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Koningsdag

De feestweekcommissie had zit weer ingezet om op Koningsdag festiviteiten te organiseren. De burgemeester opende de dag, Er was een aubade en een optreden
door Concordia. Kinderen hadden hun best gedaan om hun ﬁetsen zo mooi mogelijk te versieren (te zien op bovenstaande foto). Verder was er nog een vrijmarkt,
en een voetbaltoernooi. In de feesttent kon genoten worden van muziek.

Va n d e re d a c t i e Ontwikkelingsplan Buitenpost
Varia

Dit nummer bevat vele artikelen
en wetenswaardigheden van diverse aard. Het kostte moeite een
en ander op zijn plaats te krijgen.
Wij dachten de vacature van secretaris van onze redactie in een
mum van tijd vervuld te hebben.
Dat viel helaas tegen. Waarschijnlijk dat er elders in dit blad een
herhaalde oproep staat. Het idee
bestond dat het moeilijker zou
zijn een nieuwe penningmeester
te vinden. Nu lijkt het er op dat er
in die functie op goede wijze kan
worden voorzien. Wij kunnen daar
hopelijk binnenkort meer over
berichten. De redactie bezocht de
jaarvergadering van Plaatselijk
Belang in Haersmahiem op 9 april
jongstleden. Een verslag hiervan
kunt u op een andere pagina lezen. Een bijzonderheid was toch
wel dat een correspondente van
onze dorpskrant de Silveren Brims
kreeg uitgereikt. Jannie Jensma
van Het Behouden Huis was de gelukkige. Een stille kracht die deze
onderscheiding door haar vele
verdiensten verdiende. Een Brims
blijft een bijzondere vlieg, want
op het moment dat hij opgespeld
zou worden, was hij gevlogen. Het
was even een heel gevlieg om het
zilveren exemplaar op de juiste
plek te kunnen laten schitteren.
Een goed van de tongriem gesneden panel liet zijn visie horen over
de zorg voor mensen die dat nu,
maar vooral in de nabije toekomst
in Buitenpost nodig hebben. Omdat betrokken partijen daarover
intensief gaan praten, is er vanuit
onze redactie op aangedrongen
om daarvan verslag te doen in De
Binnenste Buiten Post. Op die manier betrek je het hele dorp bij dit
belangrijke onderwerp.

De gemeenteraad werd op 3 april jongstleden nader geïnformeerd over plannen voor
de verdere opwaardering van ons dorp.
Niet alleen wat betreft de concrete aanpak,
maar ook over de ﬁnanciële verwikkelingen
als subsidies en soortgelijke geldstromen.
Terugblik
In de Binnenste Buitenpost van september
2011 kon onze redactie melding maken van het
feit dat er in de plaats van een ondergrondse
fietstunnel bij het station een voetgangersbrug
zou worden gerealiseerd (zie foto) met een goot
om de fiets mee naar boven en naar beneden
te kunnen nemen. Deze luchtbrug zou toen,
volgens verwachting, begin 2014 gerealiseerd
zijn. De lucht is er al wel, maar de brug niet. De
beoogde extra parkeerplaatsen voor auto’s zijn
ook nog niet aangelegd, terwijl de financiële
middelen voorhanden waren, anders spreek je
als gemeentebestuur geen verwachtingen in
tijd uit.
Vooruitblik
De financiën vormen het probleem. Die zijn
helaas niet altijd beschikbaar als je ze nodig
hebt. Het gemeentebestuur ziet het opkrikken
oftewel het op een hoger peil brengen van Buitenpost in deelprojecten, een samenhang in de
aanpak van de Voorstraat, het stationsgebied,
het centrumplan en De Kruidhof. Het ligt voor
de hand dat men daar de financiën zoveel mogelijk op wil aanpassen. Het ene werk met het
andere combineren, zodat je tot win-winsituaties komt. Voor dit, zeg maar, overkoepelende
project reserveerde de raad in december 2012
het nodige kapitaal. Daarbij werd het onderlinge verband tussen de projecten bekrachtigd.
Voor de Voorstraat en het stationsgebied zijn
kredieten beschikbaar gesteld. Voor de overige projecten nog niet. Door een samenhang
in de onderdelen te creëren, krijgt het geheel
een toegevoegde waarde voor de regio, zo is
de redenering en kan het een en ander worden
ingediend ter verkrijging van een bijdrage uit
provinciale middelen.

Voortgang ﬁnanciën
De herinrichting van de Voorstraat is begroot op
€ 1.360.000,- Het centrumplan op € 420.000,-.
Stationsgebied: € 1.120.000,-. Omgeving Kruidhof: € 600.000,-. Opgeteld: € 3.500.000,- Eenzelfde bijdrage van de provincie plus een bedrag van € 140.000,- voor de herinrichting van
de Voorstraat, maakt een totaalbedrag van: €
7.140.000,-. Omdat de gemeente nog niet voor
alle kosten dekking heeft, wordt de zoektocht
naar externe financieringsbronnen voortgezet,
zelfs op Europees niveau, ondanks het gegeven
dat de aanbesteding op civieltechnische werken een meevaller opleverde van € 219.000,Een tegenvaller deed zich voor bij de werkzaamheden aan de Voorstraat. De bestaande
fundering bleek geen stabiel geheel te zijn. Om
toekomstige verzakkingen te voorkomen, is de
oude fundering volledig vervangen. De aanvankelijke meevaller ontpopte zich in de vorm van
meerkosten.

Daarna kan in de tweede helft van 2015 en in de
eerste helft van 2016 het opwaarderen van het
zuidelijke stationsgebied worden uitgevoerd.
Hier gaat nog wel een verzoek om subsidie aan
de provincie vooraf.
De Kruidhof
Voor de noodzakelijke vervolgstappen worden
de mogelijkheden onderzocht voor deelname aan een Europees samenwerkingsproject.
Deze actie vloeit voort uit het voorstel in de
toekomstvisie voor De Kruidhof om de financiering van de ontwikkelingen deels met Europees
geld te organiseren. In de opstelling van een
investeringsprogramma zal de relatie met de
directe omgeving worden meegenomen.
Conclusie
De upgrading van Buitenpost zal letterlijk en
figuurlijk nog heel wat voeten in de aarde hebben.

Centrumplan
De inrichting en de uitstraling van het centrum
vraagt om nadere aandacht. Oorspronkelijk waren er plannen voor de ontwikkeling van twee
nieuwe supermarkten in het hart van ons dorp.
Dit plan bleek qua grondposities niet (eenvoudig) te kunnen worden gerealiseerd. Het gemeentebestuur beraadt zich met de betrokken
partijen op alternatieven en verwacht hier in de
loop van 2014 meer duidelijkheid over te kunnen geven, zodat ook voor dit plan een aanvraag
om subsidie kan worden ingediend.
Krediet stationsgebied
Op 8 september 2011 stelde de gemeenteraad
een krediet beschikbaar voor de uitbreiding van
het parkeerterrein aan de noordzijde van de
spoorbaan en het bouwen van een voetgangersbrug. Het opwaarderen van het stationsgebied is nog steeds gaande met Prorail en de NS.
Hiervoor wordt zomer 2014 een concreet plan
verwacht. Als de raad zich hierin kan vinden,
kan de start tot uitbreiding van de parkeerterreinen nog dit jaar plaatsvinden. De voetgangersbrug kan dan begin 2015 worden gerealiseerd.

Voorbeeld van de brug over het spoor.
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Boottocht Rode kruis

Wie gaat ermee varen op dinsdag 17 juni? Afdeling Smallingerland en
Achtkarspelen van het Rode Kruis organiseert deze jaarlijkse boottocht.
We zijn onderweg van 9.30 tot 17.30 uur. Aanmelden kan bij: mw. A. Vries
(0511-544410).

Reünie Nieuw Toutenburg
Verpleeghuis Nieuw Toutenburg bestaat dit jaar 55 jaar. Het jubileum wordt
op 14 juni 1014 gevierd met een reünie. Oud-medewerkers, familieraadsleden en cliëntenraadsleden zijn van harte welkom.
Het programma op 14 juni duurt van 10.00 tot 16.00 uur. Belangstellenden
kunnen zich per e-mail aanmelden via geertje.van.dijk@znb.nl of schriftelijk
via het secretariaat van Nieuwe Toutenburg. In beide gevallen moeten volledige naam en adres worden vermeld.
Deelname aan de reünie kost € 15. Dit bedrag dient tegelijk met de aanmelding te worden overgemaakt op bankrekeningnummer NL 23 ABNA
0512429030 van personeelsvereniging Pervenito. Deelnemers ontvangen
begin juni het volledige programma en een deelnemerslijst.
Voor meer informatie:
Geertje van Dijk, secretaresse Nieuw Toutenburg
Telefoon: (0511) 479307, E-mailadres: geertje.van.dijk@znb.nl

Veel zorg over de zorg - Ledenvergadering Plaatselijk
Belang Buitenpost buitengewoon goed bezocht
Blij verrast was het bestuur van
Plaatselijk Belang Buitenpost
(PBB) met de grote opkomst
tijdens haar ledenvergadering
afgelopen woensdag 9 april.
Ruim 80 belangstellenden vulden de grote zaal bijna volledig
in verzorgingshuis Haersmahiem. Zonder twijfel had dit te
maken met het mini-symposium dat door PBB voor later op
de avond was georganiseerd
over de toekomst van de leeftbaarheid in Buitenpost. Het
bleek een informatieve en nuttige avond die mogelijk een vervolg zal krijgen.
Als eerste werd het huishoudelijk
Het nieuwe bestuur van Plaatselijk Belang Buitenpost, van links af: ArnoldJan Ruisch,
deel van de vergadering afgehanAndré van der Laaken, Herman Bergervoet, Geertje van Dijk, Hans de Vries, Leonie Kradeld en werden de verslagen van
mer, Marianne Rigter en Johan Kootstra.(foto: Hielke Boorsma)
de secretararis en de penningmeester doorgenomen. De conclusie die hieruit getrokken kon worden is dat PBB in
Na de pauze was er een informatieve samenspraak
veel plaatselijke zaken een rol speelt en die betrokmet vier deskundigen over de leefbaarheid van Buikenheid is nog steeds groeiende. Bij het onderwerp
tenpost in de komende vijf tot tien jaar. Riekele Heida
bestuurszaken nam voorzitter Auke Attema na negen
van woningbouwstichting Achtkarspelen, Roeli Mosjaar bestuurslidmaatschap, waarvan twee als uiterst
sel in haar functie als directeur van zorggroep de Friebetrokken en actieve voorzitter, afscheid van PBB. Hij
se Wouden, Bothilde Buma als voorzitter van zwemkreeg hiervoor een hartelijk dankwoord. Eerder dit
bad De Kûpe en Hink Speulman van Stichting Sociaal
jaar had Jan-Klaas Gatsonides al afscheid van PBB
Cultureel Werk It Koartling gaven ieder hun kijk op de
genomen. Als nieuwe aanvoerder van het bestuur
grote veranderingen die er ook plaatselijk nivo gaan
werd Hans de Vries benoemd, deze was tot voor kort
komen in het wonen, de zorg en het welzijn. De overnog voorzitter van de Feestcommissie. Daarnaast
heid reorganiseert en bezuinigt en om dit te comkwam Arnold-Jan Ruisch de gelederen versterken.
penseren wordt verwacht dat de burger een groter
Hiermee is het bestuur weer compleet en ook nog
deel van de verantwoordelijkheid daarvoor, over gaat
eens behoorlijk verjongd.
nemen. Duidelijk voelbaar was de grote zorg over de
toekomst van de zorg in het publiek.

L aa t s te (fo to)n i e u w s!
Onder andere foto’s van
de Koningsspelen en Koningsd ag
w w w.binnenbuitenp ost.nl (k lik o p d e ond erste
b alk van d e d or psk rant )

Boekverkoop bij bibliotheek
Van 12 t/m 24 mei houdt Bibliotheken Noordoost Fryslân boekverkoop. Er
kan gekozen worden uit diverse afgeschreven materialen, zoals prentenboeken, stripboeken, jeugdboeken, informatieboeken, romans, luisterboeken en dvd’s. Alles kost €1,- per stuk. Zo kan men op een goedkope manier een leuke vakantievoorraad aanleggen. De boekverkoop vindt plaats
tijdens de openingsuren in de bibliotheken van Buitenpost, De Westereen,
Dokkum, Hallum, Kollum, Schiermonnikoog en Surhuisterveen.

Jannie Jensma ontvangt de Sulveren Brims
(foto: Hielke Boorsma)

Ieder jaar wordt tijdens de ledenvergadering van PBB
de Sulveren Brims uitgereikt. Het is een ereteken
voor een plaatselijk en langdurig actieve vrijwilliger
in het Buitenposterse. Ditmaal werd de onderscheiding Janny Jensma-Dijkema opgespeld. Als een van
de initiatiefnemers van de cultuurwerkgroep Het Behouden Huis probeert zij onverdroten en met enthousiasme meer cultuur in Buitenpost te brengen. Zij, en
met haar alle (voormalige) leden van de werkgroep,
kregen veel lof voor deze al bijna 15 jaar durende belangeloze inzet.

Waarschijnlijk gaat op niet al te lange termijn Haersmahiem verdwijnen en wat ervoor in de plaats
komt is nog onduidelijk. De zorg zal anders uitgevoerd gaan worden. De insteek van de overheid
hierbij is dat de burger zo lang mogelijk zelfstandig
moet blijven. En ook dat er meer werk in de zorg
door vrijwilligers en mantelzorgers in de thuissituatie
verricht gaat worden. Het wonen van en de zorg voor
hulpbehoevenden wordt daarmee steeds meer gescheiden. Vanzelfsprekend zal dit gepaard gaan met
tal van ingrijpende consequenties en mogelijke risico’s. Tijdens de bespreking werd onmiddellijk duidelijk dat het nodig is dat de plaatselijke instellingen en
organisaties op dit vlak, in de toekomst meer zullen
moeten gaan samenwerken. De bereidheid hiertoe
werd overigens direct door de verschillende panelleden uitgesproken.
Bij dit belangrijke onderwerp is er echter nog veel
onzeker. Maar dat er tegelijk grote behoefte aan informatie over het onderwerp is werd door tal van
verontruste vragen uit het publiek onderstreept. De
leiding van dit kleine symposium was in de kundige
handen van Hylke-Jan Ellens. Deze sloot de avond af
met de oproep aan de vertegenwoordigers van de
verschillende organisaties om op korte termijn publiekelijk er verder over door te praten en daar met
instemming op werd gereageerd. In de beleving van
PBB was de avond daarmee een succes en ze kijkt
met interesse uit naar het vervolg.

D e foto
Gastgezinnen gezocht voor kansarme kinderen

Roel Roosma bewoner van Boelensstate is 28 maart 90 jaar geworden, hij werd gefeliciteerd door Geert Mollema en Janke de Bruin van het bewonerscomité
(foto: Hielke Boorsma)

Nederlandse kinderen zijn volgens onderzoek de gelukkigste kinderen ter wereld. Niet verwonderlijk: de
meeste kinderen groeien op in een financieel welvarende omgeving, met ouders die hen meer dan voldoende aandacht en liefde schenken. Helaas zijn er
nog heel veel kinderen in de rest van de wereld, maar
ook in Nederland, voor wie dat allemaal niet vanzelfsprekend is.

hoeft u beslist geen buitengewone dingen te ondernemen. Het gaat vooral om rust en regelmaat, om liefde
en aandacht.

Al meer dan 50 jaar richt Europa Kinderhulp zich op
deze categorie kinderen. Iedere zomer brengen
ca.1.500 kinderen uit binnen- en buitenland dankzij
onze stichting een onvergetelijke vakantie door bij een
Nederlands vakantiegastgezin. Een jaarlijks hoogtepunt in het weinig rooskleurige bestaan van deze kinderen.

Data van de verschillende kinderreizen in Friesland:
Franse kinderen: 5 juli – 25 juli en 19 juli – 7 augustus
Duitse kinderen: 21 juli – 8 augustus, 1 – 18 augustus,
4 – 22 augustus
Belgische kinderen: 14 juli – 1 augustus
Nederlandse kinderen: 21 juli – 8 augustus

Ook dit jaar zijn we in de regio Friesland op zoek naar
mensen die graag tweeënhalve week een Frans,
Duits, Belgisch of Nederlands kind bij hen thuis willen
laten logeren. Om het kind een fijne vakantie te geven

Denkt u daarom bij het plannen van de komende zomervakantie eens aan de mogelijkheid een kind dat
het niet zo goed heeft als uw eigen kinderen, de vakantie van zijn leven te geven.

Meer informatie op www.europakinderhulp.nl of stuur
een e-mail naar friesland@europakinderhulp.nl. Voor
telefonische informatie kunt contact opnemen met
Joke de Vries, 058-2573612.

Al gelezen?

™

> Uit handen van voorzitter Hans Spekman
van de PvdA kregen Jaap en Dinie Coerse
uit Buitenpost op 16 maart in Drachten de
Zilveren Speld van verdienste uitgereikt. Het
echtpaar is al zestig jaar lid van de Partij van
de Arbeid en hebben zich al die tijd voor de
partij ingezet. Spekman roemde de generatie van Jaap (85 jaar) en Dinie (90 jaar), de
generatie die na de tweede wereldoorlog
aan de basis stond van de sociaaldemocratie en de sociale wetgeving. Het publiek
beloonde het echtpaar Coerse met een
staande ovatie voor zoveel inzet voor de
sociaaldemocratie.
> Een fietser is in de vroege ochtend van
maandag 24 maart door een auto aangereden op de Akkelei in Buitenpost. Het slachtoffer reed op het fietspad langs Lutkepost
en wilde oversteken. Op datzelfde moment
reed de automobilist op om linksaf te slaan.
De automobilist kwam met de schrik vrij
maar de fietser kwam op het wegdek
terecht. Hij is met een bekkenfractuur per
ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Het verkeer had enige hinder van het
ongeval en werd door de politie in goede
banen geleid.
> Acht raadsleden van de gemeente Achtkarspelen hebben vorige maand tijdens de
bijzondere raadsvergadering op 25 maart
afscheid genomen. Drie vertrekkende raadsleden kregen uit handen van burgemeester
Gerben Gerbrandy een Koninklijke Onderscheiding. Zij zijn benoemd tot Lid in de Orde
van Oranje-Nassau. Atty Sietzema-de Haan
(FNP) ontving de onderscheiding, omdat zij
20 jaar lid is geweest van de gemeenteraad.
Tsjikke Krol-Buma (CDA) en Sietse Miedema
(CDA) waren beide sinds 2002 raadslid en
namen na 12 jaar afscheid van de raad.
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Kunst in de kerk in de 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’. Aanmelding hiervoor is nog mogelijk tot 6 juni.
In het vorige nummer van de Binnenste Buiten Post is uitvoerig beschreven hoe we de expositie dit jaar willen samenstellen. Amateurs die nog
niet eerder hebben deelgenomen krijgen voorrang. Zij mogen maximaal 5
stukken exposeren. Zij die wel eerder hebben geëxposeerd mogen zich
ook opgeven, maar het moet dan om werken gaan die niet eerder in de
kerk hebben gehangen. Het aantal is afhankelijk van het aantal opgaven.
Wij verzoeken mensen die zich naar aanleiding van het eerste artikel hebben aangemeld op het e- mailadres van Jacomijn Steen en daar geen reactie op hebben gehad, zich nogmaals aan te melden, maar dan op onderstaand (correcte) e-mailadres. Onze excuses.
De commissie.
Aanmelding:
Tineke de Boer
Jacomijn Steen
Loes van Dam
Anja Kuipers
Meine Hamstra

info@tinekedeboer.com		
jacomijnsteen@gmail.com		
loesvandam@hetnet.nl		
anja-w-kuipers@hotmail.com
mhamstra@telfort.nl		

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

D e foto

PBB Van de bestuurstafel...
April 2014
Het bestuur van Plaatselijk belang Buitenpost was blij verrast door
de grote opkomst tijdens de ledenvergadering van 9 april j.l. Gelukkig
was de zaal van Haersmahiem groot genoeg om de meer dan 90 gasten
goed te ontvangen. Het idee van onze voorzitter Auke Attema bleek dus
aan te slaan: een minisymposium over de ontwikkelingen van de voorzieningen in Buitenpost en de samenhang daarin. Een mooier afscheid
van een gedreven voorzitter is niet te bedenken. Auke is 9 jaar actief geweest voor Plaatselijk Belang, waarvan twee jaar als voorzitter. Auke,
nogmaals bedankt voor je inzet. De interesses en betrokkenheid van
Auke worden in het bestuur behartigd door de nieuwe leden: Arnold
Jan Ruisch die zich zal toeleggen op de ruimtelijke ordening en Hans
de Vries, de nieuwe voorzitter, die de samenhang in het oog zal houden.
Het idee voor een dierenweide in Buitenpost heeft een leuke respons gehad. Volwassenen en kinderen hebben zich aangemeld om mee te doen.
Onlangs was er een eerste bijeenkomst, waarbij besloten is om een
stichting te vormen en op excursie te gaan naar de andere dierenweides in onze gemeente. Daar kunnen we leren waaraan je moet denken
als je een dierenweide wilt beginnen én succesvol wilt onderhouden.
Hoe vindt je bijvoorbeeld fondsen voor de inrichting en voor het voer.
Zo kwamen er veel meer vragen aan de orde, die we misschien op de
excursie naar Surhuizum en Surhuisterveen beantwoord zien.
Zijn er meer dierenvrienden die mee willen doen? Graag! U kunt zich
aanmelden bij onze secretaris: leoniekramer@live.nl
Namens het bestuur van Plaatselijk Belang Buitenpost,
Marianne Rigter

Bingo voor goed doel

COLOFON
Jaargang 15, nr. 6, april 2014
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.

Bij de herdenking werden door de kinderen van de basisscholen uit Augustinusga en door
burgemeester Gerbrandy bloemen gelegd. Er was ook nog een oud-soldaat, de heer De
Boer uit Veenwouden, aanwezig. (foto: Hielke Boorsma)

Op zaterdag 24 mei wordt er in de PKN Kerk Buitenpost een Bingo georganiseerd. Voor de jongens en meisjes onder de 18 jaar op middag van
14.30 tot 17.00 uur en voor iedereen boven de 18 jaar van 19.00 tot 21.30
uur.
De kosten voor de kinderen zijn 5 euro. Dit is inclusief 5 x een ronde bingo,
drinken in de pauze met een zakje chips en voor onderweg naar huis een
zakje snoep. Er zijn leuke prijsjes te winnen, oa een cadeau kaart van een
grote speelgoedwinkel. Neem je vrienden mee! Voor de 18 + zijn de kosten 8 euro. Dit is inclusief koffie of thee met cake bij binnen komst of in de
pauze, 6 ronden bingo en nog een glas fris. Ook zal er wat lekkers op de
tafel staan. Hier zijn natuurlijk ook mooie prijzen te winnen, oa een lekkere
drooge worst of een heerlijke taart. Wij hopen dat jullie allemaal komen.
Het gaat bovenal natuurlijk om het gezellig bij elkaar zijn!!
De opbrengst van deze georganiseerde bingo door de Diaconie PKN Buitenpost gaat volledig naar het goeie doel: Broeders van Taizè in Bangladesh, project 2014.

Oplage:
2800 exemplaren
verschijnt 11x per jaar

Benefietconcert symfonieorkest Mira Kidspraise

Kopij:
Postbus 30, 9285 ZV Buitenpost
of de kopijbus bij ‘The Readshop’
E-mail: bibupost@gmail.com
Website: www.binnenbuitenpost.nl

Het Groninger studenten-symfonieorkest Mira geeft op zaterdagavond
24 mei a.s. in de Fonteinkerk in Buitenpost een bijzonder benefietconcert
waarvan de opbrengst is bestemd voor het Zuid-Afrikaanse aidscomité
Khothatsong.

Redactie:
Wim Ausma		
Lolkje Boorsma
Johan Kootstra
Piet Pettinga		
Cathy Pot		
Liesbeth Ribbink

Over het Groninger Studentenorkest Mira
Het symfonieorkest Mira bestaat uit enthousiaste studenten met een passie voor muziek. Naast hun studie aan de Rijksuniversiteit Groningen, de
Hanzehogeschool en het Prins Claus Conservatorium repeteren zij iedere
week op donderdagavond.
Mira geeft twee keer per jaar een concert in De Oosterpoort in Groningen.
Daarnaast zijn er enkele concerten elders in het noorden, zoals dit aankomende benefietconcert in Buitenpost. Het programma van Mira bestaat
doorgaans uit een ouverture, een solowerk dat uitgevoerd wordt met een
talentvolle jonge solist, en een symfonie. Meer info: www.gsomira.nl

tel. 541658
tel. 06 15500493
tel. 541322
tel. 540014
tel. 544988
tel. 543948

Correspondentie:
redactie.bibupost@gmail.com
Advertentieacquisitie:
Inlichtingen over advertenties: Ursula
Groenhart, tel. 06 48939919,
e-mail: ursulagroenhart@upcmail.nl.
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Op zondag 18 mei is het zover! Dan wordt er weer een kidspraise gehouden in de Christengemeente te Buitenpost. We gaan deze ochtend met
elkaar zingen, dansen, plezier maken en natuurlijk leer en hoor je ook over
God. Ben je al nieuwsgierig geworden? Kom dan maar kijken op zondag
18 mei in het Lichtbaken aan de Marconistraat 5. Het begint om 10.00 uur
en.. vergeet natuurlijk niet je vriendjes, vriendinnetjes en familie mee te
nemen.

H et m o nument

Op zaterdag 24 mei presenteert Mira, onder leiding van dirigent Frans-Aert
Burghgraef en met medewerking van solist Danna Paternotte (op viool),
werken van Franz Schubert, Claude Debussy, Ernest Chausson en Robert
Schumann.
Over Stop Aids Zuid-Afrika, Buitenpost
Het concert van GSO Mira in Buitenpost is een benefietconcert: de opbrengst van deze spetterende avond, vol klassieke muziek, is bestemd
voor het Zuid-Afrikaanse aidscomité Khothatsong. De hulpverleners van
Khothatsong verlenen in de township Soshanguve thuiszorg aan zo’n 100
aidspatiënten en hun families. Ook vangt Khothatsong een aantal weeskinderen op. Daarnaast zet Khothatsong in op voorlichting en preventie
rond hiv/aids. In de bijlage vindt u meer informatie over het waardevolle
werk van Khothatsong in Zuid-Afrika (een project van de landelijke organisatie De Verre Naasten).
Leden van de Fonteinkerk in Buitenpost hebben de uitdaging aangegaan
om in twee jaar tijd een bedrag van € 20.000,- in te zamelen voor Khothatsong. Dit gebeurt onder de noemer ‘Stop Aids Zuid-Afrika’. Sinds maart
2013 zijn er, gecoördineerd vanuit het actiecomité, al verschillende acties
georganiseerd, zoals het wandelen en fietsen van de Elfstedentocht, 24
uur niet-eten, auto’s wassen, kopergeld verzamelen, stamppot eten, volleyballen, klaverjassen en oliebollen bakken (zie: www.gkvbuitenpost.nl/
gemeente/project-khothatsong). Het benefietconcert van GSO Mira is de
nieuwste actie voor Khothatsong.

Voorstraat 60. Dit perceel is het laatste monument dat in het register van rijksmonumenten is beschreven. Dit rijk gedecoreerde woonhuis met artsenpraktijk uit het eerste kwart
van de 20e eeuw, ontworpen in de trant van de Chaletstijl door A. Velding, is in opdracht
van dokter Dijkhuis gebouwd rond 1907. Later bewoonde huisarts Van Helden dit pand
vele jaren. (foto: Hielke Boorsma)

Irene & Bildtstar
10 kilo
€ 4,95
Rode Star
10 kilo
€ 5,95
Spinazie
500 gram € 0,69
Volop asperges & aardbeien
Volg ons ook op facebook
Kerkstraat 24

Tel. 0511 540004
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Alleen ga je sneller, samen kom je verder
door Nelleke Kemps-Stam

Dorpsdichter Suzan Bosch verbindt mensen met elkaar

In de Middeleeuwen trokken straatartiesten langs herbergen en
jaarmarkten om het volk te vermaken. De minstreel was bijvoorbeeld zo’n rondreizende kunstenaar. Hij vrolijkte de boel op met
muziek en zang. Soms was een minstreel in vaste dienst bij een
kasteel, waar hij muziek maakte en verhalen vertelde over actuele
gebeurtenissen en personen. Ook Achtkarspelen benoemt sinds
2009 wâlddichters. ‘Om het culturele en literaire leven te stimuleren’, aldus de gemeente. We stellen Suzan Bosch aan u voor en
vragen haar hoe ze de functie als derde dorpsdichter denkt in te
vullen.
Kracht is als zaad
ontkiemt op eigen tijd
-kent vele gedaanten, maar immer
eenvoudig,
vanZelf

Krêft is as sied
ûntkimet op eigen tiid
-kent in protte stalten, mar jimmer
ienfâldich,
fanSels

In de kwetsbare belofte
is waar haar schoonheid schuilt
ligt klaar om open te gaan
kracht ís, altijd.

Yn ‘e kwetsbere belofte
is wêr ’t har kreazens skûlet
leit klear om iepen te gean
krêft ís, altyd.

Koppelaarster
Suzan Bosch is een veelzijdig
mens. Op een sociale netwerksite
wordt ze gepresenteerd als: innovatiepsycholoog, papierschepper,
dichter, van nature creatief, verbindend en vol vertrouwen. “Voor
zover ik me kan herinneringen ben
ik altijd al breed geïnteresseerd geweest. Toen ik psychologie ging
studeren koos ik voor organisatiepsychologie omdat het zo’n brede
opleiding was”, vertelt Suzan op
haar kamer in het Innovatiehuis
Lauwersdelta. “Ik weet nog dat
ik dacht: ik wou dat ik ergens heel
goed in was. Maar dat was ik niet.
Nu weet ik: ik ben goed in combineren. Ik gedij dus het best als ik

denken, ben ik in mijn element.
Van nature koppel ik dingen aan
elkaar. Als ik met iemand spreek,
denk ik al gauw: hij zou eens met
die-en-die moeten praten. Ik zit
dus ook voor mensen zaken te
verbinden. Je kunt het zo gek niet
verzinnen of ik kan het weer aan elkaar verbinden en ik maak er weer
wat van.”
De kunst van het laten ontstaan
Voordat u in de war raakt van Suzans verhaal, geeft ze een voorbeeld van haar werk als innovatiepsycholoog. “We zijn in contact
met de Noardlike Fryske Wâlden.
Zij krijgen geld van de provincie om
het coulissenlandschap te behe-

soort dingen vind ik ontzettend
leuk om te doen”, zegt Suzan. “Het
is de kunst van het laten ontstaan.
Niet van tevoren achter een bureau iets bedenken en dan raar opkijken als het niet werkt. Je moet
de mensen erbij betrekken. Dan
ontstaat er ook iets, maar dan is
het idee wel van hen. Dan worden
vernieuwingen van henzelf en kunnen ze er veel verder mee komen.
Een Afrikaans spreekwoord luidt:
alleen ga je sneller, samen kom je
verder. Dat is ook mijn motto voor
de kunst van het laten ontstaan.
Niet direct er bovenop zitten, maar
iets laten ontstaan en verder laten
groeien.”
Participatiemaatschappij
Suzan zit als vrijwilliger in de Wmoraad. “Ik houd me bezig met de
cluster ‘Anders te werk’. Toen ik
de oproep voor een vrijwilliger las,
dacht ik: dat is net iets voor mij! Ik
ben altijd aan het kijken of iets anders kan. En het moet ook anders,
want het geld is op. De overheid
trekt zich terug. En als je dan hetzelfde blijft doen, namelijk zeggen
wat de burgers moeten doen, dan
gaat dat niet werkten. De overheid
moet leren de verantwoordelijk bij
de burger te leggen en te laten.
We zijn een tussenperiode aan het
overbruggen waarin mensen weer
ervaren hoe het is om het zelf te
mogen doen. Er wordt nu heel vaak
de nadruk gelegd op: we MOETEN
het allemaal weer zelf doen. Maar
het is ook een kans. Een kans om
het met elkaar op een manier te
doen die bij je past. De ene straat
wil het helemaal tip top in orde
hebben, en de andere straat wil liever een moestuintje voor de deur.
Laten we het er eens over hebben
in plaats van dat de gemeente bepaalt wat er voor soort groen er in
de straat komt. Ik geloof er heilig
in dat als mensen dat weer met
elkaar gaan doen, je automatisch
iets meer deelt dan een barbecue.
Er is een gezamenlijk project waar
je wel of niet aan mee kunt doen.
Maar je hebt in ieder geval de gelegenheid om elkaar op te zoeken.
Ik geloof er wel in.” En met haar
koning Willem-Alexander.

Suzan leest haar gedicht voor in de kruidentuin. (foto: Christien van der Veen)

lijking met een minstreel kan haar
goedkeuring wel wegdragen. “Ik
heb wel dezelfde insteek. Ik zou
heel graag mijn wâlddichterschap
in willen zetten om mensen te inspireren tot verwondering over de
kracht van de menselijke natuur.
Mensen, wees je eens bewust
van wat je allemaal kunt. Als het
eropaan komt, dan merk je dat pas.
Als alles lekker loopt, weet je niet
waartoe je in staat bent. Pas als je
op de proef wordt gesteld met elkaar en als individu, dan kom je erachter wat je kan. We zijn met z’n
allen heel goed in het benadrukken
van wat we allemaal niet kunnen.
Dat noemen we dan – en zeker in
werksituaties- ontwikkelpunten.
Eigenlijk is dat heel raar. Je kunt je
beter ontwikkelen in wat je al wel
kunt en waar je je energie in wilt
steken. Dat gaat veel gemakkelijker. Maak meer gebruik van je natuur en word daar nog beter in. Dat
is ook ontwikkeling. Als iemand
tegen me zegt: ‘Zorg nou eens dat
je op tijd bent’, weet ik niet hoe dat
moet. Dat lukt me namelijk niet

Het Innovatiehuis. (foto: Nelleke Kemps).

een heleboel dingen bij elkaar pak
en daartussen een kruisbestuiving
mogelijk kan maken. Ik ben opgehouden met het focussen op één
ding. Qua tijd ben ik het meest innovatiepsycholoog omdat ik daar
mijn geld mee verdien, maar je
kunt evengoed zeggen dat ik alles
op een creatieve manier doe. Dat
is een voorwaarde. Als ik ergens
ingezet word om creatief mee te

ren en te behouden. Die subsidie
wordt straks minder. Ze zijn dus nu
al aan het nadenken of het onderhoud ook op een andere manier
kan. Wij zijn vanuit The Social Innovation Foundation in Groningen
aan het kijken welke meerwaarde
het coulissenlandschap kan hebben. Dan kun je denken aan nieuw
producten, diensten of een andere
manier van ‘afval’ verwerken. Dat

Doe waar je goed in bent
Op 7 maart jl. werd Suzan door
het college van B & W benoemd
tot dorpsdichter van Achtkarspelen. “Het is ook wel een representatieve functie”, aldus Suzan.
“Ik ga namens de gemeenschap
gedichten voordragen bij officiële
gelegenheden. Het eerste gedicht
heb ik voorgelezen op 25 maart in
het gemeentehuis bij het afscheid
van de oude raadsleden en de installatie van de nieuwe.” De verge-

goed, anders zou ik het wel doen.
Maar als iemand zegt: ‘Suzan kun
je nog wat meer doen met die creativiteit van je’, zeg ik: ‘Ja! Dat wil ik
wel, want dat kan ik wel.’ Dat kan
ik dus ook nog wel wat uitbouwen.
En misschien kan ik die creativiteit
gebruiken om beter met mijn tijd

om te gaan. Daar krijg ik veel meer
energie van dan wanneer ik telkens gewezen word op wat ik niet
doe. Dus niet: dit moet je worden,
want dit is hoe wij het voor jou bedacht hebben, maar: wat heb je in
huis waar je meer van zou kunnen
geven. Waar jij blijer van wordt en
meer waardering voor krijgt. Dat
levert meer creativiteit op dan iedere keer weer te moeten strijden
om iets van jezelf te maken wat
je niet bent. Dat vind ik heel wezenlijk. Dat gaat veel verder dan
iemand vertellen hoe het kan.”
Twitter
De levensles van Suzan geeft stof
tot nadenken. Hetzelfde geldt
voor haar gedichten. “Ik wil mensen aanzetten om te denken: wat
bedoelt ze, hoe zie ik dat. Dat is
de eerste stap om je bewust te
worden van de wonderen van de
menselijke natuur. Ik wil ook graag
mensen bij mijn dichterschap betrekken. Ze mogen mij aan mijn
jasje trekken om te vragen of ik
ergens een gedicht over wil maken. Om die mogelijkheid te geven
heb ik een Twitteraccount aangemaakt. Of ik zou een doos in de
bibliotheek kunnen zetten waar
mensen mooie woorden in kunnen gooien. Daar kan ik dan een
zomergedicht van maken, dat in de
bieb kan worden opgehangen. Bij
mij werkt creativiteit het beste als
er al iets ligt. Dan ben ik er al mee
bezig voor ik er bewust van ben.”
Waarmee we terug zijn bij af: met
woorden verbindt Suzan mensen
aan elkaar. Dat is haar kracht.
(advertentie)

M el d p unt b e d r ij v ig heid
> Start Wâldsang drumcursus voor volwassenen

Waarin in kleine groepen wordt ingegaan op de basistechnieken van het
drummen. 10 maandagen in muziekschool Buitenpost (de Ring 1A); 14,
21 april; 12, 19, 26 mei; 2, 9, 16, 23, 30 juni; 19.30-20.15 (les 1 op 14 april
van 20.30-21.15 uur); prijs: € 106,00 (t/m 21 jaar), € 129,00 (vanaf 21 jaar);
docent: Adriaan Groffen. Meer info en aanmelding via ww.muziekschooldewaldsang.nl.

> Opbrengst collecte reumafonds

De collecte voor het reumafonds heeft dit jaar in Buitenpost € 3.315 opgebracht. Dit was € 105 lager dan in 2013. Alle collectanten en gevers:
hartelijk dank!

Learsume middei
In fersoargingshûs, middeis om
kertier oer twaën. Ik stean klear,
sa as ôfpraat, mei wandkleden,
ferljochting, muzyk en myn ferhaal,
om de bewenners in gesellige
middei te besoargjen. Mar…gjin
minske te bekennen. Om healwei
trijen rôlet de earste rollator de seal
yn. Dat rôlet sa wat troch oan trije
oere ta. Guon wienen noch net fan
’t bêd, in oar hie it fergetten en in
stikmannich wienen yn ‘e ferkearde seal west. De fersoarchsters
skinke tee en ha it drok mei iepene
en tichte beurzen want der moat
in eigen bydrage betelle wurde.

door Janne Oosterwoud

Ik mei wol begjinne, sizze se, it
teedrinken kin yntusken wol trochgean. Dit wurdt oanpassen, noch
mear as dat ik al tocht hie. Ik betink
nije ynfalshoeken, slaan dingen
oer, feroarje de toan en moedigje
oan om mei te praten. Ik hoopje
foaral ticht by de minsken te kommen. Oft it slagget? Ik ha gjin idee.
Om tsien menuten foar fjouweren
moat ik ophâlde want dan komt de
fiskkarre. By it útgean pakt in frou
my by de hân. ‘It wie wol goed
hear’, seit se, ‘want ik bin net yn ‘e
sliep fallen.’
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Gekozen raadsleden van Achtkarspelen
Aafke Postma - PvdA

Klaas Antuma - CU

Van 2003 tot 2011 was Aafke Postma lid van de Provinciale Staten. Daar heeft ze hard gewerkt
en wat ze er geleerd heeft is vooral: luisteren naar wat de burger wil en nooit zeggen: daar ga
ik niet over (er is altijd een mogelijkheid contact te maken met iemand die er wèl over gaat).
Aafke: ‘Ik houd van politiek en het politieke bedrijf. Vanaf dat ik kind was, ging het bij ons ‘tussen het sop en de brij’ over politiek en onderwijs. Mijn vader was onderzoeker in het onderwijs, mijn moeder onderwijzeres en wethouder (in Achtkarspelen). Vanaf mijn tiende jaar was
ik geïnteresseerd in politieke standpunten en de verdediging ervan. Ik heb een groot rechtvaardigheidsgevoel dat mij zegt dat we eerlijk moeten
delen. Ik voel me emotioneel betrokken bij de politiek
die dit nastreeft.
Vraag: wat is je grootste ideaal?
Aafke: Kinderen mogen niet in armoede opgroeien.
Mensen die zorg nodig hebben, moeten met respect
bediend worden en krijgen waar ze recht op hebben.
Het is mij een zorg dat de structuur van de zorgverlening gaat veranderen. Kort gezegd komt het erop neer
dat zorgverleners met elkaar gaan concurreren als de
zorgbedrijven ermee ophouden en de zorgverleners
zzp-ers worden. Gaat dat wel goed?
Het is ook mijn ideaal dat alle kinderen leren zwemmen. Zwemvaardigheid is een groot goed, ook voor
volwassenen. De Kûpe is voor vijf jaar gered, ook als
ontmoetingsplek. Nu al moet een nieuwe stichting erover na gaan denken hoe het daarna moet.
Vraag: Heb je nog andere zorgen?
Aafke: Wat we de laatste decennia normaal vonden, is
niet meer vanzelfsprekend. De overheid komt met minder geld te zitten en straks zijn er te
weinig jonge mensen die de zorg voor het groter wordend aantal ouderen op zich kunnen
nemen. Dat veroorzaakt een omslag in de maatschappij, want we beseffen dat het zo niet
verder door kan gaan. Nu is de hoofdvraag: wat kunnen de burgers zelf? Welke taak kunnen
zij overnemen van de overheid? Gebeurt dat niet, dan gaan de belastingen omhoog (het geld
moet ergens vandaan komen).
Vraag: Wat ga jij doen als raadslid?
Aafke: ik ben er voorstander van om zorgvuldig te kijken naar hoe iets slimmer aangepakt kan
worden. Bij voorbeeld: iemand kreeg een scootmobiel. Volgens de norm had hij daar recht op.
Hij zette hem in het schuurtje, hij had veel liever een goedkopere oplossing gehad: iemand die
hem in de tuin kon helpen. De gemeente moet niet zomaar iets over de schutting gooien, maar
zorgvuldig afwegen wat het beste is om te doen.
Ik ga ook controleren of organisaties in de dorpen niet in elkaars vaarwater zitten. Het is belangrijk te weten wie wat doet.
Vraag: hoe vind je het om raadslid te zijn en wie zijn jouw voorbeelden?
Dat voel ik als een grote verantwoordelijkheid. Mijn voorbeelden waren harde werkers: Ien
Dales, mijn moeder, Luts Jacobi, Anita Andriessen (met haar heb ik samengewerkt, ze heeft
me veel geleerd).

Klaas Antuma heeft een lange bestuurlijke ervaring in onze gemeente: acht jaar was hij raadslid
en daarna vier jaar wethouder. Zijn denken wordt
bepaald door de wrijving tussen sociale mogelijkheden en de betaalbaarheid ervan. Zijn hart ligt bij
de mensen, hij zal dus zijn uiterste best doen het
voor de zwakke op te nemen.
Een woord dat bestuurders de laatste tijd vóór op
de tong ligt, is transitie. Hiermee wordt een verandering in het denken over besturen bedoeld. De
overheid daagt de burgers uit om hun talenten uit
te buiten en zoveel als mogelijk is werk te aanvaarden en een maatschappelijke positie te verwerven. Onder het motto van de CU: ‘elkenien
dwaande’ moedigt Antuma de mensen aan actief
te zijn. Zijn vraag is: wat kun je zelf? Met deze houding zet hij trouwens het vorige beleid
voort – de CU moedigt mensen allang aan hun talenten te gebruiken. In deze tijd blijkt dat
de juiste houding te zijn, want in de toekomst zal, ook vanuit de rijksoverheid, veel meer
bij de burgers worden neergelegd.
Antuma noemt dit de ‘kantelingsgedachte’ – de (gemeentelijke) overheid doet een beroep
op eigen kracht en mensen moeten zelf om hulp vragen als ze die nodig hebben. In de
jeugdwerkeloosheid is de kantelingsgedachte heel sterk. Jonge werkelozen worden geconfronteerd met de vraag: wat kan ik zelf? Antuma: Als iemand niet naar zijn eigen capaciteit wil kijken, dan helpen we hem. Daar zijn we allang mee bezig. Hogere ambtenaren
stimuleren de jongeren aan het werk te gaan en zichzelf te bekwamen. Waar dit niet lukt,
is de overheid vangnet.
Antuma is een bevlogen wethouder. Hij kiest voor sociale taken. Als hij met eigen ogen
wil zien hoe hun situatie is, zoekt hij de mensen op. Zijn inzet is: dichtbij de burgers staan,
eventueel aan de keukentafel met een kopje koffie met hen praten over hun mogelijkheden. ‘Politiek is ook: hoe kunnen we helpen’, zegt Antuma.
Vraag: Wat hebt u in uw lange ambtsperiode tot stand gebracht?
Antuma: Ik heb de laatste vier jaren met veel plezier gewerkt. Het geeft natuurlijk een
goed gevoel als je iets voor de dorpen kunt betekenen. Ik heb geprobeerd dingen terug te
leggen bij de burgers, bijvoorbeeld waar het gaat om zorg voor gezinnen, jeugdzorg. Door
met hen te praten en naar oplossingen te zoeken, gaan mensen hun mogelijkheden zien.
Buitenpost ligt momenteel overhoop door de herstructurering van de wegen. Deze grote
klus creëert werkgelegenheid. Hij wordt betaald uit reserves die we eerder opgebouwd
hebben. Nu de economie aantrekt, hopen we dat de woningbouw toeneemt. We kopen
grond en verkopen die weer. Zo worden de reserves opnieuw aangevuld.
Vraag: Wordt u weer wethouder als de CU in de coalitie wordt gekozen?
Antuma: Dan zal ik opnieuw gesprekken aangaan met mensen en proberen hen te stimuleren hun talenten te gebruiken. In de Bijbel staat hoe een mens moet leven. Ik denk
wel eens : kerk en politiek liggen in elkaars verlengde. De Bijbel inspireert mij. Ik ga het
gesprek aan in de hoop de ander moed te geven. Iets opleggen aan een ander lukt niet,
inspireren wel.

Douwe van Oosten - CU
‘Het Rijk heeft een aantal domeinen bij de gemeentes gelegd en zich teruggetrokken uit het domein van
de burger. Dit betekent dat er meer verantwoordelijkheden bij de burger terechtgekomen zijn. De mensen
kunnen zichzelf zien als regisseur van hun leven als zij
zich maatschappelijk betrokken voelen. Wij leven in
de maatschappij, zijn a.h.w. zèlf de maatschappij. Hoe
kan iemand tevreden zijn over zichzelf en niet over
de maatschappij?’ Deze vraag is belangrijk voor CUlid Douwe van Oosten. Hij onderstreept zijn politieke
inzet met de ernst van zijn geloof: vanuit zijn geloof in
God en Christus zet hij zich in voor een sociaal sterke, duurzame en economisch gezonde samenleving,
waarin geen beperkingen opgelegd worden aan initiatieven van burgers.
De domeinen, de 3 D’s, die overgeheveld zijn naar de
gemeenten zijn Jeugdzorg, AWBZ en Participatie. De
sociale agenda van de gemeentes is hiermee sterk
uitgebreid. De Raad moet hiermee leren omgaan en ervoor zorgen dat ondanks de 20% bezuiniging die ermee beoogd zijn, niemand buiten de boot valt. De praktijk zal moeten uitwijzen
wat hiervan terecht komt.
De Jeugdzorg is dus van provinciale, nu gemeentelijke zorg geworden. Douwe van Oosten zit
in de werkgroep die de drie transities behartigt. Hij voelt zich medeverantwoordelijk voor de
invulling van bijvoorbeeld de Jeugdzorg. Hij controleert of iedereen de juiste zorg krijgt. Zo’n
transitie is natuurlijk een hele operatie waar veel ambtenaren aan meewerken. Tot 2014 is er
een status quo, d.w.z. de veranderingen zijn nog niet zichtbaar. Pas op 1 januari 2015 merken
organisaties en burgers de veranderingen. Ondertussen is er in de Raad dan het nodige besproken en vastgelegd.
Van Oosten ziet het ook als zijn taak meer inhoud te geven aan de participatie van de burgers:
de deelname van de burger aan de maatschappij. Nu de overheid zich heeft teruggetrokken uit
dit domein, zou de gemeente meer de nadruk moeten leggen op de individuele verantwoordelijkheid van de burger. Een concreet voorbeeld: de trottoirs. Zou niet iedereen er belang bij
hebben in een ‘nette buurt’ te wonen en daarom zijn ‘eigen straatje’ schoon willen vegen? Zijn
we niet met elkaar moreel verantwoordelijk voor een schone gemeente?
Een derde taak ligt voor Van Oosten in de economische sector, d.w.z. in de ruimtelijke ordening
van wonen en van bedrijvigheid in de buitengebieden, bijvoorbeeld op het gebied van recreatie
en landbouw. De gemeente Achtkarspelen moet het hebben van kleinschalige recreatie zoals
minicampings, het realiseren van wandel- en fietsroutes. Daarvoor moet de raad in overleg
met B&W regionale samenwerking nastreven. Het gaat hierbij om langdurige processen: na
12 jaar is nu eindelijk de ruimtelijke ordening van de buitengebieden vastgelegd….
Op mijn vraag vanuit welke mentaliteit hij zijn werk doet, antwoordt Van Oosten: Een raadslid
moet integer zijn. Hij moet belangen tegen elkaar afwegen zonder daarbij aan zijn eigenbelang
te denken. Hij moet onafhankelijk denken en daarbij zijn eed in gedachten houden: geen beloften die niet waargemaakt kunnen worden, geen geschenken.

Lydeke Zandbergen - CDA
‘Het is een bijzondere wereld: de gemeente-politiek’, zegt mevrouw Zandbergen. ‘Enerzijds is het haar taak visies te ontwikkelen op verschillende terreinen en samen te werken
met het uitvoerende en verantwoordelijke College van B&W, dat op zijn beurt ondersteund
wordt door de ambtenaren. Anderzijds zijn er de burgers. Het gemeentebestuur behartigt
de belangen van de burgers. Hier ontstaat een knelpunt: de burgers kijken naar vandaag.
Zij vragen zich af: wat kan de gemeente doen voor ons? Wanneer krijgen we een nieuw
voetbalveld, wat doet de gemeente aan de leegstand, waarom doen ‘ze’ niets voor onze
vereniging? Enz. Deze vragen verwachten op korte termijn een antwoord. Zoals een kind
van zijn ouders antwoord verlangt op wat er nú gebeuren moet, verwachten de burgers
oplossingen voor wat er nú speelt. Maar ouders kijken verder dan vandaag. Dat moet
het gemeentebestuur ook doen. Het moet kijken naar overmorgen. De gemeentepolitiek
moet visie ontwikkelen voor de lange termijn. De
burgers kunnen geïnteresseerd zijn in de politiek,
zij kunnen begrip tonen voor de lange adem van de
bestuurders.’
Vraag: Waarom bent u in de politiek gegaan?
Mevrouw Zandbergen: ‘’Dit is mijn eerste termijn.
Ik werkte in het onderwijs en besloot iets totaal anders te doen, iets waarbij ik mijn bestuurlijke ervaring kon inzetten (mevrouw Zandbergen was rector
van een scholengemeenschap). Het liefst wilde ik
mij verdiepen in de problemen van de regio rond
mijn woonplaats: Buitenpost. Toen kwam de politiek op mijn pad. Ik was altijd al slapend lid van de
partij. In mijn studententijd (mevr. Zandbergen studeerde Natuurkunde) was ik heel actief bij de ARJOS, de jongerenorganisatie van de ARP, voorloper
van het CDA.
Wat ik zo ontzettend mooi vind van het CDA is hun
uitgangspunt om uit te gaan van een gespreide verantwoordelijkheid. Ieder mens is verantwoordelijk. We moeten omzien naar elkaar en ons
afvragen : wat kan ik bijdragen aan de maatschappij? Als mijn ouders moeten verhuizen
omdat ze ouder worden, is het mijn plicht hen daarbij te helpen. Ik moet me afvragen: wat
kan ik doen? Het is in mijn ogen verkeerd meteen te vragen: wat kan de overheid doen
voor mijn ouders? Hen en anderen helpen past bij mijn christelijke identiteit.
Ik ben lid van de kerk. Daar zie ik vrijwilligers bezig. Ik heb grote bewondering voor
wat vrijwilligers in onze maatschappij doen. Zij zijn de dragers van de gemeenschap, het
cement van de samenleving. Kijk naar wat zij bijvoorbeeld doen voor de Kûpe, Haersmahiem, de voetbalvereniging, het bezoekwerk voor de kerk, de Binnenste Buitenkrant. Dat
is prachtig! Wow!

Hoveniersbedrijf

P. Douma

voor vakkundig snoeiwerk en tuinonderhoud

Tevens verkoop van tuinmeststoffen en eikenhouten vaten
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Ypie Spoelstra

Romke van der Wal - CDA

‘Je stapt er heel anders in als je als
raadslid aan een tweede periode
begint’, zegt mevrouw Spoelstra.
‘Toen ik aan mijn eerste periode
begon, moest ik alles nog ontdekken: hoeveel raadsstukken moet ik
doornemen, wat is mijn positie in
de raad en hoe voel ik me daarbij?
Wat zijn de belangrijke onderwerpen? Hoe is de structuur van het
ambtelijke apparaat? Enz.’
‘Mijn werkterrein ligt aan de zorgkant, de zachte kant. Mijn werk
gaat over werkgelegenheid, de
wet werk en bijstand, scholen, Caparis (sociale werkvoorziening). De
ambtenaren schrijven beleidnota’s.
Daarin komen zij met een sociale
agenda van mantelzorg, vrijwilligerswerk, trapliften, taxivergoedingen,
enz. Deze nota’s dienen ze in bij het College van BenW. Nadat het College
ze heeft goedgekeurd, is het is de taak van de Raad om deze nota’s te
beoordelen en kaders te stellen. Ook heeft de Raad het zg. budgetrecht:
hoeveel geld willen we waaraan besteden? De raad stelt het beleid vast.’
‘Op het ogenblik speelt vooral de decentralisatie. Het Rijk legt veel van
zijn verantwoordelijkheden bij de gemeenten. Dat is nieuw. Daar moeten
we ons op instellen. Het moeilijke daaraan zijn de vele vragen waarop nog
geen antwoord gegeven kan worden. Er is een brei van ideeën en daar is
vooralsnog moeilijk grip op te krijgen. Bijvoorbeeld: ouderen moeten zo
lang mogelijk zelfstandig blijven. Wat betekent dat in de praktijk? Goed,
daar moet mantelzorg voor komen . Kan dat? Wie doen dat dan? Is er geld
genoeg voor? We hebben een groep raadsleden aangesteld die handen
en voeten gaat geven aan deze vragen. Deze groep moet ook proberen te
achterhalen wat de regering in Den Haag gaat doen in de toekomst. De
Tweede Kamer heeft genoeg ideeën, maar de Eerste Kamer heeft geen
meerderheid. En dat maakt besluitvorming lastig.´
´De werkeloosheid is in Achtkarspelen nog nooit zo hoog geweest als nu.
Wij proberen antwoord te krijgen op de vraag hoe we de werkeloosheid
kunnen inperken en ook hoe we provinciale subsidies kunnen krijgen, zodat we kunnen handelen.´
´De CU ziet het als christenplicht voor de naaste te zorgen. Voor mij betekent mijn taak als raadslid, dat ik iets mag betekenen in de maatschappij.
Christen zijn is mijn leidraad, ik probeer op mijn manier een bijdrage te
leveren aan kerk en maatschappij.´

‘Als je happy bent, kun je veel bereiken.’
Dit wordt mijn tweede termijn. Ik heb me weer verkiesbaar gesteld, omdat de klus nog niet geklaard is. Ik wil meesturen in verschillende kwesties
die ook al speelden in de eerste termijn. Een termijn is snel voorbij. Om
iets te bewerkstelligen heb je twee termijnen nodig.
Vraag: Waar bent u mee bezig?
In de eerste plaats wil ik verder werken aan de sport-accommodaties in
de gemeente. Die moeten bestendig gemaakt worden, zodat er in de toekomst ook nog geld voor is. De sportaccomodatie in de gemeente is smal.
Het zou goed zijn de mogelijkheden te verbreden. Sport is goed voor je
geest en je leden. Ik wil dat mijn kinderen sport kunnen beoefenen. In
onze gemeente kunnen we zwemmen, korfballen en voetballen. Er mag
wel wat meer keuze zijn. We zouden hier bijvoorbeeld ook moeten kunnen
hockeyen. Er zouden op een aantal centrale locaties multifunctionele sportaccomodaties moeten zijn.
Vraag: zijn er andere doelen waarvoor u zich sterk wilt maken?
Ja – er zouden meer veilige fietsroutes moeten komen; het landbouwverkeer moet niet door het dorp, maar over de rondweg rijden (helaas kan dat
niet, want de rondweg is van de provincie en ambtelijke molens malen
traag); deregulering – het moet mogelijk zijn op basis van vertrouwen een
‘klaar-terwijl-u wachtvergunning’ aan
het loket te krijgen, waar het gaat
over een dakkapel of een kleine verbouwing. Ik pleit voor minder regels,
meer service. De motie die ik daarvoor heb ingediend, is aangenomen
en ter bestudering doorgestuurd
naar het College (B&W).
Vraag: kan de raad ‘sturen’?
Ja zeker. De raad kan amendementen (wijzigingen in een wetstekst)
indienen en ook moties. Het is goed
dat de raad strategisch denkt, d.w.z.
vooruit denkt, de gevolgen van beleid inschat. We moeten ook denken
aan de generatie ná ons. Daarvoor
is het nodig een degelijk huishoudboekje bij te houden. Geld wat je
niet hebt, moet je niet uitgeven. Wat
dat betreft heeft Achtkarspelen orde
op zaken gesteld.
Vraag: is het plezierig vergaderen in de Raad?
In deze raad is veel debat, veel uitwisseling van standpunten, levendige
discussie. De burgemeester moet soms zijn best doen om de zaak bij elkaar te houden. De Raad is zich ervan bewust dat hij er is voor de burgers.
Zij moeten ons input geven. Wij zijn te vinden in de raadzaal, in het dorp.
Mensen mogen en moeten ons aanspreken. Vooral bij heel concrete dingen is de kloof tussen burgers en bestuurders in Achtkarspelen gelukkig
klein.
Vraag: Wat betekent het voor u om raadslid te zijn?
Ik zie dit als een grote en verantwoordelijke taak. Maar ik ben niet als individu alleen verantwoordelijk. De Raad is in zijn geheel verantwoordelijk.

De foto’s van de gekozen raadsleden zijn
gemaak t do or Juul Beerd a.

Maaike Dotinga - FNP
Ik ben nu 4 jaar raadslid geweest.
Dat was een leerperiode. Het
duurt even voordat je weet hoe
de ambtelijke structuur in elkaar
zit en voordat je de wegen kent
die je kunt bewandelen. Voor mij
was het niet alleen een leerzame,
maar ook een prettige periode. Ik
wilde graag iets betekenen voor
de inwoners van Achtkarspelen en
het geeft mij een goed gevoel dat
ik dit echt geprobeerd heb. In deze
raadsperiode heb ik ook algemene
ontwikkeling opgedaan. Als raadslid moet je goed geïnformeerd zijn,
niet alleen moet je weten wat er
zich in de gemeente afspeelt, je
moet ook informatie verwerken uit
de provincie en de gemeentes om
ons heen. Een raadslid gaat veel contacten aan. Ik vind het fijn er voor
mensen te zijn en om mensen te helpen.
Wat ik ook geleerd heb, is geduld. Soms duurt het lang voordat een voorstel aangenomen wordt. Het is voor mij wel eens moeilijk daar op te wachten. Ook kostte het mij veel tijd om ambtelijke teksten te lezen. Die zijn
vaak in een moeilijke stijl geschreven. Ik heb veel wetskennis gekregen.
Vraag Vindt u het fijn om aan een nieuwe raadsperiode te beginnen
Ik was blij met de 200 voorkeursstemmen op mijn naam. Die maken dat
ik er graag weer voor ga, ook al wordt de volgende periode een poepetoer
vanwege de bezuinigingen. Het politieke spel op zich is voor mij niet het
belangrijkste. Ik begeef mij niet op slingerpaden, ik probeer op een directe
manier mijn doel te bereiken.
Vraag: Waar gaat u voor?
Het zou mooi zijn als in alle dorpen van de gemeente een peuterspeelzaal en een consultatiebureau kunnen blijven bestaan De voorzieningen
in de dorpen moeten in stand blijven. Daarvoor moet ik vele gesprekken
voeren, bijvoorbeeld met de leiding van de speelzalen, met de ouders,
met de GGD en natuurlijk met de wethouder. Ik praat ook met individuele
personen. Bijvoorbeeld iemand krijgt het niet klaar subsidie uit de WMO te
krijgen. Dan probeer ik het toch te regelen, ook al lukt dat niet altijd.
Ik zet me in voor de korfbal- en voetbalvereniging. Zij willen een kunstgrasmat. Zo´n mat levert voordeel op. Alle wedstrijden kunnen dan doorgaan. We zitten dan niet met afgelaste wedstrijden die ingehaald moeten
worden en niet met vervoer naar andere sportvelden.

Hoe is de sfeer in een raadsvergadering?
Ik zou wel wat minder formeel willen vergaderen, ook al begrijp ik wel dat
een raadsvergadering zakelijk moet verlopen. Ieder moet zijn eigen zaak
verdedigen en toch ruimte geven aan de ander.
Dit betekent niet dat ik geen informele contacten heb met raadsleden.
Laatst nog ben ik samen met iemand naar de Bethelkerk in Drachten geweest. Ik behandel politieke zaken vanuit mijn geloof. Wat strijdig is met
mijn geloof, daar stem ik absoluut tegen.
Vraag: wat hoopt u voor de volgende 4 jaar?
Ik hoop dat ik een bijdrage kan leveren aan de participatiegedachte, dat is
dat iedereen meedoet in de maatschappij. Concreet kan dat betekenen
een volkstuinproject starten waar mensen hun eigen groente kunnen verbouwen, mensen stimuleren zitting te nemen in een bestuur, vrijwilligerswerk aanmoedigen. Ik zou het bijvoorbeeld prachtig vinden als mensen
vrijwillig hun dorp schoonhouden. Dat kun je niet afdwingen en er zijn
mensen voor wie dit niet mogelijk is, toch zou het niet alleen bezuiniging
opleveren, maar ook gemeenschapszin.

Jannie Jensma - interviewer
Via deze foto willen wij onze
interviewster Jannie Jensma
even in het zonnetje zetten.
Zij spant zich al jaren in met
het leveren van allerlei bijdragen voor onze dorpskrant.
Zo ook deze keer, waarbij zij
met zeven in Buitenpost wonende raadsleden, die op 19
maart jongstleden verkozen
werden, in gesprek ging. Dit
is de derde keer dat zij dit
doet. In 2010 gebeurde dat
voor het eerst. In 2012 polste
zij de raadsleden halverwege
hun zittingsperiode. We zien
dus uit naar 2016.
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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.

Luguber

Soms kijk ik naar mijn zoons en
dan bekruipt me een vreemdsoortig bezorgd gevoel. Soms vraag
ik me af dat wat ze doen, of dat
wel normaal is. Ik denk dan aan
zaken zoals het met opzet slopen van speelgoedauto’s (om te
kijken hoe het werkt?), het uittrekken van spinnenpootjes (om
te kijken hoe het werkt, of juist
niet meer?), het omduwen van je
broertje of vriendje (om te kijken of
het werkt?), het roepen van vieze
woorden(om te kijken of … ehh…
ja wat eigenlijk?). Maar als ik dan
andere moeders hoor, slaakt mijn
bezorgde moederhart een opgeluchte zucht, de jongens blijken
eens te meer weer ‘gewone’
jongens te zijn. Maar heel soms
ontstaat er een situatie die ook andere mensen hun wenkbrauwen
laat fronsen en bezorgd laat kijken,
zoals afgelopen week. Ik liep met
onze twee jongste bavianen naar
de winkel. De middelste was net
jarig geweest en had allerlei leuke,
geheimzinnige cadeaus gekregen.
Van anatomie naar biologie, in al
zijn kinderlijke nieuwsgierige behoeften was voorzien. En hij zat er
dan ook vol van. De hele reis naar
het dorp tetterde hij door over zijn
cadeaus en wat hij er allemaal al
mee had gedaan. Zijn ogen straalden schitterend en zijn wangen
kleurden verdacht rozerood. Och
wat een enthousiast manneke.
Ik lachte klaterend en als gezellig
drietal gingen we op weg (wat ook
wel eens anders gaat, maar dat
zien en bovenal, horen sommigen
van u regelmatig). We deden al
klessebessend de boodschappen
en kwamen ook zo bij de kassa
staan. Achter ons stond een lieve wat oudere dame glimlachend
mee te luisteren. ‘wat ben jij een
mannetje’ zei ze lachend tegen
onze middelste telg. Ik glimlachte
trots. ‘Ja’ zei de brutale blaag, ‘en
ik ben ook nog jarig geweest!’. De
vriendelijke mevrouw vroeg hem
nog steeds lachend wat hij dan
wel gekregen had, maar het antwoord dat ze kreeg deed de lach
om haar mond verdwijnen: ‘Een
dood lichaam!’ lachte mijn aap. De
mevrouw keek me met gefronste
wenkbrauwen en een bezorgde
blik aan. Ik keek zo mogelijk nog
geschokter, te meer omdat deze
mevrouw duidelijk de uitleg van
mij verwachtte. ‘eeeh… het is niet
zoals het klinkt.’ stotterde ik, met
het schaamrood op de kaken, ‘Hij
heeft een spel gekregen. Dit spel
heet: wetenschap&spel; het menselijk lichaam. Er ehhhh… zit een
anatomisch correct skelet in en
eehhh… ehhhhh… hij kan de ingewanden erin puzzelen…’ De vrouw
keek me nog eens aan en reageerde niet meer. Ondertussen begon
ik me ernstig af te vragen of ik het
wel goed had uitgelegd. Toen ik
had afgerekend wilde ik nog iets
zeggen, maar ik wist niet wat. De
vriendelijke mevrouw keek me aan
en lachte; ‘ach, als het ze interesseert waarom zou je ze het dan
niet spelenderwijs leren?’ En ik, ik
slaakte glimlachend de opgeluchte zucht.

De Binnenste Buiten Post

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

Menno Schaafsma in Sochi

Welke Buitenposter weet precies hoe je de plaats moet spellen
waar de laatste Olympische Winterspelen werden gehouden?
Sotsji, Sotchi en zo kun je nog wel een tijdlang doorgaan. Onze
plaatsgenoot Menno Schaafsma is er geweest en volgens hem is
het Sochi, zonder de letter t. Menno is fysio-manueeltherapeut in
De Vesteynde in de Westereen en Buitenpost. In die hoedanigheid
werd de praktijk zes jaar geleden gevraagd door de KNSB om de
shorttrackploeg te begeleiden.

Menno Schaafsma op zijn oranjekleurige fiets in het Olympische Dorp in Sochi.
(eigen foto)

Vier jaar geleden stond in de BinnensteBuitenpost ook een interview met Menno, nadat hij was
teruggekeerd van de Olympische
Spelen van Vancouver. “Een wereld
van verschil met de Spelen van Sochi”, vertelt Menno “ In Canada kon
je gewoon de stad ingaan, wanneer
je even niks te doen had. In Sochi
mocht je zonder toestemming het
Olympische terrein niet verlaten.
Zodoende heb ik van de omgeving
helemaal niks gezien”. Het is misschien appels met peren vergelijken. Canada is een rustig land,
terwijl Rusland volop in beweging
is. De Canadezen gaven ‘slechts’
drie miljard uit en de Russen vijftig
miljard dollars. De veiligheidsvoorschriften in Rusland waren heel
streng; in Canada was er wel toe-

Brimzen
praat

Wondere wereld
Alaska: Meer dan de helft van de
kustlijn van de Verenigde Staten
is Alaska.
Amazone: Het Amazone regenwoud produceert meer dan 20%
van de zuurstof in de wereld. De
rivier Amazone stuwt zoveel water in de Atlantische Oceaan dat
u tot meer dan 160 km. buiten de
monding van de rivier vers water
uit de oceaan kunt scheppen. Het
watervolume in deze rivier is groter dan dat van de volgende acht
grootste rivieren in de wereld
samen en drie keer groter dan dat
van alle rivieren in de Verenigde
Staten.
Antartica: is het enige land op
onze planeet dat geen eigendom
is van enig land. 90% van het ijs in
de wereld bedekt Antartica. Dat
ijs vertegenwoordigt 70% van het
verse water in de wereld. Hoe raar
het ook moge klinken: Antartica
is in hoofdzaak een woestijn. De
jaarlijkse gemiddelde neerslag
bedraagt er ongeveer 5 cm. Hoewel bedekt met ijs is Antartica de
droogste plaats op onze planeet
met een absolute vochtigheid lager dan die van de Gobiwoestijn.
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zicht, maar als deelnemer of begeleider merkte je er niet veel van.
Wanneer je dan in Sochi bent kom je
veel BNers tegen en niet alleen de
bekende gezichten uit de schaatswereld. Plotseling sta je oog in
oog met, en schud je de hand van
koning Willem Alexander, koningin
Maxima, premier Mark Rutte en
IOClid-KLM directeur Emiel Eurlings. Over het koningsechtpaar
is Menno goed te spreken. “Heel
belangstellend naar alles wat met
de sport te maken heeft en ook
heel gewone mensen. Niks geen
poeha”. Kortom de Oranje’s kunnen
voorlopig niet meer stuk bij Menno.
“De emoties lopen ver uiteen in
het Olympisch dorp”, vertelt Menno
“Sommigen zijn zo teleurgesteld
dat ze het niet hebben gehaald en

Canada: heeft meer meren dan
de rest van de wereld samen. Canada is een Indiaans woord dat
‘Groot Dorp’ betekent.
Chicago: Na Warschau heeft Chicago de grootste Poolse bevolking
in de wereld.`
Detroit: Woodward Avenue in
Detroit (Michigan), wordt aangeduid met M-1, omdat het de eerste
geplaveide weg was waar ook.
Damascus (Syrië): Damascus
bloeide enkele duizenden jaren
voor Rome werd gesticht in 753
vóór Christus. Daarna is het de
oudste constant bewoonde stad.
Istanbul (Turkije): Istanbul is
de enige stad in de wereld die op
twee continenten ligt: Azië en
Europa.
Los Angeles: de volledige naam
van Los Angeles is: El Pueblo de
Nuestra Senora la Reina de Los
Angeles de Porciumcula en kan
worden afgekort tot 3,63% van
zijn lengte: L.A.
New York: De bijnaam “The Big
Apple” is afkomstig van rondtrekkende jazzmuzikanten in de
jaren 1930, die het woord “apple”
gebruikten voor elke stad. Spelen
in New York was dus spelen in de
grote stad: The Big Apple. Er leven
meer Ieren in New York dan in
Dublin (Ierland). Meer Italianen
in New York dan in Rome en meer
Joden dan in Tel Aviv.
Ohio: de staat Ohia (USA) heeft
geen natuurlijke meren. Zij zijn allemaal door mensen aangelegd.
Pitcairn Island: is het kleinste
eiland met de status van een land

anderen zoals Sjinkie Knegt die
brons haalde, worden helemaal
euforisch”. Voor Jorien ter Mors
heeft Menno veel bewondering gekregen. “ Bij het shorttracken werd
ze vierde en de teleurstelling was
enorm. Die avond zat ze er finaal
doorheen. Om vervolgens de volgende dag de gewone schaatsen
aan te doen en op de 1500 meter
goud te winnen. De emoties die
zo’n sporter dan ondergaat zijn niet
te beschrijven”.
Niet alleen bekende Nederlanders
kwam Menno tegen. Op een avond
in het Holland House stroomden
plotseling ongeveer honderd Russische veiligheidsmensen binnen;
politiehonden liepen te snuffelen
en enige tijd later verscheen de
president van Rusland Vladimir
Poetin. `Qua postuur is het een
klein manneke`, vertelt Menno, die
zelf 1.95 meter is, “maar je raakt
desondanks toch onder de indruk
van het machtsvertoon. Hij is toch
wel één van de wereldleiders”.
In 2006 besloot de KNSB het shorttracken serieus te nemen. Er werd
geld in gepompt, een voorwaarde
was wel dat de sporters in Heerenveen of omgeving gingen wonen.
Er werd dagelijks en intensiever
getraind en men ging deelnemen
aan wereldbekerwedstrijden. Het
aantal begeleiders werd ook uitgebreid. Naast de trainer werden
contracten afgesloten met een
voedingsdeskundige, een sportarts, materialenverzorgers en ook
fysiotherapeuten werden gezocht.
De laatste zes jaren vult De Vesteynde deze functie in. In totaal zijn
er 6 therapeuten werkzaam bij de
ploeg waaronder ook Buitenposters Jaring Kloetstra en Kornelis
Bijlsma. We doen het met plezier.
We reizen in het gezelschap van de
shorttrackers de wereld rond. De

met een oppervlakte van 4.53 km2.
Rome: was de eerste stad die in
133 vóór Christus een bevolking
van één miljoen mensen had.
Elk werelddeel heeft een stad die
Rome heet.
Rusland: Het diepste door
mensen geboorde gat is het Kola
Superdiep Boorgat in Rusland.
Het is 12.261 meter diep. Het werd
geboord voor wetenschappelijk
onderzoek en men deed enkele
onverwachte ontdekkingen. Eén
daarvan was een enorme voorraad waterstof en zo massief dat
ze het slijk dat uit het gat kwam,
deed koken.
Siberië: heeft meer dan 25% van
de bossen in de wereld.
Sahara: In de Saharawoestijn ligt
een stad Tidikelt (Algerijë) waar al
10 jaar geen druppel regen is gevallen. Maar technisch gezien, is
de droogste plaats ter wereld een
vallei in Antartica bij het eiland
Ross. Daar is al twee miljoen jaar
geen regen gevallen.
Spanje: betekent letterlijk “ het
land van de konijnen”.
United States of America: Het
Eisenhower interstate systeem
bepaalt dat één op de vijf mijlen
recht moet lopen. Deze rechte
stukken worden gebruikt als landingsbanen in tijden van oorlog
of andere bijzondere omstandigheden.
Watervallen: Het water van Angel Falls (de hoogste in de wereld)
in Venezuela valt 979 meter naar
beneden. Deze waterval is 15 keer
hoger dan de Niagara.

Menno en Michel Mulder. (eigen foto)

laatste jaren gaat het steeds beter
met de shorttrackploeg. Door ervaring op te doen tijdens de wedstrijden zijn de Nederlanders steeds
beter opgewassen tegen de Noord
Amerikanen en Aziaten, die tot
dan toe de wedstrijden domineerden. Inmiddels zijn er Europese
en wereldtitels gewonnen door de
relayploeg en ook door individuele
schorttrackschaatsers.
Jorien ter Mors is eigenlijk een
verhaal apart. Haar hart ligt bij het
shorttracken, maar eigenlijk is zij
net iets te lang. Ze moet haar slag
kunnen afmaken en in dat gedrang
bij de bochten lukt het niet altijd.
“Op de langebaan lukt dat wel”, vertelt Menno, “voor de Olympische
Spelen trainde ze één keer per
week op de klapschaats, en wint ze
twee gouden medailles. Lichamelijk is ze ontzettend sterk. Nu het
seizoen er op zit en de shorttrackers van een vakantie kunnen genieten gaat zij een andere sportieve
uitdaging aan. Ze klimt op Mount

Everest naar een basiskamp op ongeveer 5500 meter hoogte”.
Sjinkie Knegt was in Sochi ook succesvol. Vijf maanden daarvoor onderging hij een meniscusoperatie
en dan brons halen; Ongelooflijk
knap vindt Menno. Het was een
geweldige uitdaging voor het begeleidingsteam en natuurlijk voor Sjinkie zelf. Of Menno er over vier jaar
in Zuid Korea bij zal zijn is nog de
vraag. Er zijn plannen van de KNSB
om naar de nieuwe topsportlocatie
in Almere te gaan. Op dit moment
is het nog niet duidelijk wat de
KNSB wil. Uitbreiding en renovatie in Heerenveen of toch Almere,
waarvan de financiering nog niet
rond is. Menno weet dat het sportieve leven van een topsporter vaak
kort is. Zo ook van de begeleiders,
maar de ervaring die hij heeft opgedaan, neemt niemand hem meer
af. Ook niet, mocht hij straks weer
in de Westereen en Buitenpost aan
het werk gaan bij De Vesteynde.

R a a d d e p l a at(s) door ©eel

Hoe werkt de puzzel
Deze foto is gemaakt op een plek in Buitenpost. Weet u welke? Omschrijf
duidelijk (voorwerp/straat/nummer) waar dit plaatje is gemaakt.
Oplossen en inleveren
Schrijf de locatie en maak kans op een prijs ter waarde van € 10,-. Deze
prijs wordt ter beschikking gesteld door De Binnenste Buiten Post. Oplossingen – bij voorkeur op een kaartje – inleveren in de kopijbus bij The
Readshop (Nijenstein 7) vóór vrijdag 16 mei 2014.
Oplossing Raad de plaats van februari
De ‘Raad de plaat(s)’ van februari heeft 3 goede oplossingen opgeleverd.
De foto was gemaakt van de Mariakerk, vanuit de Margrietstraat.
Winnaar: Roel Gebben, Parcours 39
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Buitenpost 1940-1945 - deel 44 Buitenpost bevrijd (1).
Zondag 15 april 1945 begon voor veel inwoners in een verontrustende onzekerheid. Het schieten en de daarmee gepaard
gaande explosies van de vorige dag met de zware ontploffingen
en brandende schepen van de afgelopen nacht uit de richting
Blauwverlaat was niet onopgemerkt gebleven. Velen vroegen
zich af in welke situatie hun mannen zich bevonden. Men wist
dat dezen tegenover ervaren militairen stonden en wachtte in
spanning op berichten. Tegen de middag werd er in het dorp een
zwaar motorgebrom gehoord, gevolgd door een luid gejuich van
de bevolking. Op de viersprong, “de bakkershoek”in de volksmond, verscheen een Canadese verkenningseenheid, bestaande uit een viertal verkenningsvoertuigen. Na een kort oponthoud
vertrokken ze weer in de richting Blauwverlaat. Het duurde maar
even of iedereen liep met oranje. “Maar toch bleef het in de
harten onrustig”, schreef Willem van der Veer in zijn dagboek.
“De verandering was ook zo groot”. Veel bekenden die men in
lange tijd niet gezien had, kwamen nu weer tevoorschijn. De
eerste N.S.B.’ers werden onder luid gejoel opgehaald. Inmiddels
kwamen er ook geruststellende berichten uit Blauwverlaat: tot
nu toe geen gewonden en doden. Dit maakte de vreugde des te
groter. De bevolking mocht nu ook tot negen uur weer op straat.
Maandag 16 april volgde opnieuw een enerverende dag. Colonnes tanks reden richting Groningen. De bevolking keek zich de
ogen uit. Om 10.45 uur ging de vlag uit bij het gemeentehuis
(Nijenstein). En in een ogenblik kwamen nu overal de vlaggen
tevoorschijn. Men besefte nauwelijks dat dit alles weer kon, dat
je zonder gevaar weer op straat kon komen. De volgende dagen
verliepen evenzo. Ze werden als in een roes doorleefd en met
de wapperende vlaggen heerste er een eensgezinde uitbundige
stemming. Dinsdagavond 17 april hield de oud-burgemeester
Pier Eringa op de stoep van het gemeentehuis een rede, waarin
hij o.a. opmerkte dat bij alle vreugde het nog wachten was op de
volledige overgave van de nazi’s. Inmiddels was men reeds begonnen om een “feestelijke bijeenkomst” ter gelegenheid van
de totale bevrijding te organiseren. Nauwelijks was op 5 mei
1945 de overgave dan ook een feit, of het programma lag kant
en klaar gereed. Om 12.00 uur speelde Concordia koraalmuziek
en om 15.00 uur was er een optocht van de schoolkinderen.
In het avondprogramma, zie de illustratie, kwam duidelijk de
tijdgeest naar voren. Sprekers en samenzang wisselden elkaar
af. Sprekers, die in het verzet een duidelijke rol hadden vervuld.
Jacob Pijnacker, de Gem. Commandant N.B.S.,toen nog de
“baas”, opende de bijeenkomst. Direct daarna volgde de verdreven burgemeester Pier Eringa. Zodra de gezagsverhoudingen
weer genormaliseerd zouden zijn,zou deze opnieuw in functie
komen. Dominee J. Postma was hier geen onbekende. In Surhuizum zat hij volop in het L.O.- werk en ontving hij de benodigde distributiebescheiden van het kantoor in Buitenpost. In de
nacht vooraf gaande aan de klokkenroof te Surhuizum werd er
in de reeds aangebrachte lieren zand gestrooid. Dit was in de
ogen van de nazi’s sabotage. Kennelijk werd dit, terecht of niet,

in verband gebracht met dominee Postma.(zie de aantekening achter zijn naam). Deze was zich ook terdege
bewust dat hij door de N.S.B. in de gaten werd gehouden. Hij vond het nu het ogenblik om onder te duiken.
Pier Hania van de Jeltingalaan was de volgende spreker. Hania was met Klaas de Vries één der eersten in
het verzet. Hij was een belangrijke schakel in het L.O.
Hij werd onder andere. lid van de nood-gemeenteraad.
Waren deze sprekers oud-verzetsleden, de volgende
en laatste spreker was Max Nabarro. Deze was als
“klant” van dit verzet slechts bij ingewijden bekend.
Maar door zijn bijdrage leerde men hem kennen als
een uitermate dankbare onderduiker in Buitenpost.
Wie was deze man? Max Nabarro werd op 17 januari
1889 te Amsterdam geboren. Via zijn vader werd hij diamantbewerker. In 1912 wilde hij iets anders en werd
hij explicateur bij de stomme film. Uiteindelijk trok
het toneel en begon hij in 1924 als conferencier-zanger. Met argusogen volgde hij in de dertiger jaren de
ontwikkelingen in nazi-Duitsland. Als Jood vreesde hij
het ergste. Toen al spoedig na de bezetting de Joden
stap voor stap werden geïsoleerd van de rest van de
bevolking nam hij zijn maatregelen. Toen de invoering
van de jodenster werd aangekondigd verdween hij geruisloos uit Amsterdam. Samen met zijn vrouw dook
hij onder in Friesland, onder andere in Buitenpost. Als
conferencier-zanger trad hij nog meermalen op in kleine besloten kring in huissamenkomsten, onder andere
vaak ter gelegenheid van. een trouwdag. Vóór spertijd
moest men weer thuis zijn. Max kon zich tamelijk veilig verplaatsen, hij droeg geen davidster en was al niet
zo jong meer. Niemand kende hem als Jood, behalve
enkele ingewijden. Zijn toespraak op 5 mei 1945 bracht
hij onder de titel “Vrijheidszangen”, in twee delen gesplitst. Het eerste deel was een ode “aan het Friesche
Volk”.
Ik ben de tolk
van het oude Volk,
en dank dat ik mijn vrije woord
hier spreken mag, weer ongestoord.
Hier, waar verraders luchtten…gevangen,
wordt bevredigd mijn vurig verlangen,
wijl zij nu nadenken in een cel over hun verraad,
spreek ik en loop ik in vrijheid op straat.
En dan volgt een ware lofzang op de Friezen,die hen zo hartelijk
en gastvrij hadden ontvangen en beschermd en vervolgt dan:
Nooit meer zal ik kunnen verliezen
deez ’schoone herinnering aan onze Friezen.
…Friezen, stil en stug in schijn,
die blijken mens en …held te zijn.
Helden echt met “Neerlands bloed,
’t Vaderland getrouw tot in den doet”.

Nationale Dodenherdenking
op zondag 4 mei 2014.

Gij zégt nooit veel, maar dóet veel meer.
Ja helden van vroeger, zij leven weer !!! ……
Op deze dag
een driewerf hoera!! Voor de Friesche Vlag.
Max Nabarro behield zijn verdere leven een zwak voor Friesland.
In onze volgende aflevering gaan we verder met onder andere.
het tweede deel van zijn toespraak, waarin hij op een indringende wijze de onderdrukking van de nazi’s naar voren bracht.
Jasper Keizer

Brassband Concordia viert 90-jarig bestaan met reünie

Thema: Vrijheid geef je door: wederkerigheid
Omdat miljoenen mensen het slachtoffer werden van de gruwelijke oorlog
1940-1945, heeft het 4 mei-comité óók voor dit jaar een herdenking met
stille tocht naar het monument bij de Mariakerk georganiseerd. Wij nodigen u uit aan deze herdenking deel te nemen, waarbij u zich kunt richten
op het hieronder weergegeven schema.
Het begint met een herdenkingsdienst in de Fonteinkerk om 19.00 uur.
De kerk is vanaf 18.30 uur open. Na een woord van welkom wordt er
een kaars ontstoken en een lied gezongen. Enkele scholieren dragen een
gedicht voor. Hierna verzorgt voorganger Lolkema een meditatie en wordt
ter afsluiting een lied gezongen. Het geheel wordt begeleid met pianospel
van Rudolf Bergsma.
19.25 uur: gaat de stoet zich vormen op het P-terrein bij de Fonteinkkerk,
voorafgegaan door twee trommelaars. Start stille tocht. Onderweg aansluiten is mogelijk. De stoet loopt via de Bernhardlaan naar de hoofdingang van Haersmahiem. Na enkele momenten pas op de plaats wordt
de stille tocht vervolgd richting Eringalaan om via de Beatrixstraat uit te
komen bij de Haersma de Withstraat die naar het monument leidt.
19.40 uur: Concordia begint te spelen en als er rozen voorradig zijn, gaan
scouts van De Brimzen die uitdelen aan belangstellenden bij het monument.
19.45uur: Aankomst stille tocht. Deelnemers krijgen een roos aangereikt,
waarna de scouts zich opstellen aan weerszijden van de vlaggenmasten.
19.46 uur: Welkomstwoord namens het 4 mei-comité.
19.47 uur: Enkele scholieren dragen een gedicht voor.
19.52 uur: Toespraak van burgemeester Gerbrandy.
19.58 uur: The Last Post.
20.00 uur: Twee minuten stilte.
20.02 uur: Concordia speelt twee coupletten van het Wilhelmus.
20.05 uur: Bloemlegging namens het gemeentebestuur en Plaatselijk
Belang, gevolgd door het bloemendefilé van de aanwezigen bij het monument.

Brassband Concordia in de beginjaren (eigen foto)

Dit jaar bestaat brassband Concordia uit Buitenpost 90 jaar. Om dit te vieren organiseert de brassband op 24 mei
2014, naast een jubileumconcert, ook een reünie. In de negentig jaren van haar bestaan, zijn heel veel mensen lid
geweest van Concordia en de jubileumcommissie zou graag weer in contact komen met oud-leden. Helaas zijn
niet van alle oud-leden adressen beschikbaar, vandaar de oproep: ben je ooit lid geweest van Concordia en heb je
zin om (oud-)leden opnieuw te ontmoeten en ’s avonds mee te spelen in het reünieorkest, meld je dan aan voor
de reünie via reunieconcordia@hotmail.com of bel met Renny Bos, 06-28556532.
De reünie wordt op 24 mei overdag gehouden en het concert begint om 20.00 uur, in het Lichtbaken, Marconistraat 5 in Buitenpost. Het programma is, met optreden van het jeugdorkest, slagwerker Ido Gerard Kempenaar
en het reünieorkest bijzonder gevarieerd. Noteer deze activiteit dan ook alvast in uw agenda!

Sandwich
StreetOne
Cecil
Yest
Enjoy
Setter

NIEUW IN ONS ASSORTIMENT
Prachtige quiltstoffen, 50 kleuren!

Modique Nijenstein 11 Buitenpost 0511-543128

Plant van de maand mei
maggiplant (levisticum officinale)
Gratis bij besteding vanaf € 25,00 in onze
verkooptuin

Vakantieaanbieding!
10 % Korting op alle tijdschriften
bij inlevering van deze bon.

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

Be d r ij v ig heid door Piet Pettinga

Be d r ij v ig heid door Piet Pettinga

Kampeertijd breekt weer aan

De betere merken bij Het Schoenenhuys

De tijd van kamperen en vakantievieren komt er weer aan, het is tijd om plannen te
maken en de tent en caravan weer eens na te kijken of alles nog in orde is. Moet er iets
worden vervangen of (opnieuw) worden aangeschaft ? We kunnen ons gelukkig prijzen
dat in Buitenpost al geruime tijd een campingwinkel is gevestigd. U vindt deze niet in de
winkelstraten, maar op Industrieterrein De Swadde aan de Franklinstraat 8A. De familie
Overdijk en in het bijzonder Sid zelf biedt daar een grote keuze aan campingartikelen
aan, je weet niet wat je ziet ! Zo staan er in de grote hal een aantal tenten volledig
opgesteld en verder is er een zeer ruime keuze in slaapzakken, reistassen, luchtbedden,
rugzakken, bagagewagentjes, de onontbeerlijke zaklampen en zakmessen en natuurlijk
de volledige inboedel voor een tent. U hoeft geen verre reis te maken , u kunt in alle rust
alles bekijken en er even op de fiets naar toe gaan. Wat nog gemakkelijker is : u kunt in
uw luie stoel eerst alles op de website bezien :www.sidscampstore.nl Nadat u evt. uw
keuze heeft gemaakt ziet u alles direct in het echt, wat wil een mens nog meer. Sinds
vorig jaar is de collectie enorm uitgebreid en vooral de rugzakken (waar kun je die in de
buurt nog meer verkrijgen ?) zijn erg in trek. De openingstijden van de campingwinkel
zijn als volgt : Op maandag en dinsdag alleen op afspraak na 16.30 uur, woensdag van
13.00 tot 18.00 uur, donderdag van 11.00 tot 18.00 uur, vrijdag van 11.00 tot 21.00 uur en
zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur. Voor vragen mag u altijd bellen naar 06-229 56 559. Het
motto blijft : Voordat we op vakantie gaan , wippen we eerst even bij Sids Campstore
aan. (Zie de advertentie elders in deze krant).

Op donderdag 27 maart 2014, is het derde Schoenenhuys feestelijk geopend. In
Buitenpost, aan de Kerkstraat 17.
De belangstelling was geweldig, dat deed ook blijken uit de mooie bloemen van die
we van de toekomstige klanten en en kennissen aangeboden hebben gekregen.
Dat was een leuk opstekertje voor de feestelijke opening.
In Kollum vierden we het 30 jarige bestaan van de winkel en in Surhuisterveen dat
we er alweer een jaar open zijn.
Bij ons kunt u terecht voor de betere merken. We staan bekend om onze service
en advies. We hebben schoenen voor de gehele familie. Daarnaast hebben we
schoenen voor comfort, bij onder andere diabetes.
Graag ver welkomen we u in onze winkel “Het schoenenhuys”.
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Sytze Dirk Malda Dj in hart en nieren

Het treft dat Sytze Dirk net een zaterdag in zijn ouderlijk huis in Buitenpost is. Na een verblijf van ongeveer
driekwart jaar in Mexico woont hij nu in Amsterdam. In
het dagelijks leven is hij momenteel (met veel plezier)
organisatieadviseur bij een gemeente, maar dat is niet
waar het gesprek over gaat. We praten over zijn liefhebberij: elektronische muziek, met name techno. Sytze Dirk geniet ervan om naar deze muziek te luisteren
en misschien nog wel meer om anderen ervan te laten
genieten, wanneer hij als dj optreedt op een feest.
“Dj zijn is een vak. Het is iets heel anders dan achter elkaar
plaatjes draaien. Leuk voor een personeelsfeestje, maar het
is niet wat ik doe. Niet dat ik een prof ben; weliswaar heb ik
in Mexico heel veel gedraaid, maar ik kon er niet de kost mee
verdienen. En een opleiding, met dj-diploma, heb ik evenmin.
Ik ben autodidact.
Op mijn veertiende draaide ik voor het eerst, op een schoolfeest. Veel meer dan cd’s met elektronische muziek in de
speler stoppen was dat nog niet; ik herinner me wel dat ik
het eigenlijk leuker vond om anderen aan het dansen te krijgen dan het zelf te doen. Zo’n zestien jaar geleden, toen ik
een jaar of negentien was, kwam ik voor het eerst in een
club. Ik zag daar een jongen bezig met echte draaitafels en
vinyl en vond het waanzinnig. Dat wilde ik ook. En toen ik
naar een groot dancefeest ging kreeg ik helemaal de smaak
te pakken. Samen met een andere jongen heb ik mijn eerste
apparatuur gekocht; goedkope rommel natuurlijk, want als
beginnend student had ik geen geld voor die dure spullen. Ik
verzamelde honderden platen. Na een tijdje liep het allemaal
wat uit de hand; ik kon het niet meer combineren met mijn
studie en ben ermee gestopt. Maar het bleef kriebelen en ik
ben er, veel later, dus toch weer mee begonnen.
Het verschil tussen plaatjes draaien en dj zijn, is eigenlijk vergelijkbaar met dat tussen autorijden en met een auto aan het
verkeer deelnemen. Het gaat er bij het draaien om dat je een
connectie hebt met het publiek. Door je muziekkeuze en je
manier van draaien probeer je een sfeer te creëren, samen
met hen. Daarbij moet je heel goed letten op hoe ze erin
staan. Als je niet aansluit bij hoe de mensen zich voelen en
bij wat ze willen, wordt het niks. Je moet het publiek leren
lezen, een open en sensitieve houding hebben. Dat lukt niet
als je te gespannen bezig bent met de techniek: dan vang je
geen signalen op. Je bent een goede dj als je je eigen stijl
hebt ontwikkeld, zowel in hoe je draait als in wat je draait
en als je de kunst verstaat om mensen mee te nemen in
je verhaal. Dat is eigenlijk het moeilijkste. De muziek en de
apparatuur zijn je instrumenten om dat te bereiken, zoals een
timmerman hout, een hamer en spijkers gebruikt om iets te
maken.
Ik draai niet alles wat ik mooi vind. Andersom wel: wat ik
draai, vind ik mooi. Als ze me vragen om top 40-plaatjes te
draaien op bv een personeelsfeest, zeg ik dat ze beter iemand anders kunnen nemen. Er zijn binnen de dancemuziek
veel verschillende stromingen. Ik hou het meest van techno
of tech-house. Het is elektronische muziek met veel variatie,
een perfecte verzameling van bouwstenen voor een groot
feest. Behalve de keuze uit die bouwstenen is de manier
waarop je ze gebruikt natuurlijk ook bepalend voor succes.
Wil je bijvoorbeeld twee verschillende platen elkaar laten op-

volgen met een vet effect, of wil je juist dat dat naadloos gebeurt? En hoe bereik je dat dan, zonder dat de sfeer inzakt?
Hoe bewerk je een plaat (bv door de bas eruit te halen) zodat
het een bepaald effect oplevert en hoe bereik je precies dat
effect dat je wilt, op het juiste moment? Het maakt ook nog
heel veel uit of je buiten of binnen speelt, in een grote of in
een kleine ruimte. Je kunt niet een driegangendiner opdienen in een patatzakje. Dat zijn allemaal dingen die je moet
leren. Je moet in elk geval je muziek heel goed kennen om te
weten wat je er mee kunt doen en daardoor het juiste effect
te bereiken. Tegenwoordig gaat veel bij het draaien digitaal,
of in combinatie met vinyl. Daar zijn computerprogramma’s
als Traktor voor. Maar ik mag toch graag naar iemand kijken
die puur met vinyl bezig is. Het is een stukje ambacht. Ik zie
daar in een zaal echt respect voor: zo’n dj draait op gevoel
en niet op cijfertjes. De grootste kunst van het draaien is het
organiseren van je muziek. Je kunt niet ter plekke een keus
maken uit de duizenden platen die je in principe tot je beschikking hebt. Je moet sowieso twee, drie platen vooruit
denken. In grote lijnen bedenk ik van te voren hoe ik het ga
doen; ik maak een ruime selectie, vaak in overleg met mijn
opdrachtgever. Op het feest bekijk ik wat het precies wordt,
waarbij ik me ook laat leiden door de sfeer op het feest.
De opening van een feest is het moeilijkst, want de zaal moet
nog opgewarmd worden. De mensen hebben misschien net
gegeten, ze willen nog wat praten, een drankje halen. Je begint dus meestal rustig. Als de opening goed is, gaat de rest
bijna vanzelf. Eigenlijk is het energiemanagement wat een dj
doet. Energie opwekken, vangen en sturen en niet ontijdig
laten inzakken.
De wereld van danceparty’s is tegenwoordig big business.
Je ziet wel dat dj’s op een voetstuk gezet worden, of ze doen
het zelf. Maar dat gaat voorbij aan de essentie van die muziek. Je hebt een dienende functie, ook al bepaal jij als dj voor
een groot deel de sfeer en het verloop van het feest. Dat is
het mooie van dit vak vind ik. Iedereen komt met zijn eigen
verhaal binnen, is met zijn eigen dingen bezig. Dan kom jij
met jouw verhaal, je pakt door de muziek iedereen mee, tot
ze met de neus dezelfde kant op staan. De mensen krijgen
uiteindelijk het gevoel van “we become one”, het gevoel dat
ze deel uitmaken van een ‘secret society’. Bij een goed feest
ervaar je dat alles klopt en als dj deel je daarin mee, dat voelt
zo tof! Toch zit er een donker randje aan. Techno roept associaties op met begrippen als ‘bombastisch’, ‘opzwepend’,
‘massaal’, ‘nacht’. Het heeft iets duisters. Daar wordt ook
mee gekoketteerd. Maar deze muziek kan ook rustig zijn,
melancholisch, gedragen. Als dit hele spectrum van emoties
zijn plek krijgt in het geheel van de avond levert het uiteindelijk iets magisch’ op. Alles draagt bij aan het bouwwerk van
het verhaal dat je wilt vertellen. Om dat te creëren met zijn
allen, dat is wat je wilt. Ik moet zeggen dat ik het gevoel
wel herken, maar dat ik het proces niet volledig beheers. Dat
kunnen alleen de grote toppers, als Sven Vath en Marco Carola. Om dat te bereiken zou ik sowieso veel meer tijd en
energie moeten investeren in het draaien. En eerlijk gezegd
zou ik geen prof meer willen zijn. Aan de ene kant: de feesten
zijn heel gaaf en technomuziek heeft een creatieve diepgang
waardoor hij echt waanzinnig interessant is. Maar dat leven
heeft een keerzijde. Er zitten duistere kanten aan het wereldje, met een hoop rotzooi. Bovendien wil ik nog met andere

Flyer van een optreden in Mexico (eigen foto)

dingen bezig zijn dan alleen met feesten. Het zou me te eenzijdig zijn. En fysiek ook heel zwaar.Maar als hobby één keer
per maand draaien, dat lijkt me geweldig.
Waarom? Het raakt me ergens, ik word ontroerd door de muziek. En, op een heel diep niveau, wil ik een bijdrage leveren.
Het is natuurlijk gewoon heel erg leuk dat ik als enige weet
welke plaat er komt, dat ik de situatie beïnvloed. Maar ik beleef het ook als een vorm van creativiteit. Soms is draaien
hard werken om mensen mee te krijgen. Het komt voor dat
het niet goed lukt, maar als het juist wél goed gaat, voel je je
open en één met het publiek. Dat geeft een kick, een enorme
boost. Je zou het kunnen zien als een win-winsituatie: het
energieniveau stijgt, iedereen krijgt meer energie, dus ik ook.
Het geheel is meer dan de som van de delen.”

Activiteiten voor de komende tijd
De volgende Binnenste Buiten Post
wordt verspreid in
de week van 26 mei 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

Schoner Buitenpost
Sinds november 2013 wordt ons dorp van zijn zwerfafval verlost door Zorgboerderij ‘De Vier Elementen’ te Gerkesklooster-Stroobos. Enkele medewerkers van deze organisatie komen iedere maandag naar Buitenpost om de afvalbakken, die
met name in de Kerkstraat aanwezig zijn, leeg te maken. Bij
die gelegenheid wordt ook het overige zwerfafval opgepikt
en naar de plaats gebracht waar zoiets thuishoort, namelijk
de vuilnisbelt.
Onze middenstandsvereniging ‘Buitenpost Vooruit’ heeft dit
geregeld en betaalt daar een onkostenvergoeding voor. Het
betreft hier uiteraard een prima initiatief en ieder die het aangaat, zal deze oplossing schoon toejuichen.
De redactie.

De Feestcommissie organiseert 3e garageverkoop
Op zaterdag 10 mei 2014 organiseert Feestcommissie Buitenpost alweer voor de 3e keer een garageverkoop. Lijkt
het u ook leuk om aan deze verkoop mee te doen? Dan
kunt u zich opgeven tot en met 5 mei door een e-mail te
sturen naarinfo@feestweekbuitenpost.nl
De Feestcommissie zorgt ervoor dat er een mooie route
gemaakt wordt met alle deelnemende adressen. De definitieve route is vanaf 7 mei te vinden opwww.feestweekbuitenpost.nl en is vanaf deze datum ook af te halen bij Texaco
Tankstation Veenstra (Kuipersweg 74A). De garageverkoop
zal beginnen om 09.00 uur en eindigen om ongeveer 14.00
uur.Ook dit jaar zullen de deelnemers weer te herkennen
zijn aan de oranje vlaggen die door de Feestcommissie beschikbaar worden gesteld. De vlaggen zijn op vrijdagavond
9 mei van 19.30 uur tot 20.00 uur af te halen bij It Koartling
in Buitenpost.
Vrijwilligers
De lente hangt in de lucht, de eerste vernieuwde koningsdag is net geweest en ook zijn er weer een heel aantal topcollectanten bij u aan de deur geweest om de jaarlijkse collecte ten bate van de feestweek weer op te halen. Tevens
begint het programma voor de feestweek van 2014 vorm
te krijgen, maar... We hebben een tekort aan vrijwilligers,
helpende handjes, regelneven, commissieleden en creatievelingen. Naar aanleiding van een oproep op Facebook en
Twitter zijn er gelukkig een aantal collectanten geweest die
zich hebben aangemeld maar helaas nog te weinig om in
heel Buitenpost te collecteren. De oproep is er, nu nog een
antwoord! We zijn jou, u en jullie heel hard nodig.

We zijn dringend op zoek naar:
Minimaal 6 paar extra gouden handjes voor de vele kleine
en soms grotere klussen binnen de feestweek.
2 extra organisatoren/begeleiders van activiteiten.
2 algemene leden en 1 secretarieel medewerker voor de
feestcommissie.
Meer info en opgeven ga naar feestweekbuitenpost.nl ofstuur een email naar p.dejong@feestweekbuitenpost.nl
Kortere feestweek
Mede doordat we ook dit jaar weer merken dat we te weinig vrijwilligers hebben voor en tijdens de feestweek hebben we helaas moeten besluiten om de feestweek enigszins in te korten. De officiële opening zal dit jaar op zaterdag 2 augustus plaatsvinden in plaats van zoals voorgaande
jaren op de donderdag. Er zijn een aantal activiteiten die
al wel eerder beginnen (denk aan o.a. Kunst in de Kerk en
het fierljeppen). Een kortere feestweek maar wel één met
een mooi en vol programma met een aantal leuke nieuwe
activiteiten, we hebben er nu al zin in!
Bûtenposter Keninginne
De feestcommissie is weer op zoek naar leuke dames vanaf 18 jaar die mee willen doen aan onze verkiezing. Voor
ons geeft het de feestweek net wat meer allure wanneer
we een echte keninginne in ons midden hebben die leuke
taken mag uitvoeren. Ieder jaar staat er een geweldig prijzenpakket tegenover en ook dit jaar zal het zeker de moeite
waard zijn. Dus geef jezelf of 1 van je vriendinnen op voor
15 mei!
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De cursus Spaans
In het najaar van 2013 is Klaske Kommery in it Koartling gestart met een cursus Spaans voor beginners.
Tien cursisten kregen les uit het boek Con Gusto en
dat betekent: met plezier. De cursisten hebben tot april
dit jaar twaalf lessen gevolgd en zijn enthousiast over
de cursus, omdat ze in een plezierige en ontspannen
sfeer bezig zijn met het leren van een nieuwe taal.
In september 2014 gaan zij onder leiding van Klaske
weer door met de lessen op de donderdagavond.
Hoogste tijd dus om eens iets meer over Klaske te weten te komen en meer te horen over de cursus Spaans.
Daarom nu het woord aan Klaske:
Ik ben een oud Buitenposter en ik heb hier tot mijn
achttiende jaar gewoond. Ik heb goede herinneringen
aan it Koartling van de tijd dat het nog een koffiebar
was onder leiding van de heer Miedema. Veel van onze
leeftijd gingen op vrijdagavond naar de bibliotheek die
toen nog onder het Jeltingahuis was, gingen daarna
naar het winkeltje van Reid Heidbuurt waar je voor een
dubbeltje een losse sigaret kon kopen en die rookten
we dan heel stoer in it Koartling op. Er werden leuke dingen voor de jeugd georganiseerd. Er was een
jeugdsoos en soms een popgroep in de grote zaal. Wat
ik echt geweldig vond waren de Koartlingsjongers. Ik
durfde daar zelf niet bij te zingen, maar het was prachtig om hen te zien optreden.
Ik heb in Leeuwarden, Oldenburg en Groningen ge-

De Dag van de Duurzaamheid
woond en de laatste twintig jaar woon ik in Dokkum.
Overdag werk ik op ROC de Friese Poort en daar geef
ik Engels, Fries en Spaans.
Ik kom nog vaak in Buitenpost omdat mijn ouders hier
wonen en één keer per jaar, op de eerste woensdag
van augustus ga ik met mijn jeugdvriendin Corrie Rottiné, ook een oud Buitenposter, naar de markt en het
Concours Hippique. Twee jaar geleden liepen we naar
de markt bij de Kruidhof en kwamen we voorbij de
stand van it Koartling waar ik het aanbod van de cursussen zag. Toen dacht ik: “Wat zou ik het leuk vinden
om hier een cursus te geven”. Die wens kwam in september 2013 in vervulling en we hebben een gezellige
groep waar in september 2014 gerust mensen met
een beetje basiskennis van het Spaans bij kunnen aanschuiven. De nadruk van de cursus ligt op de conversatie. Thuis moet er natuurlijk wel wat huiswerk worden
gemaakt of woordjes worden geleerd. Bij het boek zit
een CD zodat je thuis kunt luisteren en oefenen.
Tot zover Klaske.
De cursus Spaans zal weer starten begin september
en is op de donderdagavond van 19.30-21.30 uur
Ben je enthousiast geworden en denk je dat lijkt me
wel wat, dan kun je mailen naar: cursuswerk@itkoartling.nl voor verdere inlichtingen.

Speciale Europass voor vrijwilligers
De overheid vraagt
van haar burgers
nadrukkelijk
om
verantwoordelijkheid te gaan nemen
voor het ‘sociale
domein’. Dus voor
alles wat hen direct
raakt: zorg, welzijn,
arbeid, onderwijs,
gezondheidszorg en
vrijetijdsbesteding.
Er wordt bovendien steeds meer aanspraak op burgers
gedaan om zorg, verenigingsleven en dorpsvoorzieningen betaalbaar in stand te houden. Gelukkig zijn er al
een heleboel vrijwilligers. Naar schatting zijn ruim 5,5
miljoen Nederlanders op de een of de andere manier
als vrijwilliger actief. Dat is ongeveer 44% van alle volwassenen. Steeds méér organisaties en instellingen raken echter volledig afhankelijk van deze vrijwillige inzet.
Anders gezegd: zónder vrijwilligers zou de Nederlandse
samenleving als een kaartenhuis instorten en zouden tal
van voorzieningen en activiteiten verdwijnen.
Kennis en vaardigheden
Vrijwilligers zijn doorgaans bijzonder gemotiveerde
mensen. Zij willen actief bezig zijn met het werk dat zij
leuk, maar vooral ook zinvol vinden. Tijdens hun werkzaamheden doen zij bovendien (vaak ongemerkt) allerlei
kennis en ervaring op. Dat geldt voor jong én oud. Dit is
voor sommigen juist de aanleiding om vrijwilligerswerk
te gaan doen en zich zo vaardigheden eigen te maken,
waarmee ze hun voordeel kunnen doen in het onderwijs of bij het vinden van een baan.
Europass voor vrijwilligers
In nauwe samenwerking met KEaRN Welzijn en de KEaRN Vrijwilligerscentrale gaat de Stichting Sociaal Cul-

tureel Werk Buitenpost dit voorjaar beginnen met de
uitgifte van een speciaal document. In deze zogeheten
Europass Mobiliteit worden de ‘competenties’ vastgelegd die vrijwilligers tijdens hun werkzaamheden voor
It Koartling gaandeweg verwerven. In aanwezigheid
van vertegenwoordigers van DUO van het Ministerie
van OCW maakten de organisaties hierover op vrijdag 4
april jongstleden de definitieve afspraken. De Europass
Mobiliteit is een uniek en door de overheid erkend document voor vrijwilligers en stagiaires die in Nederland
stage lopen.
Meer mogelijkheden voor de vrijwilliger
Met de uitgifte van de Europass voor vrijwilligers laat
It Koartling zien dat zij het vrijwilligerswerk bijzonder
serieus neemt en dat zij wil investeren in de loopbaan
van vrijwilligers. De Europass geeft namelijk een overzichtelijke en objectieve beschrijving van de ervaring die
een vrijwilliger heeft opgedaan. Doordat de ervaring en
competenties concreet worden benoemd en in samenwerking met een begeleider worden besproken, wordt
de vrijwilliger zich bovendien bewust van zijn eigen kwaliteiten. Zo kan hij zichzelf ook beter presenteren in een
gesprek met een potentiële werkgever. En zo vergroot
de vrijwilliger zijn kansen op de arbeidsmarkt.
Introductie later dit voorjaar
De Europass wordt opgemaakt door de KEaRN Vrijwilligerscentrale en zal later dit voorjaar voor het eerst worden uitgereikt aan enkele jonge vrijwilligers van It Koartling Na de zomer zal het document beschikbaar komen
voor een grotere groep vrijwilligers van de Buitenposter
organisatie. De gezamenlijke uitgifte van de Europass
voor vrijwilligers is het eerste concrete resultaat van de
samenwerking tussen KEaRN Welzijn, de KEaRN Vrijwilligerscentrale en de Stichting Sociaal Cultureel Werk
Buitenpost.

3 mei weer Repair Café
Voor steeds meer mensen wordt het een begrip: de
eerste zaterdag van de maand Repair café in It Koartling. Ook de afgelopen maand werd er weer een keur
aan artikelen aangeboden. Zo maar een greep:
Een wekkerradio die niet meer wekte; een schuurmachine die niet meer schuurde; een lampenkap die uit
elkaar gevallen was; een ventilator kachel die er lang
voordat het warm was er mee ophield. De wekkerradio kreeg een “injectie” met contactspray. De schuurmachine had een droog gelopen lager, dat met multispray weer gangbaar werd gemaakt. De lampenkap
werd vakkundig gesoldeerd. En de bij de kachel bleek
de oververhittingsbeveiliging de schuldige te zijn. Alles
werd weer werkend door de tevreden eigenaren meegenomen.
Bijzonder was ook een “jaren zestig” reclame klok, die
helaas niet meer de juiste tijd aangaf. Terwijl rond dit
artikel mooie verhalen over de tafel gingen, werd de
reparatie ook succesvol voltooid!
Het klapstuk was toch wel de magnetron. Vooral als er
meerdere functies inzitten (magnetron en oven) blijken
dit vernuftige en complexe apparaten. Met behulp van
informatie die op internet werd gevonden, kon het probleem gelokaliseerd worden. Omdat je er vaak slecht
bij kunt, is het oplossen dan de volgende uitdaging.
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Als organisatie voor sociaal-cultureel werk steunt It Koartling
lokale projecten en initiatieven
die bijdragen aan een duurzame samenleving. Dat is hard
nodig, want ondanks alle plannen en maatregelen van de
overheid gaat het duurzaam
maken van Nederland veel minder snel dan wenselijk is. Daarom wil It Koartling proberen op
een directe en laagdrempelige
manier een bijdrage te leveren
aan het duurzaam maken van
Nederland, bijvoorbeeld met het maandelijkse Repair Café. Maar dat is bij
lange na niet genoeg.
Daarom roepen de vrijwilligers van It Koartling bij dezen iedereen (overheid,
organisaties en burgers) op om samen met hen de Dag van de Duurzaamheid in 2014 ook in Buitenpost op de agenda te zetten. Bedenk samen
met It Koartling een actie, manifestatie of evenement om op vrijdag 10/10
duurzaamheid voor héél Buitenpost duidelijk en toegankelijk te maken.
Durft ú deze uitdaging samen met It Koartling aan te gaan?
Kijk voor meer informatie op de website van It Koartling: www.itkoartling.nl.

Fotoclub
Op initiatief van het bestuur zijn enkele foto enthousiastelingen in het begin maart bij elkaar geweest in het Koartling. Enthousiastelingen die vaak
net iets meer doen dan alleen maar het nemen “kiekjes” met de camera.
In een aantal winterseizoenen zijn er door Jerry Tillema beginnerscursussen gedoceerd in It Koartling. Sommigen van deze cursisten zijn zo
enthousiast geworden dat ze zelf tot aanschaf zijn overgegaan naar een
digitale camera’s die meer mogelijkheden biedt. Zo zijn onder die cursisten, fotografen zo enthousiast geraakt dat ze met grote regelmaat in het
landschap of op andere plaatsen zijn om mooie foto’s te maken.
Na de beginnerscursus van Jerry in het Koartling is er eigenlijk geen vervolg. Dat is jammer. Ondertussen is de fotoclub al van start gegaan. Na de
eerste bijeenkomst is er ook al een tweede geweest waarbij de hobbyisten hun best gemaakte foto’s onder het kritische oog van de medeclubleden aan elkaar hebben laten zien. Inmiddels zijn er een tien tot twaalf
aspirant leden. Op de eerste donderdag van september komen we weer
bij elkaar. Met het bestuur van het Koartling is afgesproken dat we doorgaan met de fotoclub. Afgesproken is dat we op iedere eerste donderdag
van september tot en met april, onze clubavond hebben in het It Koartling.
Het eerste thema dat we hebben afgesproken, zijn de vier jaargetijden.
Van iedere clublid wordt verwacht dat men de beste foto’s van de vier
jaargetijden laat zien op de slotavond in april 2015.
Inmiddels is de eerste workshop georganiseerd. Op zaterdag 10 mei aanstaande, wanneer er heel veel bloemen en planten op de Kruidentuin in
bloei staan, is er onder leiding van een deskundige rondleidster, die zelf
ook fotografie als haar grote hobby heeft, een prachtige workshop. Niet
alleen over de kruidenplanten maar vooral ook het fotograferen ervan.
In september, op de eerste clubavond van het seizoen gaan we met elkaar afspreken met welke thema’s wij de clubavonden in gaan vullen. Dat
kunnen verschillende onderwerpen zijn. Natuurlijk zullen onderwerpen
aan bod komen als landschapsfotografie, portretfotografie maar ook b.v.
nacht- en sportfotografie. Ook zijn we van plan een z.g.n. “fotowalk” of
een avondje nachtfotografie in b.v. Leeuwarden te organiseren. Zo is het
ook de bedoeling een sport- of landschapsfotograaf op een clubavond uit
te nodigen om eens zijn of haar ervaringen en tips op te doen. Inmiddels
is er al een facebookpagina aangemaakt. Voor informatie kun je hier ook
op terecht.
Wij, Sabina van Dijk en Anne van der Heide, zijn de eerste initiatiefnemers.
Bij ons kun je terecht voor meer informatie: wsvandijk1970@gmail.nl of
anne.van.der.heide@upcmail.nl Ook op de site van It Koartling vind je de
nodige informatie.
Nogmaals: de fotoclub staat open voor een ieder die van fotograferen
houdt en van wie dat min of meer een hobby is. Het maakt niet uit met
welk toestel je fotografeert. Kennis van enkele basisbeginselen van het
fotograferen is wel wenselijk.
Wij zien jullie graag op de eerste bijeenkomst op 4 september 2014 in It
Koartling. Maar je bent natuurlijk ook welkom op 10 mei as in de Kruidentuin te Buitenpost. Hieraan zijn wel kosten verbonden, zij het gereduceerd
als wij als groep gaan. De entree, inclusief de rondleiding van zijn voor je
eigen rekening. Het minimum aantal deelnemers is 10 en het maximum
van 15 fotografen. Je dient je wel op te geven bij Sabina van Dijk of bij
Anne van der Heide. Zie mailadressen.

Kruidencursus van start

Met veel overleg en geduld werd ook deze klus geklaard, tot grote tevredenheid van de eigenaar.
Helaas zijn er soms ook zaken die we niet kunnen oplossen. Zo bleek een wat ouder fototoestel, die bij ieder zoombeweging een foutmelding gaf, door ons niet
meer te redden. En ook de printer, die door onoordeelkundig gebruik van slag was geraakt, was, ondanks
langdurige pogingen, niet meer op het juiste spoor te
krijgen.
Het was weer een gezellige middag, waar vele succes
werden geboekt.
Zien we u 3 mei vanaf 13.00 uur ook in het Koartling?

Het hebben van een groentetuin komt steeds meer in de mode. Een kruidentuin is al heel snel gemaakt en hoe leuk is het niet om met zelfgekweekte kruiden het eten te bereiden. En hoe leerzaam is het niet om
eens te weten hoe u uw eigen kruiden kunt gebruiken om kleine kwaaltjes
mee te bestrijden. Dit alles en nog meer komt u te weten op de kruidencursus die door Jan Willem Zwart gegeven wordt door het Sociaal Cultureel Werk in It Koartling inBuitenpost in samenwerking met De Kruidhof.
Voor mensen die belangstelling hebben voor de kruidencursus kunnen
alvast de datum in hun agenda zetten. Dit jaar gaan we van start op de
dinsdagen 20 en 27 mei van 19.00 tot 21.00 uur in It Koartling.
De laatste avond vind plaatst op een vrijdagmiddag van 17.00 tot 19.00 uur.
De datum hiervan is afhankelijk van het weer, omdat die bijeenkomst gehouden wordt op het terrein van De Kruidhof in de open lucht. We houden
twee datums vast, te weten: 30 mei of 6 juni.
Inlichtingen bij: Evertje Gatsonides 0511 542772 of email: evertje.gatsonides@upcmail.nl

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
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Tuin( b e) leven

A nne’s A nsichten van Anne van Lune

april
De Maggiplant het begin van fastfood?
De plant van de maand mei
bij De Kruidhof is dit keer
Lavas of Maggiplant. Lavas (Levisticum officinale)
is een plant uit de schermbloemenfamilie (Umbelliferae oftewel Apiaceae).
De Romeinen verspreidden
het kruid met hun veroveringstochten door Europa. Als je een blaadje van
de plant tussen je vingers
wrijft, ruik je onmiskenbaar Maggi. De plant is
dan ook vaak beter bekend
onder de naam Maggiplant, maar deze naam is
pas later ontstaan.

Hier ziet u het “Kapitale Heerenhuizinge Nijenstein”wat Cornelis Martinus van Haersma de With (1799 – 1869) in 1850 aan de Voorstraat
liet bouwen en met zijn gezin bewoonde tot 1860. Het Menistenechtpaar Poutsma runde er van 1861 tot 1870 een kostschool. Vervolgens woonde de familie Van Bruggen er tot 1889. Het gezin Jager heeft het huis daarna nog enkele jaren gehuurd. Vervolgens werd op
7 november 1892 in de gemeenteraad besloten om het pand Nijenstein aan te kopen. In 1893 werd het als gemeentehuis in gebruik
genomen. Tot het ambtelijk apparaat in 1977 naar het nieuwe gemeentehuis aan het Stationsplein verhuisde. Vervolgens deed het dienst
als politiebureau tot in 1987 het nieuwe politiebureau in de Kerkstraat werd gebouwd. In een gedeelte van het gebouw is nog tot 2000
de muziekschool “De Wâldsang” gevestigd geweest. Daarna stond het pand enkele jaren leeg. Na renovatie werd het in 2007 in gebruik
genomen als restaurant Nijenstein. Na enige opstartproblemen vieren ze dit jaar het lustrum.

Uit d e ou d e d o os

Gebruik in de keuken
Zowel de bladeren als de zaden worden gebruikt in de keuken en hebben
een selderijachtige smaak. Bladeren worden gebruikt in stoofpotten,
salades, sauzen en soepen. Het zaad wordt gebruikt om brood smaak
te geven. Lavas kan heel goed worden gebruikt als smaakversterker en
verlicht spijsversteringsproblemen.
Vrouwenarbeid vroeg om ‘snelle hap’
In 1846 werd in het Zwitserse plaatsje Frauenfeld Julius Maggi geboren, de zoon van een uit Italië gevluchte molenaar. Tegen het eind van
de eeuw nam de vrouwenarbeid toe en daarmee de behoefte aan een
snel bereide maaltijd. Julius dook in dat gat en hij maakte een machine
waarmee hij bonen en erwten kon vermalen. Het werd de basis voor de
soepen van Maggi. In 1893 bracht hij een aroma op de markt, waarvan
het belangrijkste bestanddeel lavas was de bekende Maggiplant die de
naam van Julius ging dragen. In bijna alle Maggiproducten wordt tot
op de dag van vandaag lavas verwerkt. Het werd een groot succes en
vooral het aroma werd natuurlijk door veel producenten nageaapt. En
al droeg het dan niet de naam Maggi, men ging het toch zo noemen.
Bij aankoop van de Maggiplant krijgt u deze maand een recept voor
een heerlijke aardappelsoep met het blad van de Maggiplant mee naar
huis.
Karin Hoogterp

S p r e k w u r d f a n ‘e m o a n n e
Ding
Ding is in linich wurd, op folle manieren te brûken
Wat prate jo fan dingen?
U hebt het helemaal mis
Ja, sa binne dy dingen no ien kear
Zo is nu eenmaal ’s werelds beloop
Foto 1938: Muziekgroep ‘Het Strijkje’
Staand vanaf links: Dirigent Schümacher, Joh. De Boer, Roel Zijlstra, Willem de Jong, Jaap Zijlstra, Vopenka, Anton Haytink, B. Kramer
en Edo Kuipers. Zittend vanaf links Hinke Tuinman, Tine van Marle, Bouk Boersma, Doete Bulthuis, Griet Bolling en Joke Oosterhof.
(foto: Juul Beerda)

Swimmen leare is in goed ding
Leren zwemmen is een goede zaak
Watst’ no dien hast liket op gjin ding
Wat je nu gedaan hebt raakt kant noch wal
Om gjin ding wol ik hjir wei te wenjen
Voor niets ter wereld ga ik verhuizen
Pas op, oars meitsje ik in raar ding fan dy
Pas op, anders maak ik je een kopje kleiner

Dave
Door

Oké. Daar
gaan we
dan!

Waarom
moest
je dat tegen
de bewaker
zeggen!
Hallo,
uwe
majesteit.

verkeersh
in

Keuze uit 40

keukenopstellingen
10 jaar garantie

der

korting

Buitenpost wordt steeds mooier...
Ook u profiteert hiervan. Extra verkeershinder korting op vele meubelen, keukens
en boxsprings! Hier alvast een klein voorproefje maar er is nog veel meer!

IN HOUSE
SUPERKEUKENS
XOOON

der

shin
verkeer

Hoekbank Vivaro

korting

Uitgevoerd in stof met verstelbare hoofdsteunen. In diverse kleuren leverbaar.
80x278x200 cm van € 1.299,-

€ 999,-

HENDERS & HAZEL
DROOM DOMEIN
STRESSLESS

van € 1.849,- Nu voor

€ 849,(140x200 cm)

LIPPE WONEN
RIVERDALE
RIVIÈRA MAISON
CARPE DIEM
GERLAG & GERLAG

hinder

HAPPY LIVING

s
verkeer
Eetstoel Palmo
in stof, leverbaar in diverse
kleuren. van € 179,Nu voor

korting

NORMA
DE TOEKOMST

€ 149,-

EASTBORN
TEMPUR
Complete boxspring Finnmark
inclusief hoofdbord, 2 verende boxsprings,
2 gestoffeerde 5-zone pocketveermatrassen
en ca. 10 cm dik topdekmatras van HR schuim.
Ook leverbaar in andere afmetingen.

VAN DYCK
ZUIVER
AUPING

er

shind
verkeer

korting

2
10.000 m
wonen, slapen
& keukens

Eettafel Menaggio
in massief rustiek eiken.
Leverbaar in diverse maten.
Zoals afgebeeld 240x100 van € 1.199,Nu voor

€ 999,-

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

EN NOG VEEL MEER...

Wij staan voor
kwaliteit en service!

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

