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Voorbereidingen wegwerkzaamheden Lutkepost-Augustinusga volop in gang
Deze actiefoto laat zien dat de werkzaamheden aan de weg Lutjepost-Augustinusga in volle gang zijn. Met groot materiaal worden bomen en
struiken verwijderd, ontstaan er nieuwe sloten voor wateropvang en –afvoer en worden er sleuven gegraven voor het leggen van nieuwe kabels
en leidingen.

Va n d e re d a c t i e Wegwerkzaamheden Lutkepost-Augustinusga (N358)
Nieuw seizoen
Vorig jaar luidde de kop in het septembernummer: De R in de maand.
Vrijwel iedereen kent dit begrip en
als je terugdenkt aan je kinderjaren dan betekende dat maandenlang levertraan slikken. Dat was
niet lekker, maar het zou je gezondheid in de winter ten goede komen.
In dat artikel werd met gebruik
van de letter R overgegaan tot een
woord dat hiermee begint, namelijk Reorganisatie. Je zou ongeveer
hetzelfde kunnen aanduiden met
Renovatie en Restauratie. Daarmee
werd gesproken over de aanpak
van de Voorstraat en de daarop
aansluitende zijwegen. We zijn nu
een jaar verder en we mogen toch
wel stellen dat bedoelde straten
enorm opgeknapt zijn en dat vooral de Voorstraat rustiger en daarom veiliger geworden is. We zijn
al aardig aan de nieuwe situatie
gewend, alhoewel je af en toe toch
nog even schrikt bij de gedachte
dat al het verkeer van rechts nu
voorrang heeft. Voor zover ons bekend hebben er zich gelukkig nog
geen ongelukken voorgedaan. De
lagere snelheid waarmee gereden
wordt, zal daar debet aan zijn. Ook
het gebruik van de zuidoostelijke
rondweg oftewel ‘Bûtenom’ draagt
daar ongetwijfeld aan bij. We kunnen van Buitenpost zeggen wat we
willen, maar op verkeersgebied gebeurt er meer met de verbetering
van wegen. Zie bijvoorbeeld het
hoofdartikel hiernaast dat u informeert over de verbetering van de
weg Lutjepost richting Blauwverlaat. En bij de brug aldaar zal het
wegenstelsel zodanig aangepakt
worden dat er een veiliger verkeerssituatie ontstaat. Hopelijk heeft
ons dorp ook daar profijt van.

Als je een Buitenposter vraagt
of hij of zij weet wat er precies
gaande is met de weg Lutjepost
richting Blauwverlaat, dan weet
niemand te vertellen waarom
en waarvoor de in gang zijnde
werkzaamheden worden verricht. Er liggen bulten modder
of zand, er wordt een tamelijk
brede sloot gegraven, er wordt
gezeuld en gesleept met buizen
en kabels en wat dies meer zij.
Om daar meer duidelijkheid
over te krijgen, is de redactie op
zoek gegaan naar informatie.
Bij de gemeente vertelde men dat
het om een provinciale weg gaat
en de medewerker die er iets meer
van wist, was zo goed onze vraag
om meer gegevens voor te leggen
aan de provincie Fryslân. Die reageerde prompt door te attenderen
op de website waar het een en ander over de bedoelde werkzaamheden vermeld staat. Om hier meer
bekendheid aan te geven, leek het
de redactie goed om wat thans bekend is in dit blad weer te geven,
ervan uitgaande dat we met elkaar
toch wel willen weten wat er in
ons dorp en vlak daarbuiten gebeurt. Bovenstaande foto en twee
situatietekeningen ondersteunen
het volgende verhaal.
Volgend jaar gaat de provincie Fryslân aan de slag met de herinrichting
van de provinciale weg (N358) tussen Lutkepost en Augustinusga.
De aansluitingen van de Dijkhuisterweg en de Izermieden op de N358
worden verbeterd en de hoofdrijbaan schuift iets op. Ook komen
er landbouwpasseerstroken. Door
deze veranderingen is de provinciale weg straks veiliger en kan het
verkeer beter doorstromen.

Planning
Juli 2014: Verleggen van de sloot
ter hoogte van de Dijkhuisterweg.
Half augustus-november 2014:
Verleggen van de kabels en leidingen langs de weg.
Voorjaar 2015:
Start wegwerkzaamheden.

Wat gaat er gebeuren?
Op dit moment zijn de aansluitingen
van de Dijkhuisterweg en de Izermieden erg onoverzichtelijk. Deze worden verbeterd door de weg iets te
verleggen. Ook de opritten van sommige woningen zitten direct op de
provinciale weg aangesloten. Door
hier een apart pad voor aan te leggen,
kunnen aanwonenden straks veiliger

de weg oprijden. Het landbouwverkeer blijft op deze provinciale weg
rijden. Er komen landbouwpasseerstroken, zodat auto’s op een veilige
manier (langzaam rijdend) landbouwverkeer kunnen passeren.
Zie de situatietekeningen: Bovenste: rotonde Lutkepost-Bruggelaan
en onderste: Bruggelaan-Uterwei.
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Collecte Rode Kruis
Ondanks het feit dat we niet voor elke straat een collectant hadden, hebben we toch een mooi bedrag bij elkaar kunnen krijgen met dank aan de
collectanten uit Buitenpost. We willen u hiervoor nogmaals bedanken. U
voor uw bijdrage en zij voor de tijd die ze er dit jaar weer in hebben geïnvesteerd.
Hoogachtend, S. Bremer-v.d. Schaaf

Dag van de dialoog

Dialoog is een vorm van gesprek waarin je zo open mogelijk spreekt over
wat je bezighoudt en ervaart en met aandacht luistert naar wat de andere
deelnemers vertellen. Zo hoor je nieuwe dingen en ervaringen.
Op vrijdag 7 november bent u/ben jij welkom voor de 2e dag van de
dialoog op diverse plaatsen in Achtkarspelen. Op diverse plaatsen in onze
dorpen staan dialoogtafels waar mensen in gesprek gaan over het thema
van de dag: Me thuis voelen. We delen onze gedachten, ervaringen en
gevoelens over wat we daar onder verstaan en wanneer we dat hebben
ervaren. Ook wordt gesproken over welke dromen we daar over hebben
en hoe we die dromen een stap dichterbij kunnen brengen.
U/je kunt meedoen als deelnemer, gespreksleider of tafelorganisator.
Deelnemers schuiven aan bij de tafel van hun keuze en zijn actieve deelnemers aan de dialoog. Als ieder zijn/haar verhaal vertelt ontstaat er een
mooi boeket van verhalen. De deelnemers worden daarbij ondersteund
door een getrainde gespreksleider die een open sfeer creëert waarin een
ieder zich welkom en veilig weet. Tafelorganisatoren zijn de gastheren of
gastvrouwen van de dialoog. Ze stellen een ruimte beschikbaar en voorzien de gasten van een hapje en een drankje.
U kunt zich/je kunt je opgeven als deelnemer, gespreksleid(st)er en of
tafelorganisator bij de coördinator van Achtkarspelen in dialoog, Martje
Schuring uit Stroobos. Kijk voor meer informatie en ervaringen van deelnemers van vorig jaar op: www.fryslanindialoog.nl en mail je vraag of opgave
naar: achtkarspelen@fryslanindialoog.nl. of bel met Martje Schuring, tel.
06 11927323. U/je bent welkom met vragen of om mee te doen!

Programma 2014 – 2015
In het seizoen 2014-2015 worden door de Stichting Oud-Achtkarspelen
de volgende lezingen gehouden:
dinsdag 11 november 2014 om 19.45 uur:
”Skûtsjevaart vroeger en nu”, oude schippersverhalen en schippersliederen door dhr. Age Veldboom uit Earnewâld.
Locatie: bibliotheek Kerkstraat 51 te Buitenpost
dinsdag 13 januari 2015 om 19.45 uur:
”Galg en rad in Fryslân”, Straatbeeld in de 15e eeuw door dhr. Hans Mol
van de Fryske Akademy.
Locatie: bibliotheek B.J. Schurerweg 14 te Surhuisterveen
dinsdag 10 maart 2015 om 19.45 uur:
Ontstaansgeschiedenis van de Noardlike Fryske Wâlden door dhr. Fokke
Frieswijk van Stichting Elzegea.
Locatie: bibliotheek Kerkstraat 51 te Buitenpost
De toegang is gratis.
Meer informatie is te vinden op de nieuwe website, waar ook een
heleboel andere historische informatie op staat: www.oudachtkarspelen.
nl. Op www.hicnof.nl onder het kopje ‘beeldbank’ zijn veel oude foto’s van
de dorpen uit Achtkarspelen te bezichtigen.
Nadere inlichitngen kunt u ook krijgen bij de secretaris:
Atty van der Heide, tel. 0512-331247, e-mail: a.vanderheide7@chello.nl

D e foto

Zatermiddag 13 september waren er drie cameraploegen, NOS, SBS en Omrop Fryslân,
aanwezig bij het gemeentehuis voor een interview met de betrokkenen van de ramp in
Twijzel. (foto: Hielke Boorsma)

Drie concerten afsluiter Jan Ritskes herdenkingsjaar
Het Jan Ritskes Herdenkingsjaar wordt afgesloten
met drie Friestalige liturgische concerten die worden
uitgevoerd door het koor Canzone en het Damwâldster Keamerkoar o.l.v. dirigent Jaep Meems. De zang
wordt muzikaal begeleid door Erik Keekstra (piano) en
Ineke van Slageren (ﬂuit). De liturgie kreeg de naam
Mei de Adem fan Eden.
De tekst van de liturgie is afkomstig uit het gedicht De
Skepping van Jan Ritskes Kloosterman. Dit gedicht verscheen in 1912 in zijn bundel Fryske Stikken en werd
recent, fragmentarisch, opgenomen in de bundel Nije
Bloei (2014). De gedichten vormden als het ware een
‘echo uit het Paradijs’. Voortbordurend op dat thema
kreeg de liturgie de titel: Mei de adem fan Eden. De
tekst was leidend voor de muziek die werd gecomponeerd door Jan de Jong. De liturgie is als boekje uitgegeven door uitgeverij Intrada (Heerenveen) en is aan
de kassa verkrijgbaar.
Voor de uitvoering van het concert binnen de gemeente Achtkarspelen werden drie mooie locaties uitgekozen. Twee van deze locaties vertegenwoordigen de
geestelijke, spirituele kant van Jan Ritskes. Het zijn
middeleeuwse kerken die hij goed gekend, bezocht en
beschreven heeft. Beide gebouwen hebben een monumentale status en vormen een belangrijk deel van
het (middeleeuwse) culturele erfgoed in Noordoost
Fryslân. De derde locatie is de vertegenwoordiger van

het wereldse deel en tevens het kloppende hart van
de gemeente Achtkarspelen. In de raadzaal, een van
de meest moderne gebouwen in de gemeente, worden belangrijke bestuurlijke besluiten genomen. Het is
de plek waar spiritueel gezien het hoofd en het hart
samen komen en waar het geloof omgezet wordt in
daadkracht. Het werd gebouwd als multifunctionele
ruimte met het idee dat het gemeentehuis een ontmoetingsplek moest vormen voor alle inwoners van de
gemeente: ‘een hûs fan de mienskip. Door de keuze
van de locaties is ook een tijdlijn ontstaan van het begin van het ontstaan van de gemeente (vroege middeleeuwen) naar de actualiteit. De nalatenschap van Jan
Ritskes Kloosterman heeft ook in onze tijd een functie
en een plek. Na het concert in de raadzaal wordt het
Jan Ritskes Herdenkingsjaar feestelijk afgesloten met
een hapje en een drankje.
Data:
zondag 5 oktober, 16.00 uur: Petruskerk Twijzel
zaterdag 25 oktober, 20.00 uur: Augustinuskerk Augustinusga
zaterdag 15 november, 20.00 uur: Raadzaal gemeentehuis Buitenpost.
Zaal open een kwartier voor aanvang. Entree: € 5,-, liturgie: € 5,-.

Vooraankondiging
Centrum Jeugd en Gezin Achtkarspelen
Van maandag 6 oktober tot 10 oktober staat Nederland
weer in het teken van de Week van de Opvoeding.
Met dit jaar als thema: Tot tien tellen.
Kattenkwaad Moet Kunnen !?
In onze maatschappij zijn veel regels en is de omgeving
voor een groot deel veilig. Maar kinderen hebben ook
ruige plekken en spanning nodig om zich te ontwikkelen. En als ze dan rottigheid uithalen of een stommiteit begaan? Een beetje begrip alstublieft. Of is het
toch nodig om in te grijpen? Een kind heeft grenzen
nodig anders wordt hij of zij grenzeloos in zijn gedrag.
Dat is helemaal waar. Alleen: wat is een goede grens,
wanneer stel je die dan en hoe? Kinderen zijn ook
steeds jonger online en helaas wordt daar in toenemende mate gepest of liggen er andere bedreigingen

op de loer. Op deze avond zal medewerking worden
verleend door de jongerenwerker in Achtkarspelen
Wiebe Kootstra, Djoke van der Veen, verpleegkundig
specialist van Praktijk Buitenpost en de Jeugd coördinator Politie Noord oost Fryslân Willem van Vlaanderen. Zij zullen uit hun dagelijkse praktijk vertellen wat
Kattenkwaad is en kunnen praktische tips en adviezen
geven hoe hier mee om te gaan.
Datum: woensdag 8 oktober van 19.45 tot 21.30
(zaal open 19.30)
Locatie: praktijk Buitenpost Kerkstraat 4
Wie: ouders van kinderen vanaf 4 tot 12 jaar
De avond is gratis te bezoeken.
Meer info binnenkort beschikbaar op de site van het
CJG Achtkarspelen en in de lokale kranten.

Open dag op 3 oktober bij GBS De Fontein
Ouders die voor hun kind een school zoeken met een
veilig klimaat en goede onderwijsresultaten, moeten
zeker langskomen op de open dag bij GBS De Fontein.
Deze school maakt deel uit van de Gereformeerde
Scholenvereniging NoorderBasis, waar – tegen de landelijke trend in – sprake is van een stijgend leerlingenaantal. Ook is GBD De Fontein een school waar een
groeiend aantal leerlingen en ouders zich thuis voelt.
Tijdens de open dag kunnen de kinderen en hun ou-

ders een goede indruk krijgen van de sfeer op school
en kennismaken met de leerkrachten die er vanuit hun
Christelijke identiteit alles aan doen om de leerlingen
helemaal tot hun recht te laten komen.
U bent op 3 oktober van harte welkom van 10.00 uur
tot 14.00 uur bij GBS De Fontein, Molenstraat 17a,
9285 PA Buitenpost.

Wijziging bestemmingsplan gooit roet in het eten
Dierenweide (g)een goed burger initiatief!?
In het afgelopen voorjaar deed Plaatselijk Belang Buitenpost een oproep voor vrijwilligers die willen mee
zouden willen helpen een dierenweide op te zetten in
Buitenpost. Hierop kwamen verschillende positieve
reacties op en in april was de eerste bijeenkomst van
deze enthousiaste groep. In de tussenliggende maanden zijn er verschillende contacten geweest tussen de
gemeente, PBB en de ondertussen opgerichte Commissie Dierenweide Buitenpost.

te stimuleren maar tegenstrijdig handelt door van een
commissie die geen ﬁnanciën heeft. Immers alle plannen zijn nog in een vroeg stadium en dan een bedrag
te vragen voor iets waarvan men niet met zekerheid
kan zeggen dat het ook verkregen wordt, is niet haalbaar. In onze ogen zou de gemeente dit prachtige initiatief juist moeten steunen door coulant te zijn en geen
kosten te rekenen voor het verzoek tot herziening van
het bestemmingsplan.

De verschillende bijeenkomsten waren zeer positief
en de plannen leken goed te kunnen slagen. Een
volgende stap was het door de commissie en de gemeente onderzoeken welke locatie geschikt zou kunnen zijn voor het vestigen van een dierenweide en ook
dat proces leek goed te vorderen. Tot op de laatste
bijeenkomst, waar wij met de gemeente (de teamleider en technisch specialist Groen van de gemeente
Achtkarspelen) echter voor een onaangename verrassing kwamen te staan. Om om op een locatie een dierenweide te mogen inrichten moet er een verzoek tot
herziening van het daarop liggende bestemmingsplan
komen. PBB kan dit verzoek indienen bij de afdeling
Ruimtelijke Ordening van de gemeente maar de kosten hiervoor zijn plm. € 5000,- Helaas is er overigens
dan nog geen garantie over het slagen van het verzoek. U kunt zich voorstellen dat PBB en de enthousiaste vrijwilligers geschrokken en terneergeslagen naar
huis gingen na deze bijeenkomst.

De commissie en PBB beraden zich op de situatie en
hopen dat het probleem alsnog opgelost kan worden.
Als er nieuws is hoort u weer van ons.

Verbazend is het dat de gemeente burgerinitiatief zegt

PKN Buitenpost heeft een
echte snertactie!
Op vrijdag 24 oktober komen leden van de PKN gemeente van Buitenpost bij de deuren langs. We verkopen eigen gemaakte, goed gevulde “beppe’s” snert
van Keurslager Jan & Geertje van der Bijl! Dit alles voor
ons goede doel: de broeders van Taizé in Bangladesh!
Ons streefbedrag is € 4.500,-. We zitten nu op de helft.
Helpt u ons de andere helft ook bij elkaar te krijgen?
Dus op vrijdag 24 oktober van 16.00 tot 20.00 uur komen we deur aan deur in Buitenpost langs om de snert
te verkopen.

Al gelezen?

™

> De gemeente Achtkarspelen wil geen geld
geven aan het opknappen van het parkeerterrein aan de Berkenlaan in Buitenpost. Het terrein is aan onderhoud toe. De kosten daarvan
worden geschat op € 80.000,-. De kerk heeft
de gemeente om een bijdrage gevraagd. De
parkeerplaats heeft een openbaar karakter.
Zo parkeert er ook veel gemeentepersoneel.
De gemeente wijst het verzoek af. In 2015
komen er bij het station extra parkeerplaatsen
voor personeel.
> Er moet € 20.000,- extra worden vrijgemaakt voor het opknappen van sportpark
De Swadde in Buitenpost. De aanbesteding
valt duurder uit. In totaal maakt de gemeente
Achtkarspelen een half miljoen euro vrij voor
de opknapbeurt. Met het geld kan een kunstgrasveld worden aangelegd en kunnen de
velden worden gerenoveerd. De gebruikers
betalen de meerkosten zelf via een tijdelijke
huurverhoging.
> Bij de gemeente Achtkarspelen is uitermate verbaasd gereageerd op de uitkomsten
van een onderzoek van het ministerie van
Volksgezondheid. Volgens het onderzoek zou
bij ruim 64 procent van de huishoudens van
Achtkarspelen een of meerdere personen
niet aan sport doen. De gemeente herkent
volgens een woordvoerder zich hier niet in.
De cijfers komen niet overeen met gegevens over bewegen en gezond eten die de
gemeente van de GGD heeft. De indruk bij de
gemeente en de clubs is dat er in Achtkarspelen juist heel veel aan sport wordt gedaan.
> Humanitas heeft een nieuwe afdeling in
Fryslân. Op 12 september is op het gemeentehuis in Buitenpost ofﬁcieel de afdeling
Noordoost-Fryslân opgericht. Deze regio
werd tot nu toe bediend vanuit Leeuwarden.
Humanitas ondersteunt met behulp van vele
vrijwilligers mensen die het even niet in hun
eentje redden, variërend van opvoedingsondersteuning tot rouwverwerking. NoordoostFryslân is de achtste afdeling van Humanitas
in Fryslân.
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PBB Van de bestuurstafel...
September 2014

Minze Dijksma, Griet Wiersma en Teake van der Meer. (eigen foto)

Na 50 jaar rondom op de planken te hebben gestaan, trekt Teake van der
Meer het komend seizoen door de provincie met zijn jubileumshow. Vijftig
jaar is een hele tijd… en uit die tijd zal Teake een aantal komische anekdotes terughalen. Dit afwisselend met nieuwe grappen en opmerkingen uit
het heden. Nieuwe typetjes, hilarische sketches, typisch Friese humor. En
natuurlijk ontbreken Griet Wiersma en Minze Dijksma ook nu niet. Samen
zullen deze drie doorgewinterde Friese artiesten wederom zorgen voor
een heerlijk avondje uit. Minze Dijksma zal als goochelaar met de vertrouwde droge humor zijn kunsten ten tonele brengen. Net als Teake zal
ook Minze tijdens zijn act worden verrast en bijgestaan door het acteertalent van Griet. Met verrassende nieuwe liedjes en vertrouwde meezingers
zorgt Griet voor de muzikale omlijsting van deze jubileumshow.
Zaterdagavond 4 oktober 2014
Aanvang: 20.00 uur / Zalencentrum The Point
Voorverkoop: Kado en Dropshop Liquorice Kerkstraat 72
Info: 0511 541444 / www.maskelynbuitenpost.nl
Entree: 15,00
Agenda:
Zondagmiddag 26 oktober: GeDoBr met Echte Keardels.
Aanvang: 15.30 uur / De Kruidhof
Zondagmiddag 16 november: Kroegconcert van Jack Bottleneck en Johan Keus. Aanvang: 15.30 uur / Café The Point

Kritetoaniel spilet
In nuver stel
Op de sneontejûnen 22 en 29 novimber 2014 spilet It Kritetoaniel In
nuver stel – de manljusferzje fan Neil Simon yn in Fryske oersetting fan
Tryntsje van der Zee. Spilers binne: Anneke Nieuwenhuis, Rommie Woudstra, Arnold Jan Ruisch, Dictus Benedictus, Iebe Bouma, Keimpe de Vries,
Klaas Jansma en Andries Hovinga. Rezjy:Jelmar Hoekstra.
In koarte ynhâld: Oscar Madison is sûnt frou en bern by him weigien binne, allinne wenjen bleaun yn it lûks appartemint fan in ﬂat yn New York.
Alle freedtejûnen komt in ploechje maten by him te pokerjen. Nei’t ien fan
de freonen, Felix Ungar, ek by de frou weirekket, is Oscar daliks ree dy by
him yn ‘e hûs te nimmen. Syn ﬂat mei acht keamers is grut genôch, net
wier? En alle freonen binne it der oer iens dat Felix better net allinne litten
wurde kin. Hy soe him sels ris wat oandwaan kinne. Mar, Oscar en Felix
lykje likefolle op elkoar as nacht en dei. Dat giet dus folslein mis. Ek al mei
om’t yn it selde ﬂatgebou twa Ingelske susters wenje, moaie froulju, dêr’t
Oscar wol wat mei op hat. Wa rint wa foar de fuotten? In prachtich plot
foar in noﬂik jûntsje toaniel.

Iona-avondviering
De eerste Iona-avondviering van het nieuwe seizoen zal op 1 oktober om
20.00 uur plaatsvinden in de Doopsgezinde kerk van Buitenpost, Julianalaan 12a. Een Ionaviering is een korte oecumenische viering met ruimte
voor stilte, bezinning en inkeer. De Ionavieringen worden regelmatig georganiseerd door de PKN en de Doopsgezinde Gemeente Buitenpost. Er
worden liederen gezongen uit de Iona-traditie. Deze liederen zijn in het
algemeen gemakkelijk te zingen. U bent van harte welkom.

Viering van Dag van de Ouderen
Op zaterdag 27 september wordt in de Lantearne te Surhuisterveen
weer de Dag van de Ouderen gehouden. Om 10.00 uur vertelt mevr. Hilda
Snippe over: Van Pup tot Geleidehond. De zaal is open vanaf 9.30 uur,
gratis toegang en kofﬁe/koek. Vanaf 14.00 uur is er een optreden van het
Frysktalich kabaret gezelschap Noordenbos. Kosten € 8,- inclusief kofﬁe/
thee en koek.

De eerste vergadering van het bestuur van PBB van het nieuwe seizoen
is weer geweest. Er kwamen vele belangrijke punten aan de orde. Aan
het nieuwe groen- en verlichtingbeleid van de gemeente wordt een
apart artikel gewijd, vanwege de klachten die we ontvingen en omdat
het verlichtingsbeleid in november wordt geëvalueerd. Als u nog op- of
aanmerkingen heeft, dan horen we dat graag. U weet ons toch wel te
vinden? De totstandkoming van de dierenweide stuit op onverwachte
problemen. De samenwerking met de gemeente verloopt prima , maar
er blijkt een wijziging van het bestemmingsplan nodig te zijn, waarvoor
een hoog bedrag gevraagd wordt. PBB heeft hierover een brief naar de
gemeenteraad verstuurd. Aan een vervolg van het symposium over de
toekomst van de zorg in Buitenpost, dat op onze ledenvergadering veel
belangstelling trok, wordt door het bestuur, samen met professionele
organisaties, gewerkt. U hoort van ons. Op het bericht over mogelijke
plaatsing van zeer hoge windmolens langs de spoorlijn GroningenLeeuwarden, hebben we geen reacties gekregen, dus we gaan er van uit
dat PBB daar verder geen aandacht aan besteedt en de plannen van de
provincie afwacht. Het bestuur kreeg bezoek van Bruisend Buitenpost,
waarin PBB ook deeneemt. Voorzitter Erwin Bremer vertelde enthousiast over de plannen voor komend jaar. Er zijn twee actiepunten vastgesteld: een website met informatie van alle activiteiten in Buitenpost
en een project “Van leegstand naar middenstand”, een aanpak voor de
leegstaande winkelpanden. PBB denkt op uitnodiging van de gemeente
na over een feestelijke opening van de Voorstraat, samen met de Buvo.
Ten slotte nog een pluim voor de bloemenwinkels en de gemeente voor
de mooi verzorgde bloembakken in de Kerkstraat. De gemeente heeft
de bloembakken geplaatst en de bloemenzaken hebben deze gevuld én
de hele zomer onderhouden. We hopen dat deze verfraaiing van de winkelstraat volgend jaar weer mogelijk is! Nogmaals een comliment voor
Yucca en Bloemtique!
Namens het Bestuur van Plaatselijk Belang Buitenpost,
Marianne Rigter, bestuurslid

Stilte-/bezinningsdag
Tijdens een stilte-/bezinningsdag word je meegenomen op een reis uit
je hoofd naar je hart. Je gevoel gaat spreken, je ziel, je innerlijke stem
krijgt de ruimte. Een deelnemer benoemde het als volgt ‘een innerlijke
wasbeurt’, een dag die je schoonmaakt van binnen. Op deze dag willen
we weinig prikkels van buitenaf binnen laten komen, dit doen we uiteindelijk dagelijks in een tijd die al maar sneller en onrustiger lijkt te worden.
Zo kan wat echt van belang is, worden gehoord en benoemd, je innerlijk
wordt behoedzaam geopend. Een tekst kan ons daarbij helpen, in de stilte
kunnen we vanuit een tekst gaan werken. Het samen ervaren en de deskundige en invoelende begeleiding van Joyce Lakwijk kan zorgen voor een
waardevolle dag. Geef jezelf of een ander zo’n dag! Joyce Lakwijk heeft
jarenlange ervaring met groepen in kloosters en bezinningscentra. In de
Doopsgezinde kerk aan de Julianalaan vonden wij een geschikte ruimte
om deze dag ook in Buitenpost te realiseren.
Kosten voor deze dag zijn € 50.-, soep en kofﬁe zijn aanwezig en een ieder
neemt zijn eigen brood mee. De dag begint om 10.15 uur met kofﬁe en
het programma start om 10.30 uur. We stoppen om ongeveer 16.30 uur.
Voor informatie en opgave (vóór 7 oktober): Jelkje Kloosterman, tel.
543397 of e-mail: kloo0246@planet.nl.

Programma 2014-2015
Koninklijk NVVH Vrouwennetwerk Buitenpost e.o.
dinsdag 21 oktober: dhr. G. Vriens, Man-Vrouw; Thema’s in de
muziek.
dinsdag 18 november: Kandidaat notaris Mr. Spa over testamenten,
erfbelasting enz.
dinsdag 16 december: Midwinterviering m.m.v. mevr. Cath oudvoorzitter Algemeen Bestuur NVVH over haar
belevenissen in die functie. Aanvang 14.30 uur.
Aansluitend een broodmaaltijd.
woensdag 7 januari: Nieuwjaarsreceptie en kennismaken met
Burgemeester Gerbrandy. Aanvang 10.00 uur.
dinsdag 29 januari:
Remedica: “Genieten van het leven”.
dinsdag 17 februari: Jaarvergadering en hapjes maken.
dinsdag 17 maart:
Mevr. H. Kloosterman, St. Keunstkrite Twijzel.
Kunst en Kunstgeschiedenis in Achtkarspelen.
dinsdag 21 april:
Slotavond met de Fryske Troubadour H. Blom.
Bovenstaande avonden om 19.45 uur in de Schakel te Buitenpost
Excursies 2014-2015
donderdag 2 oktober: Turkse Moskee - Heerenveen
donderdag 20 november: Slagerij van der Bijl - Buitenpost
donderdag 05 februari: Fûgelpits - Moddergat
donderdag 26 maart:
Theefabriek Houwersyl.
april of mei 2015:
Als afsluiting van het seizoen eten bij China Garden Buitenpost.
Voor het volledige programma verwijzen wij u naar NVVH Vrouwennetwerk afd. Buitenpost e.o. of bekijk de website: www.nvvhvrouwennetwerkbuitenpost.nl.
Heeft u belangstelling voor deze programma’s en/of excursies en bent u
nog geen lid? Voor inlichtingen of een programmaboekje (wanneer u niet
over internet beschikt) kunt u bellen met mevr. A. Lammerts tel: 541327.

Zwemlessen: (wij zijn licentie houder ZwemABC)
maandag:
16.15 – 18.30 uur
dinsdag:
16.15 – 18.30 uur
woensdag:
15.30 – 18.30 uur
donderdag:
16.15 – 18.30 uur
vrijdag:
14.45 – 18.30 uur
zaterdagmorgen:
08.00 – 12.30 uur

Lunchzwemmen:
maandag tot en met vrijdag: 12.00 – 13.00 uur

Doelgroepen: (dinsdag warmwaterdag)
Aqua Joggen: maandag:
08.45 – 09.30; 19.30 – 20.15 uur
donderdag: 08.45 – 09.30; 20.30 – 21.15 uur
Aqua Robic:
maandag:
09.30 – 10.15;uur
* Aqua Pilatus: dinsdag:
08.45 – 09.30;uur
Aqua Conditie: dinsdag:
20.30 – 21.15;uur
Aqua Varia:
woensdag: 11.15 – 12.00;uur
vrijdag:
09.30 – 10.15;uur
Fifty-ﬁt:
dinsdag:
14.30 – 15.30;uur
woensdag: 08.45 – 09.45;uur
donderdag: 14.30 – 15.15;uur
vrijdag:
13.45 – 15.45;uur
* Meer bewegen voor ouderen:
dinsdag:
10.30 – 11.15;uur
;
Ouder en kind zwemmen:
maandag:
11.15 – 12.15;uur
woensdag: 09.30 – 10.30;uur
vrijdag:
11.15 – 12.15;uur
* Bij voldoende deelname

Kinderfeestjes:
woensdag: 13.00 – 15.30;uur
zaterdag: 14.00 – 15.30;uur

Verhuur hele bad:
zaterdag:
na 15.30 uur
zondag:
na 13.00 uur

Recreatief zwemmen:
maandag: 07.30 – 08.45; 10.15 – 11.15; 15.15 – 16.15; 18.30 – 19.30 uur
dinsdag:
15.15 – 16.15; 18.30 – 19.30; 21.15 – 22.15;uur
woensdag: 07.30 – 08.45; 10.15 – 11.15; 13.00 – 15.30; 21.15 – 22.15 uur
donderdag: 15.15 – 16.15; 18.30 – 19.30; 21.15 – 22.15;uur
vrijdag:
07.30 – 08.30; 10.15 – 11.15; 18.30 – 19.30;uur
zaterdag: 14.00 – 15.30;uur
zondag:
10.00 – 13.00;uur

Kuipersweg 74b
9285 SW Buitenpost

T: 0511 – 543180
E: info@dekupe.nl
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Naar onze eigen nummers luisteren
door Nelleke Kemps-Stam

Ronald Wielstra en Sybren Schaafsma boeken succes als De Doelleazen

Een Bekende Nederlander is iemand die vaak te zien of te horen is
op tv en radio en die achtervolgd wordt door de roddelpers. Ook
op het internet zijn verschillende sites te vinden met weetjes over
BN’ers en de mogelijkheid bestaat zelfs om BN’ers in te huren. Buitenpost heeft ook bekende inwoners. Sommige van hen zijn ook in
te huren, zoals DJ Syb en DJ Ronald, die ook als het partyduo De
Doelleazen optreden. In de landelijke pers zijn ze al opgevallen. De
hoogste tijd om kennis te maken met deze Bekende Buitenposters.
Een dj is van oorsprong iemand die
voor de radio zelf zijn muziek bij
elkaar zocht. De eerste radiopresentator die disc jockey werd genoemd, was de Amerikaan Martin
Block (1903–1967). In Nederland
werd in de jaren ’60 veel geluisterd
naar de zeezenders Radio Veronica en Radio Noordzee met dj’s
als Joost den Draaijer en Tineke
de Nooij. Inmiddels is de dj uitgegroeid tot een muzikale entertainer
bij party’s en dance festivals.
Discoshow
Voor het begin van de samenwerking tussen Ronald (28) en Sybren
(28) moeten we ver terug in de
tijd. “We hadden al een discoshow
toen we dertien, veertien waren”,
zegt Ronald. Hij woonde toen aan
de Ruiterstraat, Sybren aan de Barrage. “In 1999 draaide ik op een
schoolfeestje en toen heb ik Sybren meegevraagd. Zo is het ver-

Vanaf die tijd konden we overal
wel draaien en werd ons netwerk
steeds uitgebreider.” Behalve de
aanschaf van de goede apparatuur, heeft een dj ook mensenkennis nodig. “Weten wat mensen
leuk vinden is belangrijk, vooral in
de horecazaken waar wij staan.
De muzieksmaak is heel breed, je
moet van alles en nog wat draaien
en mixen”, legt Sybren uit. “Je
bent eigenlijk een entertainer, want
je doet met de mensen mee en
maakt er zes uur lang een feestje
van.”
Doelleazen/doellozen
De naam De Doelleazen werd in
2008 spontaan bedacht onderweg
in de auto naar de Party Awards,
een awardshow waar je als feestartiest voor genomineerd kunt
worden. Een Friese naam moest
het worden en deze leek het beste. Voordat De Doelleazen met
een eigen cd uitkwamen, hadden

Singlehoes van Waldrave. (eigen foto)

der gegaan. We kochten discospullen en draaiden in kroegen en op
bruiloften. We hadden inmiddels
een brede muziekcollectie opgebouwd uit de jaren ’70,’80 en ‘90.
Voordat de jongens fulltime dj werden, moesten ze ook gewoon naar
school. “Ik heb de Mavo gedaan”,
vertelt Ronald, “en daarna heb ik
een half jaar als beveiliger bij een
penitentiaire inrichting gewerkt.
Intussen werd ik zo vaak gevraagd
om te draaien, dat ik daar mijn beroep van gemaakt heb. En dat doe
ik nog steeds drie, vier dagen in de
week.” Dat Ronald goed is, blijkt
wel uit het feit dat hij in 2010 winnaar werd van Skihut Rotterdam,
een landelijke wedstrijd van dj’s.
“Ik heb eerst de Havo gedaan,
gevolgd door een versnelde MBOopleiding en toen mijn diploma
HBO-bedrijfskunde gehaald”, zegt
Sybren op zijn beurt. “Ik ben dan
ook de zakelijke man van het duo
en Ronald is meer de technische
man. Rond ons achttiende jaar
hebben we een boekingskantoor in
Groningen gebeld en mochten we
proefdraaien in De drie gezusters.

ze al connecties met verschillende
muziekdistributeurs. “Toen we in
eigen beheer met onze eerste single ‘Mem van Doutzen’ naar buiten
kwamen, konden we die direct
kwijt onder ons eigen label Bughouse Records bij cd-winkels en legale download- en streaming platformen als 538downloads, iTunes
en Spotify. De meeste nummers
die we maken, zijn covers. We zoeken Friese nummers uit die in ons
straatje passen en die gaan we dan
helemaal verbouwen. We zingen
ze vervolgens zelf in of bellen onze
vaste zangeres. In sommige gevallen doet de artiest zelf mee.” Zo
werd van de ballade ‘Paad werom’
van Piter Wilkens een hardcore
versie gemaakt. Daarnaast hebben
ze onder andere samen gewerkt
met Gurbe Douwstra, Strawelte,
De Hûnekop, Syb van der Ploeg
en de Party Animals. Wat met
‘Mem van Doutzen’ eigenlijk als
grap begon, werd meteen een hit
in Friesland. “In mei 2009 hadden
we onze plaat op YouTube gezet
en dat werd gelijk opgepakt door
Omrop Fryslân. Toen vlak daarna

Sybren (l) en Ronald (r) in hun studio Bughouse Music. (eigen foto)

‘Strjitlizzer’ uitkwam, was ons project van De Doelleazen al gelukt.”
Inmiddels zijn er twee albums uit,
30 nummers, een miljoen YouTube views en beschikken de dj’s
over een eigen platenstudio met
de naam Bughouse Music. ‘Gekkenhuis muziek’ omdat ze zichzelf
nogal chaotisch vinden. “Dat zijn
alle muzikanten”, zegt Sybren lachend. “De studio zat eerst in de
studentenﬂat in Groningen, maar
later vonden we een loods op het
industrieterrein in Drachten waar
niemand last van ons heeft. Daar
zijn we meestal van maandag tot
en met donderdag te vinden.”
Ondertussen zijn De Doelleazen
met een derde album bezig. Daarnaast bekwamen ze zich in het vak
van producers door arrangementen voor derden te schrijven. “We
schrijven zowel Nederlandstalige
muziek voor artiesten als Engelstalige nummers. Tegelijk kijken
we ook of er internationaal mogelijkheden zijn. Op elk podium en
feest in Friesland hebben we wel
gestaan, zoals het Bevrijdingsfestival in Leeuwarden, Aaipop Nijland,
het Veenhoopfestival, de Fryske
Music Night en ga zo maar door.
Optreden met De Doelleazen doen
we overigens met zijn drieën. De
eveneens in Buitenpost woonachtige Appie is dan ook met ons mee
en is daarmee een vaste waarde
binnen ons team. Het absolute
hoogtepunt was de samenwerking
met de Party Animals die in de jaren ’90 maar liefst vijf nummer 1

Oproep
De vraag van onze redactie luidt
of iemand nog in het bezit is van
De Binnenste Buiten Post van februari 2010 en april 2012. Daar
kunnen we namelijk een inwoner
van Lemelerveld bijzonder blij mee
maken, omdat hij ontdekte dat zijn
ouders in deze nummers genoemd
worden in de artikelen van Jasper
Keizer over de oorlog 1940-1945 in
Buitenpost.
U kunt contact opnemen met Wim
Ausma, telefoon: 541658.

hits scoorden”, zegt Sybren trots.
“Deze zomer hadden wij ook nog
een WK-hitje ‘Rio here we go’ dat
bij de Tros op Nederland 2 te zien
was.”
De keus voor producer is niet voor
niets. Want met dj’s gaat het net
zoals met voetballers: als je 35
bent, word je te oud. “Nu vormt
het optreden met De Doelleazen
nog de hoofdmoot, straks willen
we de studio als productiebedrijf
gebruiken, naast het maken van
platen. Dat kan ook nog als je vijftig
bent. We zijn nu al bezig met het
combineren van audio en muziek.
Voor bedrijven maken we bijvoorbeeld bedrijfsvideo’s met muziek
eronder of promotieﬁlms voor
scholen.”
Passie
Wie nu denkt dat de muziek van De
Doelleazen alleen gebruikt wordt
om te feesten, heeft het mis. “Wij
krijgen wel eens een e-mailtje of
we een bepaald nummer op willen sturen voor iemands begrafenis. We werden zelfs een keer
gevraagd om tijdens een begrafenis te komen optreden, maar dat
hebben we niet gedaan. Iemand
anders vroeg om een nummer omdat zij de MRI-scan in moest en zelf
haar muziek mee mocht nemen.”
Tja, de een houdt van Bach, de ander vindt troost bij Friese hardcore.
De cd’s van De Doelleazen zijn
verkrijgbaar bij verschillende tankstations, Primera’s en cd-winkels
in onder andere Sneek en Leeuwarden of via de website: www.

dedoeleazen.nl. De albums zijn ook
digitaal te vinden via YouTube, Spotify en iTunes.
“Via Buma/Stemra krijgen wij jaarlijks een bedrag uitgekeerd voor
gedraaide nummers. Ons publiek
bestaat voornamelijk uit jeugd van
13 tot midden 20. Ouderen vinden
ons leuk omdat het Fries is en wij
bekende nummers uit de jaren ’90
geheel uit hun verband halen.” In
Buitenpost treden wij ook op in
feestcafé Posthuis. “Wel goed dat
Buitenpost ook iets heeft”, vinden
de dj’s. “De mensen komen overal
vandaan en het ziet er heel mooi
uit.” Sinds 2007 runt Ronald met
een andere vriend in de zomermaanden een feestcafé op het
eiland Kos, waar alleen maar Nederlanders komen. De jongens voldoen duidelijk aan de behoefte van
een bepaald publiek. En dat is niet
zo vreemd, gezien hun verklaring.
“Wij hebben passie voor muziek.
En ook voor alle stijlen. Maar naar
onze eigen nummers luisteren we
nooit.” De vraag of de Bekende
Buitenposters ooit bekende Nederlanders worden, beantwoordt
Ronald volmondig met “Ja, dat
duurt niet heel lang meer”. “De
WK-hit is daar een voorbode van”,
sluit Sybren daarbij aan. “We hebben connecties die ervoor kunnen
zorgen dat een bepaalde soort
plaat een hit wordt die landelijk en
wereldwijd te vertalen is.”
(advertentie)

MODESHOW
vrijdag 10 oktober: ´s middags 13.30 uur
´s avonds 19.00 uur

Modique Nijenstein 11 Buitenpost 0511-543128
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Insp ir atie door Ineke Mooijweer

Heidi Sørensen schreef een kinderboek

Het is lekker weer, die middag dat ik bij Heidi Sørensen thuis kom
voor het interview. Ze heeft dan ook een zitje buiten klaargezet,
in de tuin die blijkbaar grenst aan een schoolterrein. Er klinkt tenminste tamelijk veel geluid van roepende en bewegende kinderen.
“Het is wel lawaaiig, hè”, opper ik. “Ach, dat is niet erg, het zijn blíje
kinderen”, antwoordt Heidi. Het blijkt een rode draad in ons gesprek: het gevoel van betrokkenheid bij het welzijn van kinderen.
Vorig jaar verscheen van Heidi (afkomstig uit Denemarken en sinds
2001 wonend in Nederland) een
kinderboek: ‘Piet en Sophie’. Ze
is van huis uit geen schrijfster: ze
werkte in Denemarken jaren lang
als apotheker en is nog altijd actief
binnen de farmacie. “Ik schreef
wel eerder”, vertelt ze, “maar dat
was vakliteratuur, geen ﬁctie. Ik
heb er wel altijd van gedroomd om
ooit een kinderboek te schrijven.”
Toch heeft ze er bij haar studiekeuze nooit aan gedacht om schrijver
te worden. Heidi: “Het kwam niet
bij me op. Mijn moeder zei altijd tegen haar dochters dat ze voor een
eigen inkomen moesten zorgen
om niet afhankelijk van een man
te zijn. In Denemarken in de jaren
zeventig betekende dat, dat je een
Bèta-studie ging volgen. Dat deed
eigenlijk iedereen van mijn generatie. Ik werd dus apotheker.
Ik heb als kind veel gelezen. Van
heel jongs af aan had ik het idee
om zelf ook iets te schrijven, maar
het kwam er niet van, totdat ik bij
de Volksuniversiteit in Groningen
een cursus ging volgen bij kinderboekenschrijver Tjibbe Veldkamp.
Dat was heel inspirerend. Hij had
allerlei trucs en tips en ook de cursisten onderling hielpen elkaar met
aanwijzingen en voorstellen. Je
moet echt oefenen in allerlei vaardigheden: hoe zet je een verhaal op,
hoe komt de inleiding er uit te zien,
hoe bouw je de spanning op, enz.
Je leert dat er verschillende manieren zijn om dat aan te pakken; daar
zou ik nu weer een andere keuze
in maken dan ik bij ‘Piet en Sophie’
heb gedaan. Het was absoluut een
uitdaging voor me om een boek
te schrijven en dan ook nog in het
Nederlands, maar door de impact
van de cursus, die heel goed was,
is het wat geworden.”
Het verhaal gaat over iets dat haar
na aan het hart ligt: het belang om
kinderen ‘kind’ te laten zijn en hen
te helpen zich te ontwikkelen tot
ﬁjne volwassenen. Piet en Sophie
zijn twee van die kinderen. Ogenschijnlijk hebben ze alles mee: ze

Oké...
Bijna thuis...
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daar wat Scandinavische sporen,
want ik ben Deense en dat zal ik
altijd blijven.
Ik heb het fantastisch gevonden
om dit boek te schrijven. Het leukste vond ik dat je als schrijver de
macht hebt om te kiezen: ik koos
er voor om Piet mooi en slim te laten zijn. Ik kon de omstandigheden
naar mijn hand zetten. Tegelijkertijd
schrok ik van mijn macht: ik liet ook
ellende gebeuren. Maar ik zou echt
geen boek kunnen schrijven dat
slecht aﬂoopt: het is gruwelijk als
er geen hoop meer is.

zijn slim en mooi, hun vader heeft
een ﬂink inkomen, ze wonen in een
luxe appartement en krijgen goed
te eten. Maar toch is niet alles zoals
ze het zouden wensen: hun moeder leeft niet meer en hun vader
heeft het zo druk met zijn werk dat
hij haast nooit tijd voor hen heeft.
Piet, de oudste, voelt zich verantwoordelijk voor zijn zusje en zijn
vader en hij neemt taken op zich,
die eigenlijk door een volwassene
gedaan zouden moeten worden.
Daardoor gaat hij zich overbelast
voelen en krijgt hij problemen op
school. Hij wordt gepest en ondervindt van de docenten geen begrip
voor zijn situatie. Voor Piet en Sophie wordt het allemaal een stuk
plezieriger wanneer er een Friese
familie in hun stad komt wonen.
De kinderen sluiten vriendschap
en Piet en Sophie koesteren zich in
de warmte en de aandacht van de
ouders van hun nieuwe vrienden.
Maar dan ontstaat er een crisis,
doordat Sophie opeens ziek wordt
en naar het ziekenhuis moet. Piet
staat er op dat moment alleen voor
en degene die hem uiteindelijk te
hulp schiet, is niet zijn vader, maarde moeder van zijn vrienden. Als
na een poos zijn vader eindelijk arriveert in het ziekenhuis, barst Piet
tegen hem uit en verwijt hij hem
zijn afwezigheid. Zijn vader moet
hem gelijk geven en besluit zijn leven voortaan anders in te richten.
Hij ziet in dat hij niet onmisbaar is
op zijn werk, maar thuis wel.
Volgens Heidi hebben kinderen
veel fantasie, hebben ze geen
vooroordelen en zijn ze ontzettend
loyaal. Maar ze zijn ook kwetsbaar
en hebben een gezonde omgeving
nodig om op te groeien tot ‘geweldige volwassenen’. Die omgeving
is er helaas lang niet altijd en dat
is heus niet alleen het geval bij de
zgn. sociaal zwakkeren. “Bij kinderen uit andere milieus komt dat net
zo goed voor, maar ik vind dat daar
vaak weinig begrip voor is. Alles
lijkt in orde bij hen thuis, maar dat
is niet altijd zo. Dat Piet het moeilijk
heeft, wordt bv door zijn docen-

Het schrijven van dit boek ging uiteindelijk vrij snel. Na het werk ging
ik direct achter de computer zitten
om er aan te werken. Natuurlijk
heb ik wel taalkundige hulp gehad
en sowieso zou het boek er waarschijnlijk niet gekomen zijn zonder
de aanmoediging en de inzet van
anderen, onder wie mijn kinderen.
Het is een beetje ‘ons’ boek geworden, want mijn zoon heeft de
portretfoto achterin gemaakt en
mijn dochter de omslagtekening.
Of er ooit een tweede boek komt?
Misschien niet, misschien wel.
Dan moet ik echt een onderwerp
hebben, iets dat me na aan het hart
ligt. Ik moet het gevoel hebben dat
ik een boodschap heb.”
Heidi Sørensen. (foto: Ineke Mooijweer)

ten niet gezien. Ze vragen er hem
niet naar, ze achten het eigenlijk bij
voorbaat niet mogelijk dat er thuis
iets aan de hand kan zijn. Maar er
zijn veel kinderen als Piet, die lijden
onder het jachtige bestaan van hun
ouders. Natuurlijk is mijn boek in de
eerste plaats een kinderboek, maar
een volwassene die goed leest,
krijgt die boodschap wel mee.
Er zitten niet echt autobiograﬁsche
elementen in het boek. Ik heb zelf
een beschermde, veilige jeugd gehad en heb gelukkig niet veel nare
dingen meegemaakt. Maar ik heb
wel bepaalde beelden gebruikt uit
mijn eigen leven. Ik had bv ook
zo’n geschiedenisleraar als Piet,
die zo ongelooﬂijk boeiend kon
vertellen dat de hele klas aan zijn
lippen hing. Dat de Friese familie
in het boek zo’n positieve rol krijgt,
heeft ook op een bepaalde manier
te maken met mezelf: toen ik hier
13 jaar geleden kwam wonen ben
ik zo goed opgevangen en opgenomen door de mensen hier, dat

Pﬁew!
Eindelijk
thuis!

ik een ode wilde brengen aan de
Friezen. En verder zijn er hier en

‘Piet en Sophie’ is te koop bij de
Read Shop in Buitenpost. (ISBNnummer 978 94 917730 51)

S p rek w urd fan ‘e m o anne
Beam
Tige raak binne se, de siswizen oer de beam, en tiidleas!
Hja moatte fan de hege beam tarre.
Ze moeten interen op het kapitaal.
Hy sit noch al wat heech yn ‘e beam
Hij vraagt nog al een hoge prijs.
Ik sit raar tusken beam en bast.
Ik ben betrokken in een geschil tussen man en vrouw.
Salang as de beam bloeit kin er ek frucht drage.
Zolang de mens leeft kan hij zich nuttig maken.
Dy’t fan de blêden libje kin hoecht de beam net te rûpeljen.
Wie van de rente kan leven hoeft zijn kapitaal niet aan te spreken.

Ik moet toch
wat meer
sporten...

Hij kan niet
eens een potlood
tillen!
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Nieuw in Fryslân: online chatten
met hulpverleners

D e foto’s
Leve n - 5 -

Online chatten met hulpverleners is nu ook mogelijk in Fryslân, via de
website www.fryslanonline.nl. De website is deze zomer gestart en is het
gevolg van een gezamenlijk project van Stichting Maatschappelijk Werk
Fryslân, Timpaan Welzijn en Zorgcombinatie Interzorg. Deze online hulpverlening is bedoeld voor zowel jongeren, volwassenen als ouderen. De
website biedt verschillende chat spreekuren per week, waarbij er rechtstreeks per mobiele telefoon of computer ´gesproken´ kan worden met
een maatschappelijk werker. Ook mailen behoort tot de mogelijkheid. Voor
wie het prettig vindt om anoniem te chatten is dit ook mogelijk. Aan deze
nieuwe vorm van hulpverlening zijn geen kosten verbonden. De chat medewerkers van Frysl@n Online bieden de hulpvrager een luisterend oor,
geven tips en advies en indien gewenst kunnen zij diegene doorverwijzen
naar de juiste instantie(s). Van familiezaken, ﬁnanciën, geweld, relaties,
school, seksualiteit, verslaving, vrienden, werk, opvoeding, rouwverwerking tot echtscheiding en nog veel meer: de medewerkers behandelen
alles vertrouwelijk. Met dit initiatief wordt mensen in Fryslân op een toegankelijke en eigentijdse manier professionele hulpverlening aangeboden.
Meer informatie is te vinden op de website www.fryslanonline.nl en in de
advertentie elders in deze krant.

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

Toptutors op het Lauwers College
Sinds mei 2014 is het Lauwers College een samenwerking aangegaan
met stichting TopTutors. Deze stichting stelt zich ten doel om kwalitatieve begeleiding, in de vorm van bijles, voor alle leerlingen beschikbaar
te maken. Oud-leerlingen van de school worden in contact gebracht met
huidige leerlingen die graag een of meerdere bijlessen willen gebruiken.
De stichting hanteert het lage uurtarief van 15 euro per uur waardoor er
een lage drempel ontstaat om de van de bijlessen gebruik te maken. Alle
leerlingen van het Lauwers College kunnen zich hiervoor aanmelden! Kent
u dus iemand of bent u iemand die graag van deze service gebruik wil maken, dan helpen de bijlesgevers van TopTutors u graag. Bijles is mogelijk in
alle vakken die het Lauwers College aanbiedt.
TopTutors is een landelijke organisatie die samenwerkt met de Socrates
Honour Society, dit is een nationaal netwerk van topstudenten. Deze samenwerking zorgt ervoor dat TopTutors de meest geschikte studenten
kan bereiken om bijles te geven. Elke lokale afdeling zoals deze in Buitenpost, wordt geleid door een zogenaamde ‘managing tutor’. Dit is degene
waar je terecht kunt met algemene vragen over de bijlessen. Op deze
manier zorgt TopTutors voor een persoonlijke aanpak van jouw probleem.
Op het Lauwers College is dit Anja Kootstra, zelf ook oud-leerling van het
Lauwers College, en nu studente European Studies aan de Thorbecke
Academie in Leeuwarden.
Dus ben je op zoek naar betaalbare bijles van een slimme student die zelf
ook op het Lauwers College heeft gezeten, ga dan naar www.toptutors.nl
en meld je aan via het online inschrijfformulier, onder het kopje ‘leerlingen’.
Voor meer informatie kun je ook mailen naar anjakootstra@toptutors.nl.

Spits gezegde
Luister goed naar wat er gezegd wordt;
luister beter naar wat er niet gezegd wordt.

In het voormalige pand van boekhandel IJlstra, later Op en Top Buitenpost, is een nieuw
nieuw winkelconcept geopend, De Binnenmarkt. Drie ondernemers die gezamenlijk het
pand huren en zodoende de kosten voor hun onderneming draaglijk houden. U kunt
hier nu terecht voor kado’s, evangelische boeken en biologische producten. OOk kunt u
genieten van een kopje kofﬁe met eventueel wat lekkers erbij. (foto’s: Hielke Boorsma)

M el d p unt Be d r ij v i g hei d
> Gratis proeﬂes Salsa/Latin solo

Op 23 september kunt u van 20.00 tot 21.00 uur een gratis proeﬂes meedoen in Dansschool Swing Sensation aan de Einsteinstraat 3a. Deze dans
kun je solo uitvoeren, je hebt geen danspartner nodig. Het gaat om gezondheid, conditie en dansplezier. Makkelijke kleding en sportschoenen wordt
aanbevolen. De cursus duurt tien weken en vindt plaats op dinsdagavond.
Voor verdere inlichtingen: Hilda Bosma (salsadocente) 06-27 263545 of
Klaasina Oldenburger 06-10369204. Tot ziens!

> Nieuwe uitvaartverzorger voor Buitenpost

Ber i c hten ui t d e b uur t
Buurtvereniging De Voorzoom
viert 25 jarig bestaan
Op 16 januari 1989 kwam een groepje bewoners van De Voorzoom, een
nieuwe wijk met veel jonge gezinnen, bij elkaar met de intentie om een
buurtvereniging op te richten. Er werd een voorlopig bestuur gevormd
en een naam bedacht. Als doelstelling kwam onder andere het sociale
aspect naar voren: mensen (meer) in contact brengen met elkaar, lief en
leed delen, maar ook de belangenbehartiging en de contacten naar derden
stonden/staan hoog in het vaandel. Samen sta je sterk! In de loop van
dat jaar werden de bewoners van De Zeilen, De Pensteen en De Lange
Schoor erbij betrokken. Op 22 november 1989 is bij notaris Slobben de
oprichtings-akte getekend.
Over de afgelopen 25 jaar zijn verschillende activiteiten te melden: de leden maakten met elkaar feestpalen, barbecues, excursies, ﬁetstochten,
workshops, feestelijke jaarvergaderingen, activiteiten voor de kinderen
enz. Naast de bestuursleden zijn ook een aantal contactpersonen actief,
die de contacten met de hun toegewezen leden onderhouden. Het aantal leden is al jarenlang redelijk constant. Sinds 4 jaar heeft de buurtvereniging ook een eigen buurtkrantje: De Windvanger. Het huidige bestuur
heeft gemeend dit jubileum niet ongemerkt voorbij te moeten laten gaan.
Daarom krijgen de leden op 27 september een feestelijk ontbijt in It Koartling aangeboden en daarna wordt een fotoquiz vertoond. We hopen op
een grote opkomst.

BBQ in Haersmahiem
Op 27 september is het burendag. Haersmahiem organiseert dan een
barbecue voor de bewoners en familie en nodigt tevens de buren van
de Eringalaan, de bewoners van Boelensstate, de bewoners van de aanleunwoningen en de cliënten van de thuiszorg in Buitenpost hiervoor uit.
Gezelligheid en verbinding tussen bewoners, buurtbewoners en dorpsgenoten. Inloop tussen 16.30-17.00 uur en vanaf 17.00 uur genieten!
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Ik wil mij graag aan u voorstellen. Mijn naam is Jolanda Dam
en sinds kort ben ik de nieuwe
bode van Uitvaartvereniging
Buitenpost, als opvolger van
de heer Leo Blees. Als iemand
komt te overlijden gaat dat
vaak gepaard met veel verdriet.
Kort na het overlijden moeten
er al verschillende beslissingen genomen worden: begraven of cremeren, wel of geen
kerkdienst, welke kist, welke
muziek, etc. Zaken waar je op
dat moment helemaal niet over
wilt nadenken. Juist in die periode is het ﬁjn om een uitvaartverzorger te hebben die er in
alle rust en persoonlijke aandacht voor u is. Mijn bijdrage is te zorgen voor
optimale begeleiding van nabestaanden om samen te komen tot een passend afscheid. Voor meer informatie of bij overlijden kunt u bellen naar:
06-30857534.

> Posthuis nu ook snackbar en café

In het Posthuis, gevestigd in het voormalige pand van
chinees restaurant China Garden, kunt u nu ook terecht
voor een snack en een borrel. Naast het feestcafé, dat
al een tijd operationeel is, is er nu ook een snackbar,
de Postkamer, en een gewoon café, het Postkantoor,
geopend.

> Modeshow Buitengewoonbuitenpost

Op vrijdag 3 oktober zullen onze modellen de nieuwe wintercollectie van
Buitengewoonbuitenpost weer showen. Kleding van prachtige kleuren en
mooie materialen. Kom en bekijk het met eigen ogen! Deze avond laat
Hennie Pilat van Op ‘e stal u proeven van de heerlijkste streekproducten.
Kortom een avond die u niet wil missen. Reserveer een plekje door te
mailen naar: info@buitengewoonbuitenpost.nl, te bellen met tel. 541554,
of langs komen in de winkel.

Ik doe niet mee aan hype’s! Zo.
Dat gezegd hebbende wil ik dit
best even uitleggen. Eerst even
een korte gedegen uitleg over het
woord hype. De hype: “Een door
veel mensen gedeelde belangstelling of bezigheid die na korte tijd
voorbij is”. En dat is het dan, één
zin. Eén zin die de belevingswereld
van veel mensen even totaal op de
kop zet of in ieder geval er een ander tintje aan geeft. En ik hou daar
niet van. Zo’n extra toevoeging
aan je leven die iemand ergens
bedacht heeft. En waar iedereen
dan lekker achteraan hobbelt. Brrrr,
ik vind het soms zelfs een beetje
eng. Alsof mensen niet meer voor
zichzelf na kunnen denken. Het
geeft me de kriebels. En dat al van
heel jongs af aan. Ik was zo’n kind
dat alles deed wat in haar kopje
opkwam en als iemand het er niet
mee eens was, was mijn antwoord
steevast: “Kan mij niks bommen”.
Dat gaf ﬂinke strubbelingen in mijn
leventje, maar dat had ik graag
over voor mijn onafhankelijke, vrije
geest. Vroeger ging het over meedoen met bepaalde spelletjes, sparen van zaken als Flippo’s en het
dragen van merken (Nike air max
en Levi’s). Tegenwoordig gaan we
iets diepzinniger te werk. We lezen
allemaal ineens hetzelfde boek, delen dezelfde meningen en kiezen
pontiﬁcaal een lifestyle waar we
pas weer vanaf wijken als het niet
meer ‘in’ is. Oeh griebels! Echte
rillingen hier achter mijn laptop. En
dus ben ik zo’n vreselijke moeder
die tegen haar kinderen zegt: “Oké,
iedereen doet dat. Moet jij dat dan
ook doen?” Zo’n moeder die graag
wil dat haar kinderen nadenken.
Helemaal zelf. En dat, daar kom
ik nu zo langzamerhand achter, is
niet altijd even gemakkelijk. Want
kinderen zijn een kopie van de volwassenen in hun omgeving. En als
de volwassenen niet na hoeven te
denken (over bijvoorbeeld wat ze
aandoen, want we hebben toch de
‘mode’. Of over hoe ze hun huizen
inrichten, want je weet toch wat de
trend van deze herfst is? Of over
hoe ze hun levens indelen, want
we doen immers aan priori-’tijd’.)
dan hoeven kinderen dat toch ook
niet. En dus gaan ze doen wat de
meeste kinderen doen: na-apen.
Ze gaan doen wat de meeste volwassenen doen: na-apen. En dat
maakt de wereld toch zo ontzettend, ongelofelijk saai. En dus doe
ik er niet aan mee, bewust. En probeer ik ook dat mee te geven aan
de kinderen, bewust. Want waar
een groep elkaar na-aapt, zijn er
altijd een paar die niet zo goed kunnen na-apen. En juist die (potentiële autonome) arme aapjes komen
dan alleen te staan, zijn er de dupe
van (kinderen en volwassenen) en
juist dat maakt dat ik er een hekel aan heb. Laten we het goede
voorbeeld geven en stoppen met
na-apen. Zou dat niet leuk zijn? Een
maatschappij met dénkende mensen in plaats van na-apende apen?

Vrijdag 3 oktober
10.00-14.00 uur
Basisscholen

De Fontein
Buitenpost
Oranje Nassau
Kootstertille
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Participatie in Buitenpost -3-

Reactie op “Participatie in Buitenpost”

De WMO - Wet Maatschappelijke Ondersteuning - heeft verschillende
werkvelden. Mantelzorg en Vrijwilligerswerk is één daarvan. Cornelis Visser is de voorzitter van deze werkgroep en hij legt mij aan de keukentafel
uit om welke taken het hier gaat. De WMO bestaat sinds 2004 en kort
gezegd is vanaf dat jaar de gemeente verantwoordelijk voor wat voorheen
door de centrale overheid gedaan werd. Deze overheveling van verantwoordelijkheden is een enorme operatie en het is niet verwonderlijk dat
niet iedere burger weet waar hij terecht kan met zijn vragen. De gedachte
achter deze operatie is dat de gemeente dichterbij de mensen staat en
beter kan beoordelen welke hulp gewenst is. De gemeente op haar beurt
zegt: wat kan iemand zelf doen? Wat kan zijn omgeving voor hem doen?
Wat de gemeente tot nu toe organiseerde, moet nu uit de mensen zelf komen. Iemand die hulp nodig heeft kan die verwachten van Mantelzorg of
van Vrijwilligers. Veel ambtenaren hebben de laatste tijd bijscholing gehad.
Zij gaan de gemeente in om te onderzoeken waar problemen liggen. In
wat zij een keukentafelgesprek noemen proberen ze er achter te komen
wat nodig is. Zij schrijven een verslag en leggen dat voor aan de ambtenaar die verantwoordelijk is voor het inroepen van de hulp en die een plan
van aanpak maakt. In eerste instantie gaat hij na of mantelzorg mogelijk
is. Hieronder verstaat hij: hulp van naasten, familieleden of buren. Soms
is heel veel zorg nodig. Neem bijvoorbeeld iemand die gehandicapt wordt
door een ernstige ziekte. Iedereen weet hoe zwaar dat kan worden voor
de naasten. Bovendien is het zo dat een mantelzorger niet gekozen heeft
voor zo’n taak. Het overkomt hem en het is zijn plicht ook al bestaan er
geen sancties als hij zijn verantwoordelijkheid onvoldoende op zich neemt.
Soms wonen kinderen te ver weg om hun zieke vader of moeder te verzorgen. Als het teveel wordt, kan iemand om professionele hulp vragen.
Als die (nog) niet nodig is komen we uit bij vrijwilligerswerk. Als het goed
is, zijn er in Buitenpost veel vrijwilligers. “Eigenlijk zou iedereen zich als
vrijwilliger aan moeten melden”, aldus Cornelis Visser. Hij zelf zit bijvoorbeeld niet alleen in de werkgroep Mantelzorg en Vrijwilligerswerk, hij is tevens lid van het diaconale platvorm van de kerk. Er zijn meer verenigingsverbanden, die hulp willen verlenen, zoals de kerk, een sportvereniging,
een praatgroep, een club, enz. Een vrijwilliger kan zich aanmelden bij de
gemeente of bij Kearn (dat is wat vroeger De Friese Wouden was). Hij kan
dan door één van beide gevraagd worden iets te doen. Vrijwilligerswerk is
vaak eenvoudig. Bijvoorbeeld: iemand moet met de taxi naar het ziekenhuis. Het zou ﬁjn zijn als een vrijwilliger hem hielp om de lange gang van
het ziekenhuis door te komen of de dokter te vinden. Maar ook: iemand
die een kopje kofﬁe gaat drinken bij een alleenstaande, iets in de tuin doet
bij een oudere, boodschappen haalt, gewoon aandacht geeft. “Je wilt niet
weten hoe sociaal de mensen hier in de buurt zijn, kleine dingetjes gaan
hier over en weer”, zegt Cornelis. Ik vraag aan hem: “Wat vind je, is dit
een soort maatschappelijke verandering?” “Ja, we moeten onze kinderen leren aan anderen te denken. Is het eigenlijk niet normaal dat we dit
doen? Het zou verkeerd moeten zijn te zeggen dat iemand met een WWof bijstands-uitkering in ruil daarvoor vrijwilligerswerk moet doen. Het is
doodnormaal dat we allemaal iets vrijwillig doen voor een ander.”

Buitenpost, 12 juni 2014

Te participeren, zeg maar.

Participeren is investeren
Vanaf het moment dat de mens besloot om voortaan
op zijn achterste poten door het leven te gaan was er

Daarom doen we er goed aan eerst onze capaciteiten
eens kritisch in kaart te brengen. Om ons vervolgens
af te vragen of we bereid zijn een ander te laten delen

het besef dat het niet haalbaar was om alles zelf te willen doen. Gelukkig bleken er soortgenoten in de buurt
te zijn die juist heel handig waren in dingen die je zelf
niet kon. En andersom gold dat natuurlijk net zo goed!
Die vaardigheden bleken een waardevol ruilmiddel te
zijn: Jij vangt met je grote sterke lijf een prooidier en ik
maak er met mijn kennis en geduld om vuur te maken
een smakelijk hapje van. Daarna schuiven we gezamenlijk aan onze stenen tafel. Zo hebben we beiden
part én deel gehad aan de hap die voor ons staat. Maar
we beperken het niet tot een ‘diner voor twee’. Ook
de zwakkeren uit de groep zijn welkom om bij ons aan
te schuiven. Er is tenslotte genoeg, en hoewel je op
het eerste gezicht niet veel aan sommige stamleden
hebt als het erom gaat om voor eten te zorgen, kunnen ze wel weer heel goed manden vlechten en kleren
maken. Dingen die we ook nodig hebben.
Zo werd ‘samen leven’ een samenleving. Een maatschappij waarin ieder individu naar beste vermogen
zijn ‘part’ of ‘deel’ aan het collectief bijdraagt en daarmee het recht verwerft om aanspraak te maken op de
kennis en vaardigheden van de andere deelnemers. In
die twee woorden ‘part’ en ‘deel’ schuilt zowel het nut
alsook de noodzaak tot participatie.

in onze mogelijkheden. Daar is niets liefdadigs of altruistisch aan, want door op die manier te investeren in je
medemens verwerf je ook krediet op de vaardigheden
van anderen. Want één van de redenen waarom er nu
zo op participatie en zelfredzaamheid gewezen wordt
is dat de laatste decennia alles als vanzelf, en schijnbaar ook nog eens voor niets, van boven af vanuit die
wasmand met sokken leek te worden geregeld. We
moeten ons daarom eens afvragen of het nu wel écht
noodzakelijk is dat er voor elk wissewasje gelijk een instantie of een ambtenaar in beweging gebracht moet
worden. Die mensen hebben het al zo druk...
Een praatje maken, een keer een hapje eten meekoken, iemand een keer naar de dokter brengen of even
een vuilcontainer voor een ander aan de weg zetten.
Hoe moeilijk kan het zijn om jezelf als waardevolle
deelnemer te proﬁleren in de maatschappij?

Fokje en Jannie Jensma
P.S.: Stuur een reactie op wat u in De Binnenste Buiten Post leest over
Participatie of geef een praktijkvoorbeeld van vrijwilligerswerk.
Stuur uw reactie naar: jensmaj@xs4all.nl

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 7 november.
Oplossing Raad de plaat(s) van juni
De Raad de plaat(s) van juni heeft vijf goede oplossingen opgeleverd. Die
foto liet het bruggetje over de vijver in het wandel-/ﬁetspad rondom het
Molenerf, ter hoogte van Kalmoes, uitkomend op de Gagel zien. De winnaar van deze raad de plaat(s) is: Roel Gebben, Parcours 38.

Nu is de maatschappij in relatief korte tijd onnoemelijk
veel gecompliceerder geworden. Anno vandaag red je
het niet meer met het ruilen van een zwijnenbout tegen een stenen mes. Onze behoeften tot consumptie
van goederen en diensten is onredelijk breed geworden terwijl ons vermogen tot bijdragen juist steeds
smaller en specialistischer werd. In onze westerse
maatschappij verschillen onze ‘ruilmiddelen’ tegenwoordig niet zo heel veel waardoor het aanbod groot is
en de vraag klein. Eén op één ruilen lukt om die reden
niet meer. We zijn allemaal redelijk tot goed opgeleid
en hebben voornamelijk kennis in de aanbieding. Die
kennis en vaardigheden ruilen we niet langer tegen basale behoeften als een bontmuts of een mandje eieren
maar we hebben daar een universeel bruikbaar ruilmiddel voor bedacht: geld! In tegenstelling tot die zwijnenbout wil iedereen graag geld hebben. Het is niet
aan organisch bederf onderhevig, je kunt het makkelijk
meenemen en het wordt door iedereen als ruilmiddel
geaccepteerd. Met dat geld kunnen we zelf aan onze
behoeften voldoen en de producten, diensten en aandacht bemachtigen die we willen hebben.
Een gedeelte van dat geld stoppen we, al dan niet
gedwongen, in collectieve ouwe sokken die we overheden en verzekeringen hebben genoemd. Zodat we
altijd aanspraak op de inhoud van die sokken kunnen
doen als we iets nodig hebben. Goed geregeld, iedereen blij! Of toch niet?
Het zal duidelijk zijn dat onze blijdschap over dit systeem weleens groter is geweest. Aangezien we de
laatste tijd als maatschappij op te grote voet leven zijn
die sokken helaas zo krap geworden dat ze beginnen
te knellen. De rek is eruit! Bovendien blijken er ook
nog eens bureaucratische motten in te huizen die er
gaten in vreten. We zullen dus toch weer enigszins
terug naar de basis moeten willen we onze voeten
droog en warm kunnen houden. Dat betekent dat we
moeten beginnen om onze eigen talenten te inventariseren en die vervolgens te investeren in de gemeenschap waar we in leven. En investeren betekent dus
dat je niet direct een passende tegenwaarde in geld
of goederen voor je inbreng ontvangt, maar dat je aan
de leden van jouw ‘stam’ duidelijk maakt dat je bereid
bent om werkelijk deel te nemen aan de samenleving.

Het probleem is dat we gewoonweg niet meer zién
op welke manier we elkaar eenvoudig een handje kunnen toesteken. We merken wel dat er dingen in onze
habitat mis dreigen te gaan, maar we staan er slechts
bij en kijken ernaar... Want daar hebben we toch instanties voor?
En zelf hulp vragen? Ja zeg, dat doe je toch niet? Kom
op, wat zullen de buren daar niet van denken? Dat is
toch een bewijs van onvermogen?
Tja, als je er, om wat voor reden dan ook, zo over denkt
dan is dat jouw goed recht. Zelf weten. Maar dan moet
je ook niet piepen wanneer er niemand uit zichzelf hulp
aanbiedt. Enkele letterlijke gevallen uitgezonderd kan
je omgeving nu eenmaal niet ruiken waar ze jou mee
zouden kunnen helpen. Als je niet klopt dan zal je ook
niet worden opengedaan, en dat is dan helemaal jouw
eigen keus. Zo simpel is het.
Als we plezierig willen samenleven dan zullen we moeten leren om weer één op één met elkaar te praten. En
vooral te luisteren. Dus niet als vanzelfsprekend met
elke zorg, welzijns- of levensvraag gelijk aankloppen bij
een professionele instantie waar men gelijk een blik
pratende pakken en babbelende kokerrokjes opentrekt, maar eerst eens kijken wat voor mogelijkheden
je zelf onder handbereik hebt.
De eerste stap is dus dat we onze roze bril afzetten
en onze ogen eens stevig uitwrijven zodat we met
een heldere en frisse blik de situatie kunnen overzien.
Waar hebben we nu eigenlijk hulp bij nodig, en waar
kunnen we juist hulp bieden? Laten we daar dan ook
naar handelen. Zodat iedereen als vanzelfsprekend
naar draagkracht en vermogen zijn partje bijdraagt aan
een goed functionerende samenleving.
Zo ben ik zelf een stuk handiger met mijn mond dan
met mijn handen. Als ongevraagde dank voor een
goed gesprek met een medemens in nood heb ik afgelopen week twee vers gestroopte hazen mee naar
huis gekregen. Als jij toevallig handig bent in het maken van vuur, je hebt een goed gevuld kruidentuintje of
je hebt een lekker brood te delen dan ben je van harte
welkom. Alleen krijg ik die hazen toch niet op...
Jerry Tillema
De Wiek 21
9285 VD Buitenpost
Noot van de redactie:
Per abuis is de vorige maand alleen de begeleidende
brief en niet het stuk van dhr. Tillema geplaatst, waarvoor onze welgemeende excuses.

Plant van de maand
oktober
)

Alle rozensoorten in onze verkooptuin
20% korting
en een verrassend recept met
rozenblaadjes.
Toegang tot onze verkooptuin is gratis.
Wij zijn nog geopend t/m 11 oktober 2014.

De Kruidhof, Schoolstraat 29b, Buitenpost, www.dekruidhof.nl

Wij zijn nu ook DHL-service point,
voor afhalen, retourneren en verzenden van pakketten.
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Jorick Broersma en de Bas van de Goor Foundation

Zoals in ons vorige blad werd aangekondigd krijgt de Binnenste
Buiten Post nog niet genoeg van het Wereldkampioenschap Voetbal, alleen gaat het ditmaal niet over onze sterren in Brazilië. Op
het Olympisch Sportcentrum Papendal in Arnhem werd een wereldkampioenschap georganiseerd door de Bas van de Goor Foundation voor jonge voetballers, die diabetes hebben. Aan het Medtronic Junior Cuptoernooi, zoals dit wereldkampioenschap heet,
werd in het weekend 22-24 augustus door twaalf landen om de titel
gestreden. Nederland won en in de achterhoede speelde onze
dorpsgenoot Jorick Broersma.
Jorick is veertien jaar oud en speelt
bij VV Buitenpost B1 als centrale
verdediger. Vorig jaar september
kreeg Jorick plotseling gezondheidsproblemen. Hij had veel dorst,
dronk veel en moest daardoor vaak
plassen, hij voelde zich ook erg
moe. “Mijn ouders vertrouwden
het niet en zodoende belandde ik
via de huisarts in ziekenhuis Nij
Smellinghe”, vertelt Jorick. “Daar
werd mijn bloedsuiker gemeten, ik
had 44 en dat was veel te hoog. Er
werd mij meegedeeld dat ik diabetes type 1 heb.” Een enorme klap
voor Jorick, die toen dertien jaar
was. In het ziekenhuis leert hij wat
diabetes is én zichzelf de insuline
toe te dienen. Elke drie maanden
wordt zijn bloedspiegel gecontroleerd, heeft hij een gesprek met de
diabetesarts, de diëtistes, die hem
goede voedingsadviezen geven,
en met een diabetesverpleegkundige. Ook de ogen worden jaarlijks
gecontroleerd omdat het zicht van
een diabetespatiënt soms zomaar
kan verslechteren. Kortom ongeveer een jaar geleden stond Jorick’s jonge leven ﬁnaal op zijn kop.
Nu kun je in een hoekje gaan zitten
treuren of proberen er het beste
van te maken. Jorick besloot tot
dat laatste.
Jorick is leerling van het Christelijk
Beyers Naudé Gymnasium in Leeuwarden. Nu de leraren weten dat
Jorick diabetes type 1 heeft, maken zij er geen punt van wanneer
hij tijdens de lessen een boterham
eet. Ook de medeleerlingen storen zich er niet aan. Zij weten dat

wanneer hij té laag komt te zitten
met zijn bloedsuiker, hij een hypo
kan krijgen en daar zit niemand op
te wachten. Gelukkig gaat het op
school prima.
Terug naar het voetballen. “Vorig
seizoen had ik nogal last van stress
voor een wedstrijd en dat is ook
niet goed voor mijn suiker”, vertelt
Jorick. “Merkwaardig genoeg heb
ik er dit seizoen geen last meer van
.” Een verklaring daarvoor kan hij
nog niet geven, maar het is mooi
meegenomen. Door de onderzoeken in het ziekenhuis liep hij in september 2013 een ﬂinke trainingsachterstand op bij Buitenpost B1.
“In december was ik weer zover
dat ik een hele wedstrijd kon spelen”, vertelt Jorick, “maar in de
eerste wedstrijd tegen een ploeg
uit Hoogezand kreeg ik een tik tegen mijn knie en viel uit.” Ook was
en is de opvang van het team en
begeleiders/trainer van VV Buitenpost erg goed. Gelukkig herstelde
Jorick snel van de blessure.
Bas van de Goor is een 2.09 meter lange ex-volleyballer. Met de
Nederlandse ploeg won hij een
gouden medaille op de Olympische Spelen van 1996 in Atlanta.
Bas heeft ook diabetes en na een
prachtige carrière richtte hij de Bas
van de Goor Foundation op. Deze
heeft tot doel de kwaliteit van leven voor mensen met diabetes te
verhogen door middel van sport.
De Bas van de Goor Foundation
wil mensen met diabetes informeren over de positieve effecten die

Het winnende team tijdens de huldiging in Heerenveen, met Jorick Broersma uiterst links met vlag. (eigen foto)

sport voor hen heeft. Jorick komt
in aanraking met deze stichting en
hij ontvangt een uitnodiging voor
een selectie op Papendal, het grote
sportcentrum bij Arnhem.
Na de tweede selectieronde is
Jorick door om deel te nemen aan
het Wereldkampioenschap Medtronic Junior Cup. Dit is bestemd
voor jonge mensen tussen 10-14
jaar, met diabetes type 1. Er komen
deelnemers uit twaalf landen en in
het weekend van 22-24 augustus
is het dan zover. Het Wereldkampioenschap begint; André Ooijer,
een ex-voetbalinternational verricht
de opening. Het Oranjeteam wordt
eerste, in de ﬁnale wordt België
met 2-0 verslagen. Duitsland wordt
derde en Hongarije vierde.
Ontmoetingen met jonge mensen
met dezelfde gezondheidsproblemen uit andere landen openen
Jorick’s ogen. “Wat ben ik dan blij

Daniel Schouwstra-Atsma wint brons op
hetNederlands Kampioenschap Crosstriathlon
De dertiende editie van de crosstriathlon Tri-Ambla
werd gehouden op 13 september in Nes op Ameland.
Naast de wedstrijd met recreatief karakter was er ook
het Nederlands Kampioenschap Cross Triathlon 2014.
Zowel door de jeugd en de junioren, als door de senioren in de verschillende leeftijdscategorieën, kon er gestreden worden om de Nederlandse titels. Drie broers
Schouwstra-Atsma uit Buitenpost streden mee in diverse categorieën en behaalden mooie resultaten.
Daniel is 14 jaar en deed mee aan het Nederlands
Kampioenschap in de categorie jeugd 12+ (12-15 jaar).
Hij had een prima wedstrijd, kwam als tweede uit het
water. Echter tijdens het ﬁetsen zakte hij af naar een
derde plaats welke hij tot de ﬁnish vast kon houden.
Een super prestatie van Daniel die na de zomer pas
is begonnen met trainen bij diverse speciﬁeke verenigingen omdat er geen jeugdgroepen voor deze tak
van sport in de buurt zijn. Zo loopt hij o.l.v. Hugo Veenker, ﬁetst bij WV Wadro Otto Ebbens en zwemt hij bij
PWC. Daniel kreeg voor deze prestatie een ofﬁciële
bronzen medaille en een bijbehorend diploma van de
Nederlandse Triatlon Bond.
Maricio en Mateo deden mee in de Triambla wedstrijd.
Mauricio was met zijn 11 jaar de jongste deelnemer in
de Triambla categorie 12+ en behaalde een mooie 8e
plek. Mateo de jongste van de drie broers is 8 jaar en
kwam uit in de Triambla categorie 8-9 jaar. Mateo klom
net als zijn grote broer Daniel als tweede uit het water.
Tijdens het ﬁetsen en lopen liet hij de andere jongens
niet meer voorbij komen. Als tweede kwam hij over
de ﬁnish net 37 seconden achter de nummer één. Hij
kreeg een mooie Triambla beker als beloning.

dat ik in Nederland woon. Ik sprak
met een Hongaarse voetballer. Hij
moet zijn eigen insuline mengen.
En begeleiders zoals wij die kennen zullen ze daar ook niet hebben.
Wij vinden hier alles heel gewoon,
maar dat is het niet”, aldus Jorick.
Hoewel er slechts één Fries (Jorick) in het elftal meespeelde wordt

het juniorenteam in Heerenveen
gehuldigd voor de eredivisiewedstrijd Heerenveen-FC Utrecht. De
spelers maken een rondje over het
veld en worden toegejuicht door
de toeschouwers. Toch een prachtige ervaring vindt Jorick en hij is
de Bas van de Goor Foundation en
sponsor Medtronic dankbaar dat zij
dit evenement organiseerden.

Badmintonclub Buitenpost
Ben je ook zo geschrokken dat Achtkarspelen benoemd is tot de minst
sportieve gemeente van Friesland? Wil je ook je steentje bijdragen om van
Achtkarspelen weer een gezonde en sportieve gemeente te maken? Kom
dan eens gezellig kennismaken met Badmintonclub Buitenpost! Lijkt het
je leuk om op een ontspannen manier kennis te maken met badminton,
kom dan op de dinsdagavond van 18.30 tot 20.00 naar sporthal de Houtmoune in Buitenpost. Iedereen is welkom; volledig onervaren of als je al
wat vaker een shuttle hebt geraakt. We spelen partijtjes in wisselende
samenstelling waarbij sportiviteit en gezelligheid voorop staan. Daarnaast
is er altijd iemand aanwezig om de ﬁjne kneepjes van het vak bij te leren.
Lijkt dit je wat, kom dan eens langs op de dinsdagavond voor een avondje
meespelen of info! Graag tot ziens bij Badmintonclub Buitenpost!
Rob de Vries
facebook: BC Buitenpost
e-mail: bcbuitenpost@outlook.com

D e s p o r tnieu ws foto

Mateo in actie op zijn ﬁets. (eigen foto)

Daniël en Mateo met medaille en beker. (eigen foto)

Ook op het korfbalveld word druk gewerkt aan de aanleg van het kunstgrasveld. Voordat
de drainage kon worden aangelegd, moest eerst de bestaande riolering worden omgelegd, die lag dwars door het korfbalveld, wat problemen opleverde voor het aanbrengen
van de nieuwe drainage. (foto: Hielke Boorsma)

› nieuwe oogst Friese borgers 5 kilo € 3,50
› nieuwe oogst Friese bidtstar 5 kilo € 2,95
› nieuwe oogst mandarijnen 20 stuks € 3,50
› Hollanse bloemkool per stuk
v o l g ons ook op facebook

€ 1,29

1 t/m 12 oktober Kinderboekenweek!
Bij aankoop van ten minste € 10.- aan kinderboeken,
gratis geschenk van Harm de Jonge: Zestig spiegels.
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Cursussen zijn begonnen
Vrijwilligerssteunpunt van start gegaan
In september is het Vrijwilligerssteunpunt (VSP) voor
Buitenpost en omstreken van start gegaan. Het steunpunt is een initiatief van de Stichting Sociaal Cultureel Werk Buitenpost It Koartling. Het steunpunt begint klein, om vervolgens beetje voor beetje door te
groeien tot het einddoel. Dat is de realisering van een
lokaal steunpunt waar zich de know-how bevindt met
betrekking tot vrijwilligers, vrijwilligerswerk en vrijwilligersorganisaties. Een echt ‘kenniscentrum’. Ook zal
het Vrijwilligerssteunpunt de plaats zijn waar vraag en
aanbod bij elkaar komen, waar actief wordt bemiddeld,
met aandacht voor individuele wensen en mogelijkheden, waar activiteiten en cursussen plaatsvinden die
zijn gericht op deskundigheidsbevordering en persoonlijke ontwikkeling. Op dit moment heeft het steunpunt
de volgende vacatures voor vrijwilligers:
1. Begeleider scholiereninloop (Buitenpost).
2. Bestuurslid Stichting Sociaal Cultureel Werk Buitenpost.
3. Gastvrouw-gastheer sociaal-cultureel centrum
(Buitenpost).
4. Klusjesman (m/v) sociaal-cultureel centrum (Buitenpost).
5. Tuinman (m/v) sociaal-cultureel centrum (Buitenpost).
6. Vrijwilliger kringloopwinkel Raderwerk (Buitenpost).
7. Vrijwilliger personenvervoer WerkPro/Raderwerk
(Buitenpost).
8. Activiteitenbegeleider Scouting de Brimzen (Buitenpost).
9. Routeuitzetter Swaddekuier (Buitenpost).
10. Medewerker houtindustrie (Buitenpost).
11. Begeleider Kinderclub sociaal-cultureel centrum

Iedereen is weer vol enthousiasme gestart met de diverse cursussen. We
hebben er zin in! Denkt u er over om ook eens met een cursus mee te
gaan doen? Er is nog plaats bij de volgende cursussen:
Keramiek op maandag- en donderdagochtend
Heeft u interesse , kom gerust eens langs om te kijken op de cursus. Op
beide ochtenden van 9.00-11.00 uur. Docente Dineke Taal maakt u graag
wegwijs. U kunt altijd instromen.
Engels op donderdagavond om 19.30 uur
Deze week is er op de donderdagavond 25 september een bijeenkomst in
It Koartling om het niveau van de cursisten te bepalen. Dan kan er gekeken worden welke groepen er gemaakt kunnen worden.
Heeft u interesse meldt u dan bij Joyce van der Laaken, tel. 542465, email:
laaken 25@live.nl

(Buitenpost).
12. Begeleider kinderactiviteiten sociaal-cultureel centrum (Buitenpost).
13. Begeleider activiteiten voor jongeren sociaal-cultureel centrum (Buitenpost).
14. Medewerker vrijwilligerssteunpunt (Buitenpost).
15. Vrijwillige bemiddelaar vrijwilligerswerk (Achtkarspelen).
16. Webbeheer non-proﬁtorganisatie(s) (Buitenpost).
17. Diverse vacatures Keunstkrite Twizel (Twijzel).
18. Vrijwillige chauffeur voor Talant (Kollum).
19. Onderhoudswerk Stichting Mariën Zathe (Kollumerzwaag).
20. Vrijwilliger Repair Café (Buitenpost).
Hoewel het hier om een initiatief van It Koartling gaat,
wordt waar mogelijk nauw samengewerkt met de
KEaRN Vrijwilligerscentrale Burgum.
Meer informatie over het steunpunt of de vacatures:
bezoek het Vrijwilligerssteunpunt (VSP) in It Koartling
of de website: www.itkoartling.nl.

Weer Repair Café op 4 oktober
De eerste zaterdag van de maand is 4 oktober aanstaande. Dat betekent
dus Repair Café in het Koartling.
Van grasmaaiers, via Senseo’s en stooomkooktoestellen naar stofzuigers.
Er werd weer van alles aangeboden op de eerste Repair Café middag van
het nieuwe seizoen. Meestal konden we het ter plekke repareren. Een enkele keer moesten we constateren dat een en ander onherstelbaar bleek
te zijn beschadigd. Maar ook dat is prettig om te weten, zodat er niet meer
getwijfeld hoeft te worden om een nieuwe te kopen. De stemming was
dan ook weer opperbest en velen bleven nog even hangen om gezellig na
te praten.
We zijn benieuwd wat er deze maand zal worden aangeboden. Wij zijn er
klaar voor. U bent van harte welkom vanaf 13.00 tot 16.00 uur.
U kent het motto: Weggooien mooi niet!

D e foto’s

Online poll peilt uw mening over actuele zaken
Een ‘poll’ is een eenvoudige enquête, waarmee snel
de heersende mening over een actuele kwestie kan
worden gepeild. Vaak gebeurt dit aan de hand van een
(uitdagende) stelling waarop men met eens, oneens
of ‘kweenie’ kan reageren. Zo’n eenvoudige enquête
geeft onmiddellijk resultaat en is heel geschikt om via
internet te laten plaatsvinden. Sinds 13 augustus van
dit jaar vindt u daarom op de website van It Koartling
een dergelijke online poll. De bedoeling daarvan is niet
alleen om snel de heersende mening te peilen, maar
ook om in het dorp de gedachtevorming en discussie
rondom actuele kwesties op gang te brengen.
Tot donderdag 2 oktober kunt u reageren op de volgende drie stellingen:
1.De participatiesamenleving is op dit moment nog
een vaag begrip en staat daardoor heel ver van iedereen af.
2.De participatiesamenleving is nog niet geconcretiseerd en biedt juist daardoor geweldige kansen voor
iedereen om de inhoud en reikwijdte ervan mede te

bepalen.
3.De participatiesamenleving is een ﬁctie, omdat de
overheid blijft streven naar beheersing van de complexe werkelijkheid en daarbij z’n toevlucht zoekt in
de geijkte bureaucratische principes van regels, procedures, verdeling van verantwoordelijkheid, hiërarchie en onpersoonlijke relaties.
Na 2 oktober volgt weer een nieuwe poll op de website:
www.itkoartling.nl.

Open Huis en Burendag
Op zaterdag 27 september is het Burendag: een jaarlijks terugkerend feest dat je samen viert met je buren
en de buurt. Het is een dag waarop je gezellig samenkomt en waarbij veel mensen iets goeds doen voor
elkaar en de buurt. Dit jaar nodigt It Koartling graag alle
inwoners van Buitenpost uit om een kijkje te komen
nemen in het sociaal-culturele centrum. Dat heeft onlangs een geslaagde ‘make-over’ ondergaan. Daardoor
is It Koartling klaar voor zijn toekomstige plaats en
functie, kernachtig samengevat in het motto: Samen
voor een sterke Mienskip! Daarom houdt It Koartling
op zaterdag 27 september Open Dag van 11.00 tot
15.00 uur.
Om 13.30 uur vindt de ofﬁciële ingebruikname van de
vernieuwde accommodatie plaats. Tegelijk wordt dan
Burendag gevierd met een hapje en een drankje. Daarnaast plaatsen enkele buurtbewoners (Julianalaan,
Schoolstraat, Stationsstraat, Berkenlaan) een picknicktafel op het grasveld achter het sociaal-culturele

centrum. Een tweede picknicktafel zal door een aantal
jongeren uit het dorp worden neergezet. De buitenmeubels krijgen een permanente plek en kunnen door
iedereen worden gebruikt.
Meer informatie op de website van It Koartling: www.
itkoartling.nl.

Spits gezegde
De eerste stap tot het realiseren van een droom,
is het in je geest tot prioriteit maken.

Wilt u op de hoogte
blijven of reageren
op het nieuws?
Bezoek onze website!
www.itkoar tling.nl
Het ijstijdenmuseum is voorzien van muurschilderingen. (foto’s: Hielke Boorsma)

Gratis inloopdag LOKET-Buitenpost
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Eigen bijdrage in de zorg: moatte jo it hûs en sparjild opite?
Controle van uw ‘oude’ testament!
Al gehoord van de notariële volmacht?
De laatste 100 dagen voor de € 100.000,- schenkvrijstelling zijn aangebroken!

Wist u dat wij met een goed testament maximaal de
helft van uw vermogen kunnen veiligstellen?
In 2013 zijn de regels voor de eigen bijdrage voor het verzorgings- of verpleeghuis
(AWBZ) aangescherpt. Uw eigen bijdrage wordt namelijk niet meer alleen over
uw inkomen berekend, maar ook over uw vermogen! Daaronder valt spaargeld en
beleggingen, zoals de verkoopopbrengst van uw eigen woning. De eigen bijdrage
kan oplopen tot ruim € 2.000,- per maand. De kans is groot dat u dan uw vermogen
moet gaan opeten om de eigen zorgbijdrage te betalen. Als u altijd hard heeft gewerkt en heeft gespaard moet u volgens de
nieuwe regels dus zelf flink meebetalen aan uw zorg. Sommigen vinden dat ‘niet eerlijk’, omdat mensen die niet spaarzaam zijn
geweest deze bijdrage niet zelf hoeven te betalen. Bovendien blijft er door de eigen bijdrage minder over om aan uw kinderen na
te laten: de erfenis verdampt! De kans is groot dat wij allemaal op zekere dag met deze nieuwe regels in aanraking komen, want
helaas komt de ouderdom vaak met gebreken. Verder wordt uw vermogen bekeken naar de stand van uw vermogen twee jaar
terug! De zorgbijdrage 2015 is dus gebaseerd op de stand in 2013. Het is dus belangrijk ‘op tijd’ maatregelen te nemen!

Wist u dat u met uw ‘oude’ langstlevende testament grote kans heeft dat u bij
overlijden tóch toestemming van uw kinderen nodig heeft?
Wat is er precies aan de hand? Stel u bent getrouwd en u heeft ‘vroeger’ (vóór 2003) een langstlevende testament laten maken.
Als dit een zogenaamd ‘vruchtgebruik’ testament is, is het belangrijk dat u dit laat aanpassen. Bij deze testamenten worden de
kinderen mede-eigenaar van alle bezittingen (en schulden), bijvoorbeeld ook van uw eigen woning en bankrekeningen. Daardoor
heeft de langstlevende partner de medewerking van de kinderen nodig na het overlijden. U wilt toch niet afhankelijk zijn van
de toestemming van uw kinderen voor bijvoorbeeld verkoop van de woning of het beschikken over uw bankrekening? Dat kunt
u voorkomen door een nieuw testament te maken. Sinds 2003 geldt namelijk een nieuwe wet voor het erfrecht. Door deze wet
worden de kinderen bij overlijden van een ouder geen mede-eigenaar, maar hebben alleen recht op een vordering in geld. Zij
ontvangen niets en moeten wachten tot het overlijden van de langstlevende. Maar let op: als u een oud testament heeft, gaat
deze oude regeling vóór en heeft u vaak tóch de handtekening van de kinderen nodig! Door een nieuw testament te maken kunt
u dit voorkomen. Laat uw oude testament gratis controleren en neem het mee naar de inloopdag! We hebben al heel veel ‘oude’
testamenten gecontroleerd en heel vaak bleek dat het ‘mis’ was.

Op donderdag 2 oktober van 9.00 tot 17.00 uur kunt u de hele dag vrijblijvend bij ons
binnenlopen aan de Kuipersweg 5 in Buitenpost (Innovatiehuis Lauwersdelta).
Neem gerust uw ‘oude’ testament mee voor gratis controle of advies!
Let op: deze inloopactie geldt alléén voor ons LOKET-Buitenpost!
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Meer groen en minder licht...
Hoe ervaart u de bezuinigingen op het openbaar groen en de
straatverlichting?
De bezuinigingen van de laatste jaren bij de gemeente
Achtkarspelen hebben onmiskenbare gevolgen gekregen voor het plaatselijke straatbeeld. Het resultaat
van de pogingen om te besparen op de kosten van
het groenonderhoud en de straatverlichting zal daarom
de meeste Buitenposters onderhand niet ontgaan zijn.
Plaatselijk Belang heeft al verschillende klachten over
de nu ontstane situatie ontvangen. Ze is benieuwd of
de kwestie ook op andere plekken in ons dorp leeft.
Graag ontvangen wij daarom ook uw reactie hierover.

(tot soms maar eenmaal per jaar), het niet meer maaien rond obstructies zoals lantaarnpalen of verkeersborden, minder vaak schoffelen en het niet meer steken
van de kantjes in het najaar. Verkeersgevaarlijke plekken zijn vanzelfsprekend daarvan uitgezonderd. Maar
het gras wordt dus hoger, het onkruid kan weliger
tieren en begroeiingen worden dichter. Sommige van
de effecten van het nieuwe groenbeleid, zoals het niet
meer steken van de kanten, zullen overigens pas na de
komende winter waarneembaar zijn.

Al sinds 2005 is bij de gemeente het onderhoud van
het openbare groen onderwerp van bezuiniging. En in
2012 werd aangekondigd dat ook de straatverlichting
in dat opzicht onder de loep zou worden genomen. Na
plaatselijk enkele proefnemingen zijn ondertussen tal
van aanpassingen daadwerkelijk gemeentebreed ingevoerd. Dat de bezuinigingsoperaties onvermijdelijk
waren was al langer duidelijk en dat er risico’s aan vast
zouden kunnen zitten ook. Voor PBB is het van groot
belang om te weten te komen of de genomen maatregelen geen onverantwoorde gevolgen (zullen gaan)
hebben. Veel mensen zullen nu pas gaan ondervinden,
met het aﬂopen van het groeiseizoen en het eerder
donker worden, wat meer groen en minder licht in de
straat praktisch betekent. Sommigen zullen het positieve hierin weten te vinden: meer natuur en meer
sterrenhemel. Maar anderen zullen de veranderingen
hinderlijk en soms zelfs als gevaarlijk ervaren. Als het
doven van straatverlichting er bijvoorbeeld toe leidt dat
men niet meer de straat op durft of dat er een verkeersrisico ontstaat, dan is het nodig om nog eens te
bekijken hoe misschien het beter kan.

PBB weet in ieder geval van problemen in het West,
de Nykle Haismastraat en op de Spil en Achtkant. Bij
de laatsten is er sprake van een combinatie van de
problemen. Het vooraf al uitbundig aanwezige groen
zorgt door het mindere onderhoud en het nu en verminderde straatlicht ervoor, dat de weg van en naar
woningen moeilijker gevonden kan worden. De verkeersveiligheid kan daardoor in het geding komen. En
daarnaast moet voor ambulance, brandweer en politie
de weg altijd en overal onverminderd vindbaar blijven.
PBB wil daarom de plekken die nu erg nadelige gevolgen ondervinden in kaart te brengen.

Ook elders in ons land is al geëxperimenteerd met
deze vorm van bezuinigen - met wisselende resultaten. Op sommige plekken werden de aanpassingen na
korte tijd weer ongedaan gemaakt, op andere lijkt het
blijvend te worden. Het is niet waarschijnlijk dat onze
gemeente gemakkelijk terug zal komen op haar besluiten, er zijn behoorlijke bedragen mee gemoeid. Op
termijn hoopt de gemeente bijvoorbeeld op jaarbasis
ca. 100.000 euro op de straatverlichtingsrekening te
besparen. Plaatselijk Belang gaat er niettemin van uit
dat er bij de gemeente de ruimte is, op plekken waar
het tot te hinderlijke of onverantwoorde consequenties heeft geleidt, om zaken te herstellen. Overigens
is de nieuwe toebedeling van de straatlampen een
proef van twee jaar, die daarna deﬁnitief gemaakt zal
worden door verwijdering van de in onbruik geraakte
lantaarnpalen.
Praktisch betekent het nieuwe verlichtingsbeleid van
de gemeente dat in principe om-en-om in het dorp
straatlampen gedoofd zijn. Uitzonderingen zijn gemaakt
voor kruisingen, scherpe bochten en bij zogenaamde
discontinuïteiten, zoals een doodlopende weg. Daarbij
brandt na elven alle straatverlichting op 50% vergeleken bij de situatie van voor de invoering. Samen met
de verlichtingsmaatregelen van de Provinsje Fryslan
wordt het dus ‘s nachts echt donkerder in deze contreien. Het nieuwe gemeentelijke groenbeleid krijgt
vorm in minder vaak maaien van bermen en gazons
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D e foto’s

Overigens is een ander, niet te onderschatten factor
van belang in deze kwestie de sociale veiligheid. Het
minder goed kunnen beoordelen van een plek zal bij
sommigen een gevoel van risico of gevaar oproepen.
En niet onterecht want uit onderzoek is gebleken dat
goede verlichting en overzichtelijkheid een grote rol
spelen bij het voorkomen van criminaliteit. Het beleefde onveiligheidsgevoel zal van persoon tot persoon
misschien verschillen, maar toch horen wij ook hier
graag de diverse meningen en opvattingen erover. Hoe
de gemeente met de opmerkingen om zal gaan valt
nu nog niet in te schatten. Het zou goed kunnen dat
ze bijvoorbeeld een eerder geopperd idee, zoals het
als buurt aanpakken van groen onderwerkswerk, opnieuw te berde zal brengen. Met moderne begrippen
als ‘eltsenien dwaande’ en ‘participatie-maatschappij’
zal wellicht ook een eigen stuk verantwoordelijk gevraagd worden.
In november zal Achtkarspelen het dit jaar ingevoerde
verlichtingsbeleid gaan evalueren. Als het nodig blijkt
is PBB graag bereid hierin een bijdrage te leveren.
Daarnaast brengt ze zichzelf ook op de hoogte van de
repercussies van het groenbeleid en zal dit te zijner tijd
bij de gemeente ter sprake brengen. Maar om echt iets
te kunnen doen is het nodig dat zij uit het dorp gevoedt
worden met goede informatie. Daarom nogmaals de
oproep om uw mening, particulier of bijvoorbeeld als
buurt, over deze kwesties bij PBB over te brengen. En
mocht u juist tevreden zijn hierover, dan is dat iets wat
niet minder de moeite van het melden waard is. U kunt
uw reacties sturen aan onze secretaresse Leonie Kramer, mailadres: leoniekramer@live.nl of naar Postbus
30, 9285 ZV Buitenpost. En wilt u uw mening (ook) in
ons blad ventileren dan kunt u het redactie-adres in het
colofon vinden. Meer informatie over het een en ander
en een kaart van Buitenpost met de nieuwe verlichtingssituatie ingetekend, kunt u op de gemeentelijke
website vinden.

Uit d e ou d e d o os

Op vrijdag 5 september hadden de bewoners van de Stationsstraat, Schoolstraat, Julianalaan en de Berkenlaan een gezellige barbecue in de Kruidhof. Het eten was uitstekend verzorgd door de mensen van het tuincafé en de jeugdige ondernemers Marthe,
Ate en Mels kwamen langs met een ijscokar. (foto’s: Hielke Boorsma)

De volgende De Binnenste Buiten Post wordt
verspreid in de week van 43 september 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.

Alde beam

De Kûpe in aanbouw in 1974. Dat is dus al weer 40 jaar geleden, maar deze belangrijke ‘sportieve’ voorziening functioneert gelukkig
nog steeds, mede dankzij de inzet van nogal wat vrijwilligers. (foto: ??)

door Janne Oosterwoud

“Och âlde beam”, sis ik oandien,
en lis myn earm om syn rûge stam.
“Wat is der mei dy?” Twa earmen
wize noch omheech, de oaren lizze
yn stikjes opsteapele oan syn fuotten. Foar him gjin spoedeisende
hulp en knappe spesjalisten, gewoan de seage der yn. “En wêr
is dyn tichte blêdetek, wêr is dyn
koele skaad?” De lêste blêden oan
de twa tûken risselje sêft. “Ik snap
it”, sis ik, “do moatst tefreden
wêze mei dat watst noch hast. In
bytsje skaad is ek skaad. Witste’,
sis ik, ﬁelend oer myn krún, ‘in hier-

spesjalist kin ek net alles. Tubes
en ﬂeskes garandearje ek gjin nije
jeugd.” Treastend streakje ik syn
stam. “Lit mar falle wat falle wol,
do kearst de ôfbraak dochs net, sa
is it libben.” Poddestuollen en ynsekten frette har in wei yn it kwetsbere hout fan de stam. “Och, ek
dat noch, der wurdt dy ek neat besparre beam. Mar de iene syn dea
is de oare syn brea. Sa hat alles syn
tiid en syn plak. Lit mar gean sa’t it
giet en hâld de rêch rjocht.” As ik
noch omsjoch stiet it dêr hiel monter, ûnder de âlde, in jong beamke.

Hoveniersbedrijf

P. Douma

voor vakkundig snoeiwerk en tuinonderhoud

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

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

Openingstijden

Be d r ij v i g hei d door Piet Pettinga
De man van staal

In 2012 smeedde Jappie Bosma het ijzer toen het
heet was, hij begon een bedrijf voor siersmeedwerk en metaalbewerking aan de Kelvinstraat nummer 4 in Buitenpost, inderdaad op bedrijventerrein
De Swadde. Wat in 2006 als hobby in Dokkum was
begonnen, werd nu zijn beroep en dit initiatief in
een economische moeilijke tijd heeft er voor gezorgd, dat er nu acht mensen een mooie baan hebben , die hun eigen creativiteit ook kwijt kunnen,
het zijn echt mannen van en voor staal. Het begon
allemaal met sierhekwerk en ook vandaag de dag
kunt u als particulier of zakelijk bij hen terecht voor
Het pand van Jappie Bosma op bedrijventerrein De Swadde. (foto: Piet Pettinga)
elk formaat hek. De werkzaamheden zijn sterk uitgebreid, zo worden voor Omrin in Leeuwarden veel
ondergrondse afvalcontainers gerenoveerd, alle polyesteren zuilen worden vervangen door
een stalenzuil. Ook wordt Bosma Metaalbewerking vaak betrokken bij verlichtingsprojecten
in den lande en niet alleen voor groot, maar ook voor klein is er een sierlijke lichtpaal of een
cameramast te koop voor bijv. in de tuin. Bij het bedrijf staan een groot aantal voorbeelden te
bewonderen. Het motto van het bedrijf is en blijft: Kwaliteit verkoop! Op de website kunt u
nog meer gegevens vinden: www.bosmametaalbewerking.nl.

De Binnenste Buiten Post

A nne’s ansi c hten
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Tuin ( b e ) leven
september 2014
Het is tijd om te oogsten

Het seizoen op De Kruidhof is omgevlogen! Op 11 oktober sluiten we traditioneel af met de Oogstdag waarbij we de opbrengst uit onze tuinen
graag met u delen. Naast een leuke markt met veel fruit en streekproducten gaan we u ook van alles laten proeven. We maken onder meer
verschillende pompoensoepen en kruidenbitter van kruiden uit onze
tuinen. Voor de kinderen is er weer pompoensnijden en volwassen
kunnen een prachtige herfstschikking maken. U kunt appelsap laten
maken van uw eigen appels en Fruit in Fryslân is er weer om uw fruit
te determineren. Er is een fruitshow van onze vele fruitrassen en een
pompoenenshow in het donker voor de kinderen.

2014 Jaar tegen voedselverspilling

De hervormde kerk (ofﬁciële naam Mariakerk) is nu PKN kerk en staat in de volksmond bekend als
“De Alde witte”. De bouwstijl is laatgotisch, herkenbaar aan o.a. het veelvuldig gebruik van spitsbogen en hoge glasramen. De kerk dateert uit het einde van de 15e eeuw. De toren uit circa 1200. De
kerktoren werd in 1956 door de bliksem getroffen en brandde gedeeltelijk af. In 1957 werd de schade
hersteld. Deze ansicht is van ongeveer 1980.

Brimzen
praat

Levensﬁlosoﬁe
Een hoogleraar gaf zijn studenten een wijze les.
Hij had een aantal voorwerpen voor zich liggen.
Hij begon een lege pot te vullen met golfballetjes.
Toen deze pot hier helemaal mee gevuld was,
vroeg hij zijn studenten of de pot helemaal vol
was. Ze antwoorden van wel. De professor nam
een doos met kralen en kiepte deze in de pot. Hij
schudde lichtjes met de pot en de kralen rolden
in de open plekken tussen de golfballetjes. Weer
vroeg hij of de pot nu vol was. De studenten gaven weer hetzelfde antwoord: ja, de pot is vol. De
prof nam een doos met zand en mikte dit zand
in de pot met golfballetjes en kralen. Natuurlijk
vulde het zand alle ruimte op. Weer vroeg de professor of de pot nu vol was. Andermaal zeiden
de studenten: ja, de pot is nu vol. Toen nam de

prof twee koppen koffie en goot deze vloeistof
in de pot met golfballetjes, kralen en zand. De
hele inhoud verdween in de pot. De koffie vulde
de ruimte op tussen het zand. De studenten begonnen te lachen.
“Nu”, zei de professor, “nu wil ik dat jullie deze
pot zien als jullie eigen leven. Deze pot gevuld
met golfballetjes, kralen, zand en koffie stelt
namelijk het leven van een mens voor. De golfballetjes zijn de belangrijke dingen in het leven:
je familie, je kinderen, je geloof, je gezondheid en
je favoriete bezigheden. De kralen zijn de andere
dingen die belangrijk zijn: je werk, je huis en je
auto. Het zand staat voor de kleine dingetjes die
gewichtig voor je zijn. Maar als je het zand als
eerste in de pot doet en hem hiermee vult, is er
geen plek meer voor de kralen en de golfballetjes. Datzelfde geldt voor je eigen leven. Als je al
je tijd en energie aan de kleine dingen besteedt,
dan kun je nooit meer ruimte hebben voor de
dingen die belangrijk voor je zijn. Stel dus je prioriteiten. De rest is maar zand.”
Eén van de studenten steekt de vinger op en
vraagt waar de twee koppen koffie in die pot
dan voor zouden moeten staan. De professor
lacht en zegt dat hij daarmee een goede vraag
heeft gesteld. “Ik wil daarmee alleen maar aangeven, dat, hoe vol je leven ook mag zijn, er altijd wel een plekje is om samen met een vriend
of dierbare een kop koffie te drinken…”

Karin Hoogterp

De Kruidhof: Oogstdag & Fruitshow
Zaterdag 11 oktober 2014 organiseert Botanische Tuin De Kruidhof in Buitenpost haar traditionele en altijd drukbezochte Oogstdag. Op deze feestelijke laatste openingsdag van het seizoen is er van alles te doen. Zo is er
weer de jaarlijkse Fruitshow van bijzondere oude fruitrassen en een markt
met proeverijen, streek- en biologische producten in de Kloostertuin en
de kas. Voor kinderen en volwassenen zijn er verschillende workshops en
rondleidingen rondom fruit, kruiden en tuinmateriaal.
Bijzondere rondleidingen en proeverij van likeuren
Zo is er een proeverij van huisgemaakte kruidenlikeuren en kruidenbitter.
Op verschillende tijdstippen kunt u voor € 1,00 p.p. deelnemen aan een
interessante rondleiding door de tuinen die de focus legt op de kruiden die
worden gebruikt voor het maken van de likeuren. Daarna kunt u zelf de
likeuren proeven en krijgt u recepten mee naar huis.
Fruitshow en rondleiding langs oude fruitrassen
Ook dit jaar presenteert De Kruidhof zo’n tachtig soorten appels en peren
van voornamelijk oude rassen uit eigen Fruithof. Pomologen van Fruit yn
Fryslân kunnen u op deze dag van alles vertellen over fruit en uw eigen
appel- of perenboom determineren, als u een aantal vruchten en wat blad
aan een takje meeneemt. Ook over ziektes en de verzorging van fruitbomen kunt u informatie krijgen. Om 11.00 uur bieden zij een gratis rondleiding aan langs de prachtige fruitbomen in de Fruithof van De Kruidhof.
Frytsjam uit Twijzel is er met een grote sappers. Bezoekers kunnen tegen
een kleine vergoeding sap laten persen van zelf meegebrachte appels.
Najaarsmarkt
In de Kloostertuin en in de kas is een najaarsmarkt met onder andere
verschillende jams, sappen, natuurlijke verzorgingsproducten, diverse geitenkazen, kruidenthee, zepen en nog veel meer. Ook de Lionsclub is er
met een stand waarvan de opbrengst naar een goed doel gaat. Verder is
er een proeverij van pompoensoepen in verschillende varianten. Ook de
opbrengst hiervan gaat naar een goed doel.

8Karspelen Cup 2014
Afgelopen vrijdag 12 september werd in de gemeente Achtkarspelen weer gestreden om de Achtkarspelencup. Op het tennispark in Buitenpost was
de categorie geel actief en met prachtig weer erbij
werden er diverse scherpe partijen gespeeld door
de jeugd van onder anderen TSO Surhuisterveen,
tennisvereniging Kootstertille, tennisvereniging Augustinusga en tennisvereniging Buitenpost. Dit jaar
nam de jeugd van Achtkarspelen met 47 jeugdige
tennissers deel aan dit toernooi. De organisatie was
daarbij in handen van tennisvereniging Buitenpost.
Na aﬂoop bleek dat TSO uit Surhuisterveen dit jaar
de wisselbokaal had weten te bemachtigen met 18
punten.
Onderstaand de uitslagen van de categorieën:

Omdat in Nederland een huishouden jaarlijks ongeveer 50 kg eten weggooit is 2014 uitgeroepen tot het haar tegen de voedselverspilling. Dit
jaar organiseren we met de Oogstdag een appeltaartwedstrijd. Een
professionele jury, waaronder bakker van der Bijl, keurt de appeltaarten die worden ingeleverd. De mensen die een taart inleveren krijgen
voor twee personen gratis entree en kunnen een leuke prijs winnen. De
overgebleven taarten delen we uit aan bezoekers die met de mooiste reden komen waarom en aan wie zij graag een appeltaart zouden geven.
Zo komt de overgebleven appeltaart toch goed terecht!
De pompoensoep die we laten proeven kunnen mensen belonen met
een vrijwillige bijdrage. De opbrengst daarvan willen we besteden aan
de bouw van een pizzaoven voor De Kruidhof. De pizza is ontstaan in de
Middeleeuwen en werd gebruikt om alles op te gooien wat voorhanden
was. Het was een gerecht voor arme mensen die zo ook de restjes van de
week nog konden gebruiken. Met de Oogstdag oogsten we de restanten
van de tuin en daarna gaan we dicht. Volgend jaar willen we tijdens
de Oogstdag met al die restjes pizza’s bakken met de kinderen in onze
eigen pizzaoven.
Ook in de verkooptuin kunt u tot en met 11 oktober nog terecht voor
fruitbomen, vaste planten en de laatste rozen verkopen we met 20%
korting. U krijgt er een heerlijk recept met rozenblaadjes bij!

Activiteiten
Tussen 10.30 en 16.00 uur kunnen kinderen in de kas een mooie lampion
snijden uit een pompoen onder begeleiding van bijvoorbeeld een ouder. De
kosten zijn € 4,00 per kind. Verder kunnen kinderen onder begeleiding van
De Kruidhof fruit plukken en sap persen in de Fruithof. In de verkooptuin is
nog een show van prachtig bewerkte pompoenen in het donker. In de kas
kunnen volwassenen en kinderen een herfstschikking maken van materialen uit de tuinen.

Winnaars categorie geel met andere spelers 8Karspelencup 2014.
(eigen foto)

categorie geel:
1e Kjell de Hek (Buitenpost)
2e Emiel Huistra (TSO)
3e Renier Timmermans (Harkema)

categorie oranje:
1e Sanne Vegelin (TSO)
2e Thijs Tabak (Kootstertille)

categorie groen:
1e Ties Pander (TSO)
2e David Huistra (TSO)
3e Jarno Procee (TSO)

categorie rood:
1e Rudmer de Jong (TSO)
2e Rik Nijp (TSO)
3e Karst Veninga (TV Buitenpost)

Verkooptuin
In onze verkooptuin vindt u naast onze uitgebreide planten- en kruidencollectie speciale aanbiedingen van het laatste (klein)fruit.
De Kruidhof is tijdens deze Oogstdag geopend van 10.00 tot 17.00 uur.
De entreeprijs is € 2,50. Kinderen tot 12 jaar hebben gratis toegang. Tegen
inlevering van een zelfgebakken appeltaart tussen 14.30 en 15.30 uur ontvangt u voor twee personen een gratis entreebewijs tijdens de Oogstdag.
Er zijn leuke prijzen te winnen! Ook het IJstijdenmuseum is tijdens deze
dag geopend.
Voor meer informatie, tijdstippen en prijzen van rondleidingen ga naar
www.dekruidhof.nl.

DE NAZOMER
BIJ KAPENGA WONEN

Wij presenteren de nieuwste najaars collectie
van onze bekende topmerken.
Dit najaar zien we veel koper en brons kleuren
gecombineerd met grijs en blauw tinten.
Onze hele winkel staat boordevol prachtige
nieuwe najaarscollectie in deze schitterende
warme kleuren. Hier ziet u al vast een klein
voorproefje maar er is veel meer.
Kom snel een kijkje nemen.

IN HOUSE
SUPERKEUKENS
XOOON
HENDERS & HAZEL
DROOM DOMEIN
STRESSLESS
LIPPE WONEN
RIVERDALE
RIVIÈRA MAISON
CARPE DIEM
GERLAG & GERLAG
HAPPY LIVING
NORMA
DE TOEKOMST
EASTBORN
TEMPUR
VAN DYCK
ZUIVER
AUPING
Keuze uit 40 keukenopstellingen
10 jaar garantie

2
10.000 m
wonen, slapen
& keukens

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

EN NOG VEEL MEER...

reeds
45 jaar!

Maandag 13.00 - 18.00 uur • dinsdag t/m donderdag 09.30 - 18.00 uur • vrijdag 09.30 - 21.00 uur • zaterdag 09.30 - 17.00 uur • zondag gesloten

