
de zevenhondervijftig zieken naar Neuengamme terug gebracht.
Sikke behoorde tot een groep van honderdvijftig man die op 5
december vertrok. Gedurende de drie maanden dat het kamp
door de dwangarbeiders werd bewoond stierven er direct ongeveer vijfhonderd personen, w.o. 80% Nederlanders. Van de

zevenhonderdvijftig zieken
die naar Neuengamme terug gevoerd werden, haalde
niemand de bevrijding. Terecht schreef dr. Thygesen:
“Es war Vernichtung durch
Arbeit”. In Neuengamme
kreeg Sikke kennis aan Dirk
Bonnema uit Pingjum. Maar
ook hier kregen ze geen
rust. Door de oprukkende
Russische – en geallieerde
troepen werden verscheidene kampen ontruimd. In
lange marsen, de dodenmarsen, liepen de gevangenen, voortgedreven door
SS’ers e.a. al te vaak doelloos door het Duitse land.
Eind maart 1945 werden
Sikke en Dirk met vele andere zieken in geblindeerde
Zweedse Rode Kruis bussen naar kamp Watenstedt
gebracht. Vandaar gingen ze
in één lange trein naar kamp
Ravensbrück, waar Sikke op
27 april 1945 overleed en
zijn laatste rustplaats vond
op een onbekende plek in
den vreemde. Drie dagen
later bevrijdden de Russen
het kamp.
Vreugde en verdriet
Zaterdagavond 9 juni 1945
draaide een Amerikaanse
Kamp Husum, oorspronkelijk gebouwd voor vierhonderd man. Als buitenkamp van Neuengamme werden er in het
legerwagen de Herbrannajaar van 1944 vijfentwintighonderd dwangarbeiders ingeperst.
dastraat in en stopte voor de
woning van de Pietersma’s.
Jouke kwam thuis. Maar
hoe was het met Jouke gegaan? Kort na het vertrek van zijn
spoedig overschaduwd door het weg blijven van Sikke. Via het
broer Sikke kreeg hij zijn definitieve oproep met bestemming
Rode Kruis en de radio werden oproepen gedaan. Waar mogelijk
Dessau. Dessau was een belangrijke industriestad ten zuidweswerd bij thuiskomers geïnformeerd. Alles tevergeefs. Naarmate
ten van Berlijn. Hier waren o.a. de Junkers vliegtuigfabrieken
de weken verliepen, werd de hoop kleiner. De 6e september
gevestigd. Andere bedrijven waren omgebouwd voor het prowerd de hoop vernietigd. Toen ontvingen ze een brief van Hania
duceren van landmijnen, granaatkoppen e.d. oorlogsmateriaal.
uit Nes, die in Ravensbrück dicht bij Sikke had gelegen. Deze
Meer dan honderdduizend buitenlandse dwangarbeiders, w.o.
schreef hen dat Sikke “geheel in ellende is omgekomen op 27
Jouke, waren hier gehuisvest in vijf kampen. De verzorging was
april 1945”.
zeer slecht. Jouke behoorde tot de bevoorrechte groep die nog
met verlof naar huis mocht. Waarschijnlijk ook omdat hij met
Sikke en Jouke, twee inwoners van Buitenpost, ondervonden
roodvonk in de ziekenbarak had gelegen. Eenmaal thuis dook hij
de ergste verschrikkingen van het nazidom. Sikke ging er aan
onmiddellijk onder. Met behulp van de L O. vond hij een onderten onder en overleed in mensonterende omstandigheden. Zijn
duikadres bij Willem Reitsma in Tibma onder Ee. Maar hij profistoffelijk overschot verdween spoorloos in de chaos van het einteerde niet lang van zijn betrekkelijke vrijheid. Door verraad werd
de. Jouke overleefde, maar kon er later met geen woord meer
Jouke gearresteerd en opnieuw naar Duitsland gedeporteerd.
over spreken. Moeder Ruurdje schreef haar verdriet van zich af
En weer kwam hij in Dessau terecht. Daar waren de omstandigin een schoolschrift, maar kwam er nooit meer over heen. Oorheden inmiddels nog slechter geworden.
logsleed – oorlogstranen.
De bombardementen werden talrijker en heftiger. Een plaats
Treffend vertolkte Jan Arendz dit in een reactie op zijn toneelstuk
om te schuilen was er nauwelijks. Soms smalle gegraven ganOarlochstriennen: “Oarlochstriennen droegje nea”.
gen met takkenbossen afgedekt of dunne dennenstammetjes
Bronnen: Das K.Z. Husum-Schwesing, Klaus Bäslein e.a.; Die Natonalsozialistimet wat grond er over. Ook in de grond geplaatste rioolbuizen
moesten beschutting bieden. De 8e maart 1945 was er een alschen Lager, Gudrun Schwarz; Slaven van de bezetter, J.Keizer; Nederlanders in
les vernietigend bombardement. De stad telde vijftienhonderd
Neuengamme, dr. Judith Schuyf; Werken in Duitsland, Karel Volder. Informanten:
doden. Ieder sidderde van angst, de impact was enorm. Jouke
Ruurdje Pietersma-Lantinga; Jeltje Pietersma, Drachten.
overleefde het maar heeft nooit met één woord over deze periode gerept. Zaterdag de 9e juni kwam hij thuis. Groot was
Jasper Keizer
de blijdschap in huize Pietersma. Maar de vreugde werd al

D e lentefoto’s

Advertentie
nieuws
We heten deze maand drie nieuwe
adverteerders welkom t.w. Centrum Voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen (CJG), Wâldcomputers met
een belangrijk bericht en (opnieuw)
Sids Campstore (Campingartikelen), deze laatste zal in de krant van
april nader worden belicht. U als
lezer kunt u voordeel doen met de
vele aanbiedingen die elke maand
worden gepresenteerd door alle
adverteerders.
Het ooievaarsechtpaar is weer gesignaleerd op het nest bij Haersmastate, West 2.
(foto: Hielke Boorsma)

Op 13 maart werd het eerste kievitsei gevonden in Achtkarspelen door Gerlof Halma.
(foto: Hielke Boorsma)

Aquasporten
Maak kennis met Aquabootcamp, Aquazumba, Aquarobic, Aquajogging, Aquavaria: 5 lessen voor € 20.-

Zwemlesaanbieding
Alle lessen voor het AB en C diploma 4 keer € 150.-., te betalen in de kinderbijslag maanden.
U kunt kiezen of u 1, 2 of 3 keer per week wilt komen zwemmen met uw kind. Wij lessen volgens de nieuwste
methode en houden ons aan de richtlijnen van de NPZ-nrz, welke voldoet aan hoge veiligheidsvoorschriften.
(exclusief inschrijfgeld, pas en diplomaz wemmen, bij 3 keer per week les moet u de kaart in twee termijnen van € 30 0.-voldoen)

Fifty Fit
Bent u 50+ kom dan eens deelnemen aan de doelgroep die hier geschikt voor is.
Ook hiervoor geldt een aanbieding: 5 lessen voor € 20.-

Ook zijn wij op dinsdagmiddag van 14.00 -16.30 uur, zaterdag van 13.30 -16.00 uur en zondag van 11.00 -14.00 uur
open voor recreatiezwemmen en o.a. kinderfeesten.
Voor tijden en opgave, bel met Zwembad de Kûpe, 0511543180 of kijk op onze site, www.dekupe.nl

Kuipersweg 74b
9285 SW Buitenpost

T: 0511 – 543180
E: info@dekupe.nl

De Binnenste Buiten Post

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

Zur Beuckenswijk en Johannes Kramer
kampioen van Nederland

In het oktobernummer van de Binnenste Buitenpost vorig jaar
stond hij al afgebeeld als Sportfoto van de Maand. Nee, we hadden
het toen niet over een man, vrouw of kind maar over een paard. Zur
Beuckenswijk is zijn naam en dit talentvolle dier wint de ene koers
na de andere. Over 2013 werd Zur grasbaankampioen in zowel Nederland als Duitsland; hij won onder meer de Wettstar Cup in Hamburg, de Caitlin Scott Cup in Wolvega en werd tweede op de 4, 5
kilometer van Alkmaar. Allemaal prestigieuze uitslagen. Johannes
Kramer en Tjitske Land zijn de eigenaren van deze prachtige zevenjarige ruin. Johannes is in ons dorp bekend van zijn schildersbedrijf en Tjitske is zijn levensgezellin. In Buitenpost Oost bezitten
zij een trainingsstal “Frisia Hurddravers”, waar veel paarden een
prima tehuis hebben. In dit artikel zal het slechts over één paard
gaan: Zur Beuckenswijk.

Tjitske Land en Johannes Kramer. (eigen foto)

In Sondel, een dorpje in Gaasterland werd Zur geboren in de stal
van familie Schilstra, vrienden van
Johannes en Tjitske. Zur werd als
jaarling verkocht aan de heer Van
der Veen, die hem liet beleren door
een beroepstrainer, maar na enkele
mislukte koersen kwam hij bij Johannes en Tjitske op stal. “Er was
gelijk een klik tussen Zur en mij.
Hij had een prachtige uitstraling”,
vertelt Tjitske “ We trainden het
paard en maakten hem koersklaar.
Het talent bleek toen al, want Zur
won gelijk vier koersen. Een vijfde
won hij ook, maar toen werd hij te-
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ruggesteld. Helaas kreeg Zur kort
daarna koorts en ging hij terug naar
Van der Veen”. Er gebeurde daarna
niet veel meer met Zur. Drie en een
half jaar verscheen hij niet meer
aan de start.
In 2012 werden Johannes en Tjitske
eigenaar van de toen zesjarige Zur.
“De eerste trainingen leverden niet
veel op”, vertelt Tjitske “Twijfels
bleven; er was gewoonweg sprake
van een slechte coördinatie bij Zur”.
Totdat Gerrit de Boer van Omrop
Fryslân langs kwam. Hij ging een
koers rijden voor gelegenheidsrijders en koos daarvoor een makke

Jelte en Jorien

merrie van onze stal uit. Tjitske reed
met Zur om een beetje competitie te creëren. “Plotseling merkte
ik een gretigheid bij Zur, die ik de
weken daarvoor niet had geconstateerd”, vertelt Tjitske, “Mijn ogen
werden als het ware geopend.
Wat een talent, wat een vechtlust”.
Zur moest zich opnieuw kwalificeren, omdat hij drie en een half jaar
geen koersen had gelopen. “Dat
ging goed”, vertelt Johannes “Zur
haalde het ruimschoots”. Begin
2012 werd Zur ingeschreven voor
de eerste grasbaankoers in Eenrum. Hij won met wel dertig meter
voorsprong. Datzelfde jaar won Zur
nog verscheidene andere koersen.
Niet alleen grasbanen, maar ook
op sintelbanen, zoals Wolvega.
Ook in Duitsland bij de Stover Rennen werd de eerste plaats gehaald.
Daar worden de wedstrijden, gehouden op de bedding van de rivier
Elbe, die tijdens eb droog komt te
liggen. Heel populair; er komen wel
30.000 toeschouwers op af. “Na afloop, vooral wanneer het een warme dag is geweest gaan we met
de paarden zwemmen in de Elbe”
vertelt Tjitske “Je kunt aan Zur zien
dat hij hiervan geniet. Ook de andere paarden vinden het heerlijk
om te zwemmen na een koers”.
In 2013 werd Zur Beuckenswijk
grasbaankampioen van zowel Nederland als Duitsland. Voor het
huis van Johannes en Tjitske hing
een enorm spandoek met daarop
de tekst ‘ZUR GRASBAANKAMPIOEN 2013’ Was er neergehangen
door Rintyna Hofman, zij is vaak
als liefhebber van paarden bij ons”,
vertelt Johannes. Zur loopt vanaf
mei 2013 koersen voor stal Frisa
en kwam afgelopen seizoen vijftien
keer als eerste over de eindstreep
en acht maal als tweede.
Tjitske vertelt dat de ondergrond
voor Zur niets uitmaakt. Grasbanen, sintelbanen, zware banen,
lichte banen, met of zonder blubber
of stofwolken; Zur heeft er altijd
wel zin in. Hij beheerst alle disciplines, alle afstanden en baansoorten.
Tjitske noemt het een voorrecht
om met zo’n prachtig paard als
Zur te mogen werken. Jan Willem
Kromkamp uit Diever is meestal

Zur Beuckenswijk als grasbaankampioen van Nederland. (eigen foto)

de pikeur van Zur. Maar ook Sytske
de Vries, Sjoerd van der Galiën en
Tjitske zelf rijden op de sulky.
Op 7 februari van dit jaar werd Zur
gehuldigd als grasbaankampioen
van Nederland; dit gebeurde op
de drafbaan van Wolvega. Johannes Kramer werd gehuldigd als
de eigenaars trainerkampioen van
Nederland. Helaas was hij afwezig
vanwege ziekte; Tjitske nam namens hem de prijs in ontvangst.
Op 5 maart 2014 ging Johannes
zelf wel naar het gemeentehuis in
Buitenpost om met de Nederlandse kampioenen, die in Achtkarspelen wonen, te worden gehuldigd
als eigenaarstrainerkampioen. Zur
was afwezig maar ook hij werd genoemd als Nederlands kampioen
door wethouder Marten van der
Veen die de plechtigheid leidde.
Buitenposters kunnen Zur af en toe
bewonderen, want soms wordt hij
door Tjitske gezadeld en dan rijdt ze

Broers behalen goud en zilver

op haar paard door ons dorp. “Zur
vindt het heerlijk” weet Tjitske zeker, “Paarden, en zeker een intelligente zoals Zur, zijn nieuwsgierig
en houden van afwisseling”. Op
de vraag of zij Zur voortrekt bij de
andere paarden luidt het antwoord:
”Nee, wij maken geen uitzondering
voor Zur. Alle paarden worden gelijk behandeld. Alleen zijn wij wel
geweldig trots op Zur”. Wij van de
BinnensteBuitenpost hopen dat
2014 sportief gezien net zo’n mooi
en succesvol jaar mag worden voor
Johannes, Tjitske en Zur. De eerste
twee koersen van dit jaar werden
alweer winnend afgesloten.
Is uw belangstelling gewekt?
Google dan maar eens Zur Beuckenswijk en u zult volop items
aantreffen. Op de website van drafsport.nl is Zur te vinden. En ook
op Facebook is er een pagina van
Frisia Hurddravers.

Huldiging
kampioenen
Woensdag 5 maart zijn de sportkampioenen van 2013 uit Achtkarspelen tijdens een feestelijke
bijeenkomst gehuldigd. Individuele
sporters en sportteams die een
nationaal of internationaal kampioenschap behaald hebben en in de
gemeente Achtkarspelen wonen
konden zich aanmelden. Wethouder Marten van der Veen sprak de
kampioenen toe en overhandigde
grote bossen bloemen en gevulde
enveloppen

Links Mauricio en rechts Mateo (eigen foto)

Vanaf links: oom Roel, Jorien en Jelte (eigen foto).

Hallo, ik heet Jelte Schaafsma. Samen met mijn opa en oom Roel gingen we naar vliegveld Eelde om pappa op te halen. Pappa was naar Sotsji
geweest voor zijn werk. Het vliegtuig landde. Plotseling komt er een mevrouw naar me toe met twee gouden medailles om haar nek. Ze zegt tegen mij “Hallo Jelte, ik heet Jorien”. Opa maakte snel een foto. Oom Roel
probeerde ook op de foto te komen, maar was net té laat. Even later kwam
Pappa er ook aan. Er komt binnenkort ook nog een meneer langs van de
BinnensteBuitenpost voor een interview met pappa Menno Schaafsma.
Dan zullen ze het hebben over de Olympische spelen in Sotsji.

De afgelopen weken hebben de broers Mateo en Mauricio Schouwstra-Atsma uit Buitenpost mee gedaan aan de turncompetitie voor jongens niveau
15-11 in Friesland. De jongens turnen voor GVV uit Feanwâlden. Zaterdag
werd tijdens de laatste wedstrijd in Harkema bekend wie de beste waren
in diverse categorieën. Mateo Schouwstra-Atsma komt uit in de categorie
benjamin niveau 11. In de strijd om de Friese titels mocht Mateo op het podium komen voor de gouden medaille en met een puntentotaal van 220,75
werd hij Fries Kampioen.
Bij de instap op niveau 11 turnt Mauricio Schouwstra-Atsma. Mauricio
turnde een zeer stabiele en nette wedstrijd maar Mauricio had zeer sterke
tegenstanders, ze waren aan elkaar gewaagd. In de competitie behaalde
Mauricio 216,95 punten en mocht op het podium komen om het zilver in
ontvangst te nemen.

Onder andere werd gehuldigd:
Johannes Kramer
Kampioenschap: Johannes Kramer is eigenaar en trainer van het
paard Zur Beuckenwijk. Het paard
wint de ene koers na de andere in
de drafsport. Zur Beuckenwijk is in
Nederland en Duitsland gehuldigd
als grasbaankampioen van 2013.
Johannes Kramer is gehuldigd als
Nederlands Kampioen eigenaarstrainer van 2013.
Foto’s van de huldiging zijn de vinden op onze website.

Hoveniersbedrijf

P. Douma

voor vakkundig snoeiwerk en tuinonderhoud

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

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

Openingstijden

De Binnenste Buiten Post

p a g i n a 13

Be d r ij v ig heid door Piet Pettinga

Be d r ij v ig heid door Piet Pettinga

Modeshow Buitengewoonbuitenpost

Dansschool Passion for Dance

De dames genoten zichtbaar van de modeshow
die op 17 maart in een
ongedwongen
sfeer
werd gehouden. De modellen showden met veel
enthousiasme de nieuwe
voorjaarscollectie . Veelal kleding gemaakt van
natuurlijke
materialen,
linnen katoen en viscose
en in prachtige voorjaarstinten.
Ook was er veel aandacht
voor de nieuwe collectie
Trippen schoenen. Het
zijn tijdloze modellen die
zich perfect aanpassen
aan de mode van nu.
De merken die geshowd
werden en worden zijn
o.a Oska,Ee Potempa,
Boris ,Normal Crazy en
Cincini met natuurlijk de
bijpassende accessoires.
Ook de tassen van Maria
la Verda kregen veel aandacht. Onder het genot
van een hapje en een
drankje konden de dames in een ongedwongen sfeer de nieuwe
collectie bekijken. Mocht
u nog belangstelling hebben om de laatste voorjaarsmodeshow bij te wonen dan bent van harte welkom.
Modeshow Buitengewoonbuitenpost 17 en 24 maart 19.45 uur in de winkel.

Jessica Brouwer – De Geus is op
11 jarige leeftijd begonnen met
dansen en heeft les gehad van de
grote namen in de danswereld,
zowel nationale als internationale
leraren en door het vele trainen
werd in 1995 de titel Nederlands
kampioen Youth behaald. Ze
danste niet alleen In Nederland
maar ook grote internationale
wedstrijden in Duitsland en in
Blackpool in Engeland. Nu na 18
jaar is het dansen weer in haar
leven gekomen, ze is weer gaan
trainen met haar partner Barry
Olthof om wedstrijden te gaan
dansen.
Dansleraar Omar Smids heeft
haar aangemoedigd om haar
kennis door te geven en een eigen dansschool te beginnen. Zo
gezegd, zo gedaan, hierdoor is
dansschool Passion for Dance
ontstaan en ze gaat les geven in
Buitenpost, Surhuisterveen en
Westergeest. Pas in september
starten de cursussen en voor die
tijd gaat Jessica o.a. langs scholen om ook kinderen kennis te laten maken met stijldansen, stijldansen is niet saai en kan
ook prima gedaan worden op de muziek van nu. Ook aan mensen met een beperking is
gedacht, voor deze mensen bestaat de mogelijkheid zich in te schrijven voor de G-klasse. U zult nog veel van Jessica zien en horen. Naast het aanbod van cursussen geeft ze
wedstrijdparen drie keer per week de gelegenheid om te kunnen trainen en privéles is
ook mogelijk, de eerstkomende vrije dansavond in Buitenpost, is op 3 mei in The Point.
Zie voor verdere informatie op de website www.dansschool-passionfordance.nl De redactie wenst ons allemaal veel plezier.

Brimzen
praat

Logica van de Nederlandse taal
Het meervoud van slot is
sloten, maar toch is het
meervoud van pot niet
poten. Evenzo zegt men
altijd: één vat, twee vaten,
maar men spreekt niet van
één kat, twee katen. Wie
gisteren ging vliegen, zegt
vandaag: ik vloog, dus zegt
u misschien van wiegen: ik
woog. Nee, pardon: want

ik woog, is afkomstig van
wegen, maar is nu: ik voog
een vervoeging van vegen?
Het woord zoeken vervoegt
men tot: ik zocht, dus hoort
bij vloeken dan misschien:
ik vlocht? Alweer mis, want
dit komt van vlechten,
maar ik hocht is geen goede vervoeging van hechten.
Bij roepen hoort riep, maar
bij snoepen geen sniep. Bij
lopen hoort liep, maar bij
kopen geen kiep. Evenmin
hoort bij slopen: ik sliep,
Want dat woord is afkomstig van slapen En zet nu
niet neer: ik riep bij het
rapen, want dat komt van
roepen en u ziet terstond,
zo draaien wij vrolijk in
het kringetje rond. Voor
raden komt ried, maar
van baden geen bied, Dat
komt weer van bieden, ’t is

te hopen dat u ’t ziet. Ook
hiervan komt bood, maar
van wieden geen wood. U
ziet de verwarring is groot.
Nog talloze voorbeelden
zijn te geven, want gaf
komt van geven, maar laf
niet bij leven. Men spreekt
van: wij drinken, wij hebben gedronken, maar niet
van wij hinken en hebben
gehonken. ’t Is: ik weet en
ik wist, maar schrijf niet
bij vergeten: vergist. Het
volgende geval is te bont,
want bij slaan hoort: ik
sloeg en niet: ik sling of ik
slond. Bij gaan hoort: ik
ging en niet van: ik gong.
En noemt men een mannetjesrat een rater? Neen, dat
gaat alleen op bij een kat
en een kater.

H et m o nument

P r ijs p uz zel

door Gryteke van IJsseldijk

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

C H O

C O L A D E

N K

I

U L P

E N E

E M

B V O

I

I

E R E

O A E S

K I

O

S

I

E

E C J

V T

I

T P
R I

S

K A

V S

T A I

O E

R D A A P

E V A

V E E P

O N G

E I

O O I

N W

E R A

D N E

B E M E S

M A S

E

G J

A N

E K

N N R R

L A

T E N I

S

E V A A R S

T

L L

april
chocola
maaien
ooievaars
takjes
voorjaar
bemesten
eieren
maart
park
tulpen
broeden
kievit
narcissen
pasen
vogels

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 18 april 2014

Oplossing prijspuzzel decembernummer.
Voorstraat 58: hoek Voorstraat - De Schepperstraat. Het monumentenregister vermeldt dat dit woonhuis met
aangebouwd kantoor in eclectische bouwtrant is opgetrokken. Het stamt uit het laatste kwart van de 19e eeuw
en was oorspronkelijk het voorhuis van een boerderij. A. Velding gemeentearchitect in Achtkarspelen verbouwde
het voorhuis van de voormalige boerderij tot zijn woonhuis en architectenbureau met gebruikmaking van bouwmateriaal van de gesloopte schuren. (foto: Hielke Boorsma)

De puzzel in het decembernummer heeft
correcte 36 inzendingen opgeleverd!
De oplossing luidde: nieuwjaarsduik.
De winnaar is: Tj. Zwart, De Ring 48.

De Binnenste Buiten Post
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Een impressie van NLdoet op zaterdag 22 maart

Het Oranje Fonds organiseert op 21 en 22 maart 2014, samen met duizenden organisaties
in het land, NLdoet; de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Ook in Buitenpost
kwamen vrijwilligers in actie. Jammer dat bij de diverse activiteiten sommige vrijwilligers,
die zich aangemeld hadden, toch op het laatste moment niet op kwamen dagen.
De brandweerauto’s krijgen een poetsbeurt.

Het opknappen van de oude motor spuit aanhangwagen van de brandweer.
De grote zaal van It Koartling wordt opgeknapt en geschilderd.

Een vitrine in het IJstijdenmuseum wordt
geploetst.

In de Kruidhof worden nieuwe planten in de grond gezet.

Bij scouting De Brimzen wordt een rek opgeknapt.

Schilderwerk in de Kruidhof.

Het tegelwerk bij de Kûpe wordt opnieuw gelegd.

Voorzichtig wordt een vitrine in het IJstijdenmuseum leeg gehaald.

De Rotaryclub Lauwersland maakt een labyrint in de Kruidhof.

Schuur en schilderwerk.

De foto’s op deze pagina zijn gemaak t door Hielke Boorsma.
M eer foto’s vindt u op onze website.
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Zet concrete stappen voor duurzaamheid
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5 april weer Repair Café

landelijke actie-organisatie URGENDA poogt daarin
verandering te brengen door het organiseren van allerlei activiteiten, zoals de Dag van de Duurzaamheid.

Sociaal-cultureel werk heeft o.a. als doel om mensen
zelfbewuster en krachtiger te maken, zodat ze als verantwoordelijk burger een bijdrage kunnen leveren aan
een samenleving, waarin iedereen tot zijn recht komt,
ook in de toekomst. Daarom steunt It Koartling bijvoorbeeld projecten en initiatieven die bijdragen aan een
duurzame samenleving.
Eén zo’n project is het Repair Café in It Koartling. Dat
is op 5 oktober 2013 begonnen en kan inmiddels een
succes worden genoemd. In het Repair Café draait het
allemaal om het (samen) repareren van kapotte spullen. Dat draagt bij aan een mentaliteitsverandering,
maar het Repair Café brengt mensen ook bij elkaar.
Wist u dat u bijvoorbeeld tijdens het Repair Café gewoon kunt binnenlopen voor een kopje koffie en een
praatje? Gezellig!
Dag van de Duurzaamheid.
Hoewel het Repair Café in Buitenpost en tal van andere plaatsen een succes is, gaat het met het duurzaam
maken van Nederland niet zo snel als wenselijk is. De

Door heel Nederland zullen op vrijdag 10 oktober 2014
duizenden duurzame activiteiten plaatsvinden, georganiseerd door particulieren, bedrijven, maatschappelijke
organisaties en overheden. Hierbij de oproep aan iedereen om samen met ‘it Koartling’ een activiteit te
ontwikkelen, waarmee de Dag van de Duurzaamheid
in Buitenpost – nèt als het Repair Café – een succes
wordt.
Ik spring over …
URGENDA is ook de initiatiefnemer van de campagne
‘Ik spring over …’ die mensen wil stimuleren om direct
concrete stappen te zetten naar een duurzamere levensstijl. De site www.ikspringover.nl biedt duurzamere varianten van dagelijkse handelingen.
Een greep uit de 11 acties waarop je kunt overspringen: een groene energieleverancier, een groene bank,
eigen energie opwekken met zonnepanelen of zonneboilers, eten van seizoensgroenten en fruit uit de regio,
een dag in de week geen vlees of duurzaam vervoer.
Je vindt op de site verder nuttige tips van diverse bedrijven en organisaties en kortingsacties. Hoe meer
mensen meedoen, des te beter, want: als iedereen
z’n schouders eronder zet wordt Nederland heel snel
duurzaam! Kijk voor meer informatie en nieuws op de
website van ‘it Koartling’: www.itkoartling.nl

Meer vrijwilligers nodig voor vrije inloop
De belangstelling voor de ‘harsenskrabjejûn’ (brainstormavond) voor jongeren op 3 maart in It Koartling viel
eerlijk gezegd zwaar tegen. Heel jammer. Niettemin
was de opkomst groot genoeg voor een leuke en zinvolle gedachtewisseling.
Vrije inloop voor scholieren.
De avond heeft tot een aantal concrete plannen en
afspraken geleid. Eén daarvan is dat ‘it Koartling’ dit
voorjaar start met een vrije inloop voor scholieren, te
beginnen op de vrijdagmiddag.
De inloop is bedoeld voor alle leerlingen van het voortgezet onderwijs (vmbo, havo of vwo), maar ook de
leerlingen van het mbo of het hoger (beroeps)onderwijs zijn welkom.
Nog vrijwilligers nodig.
Er heeft zich al een aantal vrijwilligers aangemeld
– zowel volwassenen als scholieren. Dat is heel fijn,

want daardoor kan de activiteit al snel starten. Om het
voortbestaan van de vrije inloop op langere termijn te
garanderen zijn er echter nog méér vrijwilligers nodig.
Daarbij wordt vooral gekeken naar volwassenen die
gedurende één middag per week (of vaker) gastheer
c.q. gastvrouw willen zijn.
Belangstelling hiervoor? Aanmelding kan eenvoudig en
snel via e-mail direct bij ‘it Koartling’ (vrijwilligerswerk@
itkoartling.nl), maar natuurlijk ook via de websites van Dyn Ynset en
de Vrijwilligerscentrale.
Kijk voor meer informatie en nieuws op de
website van It Koartling: www.itkoartling.nl
of scan de QR-code.

Kindersoos vrijdagavond druk bezocht
Samen plezier hebben
Nee, het tegendeel is eerder
waar: jongeren willen juist
heel veel en zitten vol energie.
De jongens en meisjes die
zich op dit moment inzetten
voor hun jongere dorpsgenoo
tjes zijn supergemotiveerd.
Het is een leuke en spontane groep waarin veel plezier
heerst. Dat alles dragen zij onbewust over aan de kinderen.

Op dit moment worden in It Koartling eens per veertien dagen op vrijdagavond activiteiten voor oudere
kinderen (de groepen 6, 7 en 8 van de basisschool) georganiseerd. Dat gebeurt door jongeren en het resultaat mag er zijn: de belangstelling voor de ‘Kindersoos’
is groot en de kinderen vermaken zich uitstekend!
Een groeiende groep jongeren vanaf pakweg 14 jaar
zorgt ervoor dat er iedere veertien dagen een leuke
kindersoos kan plaatsvinden. Dat al die moeite niet tevergeefs is blijkt uit het succes. Het toont bovendien
aan dat het klinkklare onzin is om te denken dat jongeren ongemotiveerd en ongeïnspireerd zijn – dat jongeren het liefst de hele dag willen rondhangen, niksen of
gamen en druk zijn met social media.

Waar zijn de ouders?
Het is alleen erg spijtig dat ouders of andere volwassenen
niet bereid zijn om eveneens
de handen uit de mouwen
te steken. Daardoor ligt de
begeleiding van de jongeren
momenteel volledig bij enkele bestuursleden. Dat zijn weliswaar óók vrijwilligers,
maar die hebben hun handen al overvol aan het bestuurswerk en alles wat daarmee samenhangt. Het
gevolg is dat de jongeren op minimale begeleiding en
ondersteuning kunnen rekenen, dat er tijdens de soosavonden onvoldoende back-up is en dat uiteindelijk de
continuïteit in het geding is.
Neem uw verantwoordelijkheid!
Wilt u dat er voor de kinderen in Buitenpost activiteiten
worden georganiseerd, óók als de kinderen straks ouder zijn en naar het vervolgonderwijs gaan? Kom dan
nú in beweging en neem uw verantwoordelijkheid.
Alleen dán kunnen deze en andere activiteiten blijven
plaatsvinden. U meldt zich eenvoudig aan via e-mail:
vrijwilligerswerk@itkoartling.nl. Doe het alsjeblieft nu!

Het is dan het weer de eerste zaterdag van de maand en dus zijn de specialisten van het Repair Café weer present vanaf 13.00 uur in It Koartling.
De vorige maand werden er weer diverse zaken gerepareerd.
Zo ging een mooie geluidsinstallatie, die niets meer deed, weer spelend
naar de eigenaar retour. We hadden een slecht onderdeel op het oog, wat
echter slecht bereikbaar was. Met enige inventiviteit werd dit toch vervangen. Een mooi moment toen alles weer prima bleek te werken. Het leverde een mooi bedrag in de pot op. Koffiezet machines blijken steeds weer
een kwetsbaar product. Deze keer geen Senseo’s, maar andere typen. Op
een gegeven moment hadden we een mooie verzameling staan! Ook hier
werden weer de nodige successen geboekt.
Leuk was te zien, dat we een aantal mensen al meerdere keren hebben
mogen begroeten. Als er iets gerepareerd is, smaakt dit kennelijk naar
meer. Naar het herstellen van kleding blijkt nauwelijks vraag te zijn. In overleg met de vrijwilliger die dit zou uitvoeren, hebben we dan ook besloten
hier mee te stoppen.
Aan het eind van de dag, zijn we altijd wel benieuwd wat er in de pot met
vrijwillige bijdragen zit.We hebben natuurlijk wel de nodige onkosten bij It
Koartling om het Repair Café draaiende te houden.
De naam zegt het al: het gaat om een vrijwillige bijdrage. Zelf vinden we
dat een bedrag van € 5,= toch eigenlijk wel het minimum is bij een geslaagde reparatie. Het is mooi te zien, dat er ook wordt gegeven, als de
reparatie niet is gelukt. Dat waarderen we zeer.
We zijn benieuwd wat u zaterdag 5 april allemaal komt brengen. We zien
u graag.
Voor meer info kijk ook eens op: http://www.itkoartling.nl/pages/repaircafe.html

Geef kind bouwstenen voor geluk
In de week van 13 tot
en met 19 april 2014
wordt er weer gecollecteerd voor het Nationaal Fonds Kinderhulp. Dit fonds zet zich
in voor kinderen die
door armoede of een
moeilijke situatie thuis
aan de zijlijn van onze
maatschappij staan.
Sociaal-cultureel centrum It Koartling coördineert de collecte van
Kinderhulp in Buitenpost.
Het Nationaal Fonds
Kinderhulp helpt kinderen die aan de zijlijn van de maatschappij staan met simpele bouwstenen - zoals een fiets, sport of een dagje uit. Hiermee legt Kinderhulp de
basis voor een gelukkiger leven.
Draag ook ùw (bouw-)steentje bij!
Dat kunt u doen door royaal te geven wanneer de collectant bij u aanbelt.
Maar u kunt zich ook aanmelden als vrijwilliger om zo een bijdrage te leveren aan de coördinatie. U helpt dan om de collecte soepel en succesvol te
laten verlopen. Ook collectanten zijn natuurlijk van harte welkom. U meldt
zich eenvoudig aan via e-mail: vrijwilligerswerk@itkoartling.nl.
Misschien is het goed om te weten dat een deel van de opbrengst van de
collecte in het dorp blijft en direct beschikbaar komt voor activiteiten voor
kinderen en jongeren die door It Koartling worden georganiseerd.
Kijk voor meer informatie op de website van It Koartling: www.itkoartling.
nl.
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A nne’s A nsichten van Anne van Lune
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Tuin( b e) leven
maart
Veelzijdigheid

Op deze fotoansichtkaart uit 1930 ziet u het karakteristieke NS - stationsgebouw van Buitenpost. Zoals u kunt zien was het rechthoekig
en hoog. Het middendeel had een puntgevel en op de verdieping drie gekoppelde rondboogvensters. Het station dateert oorspronkelijk
uit 1864 en is ontworpen door architect K.H. van Brederode. Tijdens de verbouwing in 1899 is de rechtervleugel er bijgekomen. U weet
misschien nog wel dat er in de jaren zeventig (en daarna) van de vorige eeuw aan de achterzijde van het station (tussen de Edisonstraat
en het perron) een gedeelte werd gebruikt als groentetuin door een NS-loketbeambte. In 1973 is het station gesloopt en vervangen door
het huidige tweekamerbungalowmodel van architect C. Douma.

Uit d e ou d e d o os

Klassenfoto 1960.
Bovenste rij vanaf rechts: Akkie Schregardus, Henk Poelman, Hepie Pilat, Hilda van der Werf, Franke Beiboer, Tiny Dijkstra, Riekje Bakker
en Midou van der Wal.
2e rij: Tineke Beerda, Bennie Holwerda, Marjet Postma, Sietse Sprinsma, Janny Kamstra, Roelie Schotanus, meester D.J. Beerda, Jannes Buwalda, Teuntje Rispens, Luit Kloosterman, Grietje van der Meer en Jannie Miedema.
3e rij: Kees de Vries, Albert van der Wal, Egbert Otten, ???, Jurjen van der Meer, Roel Kramer, Jan de Meer en Sippie Nettinga.
4e rij: Geertje Douma, Jan Veenstra, Marijke de Boer, Hidde Frankena, Janke de Haan, Popke Vlieg en Grietje van der Meer.
(foto: Juul Beerda)

Kamille. Symbool van
vreugde, tevredenheid
en goedheid. Eén van de
oudste geneeskruiden,
ultieme rustbrenger en
schoonheidsproduct.
Er bestaan veel soorten
kamille. Echte, roomse,
reukloze, gele, stinkende
en valse kamille. Dit zijn
zo maar een paar namen
uit deze bijzondere bloemenfamilie. De meeste
van u kennen de Echte
en de Roomse kamille.
De Latijnse naam voor
Roomse kamille, onze
plant van de maand, is
Chamaemelum nobile.
Roomse kamille is een
groenblijvende, winterharde en meerjarige
soort. De naam kamille
komt van het Griekse
woord voor ´grondappel´ en verwijst naar de bladeren die naar appel
ruiken. Roomse kamille wordt als geneeskruid het meest gebruikt in
Frankrijk, België en Groot-Brittannië, terwijl in Duitsland en Nederland
vaker Echte kamille wordt gebruikt. In Nederland komt de Roomse
kamille slechts sporadisch in het wild voor. U kunt hem zelf kweken in
een kruidentuin of in potten. De beste tijd om kamille te zaaien is eind
maart/begin april. Een andere manier van vermeerdering is stekken.
Een derde manier om kamille te verkrijgen is ‘scheuren´. Kamille is een
uitstekende borderplant en bloeit uitbundig in juli, augustus en september. Hij houdt van zanderige grond en groeit beter in de schaduw of
halfschaduw dan in de volle zon. De plant wordt ongeveer 40 centimeter hoog. Kamille is een van de oudste geneeskruiden, het was reeds in
de voorchristelijke tijd bekend en werd al in Middeleeuwse planten- en
kruidenboeken beschreven. Zij is een van de veiligste kruiden; de werking ervan is veelzijdig zonder veel bijwerkingen (echter: gebruik nooit
zomaar medicijnen tijdens de zwangerschap!). Het is geschikt bij elke
kwaal waarbij sprake is van een ontsteking. Het heeft geestelijk en lichamelijk een zeer kalmerend en krampopheffend effect en wordt gebruikt bij alle toestanden met spanning en ingewandsstoornissen. De
Egyptenaren droegen kamille op aan de zon en vereerden dit kruid boven alle andere vanwege zijn geneeskrachtige kwaliteiten. Griekse artsen schreven kamille voor bij koorts en vrouwenziekten. Ook wordt het
plantje als “plantengenezer” beschouwd, omdat wegkwijnende planten
opknappen als kamille ernaast geplant wordt. In de cosmetica wordt
de kamille gebruikt om zijn kalmerende en verzachtende werking.
Ook is kamille is een zwak bleekmiddel, de thee kan worden gebruikt
als haarspoeling. Blonde haren worden hierdoor lichter. Medicinale
toepassingen van kamille zien we terug in thee, crème en olie-extract.
Kamille thee staat bijvoorbeeld bekend als een goede manier om hooikoorts symptomen te verlichten. Een paar kopjes thee verminderen al
de symptomen. Van de bloemen van de kamille kunt u thee zetten, die
u op verschillende manieren kunt gebruiken. Denkt u hierbij aan opdrinken, spoelen, stomen of op de huid gebruiken. Thee van roomse kamille smaakt een beetje bitter. U kunt het beste de bloemen plukken op
de eerste dag dat ze open gaan en in de schaduw drogen. Op deze manier kleuren de bloemen niet donker. Als ze gedroogd zijn, dat kan een
paar dagen duren, is de bloem maandenlang houdbaar. Meestal worden kruiden en bloemen maximaal een jaar bewaard, tot de volgende
oogst. Het schijnt dat de geneeskrachtige werking het sterkst is als u de
bloemen plukt vóór 24 juni (Sint Jan), als de zon op haar hoogste punt
is gekomen. Als daarna de dagen korter worden neemt de werking af,
want ‘ dan wateren de heksen over de plant’, zoals de folklore vermeldt.
Dus: oogst op tijd!
Bernadette Deijs

Dave
Door

Kijk! De eerste
lenteplantjes
komen al naar
boven!

Phoe! Gelukkig
heeft die plant er
geen last van!

Complete boxspring Versailles
Bestaande uit: hoofdbord Versailles, 2x 80x200
boxspring DD30 vast, 2x 80x200 pocketveermatras
DD300, 1x 160x200 topper de luxe en 2x potenset.

€ 2.599,-

DroomDomein is de beste slaapformule van Nederland. Zij staat voor uitstekende kwalteit voor direct
de beste prijzen op het gebied van boxsprings, ledikanten, linnenkasten, matrassen, bedtextiel en bedbodems.
Ledikant Oppland
Robuust eiken in de kleur
Rhino. In diverse maten
en uitvoeringen leverbaar.
Zoals afgebeeld 180x200 cm

€ 799,-

Schuifdeurkast Imbrinis
Leverbaar in diverse kleuren,
breedteen hoogte maten.
Exclusief verlichtingen spiegel
die zijn tegen een kleine
meerprijs leverbaar v.a.

€ 429,-

Nachtkastje
Met 1 lade

€ 199,-

Dekbedovertrek Kyo
100% Katoen satijn en drie
maten leverbaar, 140x200 cm

Complete boxspring Phoenix
Bestaande uit: hoofdbord, 2x
boxspring basic 20 cm bies, 2x
pocketveermatras, 1x topper en
1x potenset. V.a.

€ 1.899,-

€ 59,95

H 223 cm

H 235 cm

B 151 cm

v.a. 429,-

v.a. 489,-

v.a. 519,-

B 181 cm

v.a. 489,-

v.a. 499,-

v.a. 549,-

B 201 cm

v.a. 499,-

v.a. 529,-

v.a. 569,-

B 225 cm

v.a. 559,-

v.a. 589,-

v.a. 629,-

B 250 cm

v.a. 569,-

v.a. 599,-

v.a. 649,-

B 280 cm

v.a. 579,-

v.a. 619,-

v.a. 669,-

B 300 cm

v.a. 619,-

v.a. 659,-

v.a. 699,-

B 350 cm

v.a. 819,-

v.a. 859,-

v.a. 919,-

Dekbed Klimaat 6
Prachtig syntetisch 4-seizoenen dekbed.
Anti-allergisch en in vele afmetingen leverbaar.
140x200 cm

€ 69,95

GRATIS BED T.WV. € 1.298

Bij aankoop van 2 TEMPUR matrassen
en 2 elektrisch verstelbare bedbodems
krijgt u de bedombouw met hoofdbord
uit de Prestige of Duet Bedcollectie
cadeau!

H 197 cm

€ 39,95

Donsen hoofdkussen Natuur 6
Comfortabel hoofdkussen voor een gezond
en verantwoord slaapklimaat

2
10.000 m
wonen, slapen
& keukens

Voorstraat/Irenestraat, BUITENPOST (0511) 54 44 44
www.kapengawonen.nl

reeds
45 jaar!

Maandag t/m donderdag 09.30 - 18.00 uur • vrijdag 09.30 - 21.00 uur • zaterdag 09.30 - 17.00 uur • zondag gesloten

