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I n  d i t  n u m m e r :

> Bûtenposters  om utens :
 Remko Di jks t ra

 

> Sportkoppen:
 E l ine van der  Meulen

> Insp i rat ie :
 Harry  Ve lv i s

> I t  Koart l ing:
 Vr i jwi l l igers  gezocht

> Leven -6-
 Oma’s  en beppes

> Bu i tenposters : 
 Iqba l  As lam

 (foto: Hielke Boorsma)

Van de  redact ie
Voorzieningen
Koartling: Voor onze dorpssamen-
leving is het een goede zaak dat It 
Koartling een grondige vernieuwing 
heeft ondergaan. Daar werd op blij-
vende wijze aandacht aan besteed 
door aan de voorgevel van dit Sociaal 
Cultureel Centrum een groot bord 
aan te brengen met het opschrift: ‘Sa-
men voor een sterke Mienskip’. Dit is 
een inspirerende oproep en wij gaan 
er graag vanuit dat de inwoners van 
Buitenpost daar permanent gehoor 
aan gaan geven.
Dierenweide: Het doet je toch beide 
klompen breken dat het gemeentebe-
stuur volgens de regels € 5.000,- in reke-
ning moet brengen voor het wijzigen 
van het bestemmingsplan, zodat er 
een dierenweide gerealiseerd kan wor-
den. Dan heb je nog niks. Ja, een proce-
dure die alleen maar papier oplevert, 
maar geen dierenweide. Zo dreigt er 
een mooi initiatief in lucht op te gaan 
of de grond in te worden geboord. Als 
de gemeenteraad en B&W echt willen 
dan is daar een mouw aan te passen. 
Iedere wet en elke verordening kent 
een zogenaamde ontsnappingsclau-
sule. Laat het gemeentebestuur die 
clausule nu eens op een creatieve ma-
nier opsporen, zodat volwassenen en 
kinderen binnenkort een wandeling 
naar de dierenweide kunnen gaan 
maken om daar te genieten. 
Kunstgras: Gelukkig komen de 
kunstgrasvelden op sportcomplex 
De Swadde er wel ten faveure van de 
korfbal- en voetbalvereniging. Daar 
wordt door enkele bedrijven en vrij-
willigers hard aan gewerkt. Dan hoe-
ven er na een flinke regenbui geen 
wedstrijden meer te worden afgelast.
Andere voorzieningen: Zwembad 
De Kûpe, minder openbare verlichting 
en minder groenonderhoud komen 
ook nog eens in onze dorpskrant aan 
bod.

Het geheimzinnige bosje aan de Dijkhuisterweg

Nieuwe bankjes, een uitstekend rustpunt
Geen bank meer in Buitenpost? We hebben er wel degelijk weer een bank bij. Deze is geplaatst in het kader van de reconstructie van de Voorstraat en de toegang tot 
de Kerkstraat ter hoogte van Nijenstein en naast het Brimzenmonument. Op dit bankje zitten thans vanaf links: Piet Pettinga (redactie Binnenste Buiten Post), Theo 
Spinder, Froukje Schregardus en Ritske Hofstede. Daar achter staat Wim Ausma (redactie Binnenste Buiten Post). Een bank als deze is ook aangebracht bij The Point.

Onze redactie zocht al een tijdje naar de her-
komst van dit bosperceeltje. Hoe ontstond 
dit, wanneer en wat was de bedoeling hier-
mee? Via, via kwamen we terecht bij de heer 
Klaas van der Schuit, dorpshistoricus van 
Gerkesklooster-Stroobos. Hij verwees ons 
naar de heer Wiebe Sietse Jagersma, voor-
malig hovenier te Twijzel. De heer Jagersma 
is in de boerderij vlakbij dit bosje geboren 
en getogen. En inderdaad wist hij ons uit de 
droom te helpen. Hieronder volgt het verhaal 
over de Dijkhuisterweg, de naaste omgeving 
daarvan en de geschiedenis van het bosje.

Historie
De Dijkhuisterweg was de eerste dijk in Friesland. 
Die werd rond het jaar 1000 aangelegd door mon-
niken en werd ‘Over de Dijken’ genoemd. Het tracé 
liep vanaf de Martinikerk in de stad Groningen naar 
Leeuwarden en was toen een openbare weg. In 
die tijd bestond Leeuwarden nog niet als stad, maar 
het begin daarvan bestond uit vier dorpen, waar-
van één Oldehove heette. De toren in Leeuwarden 
is er naar genoemd. De Dijkhuisterweg werd in 
de omgeving van Buitenpost en Gerkesklooster 
al vóór de jaren 1800 de Sintelwei genoemd. De 
omgeving was kaal. Er was nog geen bebouwing. 
(Pake) Popke Jitse Jagersma was 27 jaar toen hij 
in 1887 een boerderij aan de Dijkhuisterweg kocht 
met zeven stukken land. Een stuk land was drie 
bunder. Deze boerderij was gebouwd in 1580. Aan 
het kanaal, het toenmalige Kolonelsdiep, stond 
slechts één boerderij van de zogenoemde Preben-
deplaats van het klooster. Daar hoorde veel land bij. 
Begin 1900 kwam de bouw van huizen in die buurt 
maar mondjesmaat op gang. Hier en daar verrees 
een woning. Dit gebied bestond uit zeeklei. Uit het 
boek ‘Gerkesklooster-Stroobos, het dorp dat leeft’, 
geschreven door Klaas van der Schuit en Jannie 
Geertsma-Hamstra in de beginjaren ’90 van de 
vorige eeuw, blijkt dat Djoerd Jan Schuilenga zijn 
houthandel in Surhuisterveen nog beter kon exploi-
teren met het maken van steen voor de bouw en 
daarom besloot hij om zelf een steenfabriek op te 
richten. Voorwaarden voor deze oprichting waren 
de aanwezigheid van een rijke kleibodem en goe-
de vaarwegen. Hij koos voor Gerkesklooster als 

vestigingsplaats, aan de rivier de Lauwers, omdat 
de grondstoffen dan uit de directe omgeving be-
trokken konden worden en de klei per schip kon 
worden aangevoerd. Dat begon in 1913. Er werd 
klei afgegraven bij Thomas Brouwer aan de Dijk-
huisterweg. Deze klei was echter te zwaar. Er kon-
den geen goede stenen van worden gebakken, ze 
brokkelden af. Bovendien deed zich het feit voor 
dat er veel te veel klei afgegraven werd. Het land 
kwam te laag te liggen en werd ongeschikt om 
nog te gebruiken als weiland. Toen zijn er tussen 
1915 en 1920 bomen, 600 populieren, geplant 
door de heer Onrust van de Heidemaatschappij uit 
Assen. Dat was het begin van ‘het bosje’. Dit werd 
geen succes, aangezien de zware zeeklei ook on-
geschikt voor bomengroei bleek te zijn. Omdat er 
verder niets met dit perceel gedaan werd, ontstond 
er een woestenij door wildgroei van bramen- en 
vlierstruiken. De heer Onrust verkocht dit land aan 
Oene Jagersma, zoon van de eerder genoemde 
Popke Jitse Jagersma en vader van de voormalige 
hovenier Wiebe Sietse Jagersma. De nabijgelegen 
boerderij van Oene Jagersma werd bewoond door 
Frits Zijlstra. In 1920 werden er wilgen aangeplant. 
De bedoeling met die wilgen was tot werkver-
schaffing te komen. Het vlechten van manden 
door arme mensen om enigszins redelijk de winter 
door te komen. Dat werd een helaas een flop. De 
wilgentenen, waar het met het oog op vlechten, 
om ging, waren van slechte kwaliteit. Men liet het 
bosje andermaal links 
liggen met gevolg dat 
het in het wild verder 
groeide. In de loop van 
de Tweede Wereldoor-
log (1940-1945) werd 
het steeds moeilijker 
om ’s winters de ka-
chel te laten branden. 
De wilgen in het bosje 
waren toen vier meter 
hoog en hadden een 
tamelijk flinke omvang, 
de dikte van een flinke 
mannnenpols. Prima 
brandhout dus. Met 
dat doel werd de zaak 

in 1944 gekapt. Het bosje veranderde in een kale 
vlakte. De wilgen liepen weer uit en diverse soor-
ten vogels die daar gingen overnachten, brachten 
zaden en dergelijke mee en daaruit groeiden bra-
menstruiken, vlieren en hagendoornen op. Het 
bosje breidde zich niet uit, omdat er een sloot om-
heen liep. Het mysterieuze bosje bleef in de loop 
der jaren zijn aantrekkingskracht uitoefenen, vooral 
op de jeugd, maar die werd van tijd tot tijd gewaar-
schuwd uit de buurt te blijven vanwege miltvuur 
dat daar onder schapen gewoed zou hebben. Eén 
of andere koeienziekte werd ook wel in de strijd 
geworpen. De jeugd van Buitenpost sprak dan ook 
altijd van het miltvuurbosje. Vanaf de jaren ’20 in 
de vorige eeuw werd dit perceeltje met bomen en 
struiken het ‘Tiennenbosk’ genoemd, naar analo-
gie van de wilgentenen. Het kadaster geeft aan 
dat het bosje op een stuk grond staat van ruim één 
hectare groot en sinds 2011 eigendom is van Ro-
nald Maijer en zijn vrouw Klasina van Bruggen te 
Kollum. Zij kochten dit uit de nalatenschap van de 
eerdergenoemde Frits Zijlstra.
Steenfabriek Schuilenga mocht dan geen suc-
ces hebben met de te zware zeeklei van dit per-
ceel, dat was wel het geval bij Hilmahuis achter 
Stroobos. Daar was lichtere oftewel schonere klei 
zonder vermengd te zijn met rietwortels van het 
stroomgebied van De Lauwers. Deze lichtere klei 
was gemakkelijker te bewerken en leverde kwalita-
tief goede steen op.

Bosje bij de Dijkhuisterweg (foto: Hielke Boorsma).
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Bloemtique en Yucca bedankt

De eigenaressen van Bloemtique en Yucca,  hebben deze zomer hebben 
ieder twee bloembakken geadopteerd. De bakken zijn ter beschikking ge-
steld door de gemeente en de beide bloemenzaken  hebben de bakken 
gevuld met mooie bloemen en deze dagelijks verzorgd. Plaatselijk Belang 
Buitenpost bedankt Dorien Feenstra en Gerda de Vries voor deze prachti-
ge bijdrage om de Kerkstraat in Buitenpost een mooier aanzicht te geven.
We hopen dat er volgend jaar meer ondernemers zijn die dit initiatief wil-
len volgen.

Plaatselijk Belang Buitenpost

Opbrengst collecte
De collecte voor KWF Kankerbestrijding in Buitenpost heeft 
€ 4072,24 opgebracht. Wie de collectant gemist heeft, kan alsnog een gift 
overmaken.
Met het geld dat onze collectanten hebben opgehaald, blijft KWF Kanker-
bestrijding zich inzetten voor minder kanker, meer genezing en een betere 
kwaliteit van leven voor kankerpatiënten.

De foto

Omdat er van 15 tot en met 19 oktober geen treinen reden tussen Buitenpost en Leeu-
warden, wegens het inschuiven van een tunnel bij Veenwouden, moest men in Buiten-
post overstappen tussen bus en trein. Soms moest er even gewacht worden op de stop-
bus of de snelbus. (Foto: Hielke Boorsma)

Nie
Als nie

Sp rek wurd  fan  ‘e  moanne

Fear en fearren.

Oktober, de fûgels sitte allegear wer goed yn de nije fearren.
It winterkleed, klear foar kjeld, wetter en snie. Ek wy sykje 
stadichoan de waarme klean wer op.

Moaie fearren meitsje moaie fûgels
De kleren maken de man

Hy fl eeach op as in bosk fearren
Hij vloog op van woede en verontwaardiging

It is goed om mei eigen fearren te fl eanen
Het is goed om een zelfstandig leven te leiden

Elk minske moat wolris in fear litte
Iedereen moet wel eens een verlies lijden

It is mear om de fearren as om de fûgel
Het gaat meer om het geld dan om het meisje

Kop op, de moedfearren net hingje litte
Kop op, de moed niet verliezen

Uit  de oude doos

Kerkstraat jaren ’60 van de vorige eeuw.
De winkel was eerst van: Hendrik van der Laan, daarna van: Piet Zijlstra en als laatste: Harm 
Hamstra. De woning naast de winkel werd bewoond door Jan Sevinga zijn moeder. In de wo-
ning daarnaast (het was een dubbel huis) woonden Jan Sevinga en zijn vrouw.
(foto: Juul Beerda)
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gave van de Stichting Dorpsblad ‘de 
Binnenste Buiten’. Deze is verantwoor-
delijk voor de inhoud van deze krant en 
is daarop aan te spreken als bestuur en 
als rechtspersoon.

O p l a g e :
2800 exemplaren
verschijnt 11x per jaar

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

R e d a c t i e :
Wim Ausma  tel. 541658
Johan Kootstra tel. 541322
Nynke Kuipers tel. 0628113411
Piet Pettinga  tel. 540014
Cathy Pot  tel. 544988
Liesbeth Ribbink tel. 543948

C o r r e s p o n d e n t i e :
redactie.bibupost@gmail.com

A d v e r t e n t i e a c q u i s i t i e :
Inlichtingen over advertenties: Ursula 
Groenhart, tel. 06 48939919, 
e-mail: ursulagroenhart@upcmail.nl.

B e z o r g i n g :
Vragen en klachten over de bezorging: 
Piet Pettinga, tel. 540014/06 12325671, 
e-mail: p.pettinga8@chello.nl

D r u k : 
Hoekstra Krantendruk, Emmeloord
Zet- of drukfouten voorbehouden

Exemplaren zijn ook af te halen in 
The Readshop, It Koartling en 
de bibliotheek.

Kopij graag getypt of via e-mail aanle-
veren, maximaal ongeveer 150 woor-
den. De redactie kan geen garantie 
geven dat kopij wordt geplaatst. Zij 
behoudt zich het recht voor ingezon-
den stukken redactioneel te wijzigen 
of niet te plaatsen. Anonieme stukken 
worden niet geplaatst.

Kopij voor het volgende nummer inle-
veren voor 10 november 2014. 
De volgende editie verschijnt 

in week 47 van 2014.

™
> Op 1 januari 2015 verandert er veel in de 
zorg voor jong en oud en in de maatschappe-
lijke ondersteuning van kwetsbare mensen. 
Gemeenten en zorgverzekeraars krijgen 
nieuwe taken. Het doel is dat burgers beter 
en dichter bij huis worden geholpen wan-
neer ze ondersteuning nodig hebben. Dat 
alles moet goedkoper dan het prijskaartje 
dat nu aan de zorg hangt. De gemeente 
Achtkarspelen gaat bijeenkomsten houden 
om burgers en organisaties te informeren 
over de ontwikkelingen rond de Wmo ( Wet 
maatschappelijke ondersteuning) en de zorg 
voor de jeugd. Momenteel wordt bekeken 
op welke manier de info-avonden het beste 
gestalte kunnen krijgen.
> Op donderdagmiddag 2 oktober liepen 
twee mannen tegen de lamp toen ze lood 
probeerden te stelen in Buitenpost. Getui-
gen zagen dat het dievenduo lood vanaf een 
aanhangwagen, welke geparkeerd stond 
aan de Waling Dijkstrastraat overhevelden in 
hun eigen auto. Op aanwijzing van getuigen 
kon de politie een 26-jarige man uit Harkema 
aanhouden. Evenals een 56-jarige man uit 
Kootstertille. Bij zijn woning troffen de agen-
ten een zak met lood aan, welke vermoede-
lijk ook is weggenomen vanuit Buitenpost. 
Beide mannen werden ingesloten in afwach-
ting van het onderzoek.
> Ondanks herhaalde verzoeken om auto’s 
niet op de Eringalaan bij de school te parke-
ren, veroorzaken leerkrachten nog steeds 
onveilige situaties bij basisschool De Licht-
bron in Buitenpost. B.& W van Achtkarspe-
len hebben daarom besloten het parkeer-
verbod dat al geldt in een deel van de straat 
uit te breiden rond de oversteekplaats. De 
leerkrachten moeten nu iets verderop een 
plekje zoeken voor hun auto’s.

Al gelezen?
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PBB Van de bestuurstafel...

Oktober 2014

U weet vast nog de onver wachte problemen rond de dierenweide die in 
de vorige Bibupost stonden vermeld. Tot onze grote opluchting heef t 
de wethouder de commissie uitgenodigd voor een gesprek , waarbij 
een oplossing is geboden. Duidelijk kwam naar voren dat de gemeente 
met ons meedenkt over de dierenweide, het burger initiatief enthousi-
ast toejuicht en alle medewerking bij de totstandkoming zal verlenen. 
We zijn blij met deze positieve houding van de gemeente! De commis-
sie dierenweide kan nu dus weer verder aan de onderbouwing van het 
plan en op zoek naar sponsors voor voer, hekwerk , schuur tje enz. Als 
u daar ideeën over hebt, horen we dat graag.  De oproep voor melding 
van onveiligheid door het nieuwe verlichtingsbeleid in de gmeente, 
heef t genoeg reacties opgeleverd. Het bestuur neemt deze mee naar 
de evaluatie die de gemeente in november zal houden. We kunnen niet 
beloven dat er  meteen verander ing zal komen, maar we zullen aan-
dringen op actie. Het bestuur is samen met Kearn Welzijn en Par toer 
(een provinciale welzijnsorganisatie) bezig met een verdere uit werking 
van de zorg in Buitenpost in de toekomst. Dit als ver volg op het zo goed 
bezochte symposium van PBB . Er is een project gestar t “Sociaal experi-
ment Buitenpost ”,  waarbij verschillende organisaties zijn gevraagd om 
hierover mee te denken. In november komen zij bij elkaar. Als ver volg 
hierop zal waarschijnlijk begin volgend jaar weer een symposium voor 
de inwoners van Buitenpost georganiseerd worden. U hoor t van ons. 
Het stationsgebied zal binnenkor t toch echt worden aangepakt, te be-
ginnen met extra parkeer plaatsen. Leden van het bestuur en de Buvo 
zijn door de gemeente gevraagd om over de inr ichting van het gebied 
en de spoorbr ug mee te denken. Ook zijn ze uitgenodigd om mee te den-
ken over hoe het gemeentehuis als “Huis van de Gemeente” beter kan 
worden gebr uikt door de inwoners van Achtkarspelen.

Namens het bestuur van Plaatselijk Belang Buitenpost, 
Mar ianne Rigter

Geert Hager, Douwe Wobbes en Brugt Vries, koartsein GeDoBr. Trije man-
nen út de Wâlden. Hja kinne elkoar fan de nijjiersrevu fan Koatstertille. Al 
jierren binne se te finen yn de Fryske Top 100 mei “It buske fan de baas”. 
Se bringe in lietsjesprogramma oer frjemde keardels, sêfte keardels, kei-
hurde keardels, grutte keardels, lytse keardels, seksy keardels, Fryske ke-
ardels, moderne keardels, dikke keardels, grize keardels, bêste keardels, 
trije keardels, mar foaral “Echte Keardels”. 

Sneintemiddei 26 oktober 2014
Oanfang 15.30 oere / Túnkafe De Kruidhof 
Foarferkeap: Kado en Dropshop Liquorice Kerkstraat 72
Ynfo: 0511 541444 / www.maskelynbuitenpost.nl
Foarferkeap 7,50 / Oan de seal 8,50

Echte keardels - GeDoBr

Gedobr

Jack Bottleneck & Johan Keus vormen een blues en bluegrass duo.  Jack 
kenmerkt zich door zijn schuurpapieren stem en uniek slide- en mandoline 
spel en scheurende bluesharpsolo’s..Johan toont zijn kunnen middels zijn 
veelzijdige en virtuoze spel op elektrische en akoestische gitaar, basgitaar, 
banjo en percussie. Ze spelen Bluegrass én een repertoire dat uiteenloopt 
van ouwe deltablues tot sixties bluesrock en alles wat daartussen zit. Hun 
repertoire bestaat uit muziek van oa: Shakey Sam, J.J. Cale, Tom Waits, 
Bo Diddley, Ry Cooder, Rory Gallagher, Skip James, Leadbelly, Lightnin’ 
Hopkins, Warren Hanes, Tony Joe White, Scott H. Biram, Steeldrivers, Wil-
ly DeVille, Chuck Berry, Stevie Ray Vaughan, Jack White. Dus gewoon een 
lekker middagje muziek rond de bar van Café The Point.
Zondagmiddag 16 november 2014
Aanvang 15.30 uur / Café The Point
Voorverkoop: Kado en Dropshop Liquorice Kerkstraat 72
Info: 0511 541444 / www.maskelynbuitenpost.nl
Voorverkoop 7,50 / Aan de zaal € 8,50

Kroegconcert - 
Jack Bottleneck en Johan Keus

Jack Bottleneck Johan Keus

Zondagmiddag 14 december 2014
Aanvang 15.30 uur / Mariakerk 
Voorverkoop  € 7,50 / Aan de kerk € 8,50

Kerstconcert - Noaten op ‘e sang

Op de sneontejûnen 22 en 29 novimber 2014 spilet It Kritetoaniel “In nu-
ver stel – de manljusferzje” fan Neil Simon yn in Fryske oersetting fan 
Tryntsje van der Zee. Spilers binne: Anneke Nieuwenhuis, Rommie Woud-
stra, 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 bin-
ne, 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.

Kritetoaniel spilet “In nuver stel”

It bestjoer fan de Fryske Krite Bûtenpost noeget al har leden út foar de 
ledegearkomste op tongersdeitejûn 30 novimber 2014 yn de boppeseal 
fan The Point. Oanfang: 20.00 oere.

Wurklist
1.  Iepening.
2.  Meidielings.
3.  Ferslach ledegearkomste 14 novimber 2013.
4.  Jierferslach.
5.  Finansjeel ferslach.
6.  Ferslach rekkenopnimmers.
7.  Beneaming nije rekkenopnimmers.
8.  Ferheging stipejild leden en oanpassing prizen tagong leden en  
  net-leden.
9.  Skoft. 
10. Bestjoersferkiezing:
  Ofgeand en net wer beneamber: Gryt de Poel.
  Foarstel nij bestjoerslid fan it bestjoer: Lourens de Zee.
  Tsjinkandidaten kinne har oant fiif minuten foar de gearkomste  
  skriftlik, mei hantekenings fan oare leden, oankundigje by it 
  bestjoer.
11. Besprek winterwurk.
12. Omfraach.
13. Sluting.

Ledegearkomste

> Vrouwenkoor Wâldsang heeft plaats voor nieuwe leden
Er wordt wekelijks gerepeteerd op de woensdagavond van 19.30 tot 21.00 
uur in cultuurcentrum de Wâldsang, de Ring 1a te Buitenpost. 
Het repertoire varieert van klassieke stukken van bijvoorbeeld Mozart en 
Fauré tot hedendaagse muziek zoals Conquest of Paradise van Vangelis. 
Belangstellenden kunnen voor meer informatie en aanmelding contact op-
nemen met dirigent Jannie de Groot, tel. Nr: 0517 232417. Of kom eens 
binnenlopen tijdens een repetitie.

> Expositie ‘Weefdesign’ in gemeentehuis Buitenpost
Van 16 oktober tot en met 20 december is in het gemeentehuis in Buiten-
post de expositie van weefgroep ‘Weefdesign’ te bezichtigen.

Meldpunt  cultureel

In de wolken!
Op zondag 26 oktober 2014 is het weer zover! Dan wordt er weer een Kin-
derdienst georganiseerd door Team Kinderwerk van de Christengemeen-
te. Het gaat over ‘In de wolken..’. Wie, wat, waar in de wolken? Wat gaat er 
gebeuren..? Iedereen wil toch wel in de wolken zijn? Kom het samen met 
ons ontdekken en beleef het avontuur.
Hopelijk willen jullie allemaal in de wolken zijn en zien we jullie samen met 
je vriendjes, vriendinnetjes en familie op zondag 26 oktober om 10.00 uur 
in het Lichtbaken aan de Marconistraat 5! Iedereen is welkom!



Friese Borgers  10 kilo  € 5,50
Elstar   2 kilo  € 1,98
Rode Star  5 kilo  € 3,99
Nieuwe Oogst Mandarijnen  20 stuks  € 3,50
Doyenne Du Comice kilo   € 0,99

Volg ons ook op facebook

Kerkstraat 24    Tel. 0511 540004
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(advertentie)

Buitenposters
door Nelleke Kemps-Stam

Ik raad mensen vaak aan om vrijwilligerswerk te doen
Iqbal Aslam roept op tot gemeenschapszin

‘ Mienskip’ is het Friese woord dat 
de komende jaren in vele Europe-
se steden en regio’s zal vallen als 
er over gemeenschapszin wordt 
gesproken. Dat zei Commissaris 
der Koning in Fryslân, John Jorrits-
ma, vrijdagmiddag 6 september 
2013 op het Gouverneursplein in 
het monumentenrijke centrum van 
Leeuwarden nadat Ljouwert was 
uitgeroepen tot Culturele hoofd-
stad van Europa 2018. (bron: fries-
landhollandnieuws)

Het was de liefde
Dat Iqbal Aslam niet uit Friesland 
komt, zegt zijn naam al. Hoe hij in 
Friesland terecht kwam, legt hij 
even uit. “Mijn ouders zijn Paki-
staans. In 1962 vertrok mijn vader 
als gastarbeider naar Engeland, 
mijn moeder volgde later. Van 
de acht kinderen zijn er zeven in 
Schotland geboren.” Iqbal had het 
liefst sterrenkunde willen stude-
ren, maar de eisen waren te hoog. 
In plaats daarvan werd hem com-
munity development (opbouw-
werk) aangeraden. “Met mensen 
werken ligt mij wel”, zegt Iqbal. 
“In de cultuur waarin ik ben op-
gegroeid probeer je anderen altijd 

te helpen en te ondersteunen. Na 
mijn examen werd ik begeleider 
bij de studentenvakbond. Op een 
gegeven moment moest ik bij een 
studentenuitwisseling een paar 
meisjes begeleiden die uit Fries-
land kwamen.” Het was zijn liefde 
voor Fettje Nolles die hem een rug-
zak met kleren deed inpakken en 

die hem naar Leeuwarden bracht. 
“Na vijf jaar kochten we een huis in 
Twijzelerheide en sinds 2001 wo-
nen we in Buitenpost. Inmiddels 
hebben we twee kinderen.” Iqbal 
kon in Nederland niet direct weer 
aan het werk als opbouwwerker. 
“Er was één probleem: ik sprak 
geen Nederlands. Ik heb toen vijf 
jaar allerlei werk aangepakt. Mijn 
eerste baantje was bij Halbertsma 
Deuren  in Grou. Verder heb ik on-
der andere aardappels gewassen 
in St. Annaparochie, geschoffeld 
in Den Helder en in het archief van 
de Postbank gewerkt. Tijdens het 
werk heb ik Nederlands geleerd. 
Na die tijd solliciteerde ik bij het 
vluchtelingenwerk en kwam als 
opvangmedewerker bij het COA 
(Centraal Orgaan Asielzoekers) 
terecht. Daar heb ik vijf jaar ge-
werkt.” Door de nieuwe vreemde-
lingenwet van Cohen uit 2000 mo-
gen asielzoekers geen werk zoe-
ken en zich niet verder ontplooien. 
Dat lag niet in de lijn van Iqbal die 
mensen juist  iets wil bieden, met 
name een toekomst. “Chirurgen 
met een staat van dienst mocht je 
alleen een cursus naaien of Engels 
aanbieden. Zo kon ik mijn werk 

niet doen. Toen ben ik een jaar 
consulent geweest bij Vluchtelin-
genwerk in Groningen, waarna ik 
een baan kreeg aangeboden als 
opbouwwerker in Hoogezand.” 
Ondertussen waren er wel elf jaar 
verstreken voordat hij zijn oude 
werk weer kon uitoefenen.

Welzijn nieuwe stijl
Sinds zeven jaar ligt Iqbals werk-
terrein in Leeuwarden. “Ik ben be-
gonnen bij Stichting Werkwijk, een 
buitenbeentje binnen de organisa-
tie. Maar dat lag me wel, want ik 
ben een beetje recalcitrant. Na een 
fusie werd dat Welzijn Leeuwar-
den. Fettje werkte daar ook en ze 
zou mijn chef worden. Dat vonden 
we allebei geen prettige manier 
van samenwerking. Ik kreeg een 
baan bij de concurrent Stichting 
Hulp en Welzijn, die de naam ver-
anderde in Sinne Welzijn. Vervol-
gens gingen Sinne Welzijn en Wel-
zijn Leeuwarden fuseren en dat 
werd Welzijn Centraal. En nu zitten 
we in een overgang van het wel-
zijnswerk, de WMO, Jeugdzorg 
en participatie naar de gemeente. 
Daarom is er een nieuwe organi-
satie gecreëerd in de coöperatie 
Amaryllis, welzijn nieuwe stijl. Alle 
vormen van welzijnswerk zitten 
onder één dak. Het welzijnswerk 
gaat als het ware over de kop. Een 
gezin krijgt niet meer een aantal 
hulpverleners over de vloer, maar 
één hulpverlener en één behande-
lingsplan. De aanpak is ook anders. 
De mensen moeten zelf leren hoe 
hun probleem opgelost kan wor-
den.  Dat is een grote uitdaging 
omdat ze gewend zijn dat de hulp-
verlener dat wel even doet.” Iqbal 
werkt ook niet vanuit zijn kantoor, 
maar gaat de wijken in. “Ik ga daar 
naar toe waar de mensen mij nodig 
hebben. Hoe kan ik ze leren ken-
nen als ik niet weet hoe ze leven? 
Nu zie ik wat er achter de voordeur 
gebeurt. Mensen op een wachtlijst 
zetten en ze na weken uitnodigen 

via een onpersoonlijke brief om op 
een kantoor te komen, dat kan niet 
meer.”

Mienskip
Iqbal werkt nu als sociaal werker 
zowel in de Vrijheidswijk als ik 
de wijk Bilgaard. Daar woont een 
bont gezelschap. “Alleen al in deze 
twee wijken zijn102 verschillende 
culturen vertegenwoordigd.” Op 
de vraag of zijn eigen afkomst het 
contact met de bewoners verge-
makkelijkt, antwoordt Iqbal: “In 
de wijken waar ik kom, is dat wel 
een voordeel. Maar het is ook een 
kwestie van houding. Het maakt 
niet uit wie er komt, maar hoe hij 
je benadert. Toen ik hier kwam 
wonen, dachten ze misschien ook 
wel: wat is dat voor een rare kerel. 
Maar ik loop er even heen en zeg 
goeiedag. In onze buurtvereniging 
doe ik mijn werk op kleine schaal. 
Je moet elkaar helpen als dat no-
dig is. Dat is het hele idee achter 
mienskip.”
Iqbal trommelde letterlijk de bewo-
ners van de wijken in Leeuwarden 
op om de stad in aanmerking te 
laten komen voor Culturele hoofd-
stad van Europa 2018. En dat luk-
te! 
“Er is een groot geldbedrag aan 
de prijs verbonden. Ik hoop wel 
dat het geld goed verdeeld wordt 
en dat iedereen een graantje mee 
pikt. Ook de bewoners van mijn 
wijken. Ik heb wel gezien dat er 
hier in Friesland een geweldige 
mienskipszin is. Maar het kan altijd 
nog beter.”
Als vrijwilliger bij It Koartling geeft 
Iqbal zelf blijk van gemeenschaps-

zin. “We hebben dit jaar heel hard 
gewerkt om het gebouw op te 
knappen.” De campagne ‘Samen 
voor een sterke mienskip’ is hem 
ook op het lijf geschreven. “Zoals 
ik al gezegd heb, we moeten elkaar 
ondersteunen en helpen. Als gezin 
hebben wij een goed leven. Maar 
dat betekent niet dat wij ons afzon-
deren van de rest van de wereld. 
We horen bij de gemeenschap in 
het dorp. Ik raad mensen vaak aan 
om vrijwilligerswerkwerk te doen. 
Het is een enorme uitdaging om 
mensen hier in Buitenpost bij el-
kaar te laten komen. Mienskipszin 
is er nog niet zo. Iedereen is met 
zichzelf bezig. Dat is niet goed voor 
dit dorp. Meer samenwerken zou 
goed zijn voor de middenstand, 
de kerken en het sociaal-culture-
le werk en de sport. We hebben 
elkaar nodig. Zonder elkaar doen 
we niks. Als we willen dat dit dorp 
verder komt, moeten we kijken 
hoe we dat met elkaar kunnen 
versterken. Als we voor eigen pa-
rochie blijven preken, komt het niet 
goed. Het is juist leuk om met el-
kaar de uitdaging aan te gaan en 
te zeggen: we willen graag dat dit 
gebied beter wordt. Achtkarspelen 
heeft het zwaar met onderwijs, 
werkloosheid en armoede en anal-
fabetisme. Ik heb eens iemand 
horen zeggen: familie is niet alleen 
je broer of zus, maar je moet naar 
elke windstreek een streep trek-
ken en dan veertig deuren verder 
gaan kijken. Dat zou betekenen dat 
160 mensen mijn familie zijn. Zo is 
het ook met mienskip: het is groter 
dan je eigen wereldje.

Iqbal (uiterst links) doet vrijwilligerswerk bij it Koartling. (eigen foto)

Een van de grootste sociale ontwikkelingen in ons land werd vorig 
jaar door de  koning zelf aangekondigd: de verzorgingsstaat maakt 
plaats voor de participatiemaatschappij. Dat betekent dat er een 
beroep wordt gedaan op de burgers zelf. Er zijn dus meer vrijwil-
ligers nodig. It Koartling haakt daarop aan door de oprichting van 
een lokaal vrijwilligerssteunpunt (VSP) en de campagne ‘Samen 
voor een sterke mienskip’. Voor sociaal werker en vrijwilliger Iqbal 
Aslam is het begrip ‘gemeenschap’ niet onbekend.

De griene rûchte om ús hûs hin-
ne is myn stikje natuer. Dêr mei 
groeie wat groeie wol as it mar 
plak jout oan fûgels en bisten. No 
en dan gean ik mei de snoeiskjirre 
troch de jungle om it paad iepen 
te hâlden. De lytse jonge fynt it in 
moaie bosk. Sjongend rint er oer 
it kronkelpaadsje. ‘In het bos zijn 
de wilde dieren, in het bos in het 
bos…’ Hy krûpt achter de elzestrûk 
want de wolf komt der oan! Mar 
wy sjonge heldhaftich: ‘Ik ben niet 
bang voor de wilde dieren’, en sa 

jeie wy de wolf de bosk út. Binne 
der gjin wolven, oare wylde bisten 
genôch. Hy pript mei in stokje yn 
it mierenêst en och wat drave dy 
mieren! In lytse húskeslak lit ik oer 
syn hân krûpe. Hy is fol ferwûnde-
ring oer de eachjes op stokjes. As 
wy de grauwe stien optille sjitte 
tûzenpoaten alle kanten út, en in 
grutte wjirm krûpt hastich de grûn 
wer yn. Boppe ús holle tsjotterje 
de protters yn it topke fan de bjirk. 
It is allegear klearebare rykdom.

Lytse wyldernis 
door Janne Oosterwoud

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

Breed assortiment cadeaus



Glaswol 
Dikte 60 mm 
Met alu folie Inhoud 7,2 m2

Prijs per m2 € 2,95
Aanbieding is geldig in oktober en november
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Rommel- en boekenmarkt en bazaar
Op vrijdag 14 november is er in de Doopsgezinde 
Kerk weer de jaarlijkse rommel -en boekenmarkt en 
bazaar. Op zoek naar leuke decembercadeautjes, dan 
is dit uw kans. Te koop onder andere eigen gebreide 
sokken, jam, woondecoraties, bloemstukjes en ande-
re cadeaus. Tussendoor een kopje koffi e of thee met 
cake en als u een gokje wilt wagen, de raadspellen 
en het rad van avontuur staan garant voor mooie prij-
zen. ook voor de kinderen is er van alles te doen. Van 
20.00 tot 21.00 uur kunt u bij de rommelmarkt een 
grote boodschappentas vullen voor € 2.50. Vrijdag 
14 november 14.00-17.30 uur en 19.00 tot 21.00 uur. 
Doopsgezinde kerk, Julianalaan 12a.

Met vriendelijke groet,
Janke Dijkstra
0511-454408

Voor wie steekt u/steek jij een kaarsje aan?
Op 2 november, Allerzielen, gedenken Rooms-katho-
lieken hun overledenen. Ook niet Rooms-katholieken 
hebben dierbare overledenen te gedenken. Het is 
een eeuwenoud ritueel, een kaarsje aansteken op 2 
november, Allerzielen. Samen met het noemen van 
de naam van degene die u wilt herdenken is het een 
manier om te laten zien dat u hem of haar niet verge-
ten bent. Het geeft troost hun leven te herdenken en 
te vieren.  Mocht u,  gewoon omdat het idee u aan-
spreekt, een kaarsje willen aansteken om iemand te 
herdenken, dan kan dat. De Doopsgezinde gemeente 
geeft iedereen, wel of niet kerkelijk, de mogelijkheid 
om dat te doen. 
U bent van harte welkom op zondag 2 november, van 
19.00 tot 20.30 uur in de Doopsgezinde kerk, Juliana-
laan 12A Buitenpost. De kerk is open voor ieder die 
wil gedenken.

Zondagmiddagactiviteit 
Op zondagmid-
dag 9 november 
komen Bennie 
Huisman en Co-
rinne Staal met 
het programma 
“Grenze loos” 
naar de Doops-
gezinde kerk 
in Buitenpost.  
G r e n z e l o o s 
schetst een in 
liedjes en ver-
halen gevangen 
beeld van hoe 
een mens in de 
ve rsch i l l ende 
perioden van zijn bestaan tegen het leven aankijkt. 
Ouder worden betekent vaak:  voorzichtiger worden. 
De fysieke mogelijkheden worden, wat je er ook aan 
doet, beperkter. Maar tegelijk zit er nog een kind in 
je dat het gevoel heeft dat alles nog mogelijk is, dat 
het avontuur zo weer kan beginnen. In ‘Grenzeloos’ 
wordt met enige distantie en relativering naar die bei-
de kanten gekeken. Het deel voor de pauze gaat over 
dromen en verlangens, over reislust en thuiskomen. 
Het deel na de pauze staat in het teken van de ver-
gankelijkheid. Plotseling is daar het besef dat je niet 
meer zo oud bent als het beeld dat je als kind van je 
vader had, maar zo oud als je grootvader, zoals je die 
als kind zag. Wat doe je ermee? Wat doet het met 
jou? Welke antwoorden heb je, behalve humor en re-
lativering? En wat zijn je dromen nog waard. 
De kerk is open vanaf 15.00 uur, het programma 
begint om 15.30 uur. In de pauze is er koffi e/thee. 
Doopsgezinde kerk, Julianalaan 12a te Buitenpost. 
Toegang vrij.  Wij hopen u te mogen verwelkomen.

Activiteiten in Doopsgezinde kerk

Kerstmarkt
In het augustusnummer hebben 
we al aangekondigd dat we druk 
bezig zijn met de organisatie van 
de Bûtenposter Kerstmarkt die op 
6 december van 14.00-20.00 uur 
in het centrum gehouden wordt. 
Bij deze kunnen we de lezers van 
de Binnenste Buiten Post melden 
dat zich al 80 standhouders (in-
clusief oude ambachten) hebben 
opgegeven. Op onze Facebookpa-
gina Kerstmarkt Buitenpost kunt u 
nalezen welke standhouders zich 
hebben opgegeven, want daar pu-
bliceren we regelmatig berichten 
over wie er allemaal komen. U 
kunt ook op de hoogte gehouden 
worden door onze pagina leuk te 
vinden.
De kerstmarktcommissie is nog 
druk bezig met de organisatie van 
de muziek. In het novembernum-
mer hopen we u te kunnen melden welke muziekko-
ren een optreden zullen geven in de Mariakerk en de 
Kerkstraat en op welke tijden. 
Bij een kerstmarkt hoort natuurlijk ook een kerststal, 
dus deze is ook weer present. Verder is er een expo-
sitie van kerststallen in de Mariakerk te bewonderen.
We hebben dit jaar ook nog een leuke verassing voor 
u in petto. De leerlingen van basisschool De Merlet-
tes uit Kootstertille zijn druk bezig met het instude-

ren van een straattoneelact  waarin ook  ouders en 
grootouders een rol spelen.
Ten slotte zoeken wij voor op de dag zelf nog een 
aantal vrijwilligers voor het op- en afbouwen van de 
kramen, het ophangen van de verlichting en parkeer-
begeleiders. Wilt u ons hierbij helpen dan kunt u con-
tact opnemen met  Hannie Rienks, telefoon 06 34 63 
91 41, e-mail prienks@xs4all.nl.

Staand vanaf links: Lieuwe van der Wijk, Greetje Haagen, Ieme van der Velde, Sietse 
Postma. Zittend vanaf links: Lolkje Boorsma en Hannie Rienks. (foto: Hielke Boorsma)

Platform Outreach
Platform Outreach
Platform Outreach (PO, zichtbaar in het logo) is vanaf he-
den de interkerkelijke evangelisatiecommissie van Bui-
tenpost. Deze commissie heeft als doel om ‘samen  één’ 
te zijn in Christus, verbondenheid zoeken met de mensen 
om ons heen, christenen en niet-christenen.
De afgelopen twee jaar hebben we de tentdienst in de 
feestweek georganiseerd. In 2013 mochten we een kin-
derdienst in de tent organiseren. In de toekomst hopen 
we, naast de kerstkuier en de tentdiensten, meer activiteiten te gaan or-
ganiseren zodat kerkmuren steeds meer verdwijnen en we steeds meer 
de verbinding met elkaar zoeken en vinden. 

Kerstkuier
… In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners 
van het rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond 
plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. Iedereen ging op weg 
om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. 
Jozef ging van de stad Nazareth  in Galilea naar Judea, naar de stad van 
David die Bethlehem heet, aangezien hij van David afstamde, om zich te 
laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger 
was... (Lucas 2:1-5)

Tijdens een wandeling van ongeveer 2,5 kilometer worden op verschil-
lende locaties delen van het kerstevangelie uitgebeeld.  U/ jij mag je 
laten inschrijven. We gaan terug in de tijd en beleven wat Jozef en Maria 
hebben beleefd. Hun reis van inschrijving tot stal, van geboorte tot de 
rijk geurende wierook en mirre, we zien de wijzen en het engelenkoor.
De kerstkuier is een initiatief van Jeltje Broersma, Dorien Prins en Ca-
roline Henstra. In 2011 hebben ze dit evenement voor het eerst georga-
niseerd. Zeer verrast waren ze door de enorme opkomst in dat jaar! Zij 
en vele mensen, die de kerstkuier toen meebeleefd hebben, ervaarden 
deze tocht als een bijzonder warm moment.
Kerst is een feest van gezelligheid, lekker eten, familie/vrienden enz. 
Maar kerst  biedt ons nog zoveel meer, namelijk het prachtige evangelie 
van de geboorte van Jezus, onze Redder.
Op een laagdrempelige manier willen we door de kerstkuier verbinding 
leggen tussen mensen en kerken in Buitenpost.

Bijzonder indrukwekkend
De kerstkuier is bijzonder indrukwekkend om mee te maken. Niet al-
leen kinderen zijn onder de indruk, ook voor volwassenen is het een 
bijzondere belevenis. De wandelroute wordt geheel verlicht door glazen 
potten met waxinelichtjes. Doordat de route door het park loopt achter 
de molen en China Garden (chinees) geeft dit een bijzondere sfeer aan 
de kerstkuier. U wordt tijdens de wandeling begeleid door een herder. 

Hulp gevraagd!
Op dit moment zijn alle voorbereidingen in volle gang. Hebt u nou altijd 
al eens in het kerstverhaal willen spelen? Of bent u goed in het coördi-
neren van een locatie, of wilt u graag op een andere manier uw handen 
uit de mouwen steken voor de kerstkuier? Dat kan, meld je dan nu snel 
aan via kerstkuierbuitenpost@hotmail.com. 

Uitnodiging
We willen U/ jouw van harte uitnodigen voor de kerstkuier. Deze wordt 
georganiseerd op woensdag 24 december 2014. De route is van 17.00 
uur tot 21.00 uur open voor publiek. De start van de kerstkuier zal zijn 
bij GKV ‘de Fonteinkerk’, Achtkant 48 te Buitenpost. Aansluitend aan de 
kerstkuier zal de kerstnachtdienst georganiseerd worden. Informatie 
hierover zal te zijner tijd bekend gemaakt worden.

Op zoek naar jou!
Op dit moment zijn we nog op zoek naar mensen die Platform Outreach 
willen komen versterken. Lijkt het u/jou leuk om grote activiteiten, als de 
kerstkuier of de tentdiensten, te organiseren?  Wil jij vanuit je hart het 
geloof en de verbondenheid in Christus doorgeven in Buitenpost en om-
streken. Meld je dan nu snel aan bij Caroline Henstra (carolinehenstra@
hotmail.com) of Jeltje Broersma (feije-jel@hotmail.com) 

Vragen/ opmerkingen?
Mocht u naar aanleiding van dit artikel vragen  en/of opmerkingen heb-
ben, dan kunt u terecht bij het Kerstkuier-team. U kunt mailen naar kerst-
kuierbuitenpost@hotmail.com. 
Gaat u/ jij mee op zoek naar het Koningskind?

Vanaf links: Caroline, Jeltje en Dorien (eigen foto)

Sinterklaasintocht op 
22 november

Zaterdag 22 november komt Sinterklaas samen met 
zijn Pieten naar Buitenpost. Hij zal rond 14.00 uur 
op het station van Buitenpost arriveren. Daarna zal 
hij een rondrit door Buitenpost maken waarna hij alle 
kinderen zal toespreken op het “Nijenstein” plein. 
Vervolgens nodigt Sinterklaas alle leerlingen van de 
groepen 1 t/m 4 van de basisscholen uit voor een 
groot feest in “ het Koartling”  aan de Schoolstraat te 
Buitenpost. Nadere informatie wordt via de Buiten-
poster basisscholen verstrekt.

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

Jelkje Kloosterman, Trudy Nicolai, 
Sija Tol en Sonja Witterholt

Stilte en ontmoeten

Spits gezegde

Vergeet in donkere dagen niet 

om af en toe iemand 

in het zonnetje te zetten.



Vanaf 20 Oktober t/m 31 December
 

Ten Cate
3+1 GRATIS

Modique Nijenstein 11 Buitenpost 0511-543128
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Leven - 6 -

Gesien Leguijt, 31 jaar en moeder 
van 3 zoons, beschrijft het leven van 
een doorsnee gezin. Met een lach 
en een traan beschrijft zij de dage-
lijkse perikelen van een moeder en 
vrouw.

Oma’s en beppes
Er is niks leuker dan even langs-
gaan bij oma’s. Bij de opa’s ook 
natuurlijk, maar de oma’s hebben 
meestal een streepje voor bij klein-
kinderen. Nou ja, in ons geval dan. 
Ik denk dat dát te maken heeft 
met de regeltjes die oma’s heb-
ben… geen. Alles mag, alles kan 
en bijna alles wat een kleinkind 
doet vindt een oma leuk. Onze 
kinderen zijn dol op hun oma en 
hun beppe (ja, als tweetalige op-
voeders, we doen ook sporadisch 
aan Fries, hebben we ook een 
beppe). De blagen willen elke dag 
wel even bij ze om het hoekje kij-
ken. En een week geleden wilde 
er één zelfs, en ik citeer; “beter, 
liever maar bij oma wonen”. En 
bedankt oma (knipoog). Maar hoe 
gek ze ook met elkaar zijn, oma, 
beppe en de blagen. Heel enkel 
doen de blaagjes iets wat zelfs 
oma/beppe wat te gek vindt voor 
woorden. Zo waren we een keer 
bij mijn ouders geweest (beppe 
en opa, sorry de beste man is 
Groninger, we kunnen het hem 
niet aandoen om hem pake te 
noemen) en we waren al lang en 
breed weer vertrokken, toen de te-
lefoon ging. Beppe. Met de vraag 
of “onze jongens ook met de au-
tosleutels hadden gespeeld”. Na 
wat gegraaf in mijn geheugen zag 
ik voor mijn geestesoog inderdaad 
één van de apen lopen met het in-
teressante voorwerp. Toen de vol-
gende vraag kwam, zakte mij de 
moed me in de spreekwoordelijke 
schoenen. “Weet jij ook waar ze 
zijn” aiaiai… nee… onmogelijke 
opgave… bliepbliep… prrrtt… er-
ror… aaaand OUT! (nou ja, uitein-
delijk, na heel wat gestress wer-
den ze gevonden, achter een gor-
dijn, onder een mat, hoe bedenk 
je zoiets). Maar dit is natuurlijk een 
onschuldig verhaal. Nee, oma, 
mijn lieve schoonmoeder die 
heeft af en toe écht wat te stellen 
met ze. Een paar week geleden 
kwam ze bij me met dit verhaal: 
“We kwamen thuis van een paar 
dagen weggeweest en ik ging 
wat opruimen achter in de tuin. Ik 
zag wat blauws en nietsvermoe-
dend pakte ik het op. Het was een 
bakje. Ik keek erin en zag twee 
magere compleet opgedroog-
de padjes liggen. Gaandeweg 
kwam ik op een plekje in de tuin 
waar ik niet zo vaak kom. Er stond 
een pannetje met een deksel… 
Nietsvermoedend haalde ik het 
deksel van het pannetje en wist 
ik niet wat ik zag… een muis… 
een dode (wat niet zo raar is, want 
ze hebben een muizenjagende 
poes)… In verregaande staat van 
ontbinding… welke ‘zwom’ in een 
lekker laagje water. De kinderen 
bleken soep te hebben gemaakt 
(inclusief door de kat gevangen 
vlees) voor oma, fi jn. Het behoeft 
geen betoog dat het pannetje 
met ‘soep’ direct, met een grote 
boog de kliko in gegooid is…” Nou 
het behoeft ook geen betoog dat 
ik haar met open mond aan heb 
staan staren. En in een bulderen-
de lach ben uitgebarsten, gelukkig 
lachte deze oma even hard mee.

Jan Kneppelkont en syn wyfke
Der wienen ris in âld mantsje en in âld wyfke. Dy wennen yn in âlde dôf-
pot, want hja hienen gjin sinten foar in hûs. Doe sei ’t wyfke ris in kear tsjin 
’t mantsje: ‘Ik ha wolris heard, dat der earne in grutte feart wêze moat, 
dêr’t in fi skje yn tahâldt. As men dat fi skje oanropt en it ferskynt, dan mei 
men in winsk dwaan. Dêr moatstû ris hinne en dan moatstû in hûs wins-
kje.’ It mantsje gong derop út en fûn de feart. Hy rôp: ‘Fiskje, fi skje, bist 
dêr?’ Doe kamen der in pear bûlchjes yn it wetter en dêr kaam it kopke fan 
it fi skje al te foarskyn. ‘Wa is it dy’t my ropt?’ ‘Jan Kneppelkont’. ‘En wat 
wol Jan Kneppelkont?’ ‘Graach in hûs ha. Kin ik dat fan dy krije?’ ‘Jawis 
wol. It stiet der al. Gean mar nei hûs ta.’ En wrachtich, doe’t er thúskaam, 
stie der in hûs. Syn wyfke kaam him al temjitte, alhiel út ‘e skroeven. Wat 
wienen se bliid mei dat nije hûs! Mar no stie dêr wol in nij hûs, mar der 
siet neat yn. It wie leech. Gjin gerdinen foar de glêzen, gjin matte oer ‘e 
fl ier, gjin stuollen noch tafels, fan alles neat. Die sei ’t wyfke: ‘Dû moatst 
moarn wer nei ’t fi skje ta om stuollen en sa.’ Jan die it. Hy kaam wer by 
de feart. ‘Fiskje, fi skje, bistû hjir?’ Wat bûlgen yn ’t wetter en dêr kaam it 
kopke fan ’t fi skje al wer te foarskyn. ‘Wa is dêr?’ ‘Jan Kneppelkont’. ‘En 
wat wol Jan Kneppelkont?’ ‘Wy ha fan alles neat yn ‘e hûs. Kinstû ús dêr 
ek oan helpe?’ ‘Gean mar fuort. It stiet der al’. Doe’t Jan thúskaam, wie der 

gjin ried ta. ’t Wyfke die de doar iepen. Hja beseagen alles ris goed. ’t Wie 
allegear like moai. Mar doe seagen se ta ’t fi nster út. Dêr sieten in man en 
in wyfke elk op in fyts. Dy rieden der wol sa moai oer. ‘Sa’n fyts moasten 
wy ek ha’, sei ’t wyfke. ‘Dan koenen wy der ek op út’ Hja die gjin lichten, 
it mantsje moast wer nei it fi skje ta en freegje om in fyts. Jan hie der net 
folle sin oan, mar alla, hy gong derhinne. Hy rop: ‘Fiskje, fi skje, bistû hjir?’ 
’t Fiskje kaam fuortdaliks net. Doe rop er lûder: ‘Fiskje, fi skje, bistû hjir?’ 
Doe wie der in gespartel en dêr kaam it kopke fan ’t fi skje al te foarskyn. 
It rôp noartsk: ‘Wa is it dy’t my ropt?’ ‘Jan Kneppelkont’. ‘Wat wol Jan 
Kneppelkont no wer ha?’ ‘In fyts’. ‘Jo moatte mar gau wer fuortgean, want 
jo wiif wol àlles ha.’ Doe’t Jan thúskaam, wie alles fuort. It hûs stie der net 
mear en hja moasten wer lykas by âlds yn ‘e âlde dôfpot wenje.

‘Stean op dy’t mei wol’
Der wenne in boerefeint by de boer. Op in kear sette de boerinne beants-
jes op ‘e tafel. Dêr moesten se it miel mei dwaan. De feint mocht gjin 
beantsjes. Hy ferpofte it derfan te iten en hâlde de leppel omkeard yn ‘e 
hân. Wylst sei er: ‘Stean op dy’t mei wol’, mar der bleau net in beantsje op 
‘e omkearde leppel lizzen. It stie de boer min oan. ‘Dû kinst der noch wol 
ris nei slikje moatte,’ sei er. Jierren letter wie ’t ris yn ‘e winter. ’t Wie och 
sa’n krappe tiid. De feint wie troud en hie gjin wurk. Se hienen gjn iten, it 
wie allegear lijen. Dêrom gong er nei de boer ta, dêr’t er earder yn tjsinst 
west hie. Hy sei: ‘Boer, ha jo ek wat foar ús te iten? Want wy ha neat yn ‘e 
hûs. As wienen ’t ek beantsjes.’ Doe naam de boer him mei nei de skuorre 
ta. Dêr stie in grutte bak fol beantsjes. ‘Hâld de sek mar op,’ sei de boer. 
Dat die de feint. Mar doe hâlde de boer de skeppe omkeard yn ‘e hân en 
sei: ‘Stean op dy’t mei wol.’ Doe’t de feint dy wurden hearde, begong er 
te gûlen. It kôm him yn’t sin dat er sels de leppel froeger omkeard hie foar 
beantsjes. Mar doe hat de boer de skeppe omkeard en de feint is mei in 
sekfol beantsjes en in grouwe hoeke spek ôfset.

Zaterdag 1 november zal er een voedselactie gehouden worden in de 
Poeisz supermarkt aan de Voorstraat en in de Coop aan de Christinastraat. 
Dit zal gebeuren onder de verantwoordelijkheid van Dorcas. Dorcas komt 
in actie voor de allerarmsten. 
De inzamelingsdag vindt altijd plaats rondom dankdag( woensdag 5 no-
vember).  Dankdag is een dag dat we dankbaar mogen zijn voor de goede 
positie die de meesten van ons hier mogen genieten wanneer het gaat 
om aardse goederen. We mogen dan van deze rijkdom uitdelen aan men-
sen die weinig of niks hebben.
Graag wil ik een beetje toelichten wat Dorcas zoal doet. Zij komt in actie 
voor hele bevolkingsgroepen die het moeten doen met heel erg weinig. 
Deze groepen mensen willen we graag helpen op deze manier. Dorcas 
is een solide organisatie die werkt vanuit het christelijke principe dat je 
je naaste liefhebt en dat laat zien door het geven van geld of goederen. 
Bij het uitdelen van de pakketten in de arme gebieden wordt geen on-
derscheid gemaakt in geloof, ras of huidskleur! In de supermarkt hebben 
we een lijst met goederen die de grens over mogen. Wij adviseren u wel 
om u dan aan deze lijst te houden.  Dit wordt ieder jaar samengesteld in 
overleg met locale Dorcaspartners in de landen waar de voedselpakketten 
naar toe gaan. Bij de samenstelling van de lijstjes houden wij rekening met 
de douaneregels voor het invoeren van artikelen in de betreffende landen.
Er  wordt een aparte hoek  voor gemaakt waar al deze goederen staan. We 
vragen het winkelend publiek mee te doen aan de actie. Je koopt dan een 
paar artikelen van het lijstje, rekent deze af bij de kassa en geeft het aan 1 
van onze medewerkers.  Wij verzamelen het en we brengen het naar het 
Dorcas-depot dat zich in Buitenpost bevindt aan de Molenstraat 50 bij de 
fam. Terpstra. 
Deze dozen worden opgehaald door de Dorcas-chauffeur die zorgt dat al-
les op de goede plek komt.
Er zal ook een collectebus staan wanneer u liever geld geeft. Voelt u zich 
niet verplicht mee te doen. Het is vrijwillig maar zeker aan te bevelen. Het 
is goed om te delen wanneer mogelijk.

Wanneer u na het lezen van dit stuk denkt dat deze actie ook iets voor u 
is dan mag u contact opnemen met  Sipke de Boer: 0511402842 of een 
e-mail sturen naar sipkedeboer@hotmail.com 
Ook de Buitenposter kerken doen mee aan deze Dorcas Voedselactie. Op 
woensdag 5 november vanaf 18.30 uur zijn de deuren van de Kruiskerk en 
de Fonteinkerk open en heeft u de mogelijkheid een voedselpakket af te 
geven. In de hal zijn daar diakenen aanwezig die uw pakket verder zullen 
distribueren. Op zondag 9 november kunt u in het Lichtbaken de spullen 
voor het voedselpakket afgeven. 
De adressen van de kerken zijn PKN Kruiskerk aan de Voorstraat 15; GKV 
de Fonteinkerk aan de Achtkant 48 en de Christengemeente het Lichtba-
ken aan de Marconistraat 5.
Een voedselpakket bestaat uit : 
Rijst in kiloverpakking, Zonnebloemolie in literfl es, Suiker in kiloverpakking, 
Macaroni 500 gramsverpakking, tandenborstel, tandpasta,  droge soep, 
geen een kopssoep,  theebiscuitjes ,  liga,  geen milkbreak, blik limona-
desiroop, geen plastic fl es, jam, groenten in blik,      thee,   lange kaarsen, 
witte of bruine bonen in blik.

Namens de organisatoren 
Wiepke Terpstra,  Sipke de Boer, Bote de Haan, 

Cornelis Visser en Sijko van der Veen

Mearkes út Bûtenpost

Dam Jaarsma was een verzamelaar van vertellingen uit de Woud-
streek. Omdat hij 100 jaar geleden geboren werd, heeft dr. Jurjen 
van der Kooi uit Buitenpost 125 ‘mearkes’ van hem geselecteerd en 
die zijn te boek gesteld onder de titel: ‘Mearkes út ‘e Wâlden’.
Eén hiervan is 15 februari 1966 verteld door Grytsje de Bruin Hoek-
stra te Buitenpost ‘Jan Kneppelkont en syn wyfke’ en het andere 
‘Stean op dy’t mei wol’ door Bontsje Dalman-Douma te Buitenpost, 
10 november 1966.  Met toestemming van uitgeverij Bornmeer te 
Gorredijk en in overleg met de heer van der Kooi, laten wij Grytsje 
en Bontsje hier aan het woord. 

Voedselactie Dorcas

De foto’s

Van de bijna 500 beschikbare plaatsen in de fi etsrekken bij het station worden er tussen de 50 en 75 plaatsen bezet door fi etsen die al lange tijd niet meer worden gebruikt. Sommige 
staan er al een jaar met een lege band. Als deze worden opgeruimd is er weer voldoende plaats, om alle fi etsen weer in der rekken kwijt te kunnen. En hebben de buspassagiers het 
wat makkelijker om in en uit te stappen en blijft de blindenstrook vrij van hindernissen. Nu staan er namelijk regelmatig fi etsen van de openbaarvervoer gebruikers in de weg. De laatste 
opruimactie was in maart 2010, toen kregen de eigenaren drie maanden de tijd om hun fi ets alsnog te verwijderen. (foto’s Hielke Boorsma)



Bladblazer 
Gardenvac Turbo

- 2500 watt
- blaast, zuigt en versnippert
- opvangzak: 40 liter
- Raakt door het “clean Van”systeem nooit verstopt.

Kan zelfs gebruikt worden voor het opzuigen van papier, 
blikjes en ander zwerfafval (Shredderdraad verwijderen).

Van € 109,99 nu voor  € 79,95
      elders € 89,95
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Dit jaar waren er 71 deelnemende 
schepen te bewonderen in de Har-
linger haven.  Van 12 - 15 juli zeilen 
de zeilschepen in wedstrijdverband 
naar Fredrikstad in Noorwegen; 
daarna een zogenaamde ‘Cruise 
in Company’ naar Bergen (Midden 
Noorwegen) om vervolgens  van 
2 – 5 augustus opnieuw te gaan 
‘racen’  van Bergen naar Esbjerg 
in Denemarken. Afhankelijk van de 
lengte worden ze ondergebracht in 

vier verschillende klassen. Sinds 
een aantal jaren vaart er een Fries 
zeilschip mee in de zwaarste klas-
se; de Wylde Swan uit Makkum.  
Aan boord  bevindt zich een jonge-
dame uit Buitenpost. Ze heet Eline 
van der Meulen,  is 21 jaar en stu-
deert Communicatie aan NHL Ho-
geschool in Leeuwarden. Ze noemt 
de race het mooiste avontuur dat 
ze tot nu toe heeft beleefd.
Aan boord van de Wylde Swan 
werken 10 bemanningsleden en 
33 trainees. “Dit zijn jonge opva-
renden, die veelal  voor de eerste 

keer meezeilen en dus als het ware 
worden getraind”, vertelt Eline. 
“We worden geacht mee te hel-
pen bij het wachtlopen, het schip 
schoonmaken en nog veel andere 
klussen. Ook koken in de keuken 
hoort daarbij. Niemand kan zich aan 
deze werkzaamheden onttrekken. 
Je leert ook lijnen oprollen en kno-
pen leggen. Een happy hour aan 
boord betekent niet een uur lang 
onbelemmerd bier hijsen, maar 

een uur lang schoonmaken tot 
je er bij “neervalt”.  Dit alles heeft 
een internationaal karakter.  Op 
de Wylde Swan zijn er trainees uit 
Amerika, Noorwegen, Polen, En-
geland en natuurlijk Nederland. Ik 
was één  van hen. De bemanning 
is ook internationaal; ze komen uit 
Nederland, Duitsland, Australië en 
Ierland.  Het hele jaar vaart de Wyl-
de Swan langs de Caribische eilan-
den met toeristen. Voor de Tall Ship 
Race voer het schip speciaal over 
naar Harlingen.”  
Over de tocht naar Fredrikstad 

blijft Eline enthousiast vertellen. 
“Wij kwamen met het schip in 
een storm terecht, die van 4 uur ’s 
middags tot middernacht duurde. 
Bijna iedereen was zeeziek en er 
werd behoorlijk veel overgegeven. 
Ik was ook beroerd, maar kon de 
maaltijd nog net binnenhouden”, al-
dus Eline.“Iedere trainee wil graag 
een storm meemaken, alleen moet 
het niet te lang duren. Deze was 
ongeveer acht uur. Stopte dus pre-
cies op tijd.”Al die internationale 
contacten vindt Eline prachtig. De 
voertaal aan boord is Engels.  “Het 
was leuk om kennis  te maken met 
de gewoontes en omgangsvormen  
van leeftijdgenoten uit andere lan-
den. ”  
De Wylde Swan is 54 meter lang en 
vaart met een gemiddelde snelheid 
van 15 knopen. “Erg snel voor zo’n 
groot Tall Ship”, vindt Eline, “ alleen 
niet snel genoeg want de Wylde 
Swan eindigt in het klassement 
slechts op de dertiende plaats.”  
Onderweg zag Eline een walvis, 
die een tijdlang met het schip  mee 
zwom. “Het was maar een klein-
tje, een kalf”, aldus Eline. “Voor de 
Noorse kust zag ik nog een paar 
dolfijnen, het was prachtig.”  Nadat 
Eline en een vriendin in Fredrikstad 
zijn aangekomen, stappen zij over 
op het prestigieuze Noorse zeil-
schip Christian Radich. Ze hopen op 
die manier het toeristische “Cruise 
in Company” mee te maken, maar 
wat een teleurstelling.  “De mees-
te mensen waren vijftig plussers. 
Nu is daar niks mis mee, maar voor 
ons tweeën was het  best saai. Ook 
waren het vrijwel allemaal Noren”, 
aldus Eline.  “Zo leuk als wij het 
op de Wylde Swan vonden, zo saai 
was het op de Christian Radich.” 
Haar vader die ook bij het interview 
aanwezig is, vertelt dat hij  een te-
lefoontje van Eline kreeg  waar zij 
de cruise “een uitje van de  Zonne-
bloem” noemde.  Hoewel Zonne-
bloem? ’s Nachts sliepen de dames 
in hangmatten. Wanneer het schip 
deinde op de golven        - en dat 
gebeurde vaak- slingerden ze tegen 
de hangmat aan waar een buurman 
of buurvrouw in lag te slapen. Op 
de Wylde Swan sliepen ze in bunks, 
een soort bedstee. De weinige 

nachtrust en 
het strenge re-
gime aan boord 
maakte dat de 
lol er snel vanaf 
was. En wat de 
dames vooral 
misten, was de 
gezelligheid en 
de ongedwon-
genheid zoals 
zij die hadden 
ervaren op de 
Wylde Swan. 
In de eerste de 
beste haven die 
de Radich aan-
doet, besluiten 
de vriendinnen 
van boord te 
gaan en Noor-
wegen aan land 
eens beter te 
gaan bekijken. 
“Noorwegen is 
prachtig“, vindt 
Eline.“ Zo be-
zochten wij de 
Preikestolen, 
een enorme 
klif en heel be-
kend. We be-
klommen de 
berg en vanaf 
de top was het 
uitzicht in één woord adembene-
mend. Per trein gingen we, na drie 
en een halve dag Bergen naar de 
hoofdstad Oslo. Noorwegen is een 
groot land en de reis duurde een 
hele dag. In Oslo zijn we ook 3 da-
gen geweest. De meeste trainees 
van de tocht Harlingen-Fredrikstad 
waren inmiddels al met de bus naar 
Nederland teruggegaan. Er waren 
nu anderen aan boord van de Wy-
lde Swan.” Vanuit Oslo vliegen ze 
terug naar Nederland. Zo komt er 
een eind aan dit prachtige vier we-
ken durende avontuur. 
Eline toont nog een Traineelogboek; 
daarin staat opgetekend dat zij tij-
dens de race van Harlingen naar 
Fredrikstad 656 zeemijlen tijdens 
deze vakantie heeft afgelegd.”Het 
varen was prachtig”, vindt zij, “al 
heb je als modern mens op zee 
last van allerlei ongemakken.  Er is 
geen internet en de mobiel kun je 

ook niet gebruiken. Pas wanneer 
je land in zicht hebt of een haven 
binnenzeilt, kun je weer bellen.” 
Een ander ongemak op de eerste 
reis op de Wylde Swan was dat de 
dames te lang douchten en te veel 
tijd nodig hadden om hun haren te 
wassen. Het water raakte bijna op 
en werd  daarom op rantsoen ge-
zet. Pas in Fredrikstad werden de 
watertanks weer  gevuld .  
Op de vraag of ze een volgende 
keer weer meegaat antwoordt Eli-
ne ontkennend.  “Deze ervaring 
vond ik heel bijzonder. Ik ben bang 
dat het een tweede maal tegenvalt. 
Ook zijn er nog zoveel  leuke dingen 
te doen wanneer  je met vakantie 
gaat. Volgend jaar iets anders en 
wie weet misschien staat de Bin-
nenste Buitenpost dan weer op de 
stoep voor een interview.” 

Spor tkoppen
door Bote de Haan

Eline van der Meulen: ‘Het mooiste avontuur dat 
ik tot nu toe heb beleefd’

Dit voorjaar werd er door de Fryske Omrop regelmatig aandacht 
besteed aan de Tall Ships Races 2014, die vanuit Harlingen werden 
gehouden.  Het was de eerste maal dat deze Tall Ships onze pro-
vincie aandeden. Het is sinds 1956 een jaarlijks terugkerend evene-
ment waaraan talrijke zeewaardige zeilschepen van over de gehele 
wereld deelnemen. Dit evenement is bedoeld om jongeren onder 
de 25 jaar kennis te laten maken met de zee en het zeilgebeuren. 
Daarom is het verplicht dat de helft van de bemanning tussen de 15 
en 25 jaar is. Elk zeilschip met een lengte over de waterlijn van 9,14 
meter en meer mag deelnemen.

Eline aan het stuurwiel (eigen fofo)

Klimmen in het want (eigen foto)

Het is weer oktober en ondanks de hoge temperaturen en het mooie weer 
begint voor ons de voorbereiding voor het komende seizoen. We zijn als be-
stuur bij elkaar geweest om een planning te maken wanneer we de jaarverga-
dering gaan houden en wanneer de ijsbaan onder water word gezet. 
Ook komen we de komende weken bij alle leden langs om de contributie op 
te halen. Tevens krijgen de leden dan de nieuwe seizoenkaarten.
De jaarvergadering is dit jaar op 18 november om 20.00 uur bij China Garden.
Alle leden zijn hierbij van harte welkom en we hopen natuurlijk op een grote 
opkomst.
Afgelopen winter wilde het niet lukken met de vorst maar we hopen dit jaar 
op een mooie strenge winter.

De spor t foto

Op zaterdag 11 oktober vond het jaarlijkse wisselbekertoernooi plaats in De Houtmoune. Dit werd georganiseerd door turnvereniging 
MAAS. Vorig jaar heeft de turnvereniging MAAS deze prestigieuze prijs voor het eerst gewonnen en dit is dan ook de reden dat het 
evenement. Vanaf acht uur ’s ochtends streden een kleine driehonderdvijftig deelnemers uit diverse categorieën tegen elkaar, zowel op 
recreatief als wedstrijdniveau. De uitslagen zijn te vinden op www.gvmaas.nl. (foto: Hielke Boorsma)

Jaarvergadering van de IJsclub



November zonnebankmaand!!

12 keer zonnen voor de prijs van 10!!

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

Hoveniersbedrijf
P. Douma
voor vakkundig snoeiwerk en tuinonderhoud
Tevens verkoop van tuinmeststoffen en eikenhouten vaten
West 92, Buitenpost, tel. 0511 543870 of 06-23115155, www.eikenvaten.nl

Openingstijden

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

Oplossen en inleveren.
Los de puzzel op en maak kans op een prijs ter waarde van € 10,-. Deze prijs 
wordt ter beschikking gesteld door De Binnenste Buiten Post. Oplossingen 

– bij voorkeur op een kaartje – inleveren in de kopijbus bij The Readshop 
(Nijenstein 7) vóór vrijdag 7 november 2014

Oplossing prijspuzzel augustusnummer.
De puzzel in het augustusnummer heeft correcte 25 inzendingen 

opgeleverd! De oplossing luidde: nazomeren. 
De winnaar is:  L.d. van der Meulen, Parcours 25.

W N E N E O P M O P C 

I O E Z I N G E N H L 

N V T E N E K K A T A 

T E S S W N W M I D M 

E M F N E O P I L T P 

R B R G M I L I N A I 

T E E A G R W L T D O 

I R H N R A A J A N N 

J E O C L O W N S H S 

D N N N E R E D A L B 

S K A L E B A S S E N 

 

Pri jspuzzel  
door Gryteke van IJsseldijk

bladeren

halloween

lampions

pompoenen

wild

zingen

clowns

kalebassen

november

takken

winter tijd 

champignons

her fst

najaar

regen

wind

De foto

Een groot aantal van de nieuwe lantaarnpalen van de Voorstraat, zijn nu alweer vervangen in opdracht van de 
Gemeente. Ze zouden beschadigd zijn. (Foto Hielke Boorsma)
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Naast het al afgeronde werk aan de Kerkstraat en de Voor-
straat heeft de gemeente Achtkarspelen al langere tijd ver-
dere plannen voor de ontwikkeling van Buitenpost. Middels 
een provinciaal fonds kan, in combinatie met geld van de 
gemeente Achtkarspelen, nog voor enkele miljoenen in ons 
dorp geïnvesteerd worden. Als belangrijke kandidaat hier-
voor werd het stationsgebied benoemd. Kort geleden zijn de 
eerste resultaten van denkwerk hierover gepresenteerd en 
op vrij korte termijn moet er straks door het college van B&W 
en de gemeenteraad beslissingen over worden genomen.

Het station en de directe omgeving kan gerust een belangrijk 
visitekaartje voor ons dorp genoemd worden. Enkele duizenden 
reizigers maken dagelijks gebruik van openbare vervoer dat er 
aangeboden wordt. Daarnaast zijn het gemeentehuis en het indu-
strieterrein De Swadde belangrijke buurtgenoten met hun eigen 
bezoekers. In de structuurvisie van de gemeente uit 2008 werd 
al aangegeven dat er reden genoeg was om, met het oog op de 
toekomst, opnieuw te bekijken hoe dit deel van Buitenpost zo 
efficiënt, gebruikersvriendelijk en fraai mogelijk ingericht kan wor-
den. Maar de ambitie van de gemeente reikte nog verder en in 
de opdracht voor de planontwikkeling werd aangegeven te kijken 
naar de mogelijkheden om het gebied op te waarderen zodat het 
“een poort tot de regio” zou kunnen worden. Samen met andere 
ontwikkelingen in het dorp zou dit een stevige positieve prikkel 
voor ons dorp kunnen betekenen. 

Betere verbinding
Om dit voor elkaar te krijgen werd er ondermeer gedacht aan 
meer parkeergelegenheid voor treinreizigers ten noorden van 
de spoorlijn en een herinrichting van de directe omgeving er-
van. Het gebied ten zuiden van de spoorlijn zou ook een facelift 
moeten krijgen. De wens was ook dat de beide gebieden beter 
met elkaar verbonden  zouden worden. De gemeente hoopte 
in eerste instantie dit met een tunnel onder het spoor door te 
kunnen realiseren. Na onderzoek bleek dat dit technisch gezien 
een complexe zaak was met de nodige financiële consequenties. 
De conclusie werd getrokken dat het geld daarvoor ontbrak en 
werd er in september 2011 door de gemeenteraad gekozen voor 
een (veel goedkopere) voetgangersbrug ter hoogte van het stati-
onsgebouw. Daarvoor werd een budget van rond 800.000 euro 
beschikbaar gesteld. Overigens geeft de gemeente het idee voor 
een tunnel nog niet helemaal op, maar wordt het in afwachting 
van betere tijden eerst op ijs gelegd.

Hoop op snelle uitvoering
Het totale herinrichtingsplan maakt inmiddels onderdeel uit van 
het provinciale ANNO-D5 project en zijn de NS en spoorwegbe-
heerder Prorail in het project betrokken. De laatste zal de over-
brugging van de spoorlijn realiseren en huurde daarvoor een ar-
chitect van bureau Movares in om zijn gedachten erover te laten 
gaan. Dit heeft nu geresulteerd in schetsen van vier basisvarianten 
voor een voetgangersbrug. In samenspraak met BuVo, Plaatselijk 
Belang Buitenpost, zal door het college en de gemeenteraad, ho-
pelijk in november al, één richting worden gekozen die dan nog 
verder moet worden uitgewerkt. Deze laatste planfase kan dan, 
als het allemaal meezit, komend voorjaar afgerond worden. Na 
de aanbesteding hoopt men dat er in de zomer met de uitvoering 
van de brug kan worden begonnen.

Totaalplaatje stationsgebied
Ook voor het stationsgebied als geheel is er een ontwerp op 
hoofdlijnen voor de inrichting van het openbaar gebied gemaakt. 
Zoals genoemd is een belangrijk onderdeel ervan de uitbreiding 
van het aantal parkeerplaatsen aan de Edisonstraat en een verde-
re aankleding van het gebied om het parkeerterrein en de voet-
gangersbrug en hopelijk wordt daar volgend jaar ook meer over 
duidelijk. De gemeente denkt ook nog steeds na over een verde-
re ontwikkelingen aan de oost- en westzijde van het stationsge-
bied. Maar concreet zicht op een uitvoering daarvan is er nog niet.

Een schets voor de herinrichting van het stationsgebied. Direct naast het 
station zal de voetgangersbrug verrijzen. Noordelijk van de spoorlijn is 
er ruimte voor meer parkeergelegenheid en fietsenstalling en wordt er 
gestudeerd op verdere invulling met bijvoorbeeld waterpartijen en groen.

Hierboven zijn vier mogelijke uitvoeringen van de voetgangersbrug afge-
beeldt. Uitgangspunten voor het ontwerp waren dat het zowel een repre-
sentatieve uitstraling moest hebben voor Buitenpost en haar ambities en 
daarnaast moest passen in de bestaande omgeving. Naast de de keuze 
van de vormgeving moet er ook nog besloten worden over het te gebrui-
ken bouwmateriaal en de verdere aankleding. Bovenaan een ‘poortmo-
del’, eronder een ‘hangbrug’-variant, dan een vrije overspanning en en 
tenslotte een boogvorm.

Het vorige najaar organiseerden gemeenten in het hele 
land portretwedstrijden. We hadden immers net een 
nieuwe koning;  het portret van koningin Beatrix kon in 
het archief en in plaats daarvan moest er een beeltenis 
van koning Willem- Alexander aan de muur in de diverse 
gemeentehuizen. Ook in Achtkarspelen gingen tiental-
len (amateur-)kunstenaars aan de slag. De resultaten wa-
ren nadien te bezichtigen tijdens een expositie in de hal 
van ons gemeentehuis. De lezers herinneren zich vast de 
diversiteit van de inzendingen, zowel wat betreft stijl en 
professionaliteit als wat betreft de gebruikte technieken.

Harry Velvis was één van de inzenders. Te midden van die diver-
siteit viel zijn kunstwerk op door de originaliteit van het gekozen 
materiaal en de techniek: een koperplaat, deels bewerkt door 
te etsen, deels door te schuren. Helaas kwam zijn portret niet 
in aanmerking voor de prijs: de positie van het gezicht had ‘en 
face’ moeten zijn (en niet ‘schuin van voren’), een eis waar Har-
ry van te voren niet van op de hoogte was.
Maar daarom niet lang getreurd. Harry genoot van het wer-
ken met koper, na jarenlang zich vooral met schilderen bezig 
te hebben gehouden. Harry: “Ik ben niet iemand die lang met 
hetzelfde bezig wil zijn. Ik was al langer aan het experimenteren 
met steen bewerken en met linosnede en houtsnede. Daarbij 
ervaarde ik dat je je, veel meer dan met tekenen of schilderen, 
moet aanpassen aan het materiaal. Steen is niet overal even 
hard en brokkelt soms zomaar af. En de guts volgt graag de 
nerf van het hout. Het betekent dat je nooit zo precies, zo ge-
controleerd kunt werken als met een schilderij. Maar dat hoeft 
ook niet, dat wil ik ook niet. Ik ben een beetje ruig.
Etsen leek me ook wel wat: het is evenmin voorspelbaar, het 
kan zo misgaan. Bij Pyr Bosma deed ik een cursus. De traditi-
onele werkwijze, met naald en zuur, waarbij je uiteindelijk een 
afdruk op papier maakt, is me veel te bewerkelijk, zo bleek wel 
tijdens de cursus. Toch had ik wel veel interesse voor het pro-
ces van de reacties die het metaal aangaat met verschillende 
stoffen. Ook niet zo vreemd met mijn chemische achtergrond. 
(Harry was jarenlang scheikundeleraar. I.M.) En voor die portret-
wedstrijd zocht ik iets unieks. Het leek me een goed idee om 
met dat koper wat warmte te brengen in de kale hal van het 
gemeentehuis. Ik begon dus te experimenteren, want daar hou 
ik van. Uiteindelijk bedacht ik een combinatie van technieken: 
ik bewerkte delen van de koperplaat met zuur en andere delen 
schuurde ik met staalwol, net zo lang tot de vormen ontston-
den die ik wilde hebben.” Het resultaat is een mooi en bijzonder 
portret.
Harry is momenteel wat minder productief. Hij heeft er even de 
rust niet voor. Bovendien: de experimenteerfase met het koper 

is weer geweest en daardoor voelt hij minder een 
drive. Ook ontbreekt er nu een externe prikkel, zoals 
de portretwedstrijd er een was. Toch spreekt hij uit 
dat hij ‘er wat meer aan moet gaan doen’. Bv weer 
op een cursus gaan, want de interactie met anderen 
is heel stimulerend. 
“Het essentiële aan schilderen, of boetseren o.i.d. is 
voor mij het vormgeven van een idee. Dat vind ik fan-
tastisch. Het belangrijkste is niet zozeer of een ander 
het mooi vindt wat ik maak, maar dat het eindpro-
duct weergeeft wat ik in mijn hoofd heb. Het hoeft 
niet heel erg realistisch te zijn; ik kan niet eens zo 
goed fijntekenen. Het gaat mij meer om de sfeer, 
de impressie. Vormen en kleuren zijn belangrijker 
dan de werkelijkheid.” Harry laat ter illustratie zijn 
metalen beeld ‘Ontmoeting’ zien, dat uit een aan-
tal rechthoekige en ronde vormen bestaat. “Dit zijn 
geen realistische mensen, maar toch is het duidelijk 
wat er bedoeld wordt. Kopiëren van de werkelijkheid 
is een kunstje, maar is niet wat ik ‘kunst’  noem. Dat 
geldt ook voor amateurkunst. Het gaat erom iets van 
jezelf in je werk te leggen, iets tot leven te wekken. 
Je voegt in je werk iets toe aan wat je waarneemt, 
zodat het haast nog intensiever wordt dan de werkelijkheid zelf. 
Bij een schilderij doe je dat bv door te spelen met lichtval, kleur, 
compositie, materiaal (veel verf!), enz.
Mijn ideaal is eigenlijk om gedachten weer te geven, die om te 
zetten in kleuren en vormen. Maar dat is verschrikkelijk moeilijk. 
Wat ik wel een paar keer geprobeerd heb, is om een schilderij 
te maken van mensen die ik ken, op zo’n manier dat de es-
sentie van die persoon, zoals ik die zie, zichtbaar wordt. Een 
enorme uitdaging. Het geeft een heerlijk gevoel als ik die es-
sentie weet te treffen, vooral als de betreffende persoon zich 
er in herkent. Enerzijds is er voldoening dat ik iets heb weten 
te realiseren dat ik in mijn hoofd had, anderzijds ervaar ik het 
als een mooie vorm van communicatie: ik heb iemand kunnen 
bereiken en kunnen raken.
Als ik mijn ontwikkeling van de afgelopen tien jaar bekijk, zie 
ik dat die vooral in de breedte is verlopen. Ik heb veel verschil-
lende dingen geprobeerd, ben meer ruimtelijk gaan werken, 
met metaal, klei en steen. Kunst is voor mij de drang om iets 
unieks te creëren. Ik vind het daarbij heel aantrekkelijk om te 
experimenteren, om steeds met andere technieken nieuwe uit-
dagingen aan te gaan. Ik zou er misschien beter aan doen om 
me langer op hetzelfde te richten, zodat ik daar steeds beter in 
zou worden, maar daar ben ik waarschijnlijk te wispelturig  voor. 
Het betekent wel dat je werk niet perfect is, dat je dingen mist. 
Het kan altijd beter, maar dat vind ik eigenlijk niet zo belangrijk. 

Ik wil gewoon lekker bezig zijn en het is me over het algemeen 
genoeg als ik er zelf voldoening van heb en misschien nog een 
paar anderen, zoals mijn kinderen. Natuurlijk is het prachtig als 
iemand mijn werk zo mooi vindt dat hij het wil kopen. En af en 
toe een expositie is leuk en stimulerend, maar galeries afreizen 
hoeft voor mij niet zo. Dat kost veel energie en geld.
Mijn werk heeft niet echt een boodschap. Ik schilder gewoon 
wat in me opkomt en heb er geen dikke verhalen bij. Thema’s 
waar ik me mee bezig houd liggen op het terrein van geloof, 
van de gebrokenheid in het leven en van de natuur. Op veel 
van mijn schilderijen staan mensfiguren; voor mij kennelijk een 
makkelijk beeld, misschien ook door de vele modelcursussen 
die ik gevolgd heb . Zij zijn op de een of andere manier in inter-
actie met die thema’s. Het is niet iets wat buiten mij staat, ik 
word er zelf ook door geraakt. Soms komt er een thema van 
buiten op me af, wanneer ik gericht iets voor iemand maak, 
met een speciale reden. Bijvoorbeeld omdat die persoon troost 
nodig heeft. Dan probeer ik me helemaal in die ander te ver-
plaatsen.”
Harry lijkt, al pratend, steeds enthousiaster te worden om bin-
nenkort toch weer de kwast of de ijzerzaag ter hand te nemen. 
Vooral als hij vertelt over wat hij ziet als een van zijn beste wer-
ken, lichten zijn ogen op: “Het is ruig, het heeft een mooie licht-
val en het knalde er in één keer op. Eigenlijk wil ik snel resultaat 
hebben. Hoe langer het duurt, hoe minder het van jezelf wordt.”

Inspirat ie
door Ineke Mooijweer

Harry Velvis  
maakte een koperen portret van de koning

Harry Velvis bij het koperen portret van Willem Alexander (foto: Ineke Mooijweer)

Hoe moet het stationsgebied er straks uit gaan zien?



Bedri jv igheid

Alles uit je bedrijf halen wat erin zit. Met de passie en het enthousiasme waarmee je 
ooit begonnen bent. Dat is de missie van Frisse Start. Want ondernemen is uitdagend, 
vernieuwend, spannend, soms erg lastig, veelzijdig en geen dag hetzelfde. Het biedt 
je de vrijheid om elke dag te kiezen wat je wel of niet doet en wat je uitstelt of stopt. 
Reden genoeg voor Innovatiehuis Lauwersdelta in Buitenpost om een samenwerking 
aan te gaan met Frisse Start.

“Innovatiehuis Lauwersdelta in Buitenpost biedt een inspirerende werkomgeving aan 
ambitieuze en vernieuwende ondernemingen uit Noordoost-Fryslân en het Wester-
kwartier”, aldus Niels Tel, innovatiemakelaar bij Lauwersdelta. “Nieuwe en bestaande 
MKB-ondernemingen met groeiambitie kunnen elkaar stimuleren en versterken en op 
deze manier doorgroeien. Innovatiehuis Lauwersdelta staat als regionaal kennis- en 
netwerkcentrum open voor alle ondernemers. De werkwijze van Frisse Start helpt 
MKB-ondernemers de juiste keuzes te maken en die handvaten te geven die zij nodig 
hebben om (weer) succesvol te zijn”. 

Frisse Start: Dietha Paauw
Vanaf 1 oktober zal Dietha Paauw, bekend van Bewegingscentrum Switte uit Buiten-
post én sinds begin van dit jaar adviseur bij Frisse Start als expert verbonden zijn aan 
Innovatiehuis Lauwersdelta. “Als eigenaar van een bewegingscentrum weet ik hoe het 
is om iedere dag weer alle ballen in de lucht te houden. En hoewel dat jongleren soms 
erg lastig is, vind ik het geweldig omdat een dag nooit hetzelfde is. Nieuwe uitdagingen 
dienen zich telkens aan. Het belangrijkste voor succes is voor mij ondernemen met 
ziel en zaligheid. Dátgene doen wat jou persoonlijk raakt en bezielt. Op een manier die 
plezier, energie en voldoening geeft, maar waarbij doelgerichtheid en focus altijd cen-
traal staan. Mijn ondernemerservaring zet ik in om andere jonglerende ondernemers te 
adviseren, te coachen, te begeleiden én te inspireren”.

Frisse Start Traject
Naast advies, coaching en interim kunnen ondernemers kiezen voor het Frisse Start 
Traject: een uniek 10-stappenplan, speciaal ontwikkeld voor het MKB. Binnen dit tra-
ject voer je als ondernemer samen met de Frisse Start Adviseur noodzakelijke verbe-
teringen door op het gebied van organisatie, personeel, financiën en procedures. En 
omdat medewerkers als geen ander weten hoe het bedrijf in elkaar steekt, worden zij 
intensief bij het traject betrokken. Met als doel: het Droombedrijf realiseren waar de 
ondernemer doet wat hij of zij echt leuk vindt. Het Frisse Start Traject geeft het bedrijf 
weer de impuls die het nodig heeft om succesvol te zijn volgens een methodiek die 
duidelijk, overzichtelijk en resultaatgericht is. “Ik zet mijn opgedane kennis en ervaring 
in het bedrijfsleven, bankwezen, bij overheidsinstanties en als succesvol ondernemer 
graag in om ervoor te zorgen dat ondernemers hun bedrijf weer op orde krijgen. Of het 
nu gaat om organisatiestructuren, sales, marketing of personeelszaken: mijn enthousi-
asme gecombineerd met een vleugje noorderlingennuchterheid zorgt met de bewezen 
succesvolle methode van Frisse Start altijd voor een doeltreffende samenwerking. 

FrisseStart-Spreekuur in Innovatiehuis Lauwersdelta
‘’Het concept van Innovatiehuis Lauwersdelta spreekt mij ontzettend aan. Ik was op 
zoek naar méér dan alleen een geschikte werkplek en na een gesprek met Niels Tel 
werden wij beide enthousiast over een samenwerking. De synergie die er binnen het 
innovatiehuis heerst, het samenwerkende karakter en de beschikbare faciliteiten zor-
gen voor een fijne werkomgeving. Het delen van kennis is een belangrijke kernwaarde 
van Lauwersdelta en daarom houd ik iedere donderdag van 9.00-12.00 uur een Frisse-
Start-Spreekuur. Voor slechts 10 euro kunnen ondernemers een vrijblijvend adviesge-
sprek komen voeren, waarbij ze meteen een aantal creatieve oplossingen krijgen waar-
mee ze direct aan de slag kunnen. De 10 euro gaat naar een goed doel, dus naast de 
creatieve oplossingen die ze krijgen nóg een goede reden om een afspraak te maken 
voor een inspirerend adviesgesprek! ”. Voor meer informatie over FrisseStart en Dietha 
Paauw kunt u terecht op www.frissestart.com.

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met:
Niels Tel; Innovatiehuis Lauwersdelta; 06-22707206; niels@lauwersdelta.nl 

Wat is Innovatiehuis Lauwersdelta? 
Innovatiehuis Lauwersdelta in Buitenpost biedt een inspirerende werkomgeving aan 
ambitieuze en vernieuwende ondernemingen uit Noordoost-Fryslân en het Groninger 
Westerkwartier.
http://www.frissestart.com
http://www.lauwersdelta.nl

Innovatiehuis Lauwersdelta (eigen foto)

Frisse Start: je bedrijf weer helemaal op orde
Innovatiehuis Lauwersdelta kiest voor nieuwe expert

Naast Kapenga Wonen komt een nieuw 
parkeerterrein

Geschiedenis
Vroeger woonde op dit terrein op nr. 16 Familie Zwart. Deze woning is redelijk snel 
verdwenen. Waarom weet ik eigenlijk niet. Daarnaast stond Slagerij Zaal op nr. 14. Een 
ambachtelijke “ouderwetse” slagerij. Zelf slachten, uitbenen en het vlees verkopen. 
Een plezier was dat om te zien en mee te maken. En een best stukje vlees! Op nr. 12 
stond de grote elektriciteitswinkel van Kamstra. Toen wij in 1968 in Buitenpost kwamen 
te wonen, merkten wij dat hij een geweldige uitstraling had. Televisies, radio’s enz. 
werden per vrachtauto vol ingekocht. En ook de eigen reparatie afdeling was groot. 
Buitenpost was mede bekend door dit bedrijf. Op nr. 10 stond de woning van meester 
Otten. Een prachtige woning met een mooie tuin, uitstekend passend in de omgeving. 
Wij, als familie Kapenga, woonden eerst voor en daarna boven de zaak. En hebben ge-
weldige buren aan hen gehad. In het grote pand van Kamstra is heel lang een 2e hands 
zaak van ons geweest, PK Meubel. En daarna Boem de Meubelkampioen. Zo hebben 
wij langzamerhand het gehele terrein in bezit gekregen.

Uitbreiding
Ons grote woninginrichtingbedrijf wilden wij nog verder uitbreiden. Echter door de 
aankoop van Home Center in Wolvega in 1995 en door Woonboulevard in Leeuwarden 
te openen omstreeks 2005 was de dringende behoefte minder.

Plannen
Diverse plannen hebben wij met dit bewuste terrein gehad.
A. Appartementenbouw met 32 woningen
B. Meubelzaak onder en boven appartementen.
C. 4 vrijstaande dubbele woningen.

Echter om dit financieel voor elkaar te krijgen is nu geen haalbare kaart.
Wij vinden dat de Voorstraat prachtig opgeknapt is, alhoewel, het als je het puur zakelijk 
bekijkt, de gerealiseerde rondweg, om het nu netjes te zeggen, niet bevorderlijk voor 
de middenstand is. Echter je moet roeien met de riemen die je hebt en van het gerea-
liseerde uitgaan. Wij, als familie Kapenga, vinden het onverantwoord om het complete 
lege terrein in Buitenpost zo te laten. En vinden dat wij het dorp Buitenpost ook ver-
antwoording verschuldigd zijn. Daarom hebben wij onze architect Dhr. Tjade Binnerts 
uit Amsterdam gevraagd om een ontwerp te maken voor een parkeerterrein. Niet een 
kaal, nakend parkeerterrein maar ook een sieraad voor het dorp.

Uitleg over het terrein
De grote boom op de 
hoek Irenestraat/Voor-
straat blijft bestaan. 
De beukenhaag is ge-
sloopt en ook de co-
niferenhaag verdwijnt 
(wie wil deze haag 
hebben?). Er komt een 
border van beplanting 
aan de achterkant en 
de zijkant van het ter-
rein. Er komt een com-
plete nieuwe haag om 
het terrein. De strook 
aan de Voorstraat 
wordt gras met een 
grote verblijfshoek, 
gevormd door grote 
U-vormige betonste-
nen. Daarnaast komt er 2-kleurige bestrating in streepjescode van de Voorstraat naar 
de entree van ons bedrijf. Daarboven komt een pergola met verlichting en ernaast ko-
men Leilinden. Dan komt het nieuwe parkeerterrein met 45 algemene parkeerplaatsen, 
voorzien van verlichting en bomen (bolplatanen).
Het geheel wordt aangelegd ter verfraaiing van ons dorp. En zal ook door ons onder-
houden worden.
Ook de gemeente vindt het een prachtig plan en verleent ook een financiële bijdrage in 
het geheel. Zo heb je met z’n allen een win-win situatie.
Het geheel moet, hoe dan ook, ruim voor de kerst klaar zijn.

Met vriendelijke groet,
Piet en Agaath & Wilma en Peter. 

Informatiebord bij het aan te leggen parkeerterrein (foto: Hielke Boorsma)
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Bedr i jv igheid

De eerste werkzaamheden zijn al van start gegaan (foto: Hielke Boorsma)
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Om even bij stil te staan

Een boer had enkele jonge 
hondjes, die hij wilde ver-
kopen. Hij schilderde een 
adver tentie op een bord 
met: 4 puppies te koop en 
zet te dit aan het begin van 
zijn er f aan de kant tegen 
het hek aan. Net toen hij de 
laatste spijker in het bord 
sloeg, werd hij aan zijn over-
all getrokken. Hij keek naar 
beneden in de ogen van een 
kleine jongen. ‘Meneer’,  zei 
het jongetje, ‘ ik wil één van 
uw puppies kopen’.  ‘ Wel ’, 
zei de boer, ter wijl hij met 
zijn hand achter in zijn nek 
wreef: ‘ deze puppies hebben 
hele goede ouders en kosten 
aardig wat geld ’.  De jongen 
liet voor een moment zijn 
hoofd hangen. Toen reikte 
hij diep in zijn broek zak en 
haalde een handvol klein-
geld voor de dag en liet het 
aan de boer zien. ‘ Ik heb 39 
cent, is dat genoeg om te 
kijken? ’ ‘ Zeker’,  zei de boer en 
hij f loot een deuntje. ‘Dolly ’, 
r iep hij .  Uit het hondenhok 
en over het er f  rende Dolly 
naar de boer toe, gevolgd 
door vier kleine bolletjes wol. 
De kleine jongen dr ukte zijn 
gezicht tegen het hek . Zijn 
ogen straalden van verr uk-
king. Ter wijl de honden naar 
het hek toekwamen rennen, 
zag de jongen nog iets be-
wegen in het hondenhok . 
Langzaam verscheen er nog 
een bolletje wol, maar deze 
was zichtbaar kleiner dan de 
andere hondjes. Op zijn ach-
ter pootjes gleed het bolletje 
het hok uit en op een wat 
onhandige manier begon het 
hondje voor uit naar het hek 
te hobbelen, ter wijl het zijn 
best deed de andere hondjes 
bij te houden. ‘Die wil ik heb-
ben’,  zei de kleine jongen, ter-
wijl hij naar de waggelende 
hond wees. De boer knielde 
naast het jongetje neer en 
zei:  ‘Jongen, jij wilt dat hond-
je echt niet. Het is nooit in 
staat om te rennen en te spe-
len zoals de andere hondjes 
kunnen’.  Toen deed de jongen 
een stap naar achteren, reik-
te naar beneden en begon 
een broek spijp op te rollen. 
Ter wijl hij dit deed, werd een 
stalen beugel zichtbaar aan 
beide zijden van het beentje, 
die vastgemaakt zat aan zijn 
speciaal gemaakte schoen. 
De boer aankijkend, zei hij: 
‘ Weet u meneer, ik kan zelf 
ook niet zo goed rennen en 
dat hondje heef t iemand 
nodig die hem begr ijpt ’.  Met 
tranen in zijn ogen reikte de 
boer naar beneden en pakte 
de kleine puppie op. Hij hield 
het voorzichtig vast toen hij 
de puppie aan de kleine jon-
gen gaf. ‘Hoeveel kost het? ’ 
vroeg de jongen. ‘ Niets’,  het is 
gratis’,  zei de boer. ‘Er is geen 
pr ijs voor liefde, omdat liefde 
onbetaalbaar is…’

Brimzen 
praat

Bûtenposters om utens
 Remko Dijkstra

Ik was 3 jaar toen wij in 1979 vanuit mijn ge-
boorte dorp Marrum in de kop van Friesland op 
‘e klaai naar Buitenpost in de Wâlden verhuis-
den. Eerst woonden wij toen op De Vang 39. 
De Berhardlaan was toen nog de rand van het 
dorp weet ik nog. In 1983 zijn we verhuisd naar 
de Lange Schoor 30. Daar wonen mijn ouders 
nog steeds. Het was een nieuwbouw buurt 
met veel gezinnen met jonge kinderen en dus 
hadden mijn broer en ik veel speel kameraden. 
Het was geweldig om in al die nieuwe huizen 
die in aanbouw waren te spelen. Dat kon in die 
tijd nog want er stond nergens een hek om-
heen. Maar het leukst was om gelijk na school 
met de polsstok het weiland in te gaan en dan 
vaak helemaal onder de modder en soms met 
een nat pak weer thuis te komen. Je probeerde 
dan toch altijd om over een te brede sloot te 
springen zoals bv de Sânsleat (voor de insiders). 
Daar kom je als mannetje van 8-9 jaar oud echt 
niet over met een 3m polstok.. 

Tot mijn 18de heb ik veel aan Judo gedaan (bij 
Juf Puk hete ze geloof ik) en niet onverdien-
stelijk, al zeg ik het zelf, getafeltennist bij TTV 
Buitenpost in het gymlokaal aan de Eringalaan. 
Ieder weekend waren we wel met een ploeg op 
stap voor competitie of een toernooi ergens in 
het noorden van het land. In die tijd kaatste ik 
ook veel en won verschillende prijzen. Ik weet 
zelfs nog dat ik een keer samen met Ernst Ste-

ringa (zo hete hij geloof ik) een partuur vormde. 
Onze nummer 3 kwam niet opdagen en dus 
moesten wij het met z’n tweeën opnemen te-
gen al die parturen van 3 personen. Maar Ernst 
en ik zaten eind van de middag wel met de eer-
ste prijs en een grote bloemen krans om de nek 
op de foto! Al met al heb ik als kind een prach-
tige tijd in Buitenpost gehad. Vooral die vrijheid 
in de natuur was fantastisch en staat mij het 
meeste bij van mijn jeugd.

Goed, na mijn studie Geodesie (heet tegen-
woordig Geomatics) in Groningen ben ik in 
1999 bij Fugro in Leeuwarden gaan werken 
als landmeter en werkvoorbereider. Wij wa-
ren voornamelijk betrokken bij grote nieuwe 
bouwprojecten in het noorden van het land. 
Na een jaar kreeg ik de mogelijkheid om naar 
Sint-Maarten in de Cariben te verhuizen en die 
kans kon ik niet laten liggen. De mogelijkheid 
om in het buitenland te werken leek mij een 
mooie uitdaging. Ik heb toen wel geleerd dat 
tijd een betrekkelijk begrip is. Een afspraak om 
drie uur ’s middags kan ook zo vier uur worden 
en niemand die zich er daar druk over maakt, 
behalve de meeste Nederlanders dan. Het 
eerste woord dat ik daar leerde was ‘manjana’ 
(morgen). Morgen is er weer een dag. Ik werkte 
daar bij een klein ingenieurs bureau en wij wa-
ren bij de het bouwen van een cruise terminal 
en de uitbreiding van Juliana Airport betrokken. 
Zo nu en dan kwam er wel een tropische storm 
of erger een orkaan langs en dan waren er weer 
veel civiele reparaties op Saba, Sint-Eustatius of 
andere eilanden in de regio waar ze ons nodig 
hadden. Soms voelde het als betaalde vakan-
tie en ik woonde er met veel plezier maar naar 
anderhalf zocht ik een nieuwe uitdaging en het 
liefst in het buiteland. 

Zodoende kwam ik bij Boskalis terecht. Ik be-
gon daar als hydrograaf en werd steeds voor 2 

maanden uitgezonden naar verschillende plek-
ken ergens in de wereld. In het kort omschre-
ven; als hydrograaf was mijn voornamelijke 
taak het meten van de waterdieptes, scannen 
van objecten met sonars onder water en zeg 
maar het maken van zeekaarten. Die werden 
dan door de hopper schepen, cutters of ande-
re schepen gebruikt. Soms werkte ik met -3 in 
Harwich, Engeland en dan zat ik weer met 35 
graden ergens in Indonesië tussen kleine ei-
landjes vaarroutes te zoeken voor onze schepen 
met oude zeekaarten van de VOC in de hand. 
Door mijn werk heb ik ook mijn vrouw Nurain 
leren kennen in 2002 in Singapore. Ik zat door 
toen langere tijd i.v.m. grote landaanwinnings 
projecten voor met name nieuwe industrie 
(20% van Singapore is opgespoten land en het 
meeste is gedaan door de Nederlanders). Soms 
zat ik dus in hele moderne landen als Singapore 
of ergens in Europa en dan weer in hele arme 
oorden zoals bv Indonesia of Algerije waar men-
sen soms moeten vechten om te overleven. Je 
beseft je dan wel hoe goed wij het in Nederland 
wel niet hebben en dat je dankbaar mag zijn 
waar je geboren bent. Het meeste indruk heeft 
Afrika op mij gemaakt en dan vooral in negatie-
ve zin. Toen ik als projectleider in Nigeria werkte 
ging er op het moment een knop om toen ik be-
sefte dat ik bepaalde dingen zoals zwaar bewa-
pende bodyguards heel normaal begon vinden. 
Toen was het tijd om naar iets anders opzoek 
te gaan. Ook omdat een lange afstands relatie 
niet ideaal is.

Van begin 2006 heb ik bijna een jaar bij 
een ingenieurs bureau in Amsterdam 
gewerkt. Mijn vriendin kwam over uit 
Singapore en wij zijn toen in Utrecht 
wonen. Een prachtige stad en op een 
paar uur rijden van Fryslân. Zodoende 
kon ik weer bijna wekelijks naar SC 
Heerenveen en de familie wat va-
ker bezoeken. Nurain paste zich snel 
aan en sprak in een paar maanden 
vloeiend Nederlands. Het leventje in 
Utrecht beviel ons goed.

Maar in 2007 tipte een vriend mij op 
een vacature bij Fugro in Singapo-
re en ja het buitenland trok toch wel 
weer. Na een succesvolle sollicitatie 
belande ik midden 2007 op kantoor in 
Singapore als tender coördinator (ie-
mand die offertes schrijft). Onze Fugro 
vestiging is het regionale survey (sur-
vey is onderzoeken/ metingen doen) 
hoofdkantoor en houdt zich voorna-
melijk bezig met de offshore (is niet 
op het vaste land) survey voor olie en 
gas maatschappijen. Al snel miste ik 
het operationele en de binding met 
de buitendienst en ben toen weer als 
projectleider verder gegaan. Wij doen 
veel bodem onderzoeken, assisteren 
bij het bouwen van olie platforms, leg-
gen van pijpleidingen, installaties op 
de zeebodem, meten van waterdieptes en aller-
hande andere metingen op zee. Op dit moment 
ben ik verantwoordelijk voor onze offshore con-
structie divisie in Zuidoost Azië. Wij bestrijken 
een enorm gebied van Indië tot Papua Nieuw 
Guinea en van Indonesië tot Rusland. Ook zijn 
wij nauw betrokken met het zoeken naar het 
vermiste Malaysian Airlines vliegthuig MH370 
in de Indische Oceaan. Een enorme klus on-

der hele moeilijke omstandigheden. Zo is het 
weer op locatie meestal heel slecht met hoge 
golven van soms wel 9 meter. Uit onze eerste 
metingen blijkt dat de zeebodem veel lijkt op 
een gebergte zoals de Alpen met grote pieken 
en dalen. Binnenkort gaan we beginnen met 
het in kaart brengen van de bodem met hele 
nauwkeurige sensoren en camera’s.

In 2009 ben ik met Nurain in Singapore ge-
trouwd. Dat was een hele happening en dan 
vooral voor familie en vrienden die overkwa-
men uit Nederland. Bruiloften worden hier heel 
groots gevierd en het is heel gebruikelijk om 
rond de 1000 gasten uit te nodigen. Maar wij 
hadden er ‘slechts’ 400 over twee dagen dus 
het viel mee. De eerste dag was meer in de tra-
ditionele Singaporese-Maleisische sfeer en de 
tweede een westers tintje. Wij hebben twee 
prachtige kinderen; Aidan Maher 2 ½ jaar oud 
en Kyra Ameline 3 maanden oud. 

Ondanks dat ik voornamelijk Engels spreek, 
denk en schrijf spreek ik consequent Neder-
landers tegen de kinderen en dan vooral tegen 
Aidan natuurlijk. Aidan kent ook al een paar frys-
ke woordjes en kan Suze Nane Poppe zingen. 
Ik sels kin ek noch best in wurdsje Frysk prate 
alhoewal’t dat wol iets minder wurt mei al dat 
Engels.

Qua weer missen wij beide Nederland wel 
eens met z’n seizoenen want hier is het bijna 
365 dagen per jaar boven de 30 graden en ook 

nog eens een hoge luchtvochtigheid van rond 
de 80-90%. Maar ook daar wen je aan en het 
bevalt ons hier nog prima. Iedere jaar in de zo-
mer, anders vinden wij het te koud, gaan we te-
rug naar It Heitlân en zoeken dan pake, beppe, 
familie en vrienden op. Dus wellicht oant sjen!
Groetnis ut Singapore!

Remko Dijkstra

Remco Dijkstra (eigen foto)

Remco Dijkstra (eigen foto)

Skyline van Singapore (eigen foto)
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Actueel overzicht van vacatures bij het 
Vrijwilligerssteunpunt

In september is in It Koartling het Vrijwilligerssteun-
punt (VSP) voor Buitenpost en omstreken van start 
gegaan. Het steunpunt is een initiatief van de Stichting 
Sociaal Cultureel Werk Buitenpost / It Koartling. 

Op dit moment heeft het steunpunt de volgende vaca-
tures voor vrijwilligers:

Begeleider scholiereninloop sociaal-cultureel cen-
trum (Buitenpost).
Bestuurslid Stichting Sociaal Cultureel Werk Buiten-
post.
Gastvrouw-gastheer inloopochtend sociaal-cultureel 
centrum (Buitenpost).
Gastvrouw-gastheer inloopmiddag sociaal-cultureel 
centrum (Buitenpost).
Vrijwilliger kringloopwinkel Raderwerk (Buitenpost).
Vrijwilliger personenvervoer WerkPro/Raderwerk 
(Buitenpost).

Activiteitenbegeleider Scouting de Brimzen (Buiten-
post).
Routeuitzetter Swaddekuier (Buitenpost).
Medewerker houtindustrie (Buitenpost).
Vrijwilliger Techniekclub voor kinderen sociaal-cultu-
reel centrum (Buitenpost).
Vrijwilliger Kinderclub sociaal-cultureel centrum (Bui-
tenpost).
Vrijwilliger Timmerclub voor kinderen sociaal-cultu-
reel centrum (Buitenpost)
Begeleider avondactiviteiten voor kinderen sociaal-cultu-
reel centrum (Buitenpost).
Begeleider activiteiten voor jongeren sociaal-cultureel 
centrum (Buitenpost).
Medewerker van het vrijwilligerssteunpunt (Buiten-
post).
Vrijwillige bemiddelaar vrijwilligerswerk (Achtkar-
spelen).
Webbeheer non-profi torganisatie(s) (Buitenpost).
Diverse vacatures Keunstkrite Twizel (Twijzel).
Vrijwillige chauffeur voor Talant (Kollum).
Onderhoudswerk Stichting Mariën Zathe (Kollumer-
zwaag).
Assistent peuterspeelzaal in Kollum.

Het Vrijwilligerssteunpunt (VSP) in It Koartling werkt 
samen 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.

Sociaal-cultureel centrum It Koartling organiseert al de-
cennialang activiteiten voor kinderen. De laatste tijd is 
de aandacht daarbij nadrukkelijk gericht op diversiteit 
in het aanbod: knutselen, spelen, natuur, cultuur, sport 
en gezond leven. Daarom werkt It Koartling nauw sa-
men met de Werkgroep Combinatiefuncties, waarin 
onderwijs, cultuur en sport samenkomen. Met Bewe-
gingscentrum Switte wordt dit najaar WROTTE georga-
niseerd: beweging en buitenactiviteiten voor kinderen 
in de basisschoolleeftijd.

Na de herfstvakantie zal er in It Koartling na schooltijd 
vrijwel iedere dag wat te doen zijn. Hieronder een kort 
overzicht van de activiteiten. 
Voor meer informatie: kijk op de van It Koartling of lees 
de speciale fl yer. Aanmelding: uitsluitend via het aan-
meldformulier op www.itkoartling.nl

Kort overzicht van activiteiten:

Techniekclub
Op dinsdagmiddag van 15.00 tot 16.30 uur;

Voor 7 tot en met 12 jarigen;
Startdatum: 28 oktober 2014;

Kosten van deelname: EUR 1,50 per keer;
Wekelijks; voorlopig in totaal 9 bijeenkomsten.

Kinderclub
Op woensdagmiddag van 15.00 tot 16.30 uur;

Voor 6 tot en met 12 jarigen;
Startdatum: 29 oktober 2014;

Kosten van deelname: EUR 1,50 per keer.
Wekelijks.

Timmerclub
Op donderdagmiddag van 15.00 tot 16.30 uur;

Voor 7 tot en met 12 jarigen;
Startdatum: 30 oktober 2014;

Kosten van deelname: EUR 1,50 per keer;
Wekelijks; voorlopig in totaal 9 bijeenkomsten.

Wrotte
Beweging en buitenactiviteiten op de vrijdagmiddag;

georganiseerd in samenwerking 
met Bewegingscentrum Switte;

Voor 4 tot en met 12 jarigen;
Startdatum: 24 oktober 2014;

Kosten van deelname: EUR 12,50 voor lessen.

‘Sluit alle zuipketen!’
Op 9 oktober, tijdens de gedach-
tewisseling tussen Tweede Ka-
mer en staatssecretaris Martin 
van Rijn van Volksgezondheid 
over het alcoholbeleid, heeft 
de VVD gisteren gezegd af te 
willen van de zuipketen op het 
platteland. ‘Die drankhokken 
zijn honderd procent illegaal en 
moeten allemaal ontruimd worden’, aldus VVD Kamerlid Arno Rutte.
 
Wat vindt u ervan?
Laat uw mening weten via onze online poll op onze website: www.itkoart-
ling.nl. U kunt tot zaterdag 8 november, 19.00 uur, reageren.

Volop activiteiten voor kinderen

Dit jaar werd Burendag door It Koartling aangegrepen voor de feestelij-
ke ingebruikname van het vernieuwde sociaal-culturele centrum. Tegelijk 
vond op zaterdag 27 september de offi ciële aftrap plaats van de campag-
ne ‘Samen voor een sterke Mienskip!’ Bij die gelegenheid liet wethouder 
Marten van der Veen van Achtkarspelen zich bijzonder waarderend over ‘it 
Koartling’ uit.

Volgens Van der Veen is het gemeentebestuur trots en blij met de manier 
waarop de vrijwilligersorganisatie de zaken aanpakt. Volgens de wethou-
der zijn de vrijwilligers van ‘it Koartling’ niet alleen de túchhynders (tuig-
paarden), maar zijn zij vooral de wurkhynders (werkpaarden) die de Miens-
kip van Buitenpost zo hard nodig heeft.
Aan het einde van zijn toespraak deed de wethouder een dringende op-
roep aan het adres van de inwoners van Buitenpost: ‘Kom hjir sjen, sjoch 
wat foar goud jimme yn hannen hawwe en sjoch wat de frijwilligers fan ‘it 
Koartling’ foar jimme as Mienskip betsjutte wolle en kinne’.

Lovende woorden van wethouder 

In november gaat in It Koartling weer een typecursus voor kinderen van 
start. Kinderen leren in 12 lessen spelenderwijs typen

De leuke maar vooral effectieve cursus staat onder leiding van een plaatse-
lijke GigaKids docente: Fenna Bil. De lessen worden afgesloten met een 
examen en een diploma. Net als de andere activiteiten voor kinderen in 
It Koartling wordt ook deze cursus gekenmerkt door lage kosten. Exacte 
dag, tijd en kosten volgen nog.

Voor meer informatie en aanmelding: kijk op de website www.itkoartling.
nl.

Weer typecursus voor kinderen

Op 5 oktober 2013 werd het Repair Café feestelijk geopend door wethou-
der Marten van der Veen. 
We bestaan dus alweer 1 jaar! We hebben gedurende dat 1e jaar  vele 
bezoekers mogen verwelkomen en kunnen dan ook stellen dat het Repair 
Café inmiddels een begrip is geworden in Buitenpost. Dit blijkt ook uit de 
vele positieve reacties die we in het dorp krijgen. 
De combinatie van bewust bezig zijn met het milieu, terwijl het ook goed 
is voor de eigen portemonnee, spreekt velen aan. Wie daadwerkelijk langs 
is gekomen heeft ervaren dat het bovendien heel gezellig is in het Repair 
Café. We spreken nogal eens mensen die vertellen dat ze nog wat hebben 
liggen, waarmee ze langs willen komen. Maar later blijkt het er dan toch 
nog niet van te zijn gekomen. Daarom is ons thema voor deze maand: Net 
Stinne mar Hinne!
Zaterdag 1 november vanaf 13.00 uur weer Repair Café in It Koartling.

Net stinne mar hinne!

Voorstelling van theater Ithaka een groot succes
Afgelopen 24 september was het 
feest voor de kinderen  uit groep 1 
en 2 van alle basisscholen in Bui-
tenpost.
Op uitnodiging van het Behouden 
Huis kwam Baukje Fennema met 
haar Theater Ithaka, samen met 
haar medespeelster Carla Köhler 
naar It Koartling met een toneel-
voorstelling. Evenals voorgaande 
jaren was het een doorslaand suc-
ces. De kinderen (en hun begelei-
ders) genoten van het ‘Feest voor 
dieren’. Hoofdfi guur was  feest-
varken, dat gefeliciteerd werd 
door verschillende dieren. Bijna 
alle kinderen uit het publiek zaten 
te popelen om verkleed te wor-
den en mee te mogen spelen.
Baukje Fennema is er een mees-
teres in om hun het zelfvertrouwen te geven dat no-
dig is om naar voren te komen en op het toneel te 
staan. Het publiek, bestaande uit 70 kinderen en nog 
eens 40 in de tweede voorstelling, zat er  helemaal in 

– er werd gejuicht, gelachen en in de handen geklapt. 
Zo deden ze allemaal mee op het feest van varken.

Het behouden huis

Theatergroep Ithaka met inzet van het publiek. (eigen foto)
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Anne’s Ansichten
van Anne van Lune

Op deze ansicht uit 1916 zien we de gereformeerde kerk met op de voorgrond de oude pastorie. De 
Gereformeerde kerk is op 22 februari 1887 ontstaan, als resultaat van de kerkscheuring Doleantie rond 
1886. De voorgevel stamt nog uit de tijd dat de kerk als zaalkerk werd gebouwd in 1897. In 1923 werd 
het tot een T-vorm uitgebouwd. De gereformeerde kerk wordt sinds 1 januari 2008 “Kruiskerk” (PKN) 
genoemd. En bestaat inmiddels dus 127 jaar.

Door Dave

oktober
Succesvolle afsluiting seizoen: zonnige Oogstdag

Botanische Tuin De Kruidhof in Buitenpost sloot op zaterdag 
11 oktober het seizoen af met een druk bezochte Oogstdag. 
Ruim 1100 bezoekers kwamen genieten van de opbrengst van 
de tuinen. Zo was er de jaarlijkse Fruitshow van bijzondere 
oude fruitrassen en een markt met proeverijen, streek- en bi-
ologische producten in de Kloostertuin en de kas. Voor kinde-
ren en volwassen waren er verschillende workshops en rond-
leidingen rondom fruit, kruiden en tuinmateriaal.

De Kr uidhof organiseerde dit jaar een appeltaar tbakwedstr ijd voor 
bezoekers. Een professionele jur y bestaande uit bakker Siep van der 
Bijl ,  Tweede Kamerlid Lutz Jacobi en directeur van De Kr uidhof Jan Wil-
lem Zwar t test ten de taar ten op smaak , kleur, uiterlijk en or iginaliteit. 
Na af loop werd de pr ijs voor het beste recept uitgereikt aan mevrouw 
Wiersma uit Dokkum.

Strijd tegen voedselverspilling
2014 is het jaar tegen de voedselverspilling. De opbrengst van de jaar-
lijk se pompoenproever ij voor het goede doel ging dit jaar naar de bouw 
van een pizza-oven op De Kr uidhof. Volgend jaar wil De Kr uidhof op de 
Oogstdag pizzaatjes bakken met kinderen met producten uit de tuin.
De restanten van de ingeleverde appeltaar ten werden na de pr ijsuit-
reiking uitgedeeld door Tweede Kamerlid Lutz Jacobi aan bezoekers, 
zodat die er iemand blij mee konden maken. 

Succesvol seizoen
Directeur van De Kr uidhof Jan Willem Zwar t: “ Ik kijk ter ug op een zeer 
geslaagd seizoen. Steeds meer mensen weten de weg naar onze prach-
tige botanische tuin te vinden en realiseren zich dat hier veel meer te 
beleven is dan je in eerste instantie bij een botanische tuin ver wacht. 
Met de komst van de prachtige speeltuin op ons terrein zien we ook 
heel veel jonge gezinnen en ‘pakes en beppes’ regelmatig ter ug komen. 
We hebben dit jaar bijna 20.000 bezoekers mogen ont vangen en dat is 
meer dan ooit! ”

Vanaf links: Tweede kamerlid Lutz Jacobi, Siep van der Bijl en Halbe Rinsma van bakkerij 
van der Bijl, prijswinnares mevrouw Wiersma uit Dokkum en directeur van De Kruidhof 
Jan Willem Zwart. (eigen foto)

In het austusnummer van deze krant werd 
op pagina 7 een foto van een molensteen ge-
plaatst. Daarbij stond de vraag waar dit voor-
werp zich bevond.
Jammer dat niemand de steen herkende op 
de foto.
Het IJstijdenmuseum heeft de steen van dhr. 
Oene Kloestra, een amateurarcheoloog uit 
Noordbergum gekregen. Kloestra is aannemer 
geweest en als zodanig kwam hij de steen 
tegen. Dit waarschijnlijk  bij de bouw van de 
Rabobank in Buitenpost. Hij heeft hem toen 
meegenomen naar zijn huis om hem veilig te 
stellen. Het bleek te gaan om de molensteen 
van waarschijnlijk de eerdere molen in Buiten-
post, waar de molenstraat naar is genoemd.
De steen is van graniet. Het bijzondere is dat 
deze steen waarschijnlijk uit een zwerfsteen 
is gemaakt. Dat kun je aan de originele onder-
kant zien. Om de steen op zijn plaats vast te 
zetten zijn er vier vierkante gaten aan de zijkant 
in gemaakt. De steen is geen maalsteen gezien de bovenkant, maar wel afkomstig uit een molen. Wellicht een 
mosterdmolen. Over de steen heeft een andere ronde steen gelopen, om het mosterdzaad te pletten. Het spoor 
waarin deze steen heeft gelopen is goed zichtbaar.

De molensteen op de parkeerplaats van De Kruidhof en 
het IJstijdenmuseum

De volgende Binnenste Buiten Post wordt verspreid 
in de week van 17 november 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

Molensteen op de parkeerplaats bij de Kruidhof en het IJstijdenmuseum 
(eigen foto)



Keuze u i t  meer  dan 40 opste l l ingen!

Direct de
BESTE PRIJS

incl. apparatuur
€ 4.999,-

Franchetti
Briljant wit hoogglans - keuken 230 x 245 cm

De ideale plek om uw kookkunsten de vrije loop te laten. Compleet met: koelvriescombinatie, gaskookplaat, oven, vaatwasser, afzuigkap, 
spoelbak en werkblad

Pinet
Lak zandgrijs - keuken 310 x 210 cm

Klee
Lak basalt - keuken 300 cm

Compleet met: 
< koelkast
< oven
< gaskookplaat

Compleet met: 
< koelkast
< combi magnetron
< gaskookplaat

< afzuigkap
< vaatwasser
< spoelbak
< werkblad

< afzuigkap
< spoelbak
< werkblad

Direct de
BESTE PRIJS

incl. apparatuur
€ 3.999,-

Direct de
BESTE PRIJS

incl. apparatuur
€ 3.899,-

< Altijd direct de beste prijs

< Prijstransparantie

< 10 jaar garantie &
 CBW erkend

< Duitse topkwaliteit

< Snelle levertijd

< Gratis 3D keukenontwerp

< Maatwerk

< Deskundig advies

< Vakkundige montage

< A-merk apparatuur

De 10
+ punten van
superkeukens

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


