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Van de  redact ie
2015
De overstap naar alweer een 
nieuw jaar zal voor de één zon-
der problemen gegaan zijn, maar 
voor de ander niet.  Haast ieder-
een heef t wel iets waar mee het 
last ig is om de toekomst met eni-
ge hoop en wat opt imisme verder 
in te gaan. Al die Buitenposters 
wensen we bijzondere sterkte toe 
met de hoop op enig perspect ief. 
Zal de kor tgeleden geïnt rodu-
ceerde par t icipat iesamenleving 
soelaas gaan bieden? Kor t ge-
zegd komt het er op neer dat 
er wat meer van ons ver wacht 
wordt in het omzien naar elkaar. 
De burenhulp werkt ook in  Bui-
tenpost heus nog wel .  Men houdt 
in de eigen st raat of woonomge-
ving elkaar zeker in het oog. Als 
er geholpen moet worden dan 
komt er hulp. Hopelijk niet alleen 
met de handen, maar ook met 
het har t.  Met dat laatste bedoe-
len we contact met je medemens. 
Er zijn (eenzame) dor psgenoten 
die toch graag eens bezoek wil-
len hebben of voor een kof f ie- of 
theevisite zouden willen worden 
uitgenodigd. Dit alles valt onder 
zorg. Zorgen voor elkaar, zowel 
f ysiek als psychisch. Daadwerke-
lijke en geestelijke mantelzorg. 
Zo moeilijk is dat niet.  Als je zelf 
eens in zorgelijke omstandighe-
den verkeer t,  hoe zou je het dan 
vinden dat iemand je eens komt 
opzoeken? Zo behoor t de gedach-
tegang over zorg te zijn. Dit jaar 
zal er over allerlei vor men van 
zorg in Buitenpost gepraat (ver-
gaderd) worden. Doe mee! Denk 
niet dat doet mijn buur man of 
buur vrouw wel,  neen, we moeten 
ons aller paraatheid vergroten. 
Wij wensen u een zo zorgeloos 
mogelijk 2015 toe.

Zorgvoorzieningen in Buitenpost onder de loep
Eerste ronde Sociaal Experiment

Toch nog sneeuwpret
Er werd winterse neerslag verwacht, maar wat een verrassing toen de grond wit was en ook nog bleef liggen. Kinderen door heel Buitenpost genoten van de sneeuw. 
De kinderen op de bovenstaande foto zijn druk bezig met het maken van een iglo. Dat lukte goed met de plaksneeuw. Volwassenen waren druk bezig met het schoon-
maken van hun eigen of andermans paadje. Elkaar dus helpen en ontmoeten op straat. Vaak werd er dan even gezellig een praatje gemaakt.

Vorig jaar is welzijnsorganisatie KEaRN sa-
men met provinciaal adviesbureau Partoer 
begonnen met een onderzoek naar de toe-
komst van de welzijnsvoorzieningen in Bui-
tenpost. Dit in het kader van een groter on-
derzoek naar de toekomst van deze voorzie-
ningen in heel Noord-Oost Friesland. Beide 
instellingen vroegen in de afgelopen herfst 
zowel Plaatselijk Belang Buitenpost  (PBB) 
als Bruisend Buitenpost om daarin te parti-
ciperen en dit project kreeg de naam Sociaal 
Experiment. Woensdag 14 januari vond een 
eerste onderzoeksronde plaats in The Point 
aan de Voorstraat. De 35 aanwezigen kre-
gen een eerste gelegenheid hun inzichten, 
onder de vraag ‘Hoe word ik 100 jaar in Bui-
tenpost?’,  over het onderwerp op papier te 
zetten. Het bleek een vruchtbare avond.

De opdrachtgevers van deze 3 jaar lange studie 
zijn zorggroep de Friese Wouden, de gemeente 
en Provinsje Fryslan. Deze hopen met de uitkom-
sten hun voordeel te doen bij het voorbereiden 
van hun plannen voor de toekomst. Het zou goed 
kunnen dat de resultaten uit de proefneming ook 
voor elders in de gemeente en provincie bruik-
baar zijn, vandaar het begrip ‘experiment’ in de 
naam. Het onderzoek wil de ideeën en wensen 
van inwoners uit alle leeftijdsgroepen inventa-
riseren met betrekking tot bijvoorbeeld de toe-
komstige zorgbehoefte, participatie in de mantel-
zorg en noodzaak en vorm waarin zorgvoorzie-
ningen aanwezig moeten zijn. Maar de vraagstel-
ling gaat nog verder. Ook is men nieuwsgierig 
naar de mogelijkheden die er hierbij liggen op het 
gebied van commercieel vastgoed. Het is goed 
denkbaar dat ook ondernemers van groot belang 
zullen blijken te zijn voor toekomstige zorg en 
een blijvende leefbaarheid van ons dorp.
Op de eerste informatie-avond van vorige week 
waren daarom tal van ‘sleutelfiguren’ uit ons 
dorp gevraagd om aan het sociaal experiment 
deel te nemen. De aanwezigen waren divers: 
ondernemers, de gemeente Achtkarspelen, 
zorgverleners, mensen uit het onderwijs en 
dienstverlening en vrijwilligers die actief zijn in 

sport, cultuur en ander verenigingsleven. Er wa-
ren verschillende vragen waarover in groepjes 
‘gebrainstormd’ kon worden en de deelnemers 
werden aangemoedigd om elk idee te spuien 
zonder over de realiseerbaarheid ervan na te 
denken. Met behulp van filmpjes werd er opge-
roepen om uit de ‘oude’ denkwereld te stappen 
en initiatief te tonen en lef te hebben.
Na drie rondes werden de papieren ingezameld 
en brachten vertegenwoordigers van elk groepje 
kort verslag uit van hun bevindingen. Een berg 
ideeën en opmerkingen konden daarbij geoogst 
worden. Uit de bevindingen bleek dat de meeste 
deelnemers zich terdege bewust waren van de 
uitdagingen die zich nu voor iedereen aandienen. 
Er werd geconstateerd dat antwoorden zullen 
liggen in het creatief omgaan met middelen en 
mogelijkheden, “De nieuwe tijd heeft nieuwe 
oplossingen nodig” werd er opgemerkt. Losla-
ten van oude werkwijzen is soms nodig en “Slo-
pen kan ook bouwen zijn”. Ook werd er gewezen 
op de rol van de jeugd en de deelname door de 
hele gemeenschap: “Het hele dorp heeft elkaar 
nodig” en “Wees 
trots op het eigen 
dorp”. KEaRN en 
Partoer zullen de 
komende weken 
de opbrengst van 
de avond bestu-
deren en in kaart 
gaan brengen.
Deze informa-
tie-avond zal in 
februari gevolgd 
worden door een 
tweede waarin 
nog dieper en 
specifieker met 
een grotere groep 
van gedachten 
zal worden ge-
wisseld. Hoe het 
onderzoek de ko-
mende twee jaar 
verder zal gaan zal 

mee bepaald worden door de uitkomsten van 
deze avonden. Het is goed mogelijk dat in het 
verloop ervan u ook in de gelegenheid zult ko-
men om daarin mee te denken. Vanzelfsprekend 
is ook PBB erg nieuwsgierig naar de conclusies 
van dit Sociaal Experiment en ze zal daarover 
via De Binnenste Buiten regelmatig verslag uit-
brengen. Mocht u nu al duidelijke ideeën over de 
toekomstige zorg hebben, dan wordt u vanzelf-
sprekend van harte uitgenodigd deze via dit blad 
te ventileren of naar PBB te schrijven.
Het onderzoek kan ook informatie geven over de 
nabije toekomst van Haersmahiem en de totale 
zorg voor ouderen in ons dorp. Het is een onder-
werp waar PBB zich grote zorgen over maakt en 
ze is ook in andere verbanden bezig zich erin te 
verdiepen. Daarbij ligt er nog een belofte met 
betrekking tot meer informatie, die in de leden-
vergadering van vorig jaar in Haersmahiem werd 
gedaan. Hoe dat gaat gebeuren is nog niet duide-
lijk, maar ze zal zeker ingelost worden. Er zal de 
komende tijd over deze kwestie nog veel werk 
aan de winkel zijn voor Plaatselijk Belang.

In kleine groepjes werden de resultaten van het denkwerk op papier gezet. 
(foto: Johan Kootstra)



Woensdagavond 28 januari a.s. spreekt dominee Kees 
van Velzen in Buitenpost op een avond van de Israël 
werkgroep Buitenpost. Hij doet dat in Het Lichtbaken, 
Marconistraat 5, en spreekt over het onderwerp: het 
herstel van Israël. De avond begint om 19.30 uur (zaal 
open om 19.00 uur), iedereen is welkom en de toe-
gang is vrij.
Ds. van Velzen was bij de Evangelische Omroep jaren-
lang hoofd van de afdeling Nazorg. Hij vond het ge-

weldig dat de EO in zoveel huiskamers binnenkomt 
waar normaal gesproken geen christen zou komen. 
Ook was hij bij deze omroep lang betrokken bij de 
Nederland Zingt-avonden. Zijn persoonlijke bediening 
is onderwijs en coaching. Zijn talenten daarvoor kon 
hij eerder benutten als voorganger in Antwerpen en 
Lelystad. Vanaf 2013 spreekt hij regelmatig voor Chris-
tenen voor Israël.
“Israël is een uniek land en een uniek volk,” zegt hij. 
“Het is het enige volk uit de oudheid dat er nog al-
tijd is, inclusief de taal en de gebruiken. Symbool voor 
en van Gods onveranderlijke trouw en zijn almachtig 
handelen. De Here God vertrouwde dit volk zijn onfeil-
baar woord toe. Zou ik dit volk kunnen afwijzen? Nee, 
onmogelijk! En de Persoon van Jezus Christus is God 
met ons, Jood uit de Joden, geboren en getogen in 
Israël. Dit volk is Gods volk en wee je gebeente als 
je daar aan komt. Zijn wederkomst zal op dezelfde 
manier gebeuren zoals waar hij vertrokken is en op 
dezelfde plaats: Jeruzalem!” Op deze avond is er ook 
verkoop van producten uit Israël en een boekentafel 
van st. Levend Water.

Israel werkgroep Buitenpost.

De PKN Buitenpost en de Doopsgezinde Gemeente 
Buitenpost hebben Daoud Nassar uitgenodigd om te 
komen spreken over zijn situatie. Daoud Nassar is een 
christelijke Palestijn die in de buurt van Bethlehem een 
boerderij met olijfboomgaard heeft. Het terrein (42ha), 
dat op de bezette Westelijke Jordaanoever ligt en sinds 
1916 in eigendom is van de familie, wordt door de mi-
litaire autoriteiten van Israël opgeëist. Door de jaren 
heen verschenen links en rechts van de heuvel van fa-
milie Nassar nieuwe Joodse nederzettingen, huisves-
ting van (voor) Joodse immigranten. Door het inhuren 
van advocaten en internationale aandacht weet de fa-
milie Nassar de onteigening al enige jaren te voorko-
men. 
Op zijn erf heeft Daoud een ontmoetingscentrum op-
gericht, een ‘Tent of the Nations’. De behuizing daar-
van is ondergronds, want boven de grond mag hij geen 
nieuw bouwwerk oprichten. Zijn doel is om een brug 
te bouwen tussen verschillende volkeren en culturen, 
te werken aan begrip, verzoening en vrede. Met name 
jonge mensen worden uitgenodigd, zij kunnen ook 
praktisch mee te werken op de boerderij. zoals mee 
helpen nieuwe olijfboompjes planten. In 2014 ver-
woestte het Israëlisch leger een deel van de nieuw 
aanplant. Maar Daoud en zijn medewerkers houden 
vol. Aan de ingang van zijn olijfboomgaard staat de 
spreuk ‘We refuse to be enemies’ geschreven (zie 
foto). Duidelijker kunnen ze niet zijn. 
Op 2 februari zal Daoud ons vertellen over zijn leven als 

christelijke Palestijn in Israël en het reilen als bezitter 
van een olijfboomgaard. We beginnen met een  recen-
te film over Palestijnse christenen,‘When the stones 
cry out. Voices of the Palestian christians’, van Yasmine 
Perni.  De presentatie van Daoud (Engels) wordt ter 
plekke vertaald in het Nederlands.  Er is gelegenheid 
om  vragen te stellen.

Datum: 2 februari
Tijd: 14.00 – 17.00 uur
Plaats: De Schakel, Voorstraat 15 te Buitenpost
Nadere informatie: ds. Roelof van Dam, tel. 0511-
402625
Ds. Saapke van der Meer, tel. 06 -10684375
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Opbrengst kerstactie Siloam 2014
Afgelopen december mochten we weer een mooie actie voor Christelijk 
kinderherstellingsoord Siloam op Curacao houden. We stonden onder am-
dere op de kerstmarkt in Buitenpost met leuke spulletjes en kerstgroen 
en aan huis hadden we weer volop keuze in kerstbomen en kerstgroen. 
Dit allemaal heeft het mooie bedrag van € 1077,49 opgeleverd. Het geld is 
inmiddels overgemaakt naar Curacao en ze hebben laten weten dat ze er 
heel erg blij mee zijn. Zij en wij zijn een ieder die heeft meegeholpen om 
tot dit mooie resultaat te komen heel erg dankbaar. 
Volg alles ook via ww.siloamvillage.org en via de facebookpagina van ho-
veniersbedrijf P. Douma.

Met vriendelijke groet, 
ook namens de kinderen en leiding 

van Christelijk kinderherstellingsoord Siloam,
Familie P. Douma, West 92 Buitenpost.

Nie
Als nie

Uit  de oude doos

Kleuterschool Halbertsmastraat 1969. Zowel het eerste als het tweede klasje staan op de foto:
Voorste rij, zittend op de grond, van links af: ? , Sytse van der Veen, ? , Nienke Klaver, ?, Jan 
Herrema , Tineke Mulder, ?
Tweede rij, zittend, van links af: ? , Trijntje Poortinga, Siebe de Haan, ? , Marja Hut, ?, Peter 
Haagen, Rudy Westra, ? , Oanske de Jager, Irma Haagsma, Durkje van der Valle
Achterste rij, staand, van links af: Kees Henstra, Albert Olijve, Ypie Grijpstra, Sietze Hoogsteen, 
Lammert van der Tuin, Paul Bergsma, Keimpe Weistra, Hanneke de Vries, Tineke Harmens, Ankie 
Turkstra, Johan Kootstra, Paul ?, Folkert Ringnalda, Jikkemien Nijboer
Helemaal achteraan: juf Luinge
Aanvulling op de namen is van harte welkom. (foto: Johan Kootstra)

Op vrijdagavond 16 januari hield It Koartling nieuwjaarsreceptie. Veel maat-
schappelijke organisaties uit Buitenpost waren aanwezig, evenals profes-
sionals, gemeenteraadsleden en andere genodigden. Na circa acht jaar 
bestuurslid van It Koartling te zijn geweest, waarvan het overgrote deel als 
voorzitter, werd vrijdagavond afscheid genomen van Jan Klaas Gatsonides. 
Bestuurslid Iqbal Aslam sprak namens de hele organisatie dank uit voor 
de inzet van de scheidend voorzitter. Als tastbare blijk daarvan ontving de 
vertrekkende bestuurder de ‘zilveren speld van verdienste’ van It Koartling.
In de gezellige en informele sfeer van de avond raakte iedereen met ieder-
een in gesprek en werden volop serieuze en minder serieuze standpunten 
uitgewisseld en dito inzichten gedeeld.

Zilveren speld voor vertrekkend 
voorzitter

Koningsdag 2015
Let op! De voorbereidingen voor Koningsdag 2015 zijn weer begonnen. 
Wij zijn alweer druk bezig met het samenstellen van een super leuk pro-
gramma voor jong en oud! Wordt vervolgd…

Feestcommissie Koningsdag Buitenpost.

Iqbal Aslam bevestigt de zilveren speld op het colbert van Jan Klaas Gatsonides
(foto: Hielke Boorsma)

Tijdens de kerstviering op cbs De Lichtbron met de kinderen, konden de 
ouders zich verpozen op het plein. Hier waren meerdere kramen met aller-
lei lekkernijen en bezienswaardigheden. Na de viering in de klas kwamen 
de kinderen al zingend het plein op met een mooie lampion. Daarna kon-
den de kinderen zich ook nog te goed doen aan alle lekkernijen en kijken bij 
Jozef, Maria en Jezus in de kerststal. Deze kerstmarkt bracht een prachtig 
bedrag op, namelijk € 674,01. Dit bedrag werd op 9 januari door de kin-
deren overhandigd aan dhr. Hoekstra van de voedselbank Achtkarspelen.

De Lichtbron zet zich in voor de 
voedselbank

Daoud Nassar komt 2 februari naar Buitenpost

Israëlavond met Kees van Velzen
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Kopij voor het volgende nummer 
inleveren voor 16 februari 2015
De volgende editie verschijnt 

in week 9 van 2015.

™
> Het leegstaande pand van Autoland van 
den Brug aan de Voorstraat in Buitenpost 
is sinds september vorig jaar eigendom van 
de gemeente. Die wil dat er een apparte-
mentencomplex komt. Als alles doorgaat 
rekent de Gemeente Achtkarspelen er op 
dat er twintig appartementen kunnen wor-
den gebouwd. Eerst moet voor ongeveer 
honderdduizend euro de vervuilde grond 
worden gesaneerd. De gemeente hoopt op 
subsidie van de provincie Fryslân. Pas nadat 
duidelijk is of er subsidie er komt wordt het 
pand gesloopt en de vuile grond vervangen 
door schone.
> Met de aanhouding van een 25-jarige man 
uit Hurdegaryp heeft de politie vorige maand 
vermoedelijk een groot aantal diefstallen in 
Noordoost Friesland opgelost. Na recher-
chewerk van de Burgumer politie werd een 
garagebox vol met goederen en apparatuur 
aangetroffen in de Haersma de Withstraat 
in Buitenpost. De politie vermoedt dat hij 
de spullen wilde verkopen. Ook heeft de 
verdachte ingebroken bij basisschool de 
Fontein in Buitenpost. Er werd toen com-
puterapparatuur, waaronder werkstations, 
laptops en een beamer buitgemaakt.
> Inwoners van Achtkarspelen hoeven vanaf 
1 januari niet meer apart te betalen voor 
het brengen van afval naar het milieuterrein 
Lutkepost in Buitenpost. Voorheen moest er 
voor het brengen van grof huishoudelijk- en 
tuinafval het zogenoemde ’slagboomtarief’ 
worden betaald. Het kosteloos brengen van 
afval geldt alleen voor inwoners van Acht-
karspelen. Bij het bezoek moet daarom een 
geldig identiteitsbewijs worden getoond.

Al gelezen?
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PBB Van de bestuurstafel...

Januari 2015

De conventie gebiedt dat je alleen in de eerste week van januar i ieder-
een die je tegenkomt een gelukkig nieuwjaar wenst, of wat hier meer 
gebr uikelijk is de beste wensen meegeef t. Toch wil ik namens het be-
stuur van Plaatselijk Belang iedere Buitenposter en vooral onze leden 
een goed 2015 toewensen en folle lok en seine. Trouwens: bent u al lid 
van Plaatselijk Belang? Voor slechts 5 euro steunt u een vereniging die 
opkomt voor de belangen van de bewoners van Buitenpost. Dit doet 
het bestuur door regelmatig overleg met B&W van Achtkarspelen, door 
aan te sluiten bij initiatieven in het dor p en door zelf iets op touw te 
zet ten als dat nodig is . Een voorbeeld van dat laatste is de bloemen-
pracht in de zomer en dierenweide. De totstandkoming van de dieren-
weide gaat niet zo snel als menigeen zou willen, maar in het overleg 
met de gemeente kr ijgen de plannen steeds meer vorm. Al in de eerste 
week van januar i kwam het bestuur bijeen op de ver trouwde plek in 
It Koar tling. De stand van zaken werd snel doorgenomen. Het verou-
derde informatiebord aan de Kuipersweg wordt dit jaar ver vangen; 
op uitnodiging van It Koar tling bezoekt een bestuurslid binnenkor t 
het VrijwilligersSteunPunt (VSP); ook is er een bezoek gepland aan de 
buur thulpverlening in het dor p, waarbij we bepalen of PBB hierbij een 
bijdrage kan leveren; we nemen deel aan Br uisend Buitenpost; de die-
renweide staat altijd bij ons op de agenda en in januar i is er weer een 
overleg met de gemeente. U hebt inmiddels al gemerkt dat het licht van 
de lantarens – wel gedimd – weer aan is . Wij hebben afgesproken dat 
we zelf rond kijken of er nog slecht verlichte plekken zijn. In april is de 
evaluatie in de gemeenteraad gepland, dus u kunt zich nog laten ho-
ren. Misschien hebt u de datum al in uw agenda genoteerd? Anders nu 
doen: op 18 febr uar i is een bijeenkomst over de toekomst van de zorg in 
Buitenpost, onder het mot to “Hoe word ik 100 in Buitenpost ”.  Ul zult er 
meer over lezen in de regionale kranten. Na de vergader ing was er een 
overleg met enkele leden van de FNP over de volgende onder wer pen: 
verlichting; stop in Buitenpost van de extra sneltrein na 2017, glasvezel 
in Achtkarspelen, de toekomst van het z wembad, de bibliotheek en de 
zorg in Buitenpost. Bekende onder wer pen waar de gemeentepolitiek 
zich in de nabije toekomst over zal moeten buigen.

Namens het bestuur van Plaatselijk Belang Buitenpost, 
Mar ianne Rigter

Pianist, schrijver van het voedselbanklied  van Omrop Fryslân, zanger, mul-
ti-instrumentalist en vaste begeleider van Syb van der Ploeg; de Friese 
Wiebe Kaspers is het allemaal. Voor zijn eerste soloconcert It Gouden Fjild 
laat Kaspers muziek horen in zijn meest pure vorm, voor publiek in een 
stille ruimte. Voor hem is dat het dichtstbijzijnde stukje hemel op aarde. “It 
Gouden Fjild” is een programma vol klassiekers uit de popgeschiedenis, 
die hij met veel bezieling laat horen. Met minstens zoveel overgave stort 
Wiebe zich in improvisaties. Hij wisselt het af met puntgave uitvoeringen 
van kleinkunstliedjes, waarbij elke punt en komma van het verhaal mes-
scherp aankomt en met eigen Friestalig werk, waaronder natuurlijk zijn 
single It Gouden Fjild, die dit jaar de Fryske Top 100 bereikte.Hij wordt 
bijgestaan door slagwerker Daan Slagter en de bas wordt bespeeld door 
Florian den Hollander.
Zondagmiddag 8 februari 2015
Aanvang 15.30 uur / Tuincafé De Kruidhof
Voorverkoop 7,50 Dropshop Liquerice / Aan de zaal 8,50
Ynfo: www.maskelynbuitenpost.nl / 0511 541444

It Gouden Fjild - Wiebe Kaspers

Wiebe Kaspers

Trije jongens nimme ôfskied fan 
harren thús, de âlden swaaie de 
jonge beropsmilitairen út… Sa’n 
momint hat ynfloed op de ferhâl-
ding tusken âlden en bern. As in 
bern bygelyks kiest foar in baan yn 
it bûtenlân, is dy feroaring en dêr-
mei ek de ynfloed op it gesin grut, 
mar as in bern kiest foar in militêr 
bestean hat dat noch folle mear 
ympakt. En as it dan ek noch útst-
joerd wurdt nei in oarlochsgebiet 
dan stiet it gesin op ‘e kop. Yn folle 
rapper tempo as gewoanwei mo-
atte se it loslitte. En altyd spilet dy 
sintrale fraach: wêr is it goed foar 
en is it de muoite wurdich? Skriu-
wer Romke Toering hat yn de ôfrû-
ne jierren oan in protte keukenta-
fels sitten om de ferhalen fan âlden 
te hearren en op te tekenjen. De 
keukentafel is it plak dêr’t in soad 

famyljesaken en ûnderwerpen bepraat wurde. No mei it publyk oanskowe 
en de persoanlike ferhalen fan âlden en bern fan tichtby meimeitsje. 
Tekst: Romke Toering
Regy: Silvia Andringa
Spilers: Lourens van den Akker, Thijs Feenstra, Nynke Heeg,
  Lysbeth Welling, Lianne Zandstra

Woansdeitejûn 18 maart 2015 
Oanfang 20.00 oere / Sealesintrum The Point 
Entree: 14,00 Freonen/65+: 12,50 CJP/CKV:  10,00
Voorverkoop Dropshop Liquerice 
Ynfo: www.maskelynbuitenpost.nl / 0511 541444

Thúsfront - Tryater

Tryater

Op de sneontejûnen 28 febrewaris en 7 maart spylje Lourens de Zee, 
Andre de Zee, Remco de Poel, Iris Kloosterman, Frouke Holtrop en Jelmar 
Hoekstra it stik “Pleinfrees”, in Fryske premjêre. Nei “In nuver stel” yn 
novimber, hja toere op’t heden mei dizze produksje troch it lân, al wer in 
prachtich stik foar de toanielleafhawwers út Bûtenpost en omkriten. Ferli-
ne jier de bêste fan Fryslân, dit binne de kadootsjes foar it publyk. 
“Pleinfrees” is skreaun troch de ferneamde Ingelske tskriuwer Alan Ayck-
bourn en yn it Frysk oerset troch Baukje Stavinga. In stik mei seis rolfigue-
ren, en in âld man op de eftergrûn, dy’t allegearre snakke nei kontakt mei 
in oar, mar oeral ûntbrekt de oprjochte ynteresse. Se libje allegearre lâns 
elkoar hinne. Yn 54 sênes, yn ferskate flats, in kantoar, in wenkeamer, in 
keuken, in kaffee en in hotelbar, sjogge jo in grut tal werkenbere situaasjes 
foarbykommen yn in wrâld fan iensumens, misbegryp en teloarstelling.
De rezjy is yn de betroude hannen fan Lodewyk Riedhorst.

Kritetoaniel spilet Pleinfrees

Aginda Maskelyn
Woansdei 13 maaie: Feteranen mei Freerk Schmink en Joop Wittermans
The Point – 20.00 oere

Stilte en ontmoeten
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 jezelf. In een warm houten kerkje, waarin de traditie 
van bezinning en bezieling al jaren wordt beleefd en voelbaar is.
Welkom op donderdagavond 26 februari 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 
koffie 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

> Modeshow
Dansen, kleding pimpen en model zijn op de catwalk. Dat zijn de ingredi-
enten van deze cursus voor meiden van 14 tot 18 jaar. Meer info op www.
cultuurcentrumdewaldsang.nl. Aanmelding via willy@danswil.nl.

> Popband avond! Donderdag 29 januari, 19:30 uur
Een avond vol pop, rock, metal en meer door leerlingen van Cultuurcentrum 
de Wâldsang. Locatie: de Wâldsang, de Ring 1A. Entree: gratis.

Meldpunt  cultureel



Erkend installatiebedrijf voor:

• gas, water en sanitair • databekabeling

• zink- en dakdekkerswerk • ontwerp badkamer

• electrotechniek • centrale verwarming

• ventilatie • energie-zuinige ketels

• airco • zonnepanelen

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

Opruiming! 
Kortingen tot 75 %.

Tijdschriftenpakket 
met 8 luxe bladen voor € 4,95

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

  € 27,50

De nieuwe collectie � etsen 
2015 is weer binnen!

Voorstraat 47  9285 NP  Buitenpost
tel: 0511-541237  fax: 0511-543950
e-mail: info@wiersmafi etsen.nl
website: www.wiersmafi etsen.nl
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Buitenposters
door Nelleke Kemps-Stam

We zijn met elkaar verantwoordelijk voor elkaar
Aafke Kamminga wenst Buitenpost het allerbeste

Aafke Kamminga is geen Buiten-
poster, maar ze heeft hier wel 
haar Mavo-diploma gehaald. Van 
gezinsverzorgster klom ze op tot 
locatiemanager. “Binnen De Frie-
se Wouden heb ik sinds 1985 ver-
schillende functies gehad. Vanaf 
2007 ben ik verantwoordelijk voor 
Haersmahiem en sinds anderhalf 
jaar ook voor de thuiszorg van 
Achtkarspelen.” Op de vraag of ze 
iets met ouderen heeft, antwoordt 
Aafke: “Ik heb iets met mensen. 
Jong of oud: ik vind het geweldig 
om met mensen om te gaan. Wat 
ik leuk in het zorgcentrum vind, 
is om te proberen ouderen mee 
te laten denken, hun aandacht te 
geven, zodat ze krachtiger in het 
leven staan en zich hier thuis voe-
len.” In 2010 werd Aafke genomi-
neerd voor de Mooi Mens Verkie-
zing, een initiatief van IZZ Zorgver-
zekeraar.

Van bejaardentehuis naar ka-
merverhuurder 
Toen in de jaren zestig de eerste 
bejaardenhuizen werden opge-
leverd, melden 65-plussers zich 
spontaan aan. Pas later werd er 
vooraf vastgesteld of men wel in 
aanmerking kwam voor opname. 
“Vroeger zei een huisarts dat het 
thuis niet langer kon en kwam je 

zomaar binnen. Daar-
na mochten mensen 
met een kleine beper-
king of die zich thuis 
niet veilig voelden hier 
komen wonen”, ver-
telt Aafke. “Nu mogen 
mensen pas met een 
zorg zwaartepakket 
(ZZP) 4 hier wonen. 
Eigenlijk gingen die 
mensen vroeger naar 
het verpleegtehuis. Zo-
veel zorg hebben ze no-
dig.” Het scheiden van 
wonen en zorg voor 
mensen met een indi-
catie ZZP 1 tot en met 
3 werd al in 2013 in-
gevoerd. “Wie nu nog 
zorg aanvraagt met een 
ZZP 1, vragen we wat 
we kunnen doen om 
te helpen om zo lang 
mogelijk thuis te blijven 
wonen. Dat is waar wij 

als De Friese Wouden voor staan. 
Wil dat echt niet meer, dan kunnen 
ze naar een verzorgingstehuis.” 
Inmiddels is ook de AWBZ, die 
tegemoet komt in de kosten voor 
verpleging, zorg en begeleiding, 
afgeschaft. “Als mensen een in-
dicatie hebben voor langdurige 
zorg, vallen ze nu onder de Wet 
Langdurige Zorg (WLZ), mensen 
die thuis wonen en persoonlijke 
zorg of verpleging nodig hebben 
vallen onder de Ziektekosten Wet 
en hebben ze huishoudelijke steun 
of begeleiding nodig, dan vallen ze 
via de WMO onder de gemeente”, 
legt Aafke uit. “Iemand met een 
ZZP 4 valt dus onder de WLZ. Zegt 
een cliënt met ZZP 2 dat hij toch 
wel graag in een verzorgingshuis 
wil wonen omdat hij zich daar vei-
liger voelt, dan worden wonen en 
zorg gescheiden. Mensen betalen 
dan als het ware huur voor een 
appartement in Haersmahiem. Zo 
iemand valt dan onder de extramu-
rale zorg (zorg buiten de instelling). 
De thuiszorg wordt in het huis in-
gezet en de mensen betalen een 
extra tarief voor de service die wij 
geven, zoals eten en drinken. Wij 
zijn dus ook een wooncentrum 
dat appartementen verhuurt. Daar 
gaan we steeds meer naar toe.”

Zorgvormen
In 2007 zijn thuiszorg De Friese 
Wouden en de woonzorgcentra 
Berchhiem, Haersmahiem, Bru-
chelencamp en ’t  Suyderhuys 
gefuseerd. De namen van de cen-
tra zijn gebleven, alleen onder de 
vlag van De Friese Wouden. “Wij 
hechten er veel waarde aan om 
de eigenheid van de locatie te be-
houden”, zegt Aafke. Naast een 
vaste woonplek biedt Haersma-
hiem ook plaats voor kortdurend 
verblijf. “We hebben drie kamers 
voor mensen die bijvoorbeeld na 
een operatie moeten opknappen. 
Soms worden ze doorgeschoven 
naar een reguliere plek in huis. 
Daarnaast is er ook dagverzorging 
mogelijk. In de activiteitenruim-
te de Ferdividaasje (ontspanning) 
kunnen mensen die eenzaam zijn 
of zich thuis niet meer zo goed kun-
nen redden vijf keer in de week de 
dag met anderen doorbrengen. De 
dagverzorging heeft ten doel om 
de mensen zo lang mogelijk thuis 
te laten wonen. De Friese Wouden 
is ook preventief bezig om mensen 
zo gezond mogelijk te houden. Er 
kan gebruik gemaakt worden van 
de fi tnessruimte en samen met de 
Rijksuniversiteit Groningen zijn we 
bezig met een beweegproject.”
Een bijzondere zorgvorm is de 
groepsverzorging. “Die is bedoeld 
voor bewoners met geheugenpro-
blemen die structuur en begelei-
ding nodig hebben. Wij hebben al-
lemaal een opleiding gevolgd hoe 
we met mensen met deze ziekte 
om moeten gaan. Ze raken vaak 
hun dag- en nachtritme kwijt. Wij 
hebben helaas geen kleinschalige 
opvang voor deze groep. Ze kun-
nen beginnen te dwalen en wij 
kunnen hun veiligheid niet waar-
borgen omdat er geen gesloten af-
deling is. Het is een wens om dat 
hier nog eens te realiseren. 

Hulp van kinderen
Wij vinden het ook belangrijk dat 
mensen zelf de regie kunnen hou-
den in hun appartement. Dat wij 
hen alleen ondersteunen bij wat 
ze niet zelf kunnen. Toen ik hier 
kwam had je om tien uur de kof-
fi eronde, om twaalf uur de eetron-

de, om twee uur de theeronde. Als 
je gewend was om negen uur een 
kopje koffi e te drinken, moest je 
wachten tot de zuster om half elf 
langs kwam. Nu geven wij het geld 
dat wij gebruikten voor de koffi e 
en het brood aan de cliënten, zodat 
ze zelf in het winkeltje hun eigen 
dingen kunnen kopen. En ze kun-
nen gaan eten op het tijdstip dat 
ze gewend zijn van thuis. Ook het 
warme eten kan aan de deur be-
zorgd worden.”
Vroeger leverden de kinderen hun 
ouders bij de voordeur af, nu vindt 
er ook met hen een intakegesprek 
plaats. “Daar zijn we in 2014 mee 
begonnen. De kinderen wordt ge-
vraagd wat zij zouden kunnen doen 
voor hun ouders. Dat kan variëren 
van stofzuigen, boodschappen 
doen, de was verzorgen of mee-
helpen met activiteiten. Dat bren-
gen we dan in kaart. De mantel-
zorg is echt nodig om hier de zaak 
rond te krijgen. We moeten het 
met minder geld doen, maar het is 
ook heel mooi om samen met de 
kinderen of andere verwanten hun 
dierbare te verzorgen.”

Wat wilt u?
De Friese Wouden volgt Bruisend 
Buitenpost en Plaatselijk Belang 
Buitenpost op de voet. “Zij zijn 
bezig met een sociaal experiment: 
hoe krijgen wij de burgers van Bui-
tenpost aan het woord om te ver-
tellen wat zij graag in Buitenpost 
willen. De burgers moeten zelf aan 
zet komen en niet langer roepen: 
de gemeente moet dit en dat. De 
Friese Wouden en de gemeente 
ondersteunen dat initiatief. Inwo-
ners van Buitenpost: wat hebben 
jullie nodig om honderd te worden 
in Buitenpost? Wat hebben jullie 
als burgers nodig om hier goed te 
blijven wonen?” Met vier senio-
renfl ats zijn we al aardig op weg, 

geef ik een voorzetje. “Ik zelf zou 
gaan voor woonruimte voor men-
sen met de ziekte van dementie”, 
antwoordt Aafke. “Een apart huis, 
dat zou ik Buitenpost gunnen. Met 
daarnaast een steunstructuur waar 
begeleiding voor jong en oud, ac-
tiviteiten, winkeltjes, restaurant, 
fi tness en sociale voorzieningen 
kunnen plaatsvinden. Dit in samen-
werking met andere ondernemin-
gen en organisaties in Buitenpost. 
Je weet ook niet hoe het komt met 
Haersmahiem. We hebben afgelo-
pen jaren al eens te kampen gehad 
met leegstand. Nu zitten we vol, 
maar als je het overheidsbeleid 
doortrekt, weten we niet of we het 
huis nog altijd vol krijgen met cliën-
ten met ZZP 4 of hoger. We zien 
om ons heen verzorgingshuizen 
sluiten omdat we met elkaar inzet-
ten om mensen zo lang mogelijk 
thuis te laten wonen. Uiteindelijk 
zullen we een verzorgingstehuis 
zijn met gescheiden wonen en 
zorg. Maar mensen met de ziekte 
van dementie zul je moeten op-
vangen in een veilig gebouw. Het 
zou voor deze inwoners van Bui-
tenpost fi jn zijn om in het dorp te 
kunnen blijven wonen. En dan is 
het mooi als dat niet alleen door 
De Friese Wouden ondersteund 
wordt, maar ook door Buitenpost. 
Maar dat moet je als burgers wel 
zelf aangeven. Op 18 februari vindt 
een tweede bijeenkomst plaats, 
waarop het niet alleen over de zorg 
zal gaan, maar ook over de toe-
komst van het zwembad, de biblio-
theek en de sportzaal.”
Denkt u dat het initiatief wel op 
niks uit zal lopen? Aafke niet. “We 
moeten het weer normaal gaan 
vinden dat we voor elkaar zorgen. 
We zijn met elkaar verantwoorde-
lijk voor elkaar. En daar is niks mis 
mee. Want we willen allemaal wel 
iets voor een ander betekenen.”

Hoe word ik 100 in Buitenpost? was een van de vragen op een bij-
eenkomst van Bruisend Buitenpost en Plaatselijk Belang Buiten-
post, die plaatsvond op 14 januari j.l. Uitgangspunt bij deze bij-
eenkomst was de overgang van de verzorgingsmaatschappij naar 
de participatiemaatschappij. Ook u moet zo lang mogelijk thuis 
blijven wonen. Dat betekent dat we als burgers meer naar elkaar 
om moeten zien. Is Buitenpost daarop voorbereid en bestaat Hae-
rsmahiem over tien jaar nog wel? Dat laatste vragen we aan Aafke 
Kamminga, locatiemanager van het woonzorgcentrum.

Mei ûntsach haw ik sitten te sjen 
nei de searje ‘The wonders of ani-
mals.’ Hoe’t diersoarten oerlibje 
kinne. De foks sjocht by nacht li-
kegoed as oerdei. Syn earen kin 
er apart fan elkoar alle kanten op 
draaie. In wûnder fan fernuft, altyd 
proai! Sjoch ús dochs stumperjen 
mei brillen en gehoarapparaten. De 
oaljefant draacht altyd 5 liter wetter 
by him foar needgefallen. Syn kiez-
zen groeie in libben lang troch. Yn 
droech gebiet, mei neat as toarre 
taaie strûken is iten en drinken fer-
sekere. Hoe earmoedich ús keun-
stgebitten en plastic wetterfl es-
kes. Mierefolken oerlibje mei seis 

poaten, twa kaken en in brein as in 
spjeldeknop. Mar alle mierenoazen 
stean deselde kant op. It algemien 
belang giet altyd foar it eigen be-
lang. Mei man en macht soargje 
se foar genôch iten en in skjin nêst 
mei frisse lucht. Sa’n mierefolk, dêr 
kin it minskdom noch net oan tip-
pe. Sels mei al syn eksterne help-
middels en heechsteande technys-
ke kennis net. Wy binne net iens by 
machte skjinne lucht en skjin wet-
ter feilich te stellen. Om noch mar 
te swijen fan de hongersneden en 
oarlogen. In bytsje mear doel oer it 
algemien belang, dat soe ús soart 
net ûngelegen komme.

Oerlibje 
door Janne Oosterwoud

De internationale uitwisselingsorganidatie 
AFS is dringend op zoek naar gastgezinnen 
voor twee Argentijnse meisjes: Rocio (wordt 
in mei 16) en Andrea (18 jaar). Ze komen in 
februari aan in Nederland en gaan in januari 
2016 weer terug naar huis. Gedurende deze 
tijd willen ze graag bij een gastfamilie wonen 

die hun als extra dochter opneemt in het gezin, om zo te ervaren hoe het 
is om in een totaal andere cultuur te wonen. Ze gaan, net als hun leef-
tijdsgenoten hier, alle dagen naar school en leren zo allemaal nieuwe din-
gen kennen, zoals de taal, de gebruiken, het eten hier. Rocio is houdt van 
muziek, ze bespeelt zelf diverse instrumenten, en sport, Andrea houdt 
naast muziek ook van lezen en is een hondenliefhebber. 
Wie wil één van deze twee meiden een warm  plekje bieden in huis en 
hart en zo een nieuwe relatie voor het leven opbouwen. Meer info op 
www.afs.nl of neem contact op via afsfryslan@hormail.com

Rocio en Andrea zoeken een gastgezin

Aafke Kamminga (eigen foto)

Haersmahiem, klein en gemoedelijk (eigen foto)
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Broeder Frank is in januari 2014  overleden op het vlieg-
veld van Istanbul, op weg naar medische behandelin-
gen in Frankrijk. Hij heeft nauwelijks afscheid van zijn 
vele vrienden kunnen nemen. Het leek ons daarom 
goed als familie nog een keer naar Bangladesh te gaan; 
voor ons zelf, maar vooral voor de mensen daar. We wa-
ren met vijf familieleden van 10 tot 20 november in My-
mensingh. Met zoveel mogelijk bagage met o.a. knuf-
fels, brei- en borduurgaren vlogen we vanaf Düsseldorf 
naar Dhaka. Daar werden we met een busje opgehaald 
voor de laatste 120 km, een tocht van bijna vijf uur.

We hebben in Mymensingh een drukke week gehad. Toen 
we vlak na onze aankomst naar het middaggebed gingen, 
moest Jopie onaangekondigd een gedenkplaat onthullen. 
Dat was het eerste en niet het laatste emotionele moment. 

Van alle kanten kwamen de uitnodigingen om toch vooral 
langs te komen.  Soms moesten we ons in groepjes opde-
len om daar gehoor aan te geven. En waar we ook kwamen, 
overal zagen we foto’s van Frank hangen. Hij kende er heel 
veel mensen en uit alles bleek dat ze hem zeer gewaardeerd 
hebben. Hij had het vermogen te luisteren en als er proble-
men waren, kwam hij niet met een panklare oplossing. Hij 
sprak net zo lang met ze zodat ze zelf met een oplossing 
kwamen.

Wat is vanaf 1974 tot stand gekomen? Dat in de beginjaren in 
Chittagong en Dhaka een groot deel van hun werk bestond 
uit het de straat opgaan om zieken te helpen met wat eten of 
medicijnen is bij de meesten niet bekend. Er stierven velen 
zomaar op straat en niemand was erbij, behalve een broeder 
van Taizé. Gelukkig kom je dat niet meer tegen. Doordat met 
behulp van motorpompen de sawa’s geïrrigeerd worden, is 
er veel meer rijst beschikbaar. Desondanks zijn veel armen al 
heel blij als ze één keer per dag een goede maaltijd krijgen. 

Economisch gaat het in Bangladesh een stuk 
beter, maar het aantal armen en werkelozen is 
nog schrikbarend hoog. Je ziet overal hoge flat-
gebouwen ontstaan. We liepen langs een flat 
in aanbouw: 12 verdiepingen hoog en steigers 
van bamboe en geen enkele veiligheidsmaatre-
gel. Ook het beton werd gestut met bamboe. 
Maar de armen kunnen zich die huisvesting niet 
permitteren, die verdienen hooguit 200 taka (= 
€ 2,-) per dag. De huren zijn voor hen veel te 
hoog. Dat komt ook doordat de grondprijzen er 
erg hoog zijn, te vergelijken met de grondprijzen 
in Nederland. Zij wonen in de slums in onderko-
mens van golfplaten, bamboematten en plastic.
Het gemotoriseerd verkeer neemt ook toe, maar 
de wegen zijn nog steeds vol kuilen en veel te 
smal. Iedereen toetert of gebruikt de grote fiets-
bel en niemand die zich er iets van aantrekt. We 
zien beduidend meer kleine motoren. Jongelui, 
soms met z’n drieën op zo’n brommer, showen 
op de boulevard hun motor en hun mobieltje. 
Ja, er is duidelijk een verandering; de vraag is 
echter of het een verbetering is. 

Toen de broeders net in Mymensingh waren, hebben ze aan 
plaatselijke jongelui gevraagd wat ze het beste konden doen. 
Hun antwoord was: aandacht schenken aan mensen met een 
handicap en onderwijs. Er waren wel staatsscholen, maar 
niet in de slums en nauwelijks aan de overkant van de rivier. 
Hoe speel je het klaar dat ook daar scholen komen? Zaten de 
armen in de slums of op het platteland te wachten op een 
school? En hoe vind je onderwijzers? Voor dat laatste bedach-
ten ze het volgende: op het terrein rond de kerk stonden wat 
eenvoudige bijgebouwen. Daarin kwamen christelijke jonge-
ren wonen die in de stad studeerden. Het waren bijvoorbeeld 
Garo’s, één van de minderheidsgroeperingen die te vinden 

zijn aan de grens met India. De jongens kregen van de broe-
ders naast kost en inwoning ook studiegeld. Als tegenpresta-
tie vroegen ze van deze jongeren hun inzet voor bijvoorbeeld 
mensen met een beperking of voor het onderwijs. En dat 
deden ze met veel enthousiasme en met goede resultaten.
Het bouwen van een school kostte niet veel tijd. Bouwvergun-
ningen waren niet nodig. Je maakte een grote hoop zand en 
van bamboe en metalen golfplaten bouwden ze een school. 
Het gebeurde maar al te vaak dat met een overstroming de 
school ook weggespoeld was. Later kwamen er een plateau 
van beton. Kinderen waren er in overvloed, maar die waren 
helemaal niet gewend om naar school te gaan. En de ouders 
vonden het ook maar niets. ‘Wij zijn ook nooit naar school 
geweest en we redden ons toch?’ De onderwijzers moesten 
echt de leerlingen van huis halen en naar school sturen. Maar 
geleidelijk aan zagen de ouders resultaten. De kinderen leer-
den hun naam schrijven en ze konden al wat lezen. Geleidelijk 
aan werd het ook de school van die ouders.
En nu, ruim 25 jaar later, zie je vele leerlingen, ook van de 
andere kant van de rivier naar de middelbare school gaan. 
Een hele verandering en verbetering. Toen we op een och-
tend eens langs de rivier liepen, zagen we drommen jongelui 
die met een bootje werden overgezet. Ze hadden al-
lemaal hun schooluniform aan en waren op weg naar 
de middelbare school. 

Mensen met een lichamelijke en/of geestelijke be-
perking hebben het in Bangladesh heel erg moeilijk. 
Ongeveer 10% van de bevolking van 160 miljoen is 
gehandicapt. Deze mensen worden niet voor vol 
aangezien, worden veracht en ook binnen het gezin 
achtergesteld. Velen durfden zich in het verleden 
nauwelijks buiten de deur te wagen. Omdat ze in het 
gezin niet konden bijdragen aan het gezinsinkomen 
was hun positie verre van rooskleurig. Door finan-
ciële steun vanuit de stichting hadden de broeders 
de mogelijkheid om iets aan hun benarde situatie te 
doen. 
Aanvankelijk werd het werk door de broeders opge-
zet en gefinancierd. Ze hebben ervoor gezorgd dat 
het gehandicaptenwerk met de hulp van vele vrij-
willigers en enkele beroepskrachten van de grond 
kwam. Hun eerste zorg was om mensen te vinden 
die dat werk konden en willen doen. Ze moesten ge-
noegen nemen met een heel bescheiden beloning. 
Beroepsopleidingen zijn er nauwelijks en als die er wel zijn, 
dan wil men veel verdienen. Ze zochten dus eigenlijk natuur-
talenten en die hebben ze ook gevonden. Er kwamen steeds 
meer aanvragen om hulp. Inmiddels is voor het werken met 
gehandicapten een Bengaalse stichting opgericht: het Proti-
bondhi Community Centre (PCC.). De initiatieven komen niet 
meer van de broeders, maar van het PCC. Vanuit dit centrum 
worden allerlei activiteiten ontplooid. Door de verkoop van 
eigengemaakte producten verdienen sommige afdelingen 
iets. Maar er zijn ook afdelingen die zichzelf niet kunnen be-
druipen.

Er werden ook jongeren eropuit gestuurd om in de dorpen 
op zoek te gaan naar gehandicapte kinderen. De ouders 
moest duidelijk gemaakt worden dat er toch een toekomst 
is voor die kinderen op bijvoorbeeld het day care centrum. 
Dat is de meest kwetsbare groep: vaak dubbel gehandicapte 
kleine kinderen met één of meer beperkingen. Er zijn nu vijf 
van deze kleinschalige centra, waar tien tot twaalf kinderen 
vijf dagen per week worden opgevangen door een beroeps-
kracht en enkele vrijwilligers. De kinderen komen uit hun huis 
en leren samen te spelen met andere kinderen. Voor elk kind 
is een speciaal programma wat er toe moet leiden dat het bij-
voorbeeld zindelijk wordt. De moeders leren van de leidster 
en elkaar hoe ze met hun kind moeten omgaan. De kinderen 
en de moeders komen getrouw iedere keer weer. Je ziet na 

verloop van tijd vooruitgang, maar financieel blijven ze afhan-
kelijk van anderen.

Een Japanse fysiotherapeute behandelt een aantal gehandi-
capten op het centrum. Maar ze heeft in de loop der jaren ook 
andere medewerkers eenvoudige handgrepen geleerd. Die 
trekken erop uit om thuis mensen te behandelen. 
Op het PCC is een zestal mensen bezig met het maken van 
prachtige kaarten van rijststro. Er is een schilder die met zijn 
mond of voeten kaarten en schilderijen maakt en een doof-
stomme beeldhouwer die hout bewerkt tot prachtige voor-
werpen. Een ander groepje maakt van kokosnoten allerlei 
artikelen. We hebben op de terugreis vele kaarten meegeno-
men om te verkopen.
Heel bijzonder is de Womens Club. Dit is een club die inmid-
dels is uitgegroeid tot ongeveer 120 vrouwen met een handi-
cap. Allen werden vernederd en veracht. Nu komen ze bijeen 
in een omgeving van gelijken. Sommigen leren daar het lezen 
en schrijven, anderen zijn aan het handwerken of naaien. Zo 
maken ze op bestelling prachtig geborduurde tafellakens en 
spreien. In Buitenpost liggen er al een aantal op de eettafel. 
Op die manieren verdienen ze wat. Maar het belangrijkste is 

dat deze vertrapte en vernederde vrouwen zo hun eigenwaar-
de verkrijgen. Ze krijgen wat aanzien omdat ze nu ook kunnen 
bijdragen aan het gezinsinkomen. Als je er nu komt dan is het 
er een gezellige boel. Ze zijn aan het werk, maar er is ook tijd 
voor andere dingen. Zo zag ik doofstomme meisjes die aan 
het dansen waren.
Het nieuwste project van het PCC is de bouw en inrichting 
van een werkplaats waar rolstoelen en andere eenvoudi-
ge hulpmiddelen op maat gefabriceerd kunnen worden. Ze 
vroegen vorig jaar onze hulp. Het hele project moest ruim 
€ 20.600 kosten. We hebben toen gezocht naar sponsoren. 
Wilde Ganzen heeft ruim € 7.000 bijgedragen en de diaconie 
van de PKN van Buitenpost wilde de bouwkosten van € 4.500 
voor haar rekening nemen. Het resultaat hebben we met ei-
gen ogen kunnen zien. De eerste producten zijn klaar.
In de loop der jaren zien we, wat de acceptatie van het ge-
handicapt zijn betreft, een verbetering. Je ziet ze nu meer 
op straat. Langzamerhand verandert de samenleving van My-
mensingh. Ook bij de overheid is er steeds meer bereidheid 
om te helpen. Soms krijgt het PCC enkele tonnen rijst om 
uit te delen. Of ze krijgen zomaar een aantal rolstoelen. Zo 
kreeg broeder Frank een uitnodiging van de gemeente om 
een oorkonde in ontvangst te nemen voor zijn inzet voor de 
gehandicapten. Hij is er heen gegaan, maar had een groot 
aantal kinderen met een lichamelijke en geestelijke beperking 
meegenomen. Zo wilde hij laten zien dat het niet om hem 
ging, maar om de kinderen.

Er is veel veranderd in Mymensingh, maar ook bij de broe-
ders. Door zijn zwakke gezondheid kwam Frank nauwelijks 
meer van het erf. De mensen kwamen bij hem. Er zaten altijd 
wel mensen, soms uren gehurkt zittend op hem te wachten. 
De overgebleven broeders trekken er op uit. Ieder heeft zo 
zijn eigen taken en voorkeuren. Het werk gaat door, maar ze 
missen Frank die echt begaan was met de mensen en vooral 
de kinderen met een beperking.

U begrijpt dat het PCC prachtig werk verzet, maar dat het 
afhankelijk is van financiële steun van anderen. De broeders 
van Taizé zijn begonnen met deze werkzaamheden en dragen 
nog steeds financieel bij. Ze staan met raad en daad bij om 
dit werk verder van de grond te krijgen. 
U kunt helpen door een financiële bijdrage te storen op reke-
ning NL80 ABNA 058 07 22 503 t.n.v Stichting Steunfonds.
Ook kunt u kaarten bij ons kopen of nog een tafellaken of 
sprei bestellen in de kleur, grootte en design die u wenst. 
Inlichtingen bij Wieb en Jopie Akkerman, tel. 542602.
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Reisverslag Ruim 25 jaar in Mymensingh, Bangladesh
Ontroerende ervaringen van Wieb en Jopie Akkerman

Gedenkplaat die Jopie onthulde (eigen foto)

Meisjes op weg naar school (eigen foto)

De werkplaats (eigen foto)



Woensdag 14 januari was er in Nijenstein een druk bezochte informatie avond over het werk aan de weg bij 
Lutkepost, tussen de rotonde en de brug bij Blauverlaat Als alles volgens schema gebeurt word de weg in sep-
tember 2 weken voor alle verkeer afgesloten. Op dinsdag 20 januari is men begonnen met de kap van de kale 
bomen. De takken zijn vorig jaar al verwijderd om te voorkomen dat vogels er weer in zouden gaan nestelen.
De kale stammen bleven staan omdat die mogelijk in een vleermuizen vliegroute stonden, na onderzoek bleek 
dat niet zo te zijn.
(foto: Hielke Boorsma)

De foto
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Leven -9 -

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.

Een nieuw begin
2015, een nieuw jaar met nieu-
we kansen. Laat ik maar meteen 
met een heerlijk cliché beginnen. 
Want volgens mij heeft elk jaar zo 
zijn nieuwe kansen en is elk nieuw 
jaar weer een nieuw begin. Enfi n, 
laten we er geen punt van maken, 
daar waar we geen punt nodig 
hebben. Een nieuw jaar. Met onze 
drie kinderen. Met onze geliefde 
huisdieren en ons geliefde eigen 
bedrijf. Ik vraag me elk jaar weer 
af, tijdens het naar binnenwer-
ken van veel teveel oliebollen:’ 
wat zal dit jaar voor ons beteke-
nen? Wat staat ons te wachten. 
Welke dromen zien we dit jaar in 
vervulling gaan? En ook: Hoeveel 
verdriet krijgen we op ons pad?’. 
En stiekem denk ik dat iedereen 
wel zulke weemoedige gevoelens 
krijgt bij oud en nieuw. Nou ja, ie-
dere volwassen mens dan. Want 
onze kinderen maalden nergens 
om. Alleen om het vuurwerk, de 
oliebollen met meer dan genoeg 
poedersuiker, het, bij uitzonde-
ring, glaasje ‘verderfelijke’ cola en 
meer van dat soort aardse zaken. 
Verder dan: ‘Vandaag is het oud 
en morgen is het nieuw’ kwamen 
ze eigenlijk niet. En het leuke daar-
van is dat ik daarover na ga den-
ken. Want waarom denken kinde-
ren helemaal niet echt na bij die 
overgang van een oud naar een 
nieuw jaar. Waarom gaan zij niet 
wat melancholisch voor zich uit 
zitten staren op nieuwjaarsdag (of 
heeft dat ook wat te maken met 
de hoeveelheid alcoholische ver-
snaperingen van de avond ervoor, 
die zij niet gehad hebben?). In ie-
der geval, ik dacht erover na en 
kwam tot een verhelderende con-
clusie (vond ikzelf): ‘We zouden 
nog eens wat kunnen leren van 
kinderen, want wat geweest is is 
geweest en wat komen gaat, daar 
weten we nog niks vanaf. Dus 
waarom zouden we er überhaupt 
over nadenken? Zonde van je tijd’. 
En zo kwam ik er ook weer achter 
dat je nooit te oud bent om te le-
ren en nooit te jong om iemands 
leraar te zijn. Wat toch mooi weer. 
Wat een leuk nieuw inzicht in ons 
gezin in dit nieuwe jaar. Bij mij 
geen ‘kater’ van alle feestdagen, 
want die zijn geweest. En bij mij 
ook geen zorgen voor morgen, 
want ik weet toch niet wat er 
komen gaat. Ik leef nu, vandaag. 
Met man en kinderen en ik geniet 
nu al van het nieuwe jaar! Ieder-
een een verlate ‘ gelukkig nieuw-
jaar’ toegewenst!
Deze en andere columns zijn terug 
te vinden op www.gesien.nl

“Het is echt een overgangsjaar 
geweest”, vertelt Dietha Pauw 
de nieuwe manager. “Het per-
soneel heeft heel wat te ver-
stouwen gekregen. De onze-
kerheid over wat er ging gebeu-
ren hing al een paar jaar als een 
zwaard van Damocles boven 
het zwembad”. Vanaf 1 januari 
2014 is er een andere situatie 
in het zwembad in Buitenpost. 
Na een zeer lange tijd van on-
zekerheid over het voortbe-
staan heeft op deze datum de 
overdracht van Sportfondsen 
naar een particuliere Stichting 
plaatsgevonden. De gemeente 
heeft daarbij voor vijf jaar een 
gehalveerde subsidie als bruid-
schat toegezegd. Toen Dietha 
in september als manager hier 
aantrad was ze daarom “blij 
verrast door de betrokkenheid 
en het enthousiasme van het 

personeel. Na zoveel onzekerheid, wisseling van management, de over-
gang van Sportfondsen en een nieuw bestuur. Dat heeft voor heel wat 
stress gezorgd. Toch is het personeel gemotiveerd om er wat van te ma-
ken, ondanks de veranderingen en het nieuwe management.”

Toen het nieuwe bestuur begin dit jaar aantrad, bleek er wel wantrouwen: 
hoe komt het nu? Het heeft tijd en energie gekost om het personeel te 
laten zien, dat deze verandering niet per defi nitie een verslechtering is. De 
“knoppen moesten om”, en dat hebben de medewerkers heel goed opge-
pakt. De wind waait nu uit een andere richting en daar hoort ook een ander 
beleid en een andere aansturing bij. Ad-interimmanager Piter Bakker heeft 
met zijn ervaring in de verzelfstandigde zwembaden in Franeker en Haren  
snel orde op zaken gesteld en toen Dietha in september aantrad trof ze 
een goed draaiend team aan. Op de vraag hoe zij hier nu beland is, vertelt 
ze: “Bij Switte zorgt een bedrijfsleider voor het dagelijkse management. 
Dus toen het bestuur mij vroeg de taken van piter Bakker over te nemen, 
hoefde ik daar niet zo lang over na te denken. Het is voor mij een nieuwe 
uitdaging en ik vind het ontzettend leuk om samen met de medewerkers 
en het bestuur ervoor te zorgen dat we het bad open kunnen houden”. 

De plannen van het bestuur zijn al voor een deel uitgevoerd. Om met 
de helft van de subsidie toe te kunnen waren een aantal maatregelen 
nodig. De warmtekoppeling met Essentra is gerealiseerd en zorgt voor 
een mooie besparing op de energiekosten. Er is een begin gemaakt met 
een meer effi ciënte manier van plannen van activiteiten. Als voorbeeld 
noemt Dietha het recreatiezwemmen op de zaterdag. Dat is afgeschaft. 
De medewerkers en klanten vonden dat jammer, maar na de zwemlessen 
van zaterdagmorgen is er maar één keer per 6 weken diplomazwemmen. 
Met een vol bad ligt het voor de hand om meerdere mensen aan het werk 
te hebben. Alle andere keren zijn er voor ongeveer 10 recreatiezwemmers 
(die samen 40 euro inbrengen) twee mensen drie uur aan het werk. Dat 
kan dus echt niet uit. Zo wordt er steeds kritisch gekeken naar de plan-
ning en denken de medewerkers mee. Dat is ook de visie van Dietha op 
haar taak als manager. Het mogelijk maken dat de medewerkers hun werk 
goed kunnen doen. Zij weten heel goed hoe het moet met de zwemak-
tiviteiten in De Kûpe. Dietha wil wel weten  wat er gebeurt en neemt de 
mensen mee in beslissingen die er voor zorgen dat De Kûpe met minder 
subsidiegeld kan draaien.

Het is niet nodig om de openingstijden aan te passen, wel is er een tariefs-
wijziging doorgevoerd in het nieuwe jaar. Het onderhoud is zo minimaal 

mogelijk, alleen om aan de vele eisen van een zwembad, zoals veiligheid, 
te voldoen. Dietha verbaast zich er over dat er in het verleden zo weinig 
is geïnvesteerd! Als laatste en belangrijk punt van de plannen is de inzet 
van vrijwilligers. Het gekwalifi ceerde personeel is voor de zwemlessen en 
de zwemactiviteiten; vrijwilligers doen het werk dat daarbuiten valt. Er is 
al een leuke enthousiaste groep vrijwilligers voor het onderhoud buiten 
en voor de receptie. Maar het zwembad kan nog steeds vrijwilligers ge-
bruiken als gastheer/gastvrouw. Het Vrijwilligerssteunpunt van it Koartling 
blijkt te werken, want onlangs is er iemand via dit VSP bij Dietha op ge-
sprek geweest. 

De plannen voor dit jaar zijn ook al gemaakt. Als eerste staat er op de 
agenda: een betere communicatie met bezoekers. Onlangs werden er 
groepen overvallen met nieuwe tarieven en een andere regeling voor de 
zwemlessen. Dat kan beter. Er zal op geregelde tijden een nieuwsbrief 
komen, waardoor de bezoekers beter op de hoogte zijn van wat er speelt. 
Verder zijn er plannen voor een horizontale programmering van de activi-
teiten. Iedere laatste zaterdag van de maand is er discozwemmen, bijvoor-
beeld. Er komt een jaarplanning, zodat iedereen weet waar hij/zij aan toe 
is. Ook zal er aandacht zijn voor het profi leren van het zwembad. Iedere 
Buitenposter moet weten dat het er gezellig is, dat er een leuke sfeer 
heerst en dat er goed zwemonderwijs wordt geboden. In De Kûpe haal je 
een echt zwemdiploma! Daarnaast zal samenwerken steeds belangrijker 
worden. Met Switte is die er al in de vorm van een combi-abonnement en 
een afvalprogramma, waarbij je fi tness en zwemmen kunt combineren. Er 
is een duikvereniging, die ook duiklessen zal geven. Met It Koartling is een 
leuk programma gemaakt voor kinderen. Dietha heeft ook genoeg plan-
nen voor nieuwe aktiviteiten, zoals zwemvaardigheid voor kinderen na het 
behalen van hun zwemdiploma, met onder meer snorkelen en survival.

Het belangrijkste om de komende tijd aan te werken is een goed doortim-
merd plan voor een nieuwe voorziening: een complex waarbij het zwem-
bad gecombineerd wordt met allerlei andere activiteiten op het gebied van 
bewegen en gezondheid. “Alles wat je nu nog investeert in dit gebouw 
is eigelijk weggegooid geld”. Er zijn meerdere concepten voor zo’n multi-
functioneel gebouw, waarbij aan verschillende combinaties gedacht kan 
worden. Dietha vertelt enthousiast over een bezoek aan Alblasserdam. 
Daar is een nieuw zwembad gebouwd, waarbij door slimme combinaties 

en benutting van alle energiebesparende maatregelen de jaarlijkse subsi-
die kan worden geminimaliseerd. “Een zwembad kan nooit uit, maar door 
te combineren met andere aktiviteiten als fi tness, sportcentrum, fysio en 
horeca is besparing mogelijk. Voor hetzelfde bedrag als nu, krijg je er een 
gebouw voor terug met een uitstraling die tot ver in de omtrek bezoekers 
zal weten aan te trekken!” Zeker gezien de toekomst is zo’n voorziening 
voor Buitenpost van essentieel belang. Buitenpost is nooit een winkeldorp 
geweest, maar kan nog steeds bogen op belangrijke voorzieningen. We 
zijn benieuwd naar de voortgang en zullen er vast binnen niet al te lange 
tijd meer van horen.

Marianne Rigter

De toekomst van De Kûpe

Het zwembad De Kûpe draait nu een jaar onder nieuwe omstan-
digheden. De gemeente heeft het zwembad overgedaan aan een 
bestuur, dat nu nog vier jaar de tijd heeft om deze voorziening in 
stand te houden en iets nieuws op te bouwen. Een gesprek met de 
manager Dietha Pauw.

Ontwerp van het nieuwe zembad (eigen foto)

Dietha Pauw (eigen foto)

Sprek wurd  fan  ‘e  moanne

Minske

In minske (mins) is in ‘mens’ mar kin ek in frou wêze. Dat minske, of it 
minske is in frou. It minske hat it swier, dat minske kom ik alle dagen tsjin. 
‘De minske’ giet oer in mins yn it algemien. ‘In minske wol ornaris wêze, 
dêr’t er net is.’ Dizze spreuk stiet te lêzen yn it stasjon fan Ljouwert.

It is hjoed gjin minskewaar
Het is vandaag hondeweer

In minske is gjin ierappel
Een mens is vatbaar voor verleiding

Ik doch of lit neat om ‘e minsken
Het oordeel van de mensen laat me koud

Hy seach der út, it wie in minskegriis
Hij zag er vreselijk, afzichtelijk uit

Dy húshâlding wennet fi er út ‘e minsken
Dat gezin woont ver buiten de bebouwde kom

Minsken binne allegear fan ’t selde daai
Mensen ontlopen elkaar niet zo veel

Correspondenten
bedankt!
Onze correspondenten werken elke 
maand hard om mooie bijdrages in 
te leveren. Zonder hen zouden wij 
deze krant niet kunnen maken. Wij 
willen hen bedanken voor inzet in 
het afgelopen jaar. En we hopen op 
een goed 2015 met elkaar.

De redactie.

Op vrijdag 16 januari gaf It Koartling een Nieuwjaarsreceptie. Iederen die op één of ander 
manier aan It Koartling verbonden was, had een uitnodiging gekregen. Nadat de voorzitter 
had gesproken, werden de (zelfgemaakte) hapjes en het drinken opgediend. Er werd  
gezellig met elkaar (bij)gepraat en nieuwe contacten opgedaan. Pas laat in de avond sloot 
It Koartling haar deuren. (foto: Hielke Boorsma)

In  gesprek

De foto



OPRUIMIN.G
KAPENGA WONEN HEEFT

NU TOT

60% 
KORTIN.G

OP VELE

 MODELLEN

OOK SALE BIJ

&

OPRUIMIN.G
WEES ER SNEL BIJ

OP
=

OP

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

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



D e  B i n n e n s t e  B u i t e n  P o s t       pag ina 11

Twin is het Engelse woord voor 
tweeling en dat klopt wel zo onge-
veer volgens Oane.  “Chris is meer 
de zakenman  en ik doe het tech-
nische deel.  Ook worden beide 
schaatsen tegelijkertijd geslepen, 
dat is dus ook twee, de machine 
bestaat uit twee onderdelen, het 
slijpapparaat en dat deel waarin de 
schaatsen worden vastgezet. Ook 
slijp ik slechts 2 soorten schaatsen; 
uitsluitend voor shorttrackers en 
langebaanschaatsers.  IJshockey-
ers en kunstrijders  zijn hier geen 
klant. ”
 Rocker is een ander Engels woord 
en staat  (wel erg vrij vertaald) voor 
ronding, maar het klinkt commerci-
eel en daar gaat het tenslotte om.  
De rondingen van de schaatsijzers, 
daar kan Oane wel uren over pra-
ten.  “Iedere schaatser heeft zo 
zijn of haar eigen voorkeur. De één 
houdt van soepele schaatsen, zoals 
het merk Viking heeft ontwikkeld. 

Een ander merk Maple bijvoor-
beeld  is stugger en heeft daarom 
minder rondingen nodig. Het is al-
lemaal heel persoonlijk”   Bij soe-
pele schaatsen kunnen rondingen 
van  19 of 20 worden geslepen, 
bij een stuggere schaats 23 of 24.  
Een ronding is de cirkelboog die 
over de lengte in een schaatsijzer 
wordt geslepen om de beste glij-
druk in de bochten te verkrijgen.  
Bij topschaatsers  luistert zoiets ui-
terts nauwkeurig. “Het gaat om die 
één duizendste millimeter. Logisch 
want bij de toppers gaat het ook 
om één duizendste van seconden. 
Denk maar eens aan Jan Smeekes, 
die op de laatste Olympische Spe-
len met 12 duizendste van een se-
conde van Michel Mulder verloor 
, ”vertelt Oane.  “Ik prepareer de 
schaatsijzers en heb een controle-
klokje om de vloeiende lijn van een 
ronding te controleren.  Een ande-
re discipline is shorttrack, de ijzers 

worden anders geslepen; , men 
hangt erg scheef in de bochten, 
handje op het ijs. Hun schaatsen 
hebben daardoor variabele rondin-
gen, die aflopen naar 6. In Zuid Ko-
rea is shorttrack net zo populair als 
voetbal bij ons. Vandaar dat er nogal 
wat Twin Rockers aan de shorttrac-
kers aldaar zijn verkocht. ” 
Er liggen nog een paar schaatsen te 
wachten om geslepen te worden. 
Oane pakt ze op en demonstreert 
hoe hij het doet. De schaatsen wor-
den ondersteboven vastgeklemd 
met de ijzers naar boven. Oane 
pakt zijn zelf ontworpen slijpma-
chine, deze wordt ingesteld om 
de juiste rondingen te realiseren. 
Daarna slijpt hij de ijzers één voor 
één,  er kunnen minuscule krasjes 
ontstaan. Daarom gaat Oane met 
een wetsteen de bramen van de 
ijzers afhalen. Hij zuigt het stof re-
gelmatig weg en met een braam-
steen wordt het schaatsoppervlak 
steeds gladder gemaakt.  Wanneer 
Oane denkt dat de ijzers goed zijn 
geslepen, neemt hij een speciaal 
controleklokje en controleert alles 
tot op de één duizendste millime-
ter. Dat klokje is zo onbeschrijfelijk 
secuur, dat zelfs een hoofdhaar nog 
een flinke uitslag teweegbrengt.  Er 
kloppen ook regelmatig recreatieve 
schaatsers aan bij de woonboerde-
rij aan de Oude Dijk om hun schaat-
sen op de Twin Rocker Machine te 
laten slijpen.

Spor tkoppen
door Bote de Haan

Oane Visser: 
“Het gaat om één duizendste milimeter.”

Aan de Oude Dijk woont Oane Visser.  Wat schaatsen betreft kun 
je hem niks wijsmaken.  Van de technische kant weet hij zo onge-
veer alles. In de loop der jaren heeft hij een schaatsslijpmachine, 
de Twin Rocker Machine ontwikkeld.  Eerst een groot apparaat 
maar dat was niet handig. Omstreeks 2006 ontwikkelden hij en zijn 
maat Chris Beuker uit Groningen een Portable Twin Rocker ma-
chine.  In Surhuisterveen bij Houtwerkplaats “De Klamp” worden 
mooie houten draagkoffers gemaakt, waar de machine, volledig 
gedemonteerd in past. Daardoor kunnen Twin Rockers gemakke-
lijk wereldwijd worden geëxporteerd. Vooral Zuid Korea waar de 
shorttracksport erg populair is,  is een belangrijke afnemer. Maar 
ook in China, Japan, Rusland en Noord Amerika staan Twin Rocker 
Machines die uit de werkplaats van Oane komen. 

Oane Visser terwijl hij bezig is met het schaatsen slijpen. (eigen foto)

Op woensdag 14 januari hebben vier teams van de 
Mienskip meegedaan aan het Frysk kampioenschap in 
het MFC de Wier in Ureterp. Rond 13:30 uur starten de 
teams met hun wedstrijden. Het eerste team van groep 
5/6 bestaande uit Jesper Daan Ploegsma, Karst Veninga, 
Arjen Veenstra en Roelof Dolfijn presteerde boven ver-
wachting goed en leken af te stevenen op een hoge eind-
notering. Aan het einde van de middag bleek dit team 
Frysk damkampioen te zijn geworden! De Mienskip felici-
teert deze toppers en wil damleraar Durk Teitsma hartelijk 
bedanken voor zijn jarenlange inzet om de kinderen de 

fijne kneepjes van het dammen bij te brengen. Ook ‘juf’ 
Marjan wordt hartelijk bedankt voor haar enthousiasme 
en inzet voor de damsport op de Mienskip. Het tweede 
team van groep 5/6 van de Mienskip is uiteindelijk knap 
6e geworden en maakt hiermee ook kans om door te 
gaan naar de landelijke finale. In de categorie groep 7/8 
is het tweede team 12e geworden en het eerste team 
8e. De oudste kinderen van de Mienskip grepen hiermee 
net naast de finale-plekken voor het Nederlands kampi-
oenschap.

De damkampioenen vanaf links: Arjen Veenstra, Roelof Dolfijn, Jesper Daan Ploegsma, Karst Veeninga (eigen foto)

O.b.s. De Mienskip damkampioen

Concours Hippique kijkt vooruit
Zo aan het begin van een 
nieuw jaar maakt ook het be-
stuur van de Paardensport-
commissie Buitenpost de 
balans op. En dat doet zij met 
een goed gevoel, want on-
danks de tijd waarin veel eve-
nementen amper het hoofd 
boven water kunnen hou-

den, is de commissie ook in het afgelopen jaar weer in 
staat geweest om een prachtig concours te organiseren. 
Het Bestuur van de Paardensport Commissie Buitenpost 

bedankt hierbij dan ook graag alle sponsoren, Club van 
100-leden, vrijwilligers, deelnemers en bezoekers voor 
hun bijdrage aan het Concours Hippique Buitenpost 
2014! Het was weer een fantastische dag die zonder uw 
steun, inzet, deelname en belangstelling niet had kunnen 
plaatsvinden.
Het bestuur blijft vooruitkijken hoe zij, samen met u, ons 
prachtige dorpsevenement blijvend op de kaart kan hou-
den. Als promotor van het Fries cultureel erfgoed, de re-
gio en ons dorp in het bijzonder. 
P.S. Houdt u woensdag 5 augustus 2015 alvast vrij?

Hoe werkt de puzzel
Deze foto is gemaakt op een plek in Buitenpost. Weet u welke? Omschrijf 
duidelijk (voorwerp/straat/nummer) waar dit plaatje is gemaakt.

Oplossen en inleveren
Schrijf de locatie en maak kans op een prijs ter waarde van € 10,-. Deze 
prijs wordt ter beschikking gesteld door De Binnenste Buiten Post. Op-
lossingen – bij voorkeur op een kaartje – inleveren in de kopijbus bij The 
Readshop (Nijenstein 7) vóór vrijdag 13 februari 2015.

Oplossing Raad de plaats van november.
De ‘Raad de plaat(s)’ van november heeft 5 goede oplossingen opgele-
verd. De  foto was gemaakt van de Molenhof, vanuit de kruising Molenstraat/ 
Scheppersstraat. Winnaar: A de Bruin, Berberkrûd 8

Raad de plaat(s)
door ©eel

Nieuwe adverteerders
We heten deze maand voor het eerst Autorijschool Goeree van harte welkom 
en terug van weggeweest Allert Pol en autobedrijf Thies Wiersma. Bijna alle 
adverteerders hebben hun contract weer met een jaar verlengd en zelfs een-
tje met twee jaar. Als redactie zijn we hen zeer erkentelijk en hebben daardoor 
een zekere basis om de krant te kunnen blijven opmaken en uitbrengen, dit 
stimuleert enorm om door te gaan. We zien dan ook met vertrouwen de toe-
komst van De Binnenste Buiten Post tegemoet.
Daarnaast willen we Ursula Groenhart hartelijk bedanken voor haar inzet. Zij 
verzorgde het afgelopen jaar voor ons de acquisitie, en zal dat komend jaar 
ook weer doen. Dus wilt u adverteren in onze krant, neem dan contact met 
haar op. Haar contactgegevens staan in het colofon.



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
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Aanvankelijk was het de bedoeling dat de supermarkten Aldi 
en Poiesz gezamenlijk nieuwbouw zouden plegen aan het 
gedeelte van de Voorstraat alwaar thans nog de panden met 
huisnummer 21 (voormalig rijwielhuis Evenhuis) en 31 (Poi-
esz) staan. Omdat Aldi afhaakte en uit Buitenpost verdween, 
bleef nieuwbouw voor alleen Poiesz over. Dat plan is ver-
der uitgewerkt en werd als informerend vergaderstuk in de 
raadsvergadering van 15 januari jongstleden besproken.Het 
is nog niet bekend wanneer de bouw zal starten.

Centrumvisie
De nieuw te bouwen supermarkt van Poiesz achter de bestaande 
winkel maakt deel uit van de verdere ontwikkeling van het cen-
trumplan. De raad stelde eerder al vast dat dit moet gaan gebeu-
ren op voorwaarde dat de Voorstraat ook na aanleg gemakkelijk 
bereikbaar blijft voor bestemmingsverkeer en deze straat daar-
mee kan uitgroeien tot het gezicht van het centrum. Om voldoen-
de bezoekers te garanderen is de aanwezigheid van een sterke 
‘trekker’ noodzakelijk. Hiervoor acht het gemeentebestuur een 
vernieuwing/uitbreiding van Poiesz, inclusief een vergroting van 
parkeergelegenheid van groot belang. Een parkeerterrein wordt 
bij voorkeur ontsloten aan de Voorstraat, zodat dit terrein als zoge-
naamd bronpunt kan fungeren voor het hele centrum.

Aankoop enkele nabijgelegen percelen
Omdat het grondgebied dat Poiesz thans in gebruik heeft te klein 
is voor het realiseren van een en ander met name vergroting van 
het parkeerterrein, gaat de gemeente het pand Voorstraat 29 
(Noordhof) kopen om dat te kunnen doorverkopen aan Poiesz. 
Om dit voor elkaar te krijgen, is het de bedoeling ook Voorstraat 
21 (Evenhuis) aan te kopen. ‘Part of the deal’ noemt de gemeente 
dit. Vermoedelijk wordt bedoeld dat de projectontwikkelaar, die 
daar al jaren bezig is, dit bedongen heeft.

Parkeerterrein
De uitgebreidere parkeergelegenheid wordt aangelegd door Poi-
esz en zal een openbaar karakter krijgen ter versterking van het 
centrum van Buitenpost.

Foto’s
De hier geplaatste foto’s laten zien hoe de situatie er uit zal zien 
na vernieuwing van supermarkt Poiesz en het nieuwe grotere par-
keerterrein.

Gerwin Vrijhof woont in een eigen ‘huisje-aan-huis’ (bij 
het huis van zijn vader) in Buitenpost. Elke werkdag reist 
hij op en neer naar Drogeham, naar Daeldersplak. Daar is 
hij deelnemer aan de activiteiten van de keramiekwerk-
plaats, waar mensen met een beperking en een indicatie 
voor dagbesteding o.a. kunnen schilderen of kleien.

Daeldersplak is gevestigd in een oud schoolgebouw, met van 
die hele grote ramen, waardoor de klaslokalen (nu werkruim-
ten) een prettige uitstraling hebben. Licht en ruim. Bij binnen-
komst ben je direct in de winkel van de werkplaats, waar de 
kleurige koopwaar staat uitgestald: allemaal beeldende kunst 
en gebruiksgoed gemaakt door de deelnemers aan de dagbe-
steding.  
Ik ontmoet Gerwin in de ruimte ernaast, de kantine, waar hij 
bezig is met thee maken. Betty Vogels voegt zich bij ons. Zij 
is kunstenares en docente en leidt Daeldersplak, samen met 
sociaal pedagogisch hulpverlener Karel Eringa. 
Daeldersplak is een zelfstandig bedrijf. Het biedt plaats aan 
twaalf deelnemers per dagdeel; momenteel staan er in totaal 
zestien mensen ingeschreven. Er zou nog plaats zijn voor meer, 
maar de instroom van nieuwe deelnemers stokt enigszins. Dat 
heeft te maken met de bezuinigingen en de overgang binnen 
de zorg van rijksoverheid naar gemeenten. Betty: “Door de 
jarenlange bezuinigingen op de zorg is er minder ruimte voor 
allerlei voorzieningen. Ook mensen met een 24-uurs zorgindi-
catie hebben hiermee te maken. Dat levert onrust op, bij ie-
dereen die bij de zorg betrokken is. De korting op de gehan-
dicaptenzorg maakt dat mensen voorzichtig worden en bang 
om iets te veranderen. Eén van de bezuinigingen is bv dat de 
vervoersvergoeding weg is. Dat kan een reden zijn dat de scho-
len voor zeer moeilijk lerenden, die toekomstige deelnemers 
naar werkplekken als de onze doorverwijzen, dat nu minder 
doen. We hebben gemerkt dat sommige scholen anticipeerden 
op de nieuwe zorgwet, door leerlingen die verder dan 10, 12 
kilometer van Drogeham vandaan wonen niet eens meer op 
ons te wijzen als mogelijke dagbesteding. Omdat ze denken 
dat het vervoer dan te duur wordt. Alleen is dat in ons geval 
niet terecht: bij ons is deelname vervoersinclusief. Wij werken 
niet met een extern taxibedrijf, maar halen en brengen onze 
deelnemers zelf. We kunnen alles binnen ons budget regelen, 
omdat we een zelfstandig bedrijf zijn. Dit soort misverstanden 
maakt het er natuurlijk niet gemakkelijker op, maar al met al 
blijven we toch positief.”
Ondanks alle zorgen gaat het vooralsnog dus goed met het be-
drijf en kan Gerwin nog altijd terecht op Daeldersplak. Iedere 
dag arriveert hij om negen uur, of uiterlijk kwart over negen, 
maar niet later, want je moet wel op tijd komen. Hij vindt het 

leuk om te kleien, vertelt hij, maar 
hij schildert ook graag. De deelne-
mers krijgen niet zozeer les, maar 
wel begeleiding. Er wordt gepraat 
over het werk. Zo leren de deelne-
mers hun eigen vormtaal ontwik-
kelen. Gerwin maakt zowel dingen 
‘uit zijn hoofd’ als naar een voor-
beeld. Er is een bibliotheek in het 
gebouw, met daarin allerlei boeken 
over kunst, natuur, etc. Hierin staan 
mooie foto’s die als inspiratiebron 
kunnen dienen bij het schilderen of 
kleien.
Gerwin laat graag zien wat hij ge-
maakt heeft. Als eerste een sfeer-
vol schilderij, naar Edward Hopper, 
de Amerikaanse schilder die vooral 
bekend is van zijn schilderijen van 
mensen en gebouwen in ‘de gro-
te stad’, met een vervreemdende, 
eenzame sfeer. Een wat onge-
woon onderwerp voor Gerwin, 
want meestal kiest hij dieren of 
landschappen als model. En als hij 
iets uit zijn hoofd maakt, zijn het al-
tijd een huis en een boom. Steeds 
hetzelfde, maar toch iedere keer een beetje anders. Gerwin 
vindt het belangrijk dat het goed lijkt: hij werkt heel precies en 
gedetailleerd. Zo zijn bij zijn keramieken huisjes alle dakpannen 
stuk voor stuk zichtbaar. En in zijn schilderij van een koe in de 
wei heeft hij ontelbare grassprieten zorgvuldig vormgegeven. 
Momenteel werkt hij aan een schilderij van een insect, een 
soort libel lijkt het. De achtergrond steekt prachtig af tegen de 
ene vleugel, die al klaar is. Hij heeft het die ochtend best druk 
gehad, want hij had ook dienst in de kantine. Om half twaalf 
moest hij de tafel dekken voor de gasten, die zouden komen 
eten. Elke vrijdagmiddag kan namelijk iedereen die dat wil in 
Daeldersplak terecht voor een warme maaltijd, die door de 
deelnemers (onder begeleiding) wordt gemaakt. Vegetarisch, 
bereid met verse groenten en fruit, zoveel mogelijk lokaal inge-
kocht en voor een zeer lage prijs.
Gerwin houdt wel van bedrijvigheid. Als hij niet bezig is met 
schilderen of keramiek, zoekt hij praktisch werk. Klussen, lekker 
bezig zijn. Hij veegt bv de stoep, hij doet mee met afval rapen 
in het dorp én hij houdt de tuin bij. Daar is Daeldersplak erg blij 
mee. En het dorp vaart er ook wel bij.
Het is leuk om te horen hoe het creatieve werk van de deelne-

mers zijn weg naar buiten vindt. Zo heeft de plaatselijke Spar 
twee glazen schappen in de winkel geïnstalleerd, waarop kera-
miek uit Daeldersplak wordt gepresenteerd. ‘Voor kijkplezier’, 
volgens Gerwin. Dat klopt, maar ook om te verkopen. Elke 
twee maanden wordt er een nieuwe selectie gemaakt, waar-
bij Gerwin ook een stem heeft. Toevallig komen er binnenkort 
twee huisjes van zijn hand bij te staan. En in 2013 waren er 
in het gemeentehuis (in Buitenpost) schilderijen te zien bij de 
tentoonstelling rond de kroning van koning Willem- Alexander, 
gemaakt door deelnemers van Daeldersplak.
Betty wijst me tot slot nog op de bijzondere kunstuitleen, waar 
Daeldersplak lid van is: Special Arts Nederland. Deze landelij-
ke kunstuitleen in Amersfoort richt zich op beeldende kunst en 
dichtkunst van mensen met een beperking. (www.specialarts.
nl) Ook van Gerwin is er keramisch werk in de collectie op-
genomen. Zo’n connectie kan heel stimulerend zijn. Vorig jaar 
organiseerde Special Arts bijvoorbeeld een actie gedichten 
schrijven en een aantal deelnemers van Daeldersplak, onder 
wie Gerwin, deed daar aan mee.
Nee, de televisie staat niet zo heel vaak aan bij Gerwin. Hij is 
liever bezig.

Inspirat ie
door Ineke Mooijweer Gerwin Vrijhof - elke dag lekker bezig zijn

Gerwin Vrijhof met een zelfgemaakt schilderij (foto: Ineke Mooijweer)

Nieuwbouw supermarkt Poiesz



Als u in Buitenpost zoekt naar een groot pand met Neonletters Jurjen Dijkstra op de 
gevel, dan zult u het niet vinden. Geen kapsones, doe maar gewoon en daar past 
geen opschepperij of grootsheid bij. Jurjen doet vanuit huis en zijn voorraadschuur alle 
voorkomende werkzaamheden op het gebied van waterleiding, centrale verwarming 
(aanleg, vervanging en onderhoud), gas en elektra, sanitair. Voor zowel nieuw- als ver-
bouw en een algehele renovatie kunt u terecht bij Installatiebedrijf Jurjen Dijkstra, geen 
bedrijf met een 9 tot 5 mentaliteit, want bijvoorbeeld op zaterdag kunt u ook zijn hulp 
inroepen en zijn slogan luidt: Snelle service tegen een lage prijs! In principe kunt u Jur-
jen vragen voor hele grote klussen die aan uw pand moeten gebeuren, want er is een 
nauwe samenwerking met de plaatselijke aannemer Henk Kazimier op Industrieterrein 
De Swadde. ¨Eendracht maakt macht¨ en dat telt ook in dit geval, de beide mannen 
kunnen bijvoorbeeld samen een badkamer verbouwen, een toilet of keuken betegelen, 
kozijnen vervangen enzovoort. Na twaalf jaar in loondienst te hebben gewerkt en daar 
de nodige ervaring te hebben opgedaan, is Jurjen Dijkstra vorig jaar met een handvol 
diploma´s officieel als zelfstandige begonnen en de redactie wenst hem veel succes 
met de onderneming, zijn telefoonnummer is: 06-15 344 167.

Jurjen Dijkstra voor zijn eigen bus (eigen foto)

Installatiebedrijf Jurjen Dijkstra

Bedri jv igheid
door Piet Pettinga
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Reis je even mee? In het ge-
loof dat het een goed jaar 
wordt… En dat iedere bocht 
er van ook in schoonheid 
genomen kan worden. Dat 
diepe afgronden steeds een 
steunzijde hebben. En geluk 
als een mooie bloem iedere 
dag komt kleuren. Dat gr ij-
ze dagen ook mooi mogen 
zijn. En sfeer steeds je har t 
wat komt ver warmen. Dat 
ijs op positieve wijze wordt 
doorbroken. En jouw huis 
een kasteel van geborgen-
heid blijf t . Dat even stoom 
af blazen je de pracht van het 
leven laat ontdekken. En dat 
vriendschap, respect of liefde 
kr ijgen nooit een br ug te ver 
is .  Dat br uggen bouwen in 
2015 ook een kunst blijf t . Dat 
woeste rivieren steeds in het 
juiste spoor worden geleid. 
En hoe diep en onoverkome-
lijk het water soms ook kan 
zijn, het leven geen eenzame 
weg wordt. En donkere tijden 
worden verdreven met kleur. 
Dat eenvoudige pracht je 
pad mag kr uisen. En de da-
gen worden gekleurd in een 
natuurlijke pracht. Gewoon 
gelukkig kunnen ademhalen 
door het leven. En alle zorgen 
achter je laten. Wat er ook in 
2015 valt? Van ons kr ijg je nu 
al deze warmhar tige wens: 
Een pr ima 2015 met veel 
mooie momenten in zo goed 
mogelijke gezondheid.

Brimzen 
praat

Bûtenposters om utens
 Jan Pieter Tuinstra

Toen Jan Pieter Tuinstra in 1989 afscheid nam 
van het Lauwers College in Buitenpost vertrok 
hij naar Breda, naar de Kunstacademie aldaar. 
Dat was al heel vroeg in zijn leven het doel dat 
hem voor ogen stond. Hij wilde regisseur wor-
den en dat werd hij ook na een studie van vijf 
jaar. Halverwege de opleiding veranderde hij 
voor een deel van richting: zijn visuele oplei-
ding werd een audio-visuele studie. Hij wilde 
niet alleen regisseren, maar ook zelf het beeld 
maken, zelf de camera hanteren. Toen hij na 
zes jaar afstudeerde (hij plakte er nog een jaar 
aan vast), ontving hij meteen de prijs voor de 
beste studentenfilm! Hij reisde naar Hilversum 
en kreeg daar opdrachten om documentaires 
te maken voor de publieke omroep. Beter kon 
het niet. Naast zijn eigen projecten, die hij re-
gisseert en tegelijk ook filmt, werkt hij sinds-
dien vooral als documentaire cameraman voor 
NPO 2, wat hem naar alle uithoeken van de 
wereld brengt. Creatief bezig zijn eist nogal 
wat van de maker. Jan Pieter kwam er achter 
dat de dubbelrol van regisseur èn cameraman 
vaak moeilijk te combineren is. Hij maakte 
een keuze en koos helemaal voor de camera. 
Sindsdien zijn Jan Pieter en zijn camera onaf-
scheidelijk van elkaar. 
Hij kreeg diverse grote opdrachten, zoals het 
filmen van de serie met Menno Bentveld over 

de val van de muur tussen Oost en West Duits-
land, nog niet zo lang geleden op de televisie 
te zien. Misschien herinnert de lezer zich ook 
nog de documentaire over de onafhankelijk-
heidsstrijd in Noord Ierland. Jan Pieter zag 
hoe in Belfast zelfs kinderen niet beter weten 

dan dat ze in oorlog 
leven. Wie filmt, ziet 
de dingen van dicht-
bij en dat kan con-
fronterend zijn. ‘Ik 
wist niet dat iets zo 
afschuwelijk kan zijn’, 
zegt Jan Pieter, ‘ze 
willen zelfs de muren 
tussen beide partijen 
nog hoger maken…’ 
Nog een andere er-
varing, misschien 
nog gruwelijker, is 
wat hij in Noordwest 
Afrika zag. In Marok-
ko en Zuid Algerije is 
een kilometerslange 
muur in de woestijn 
gebouwd. Hij is nòg 
niet lang genoeg om 
aan zijn doel te be-
antwoorden – het 
voorkomen dat men-
sen in of uit Marokko vluchten, het oude Polis-
arioverhaal uit de jaren ’70. In Algerije wonen 
130.000 mensen, vier generaties ondertussen, 
in vluchtelingenkampen. Jan Pieter reist daar 
samen met een team naar toe. Hij verdiept zich 

in de problematiek, 
probeert zich voor te 
stellen hoe het voor 
de mensen is in zo’n 
moeilijke omstan-
digheid te moeten 
leven. Soms slaapt 
hij bij mensen in hun 
tent, er is geen elek-
triciteit – hoe moet 
hij zijn apparatuur 
opladen? Hoe stelt 
hij zijn camera veilig? 
Bij het binnenkomen 
van Marokko stond 
hij al duizend ang-
sten uit. Hij moest 
zijn camera afgeven 
aan de douane…. de 
douanes in Marokko 
zijn gewapend….  ‘Ik 
bleef treuzelen aan 
de balie’, vertelt Jan 

Pieter, ‘in de hoop dat de ‘baas’ langs zou ko-
men, die zou zeggen: geef die camera terug. 
Er kwam een baas, maar die wilde hetzelfde 
als de anderen: ik moest hem een bankje  toe-
schuiven!  Na een telefonische toestemming 
van de minister kreeg ik mijn camera terug…  

Jan Pieter werkt op dit moment mee aan 
een langlopende serie over de Nederlandse 
geschiedenis van de 19e eeuw.‘ Daar leer ik 
ontzettend veel van’, zegt hij. In april komt de 
eerste aflevering op t.v. ‘
Jan Pieter: ‘Ik leer veel door me open te stel-
len voor de problemen van mensen. Soms is 
dat heel heftig.  Ik leer de wereld van een an-
dere kant zien. De mensen die ik in de kampen 
ontmoette, wilden graag hun verhaal kwijt. 
Misschien is daarnaar luisteren iets wat ik voor 
hen kan doen, verder sta ik machteloos. Toch 
heb ik altijd een opdracht en dat is: ergens een 
zo goed mogelijke film van maken’. 
Jan Pieter Tuinstra woont in Amsterdam, in de 
Watergraafsmeer. Hij woont samen en heeft 
een dochter van elf en een zoon van acht jaar.  
‘Daar waar we nu wonen is eigenlijk ook een 
dorpsleven, net als in Buitenpost’, zegt Jan Pie-
ter, ‘met schoolgaande kinderen  en sportclubs 
is het sociale leven veelal hetzelfde. Maar hier 
heb ik het voordeel in de stad te zitten waar 
ook mijn vrienden zijn. Al mijn studievrienden 
uit Breda wonen ondertussen in Amsterdam, 
plus al die mensen met wie ik op mijn werk te 
maken krijg en die in de creatieve sector wer-
ken, zoals ik. Toch ben ik blij dat mijn familie 
in Friesland woont. Het zou heel gek zijn om 
geen eigen plek te hebben om naar terug te 
gaan in Friesland.

Jannie Jensma

Jan Pieter maakt filmopname in een vluchtelingen tent (eigen foto)

Jan Pieter aan het filmen, de camera ingepakt tegen het Saharazand (eigen foto)

4 april: Eerste openingsdag
5 en 6 april: Pasen: beide dagen geopend van 12.00 tot 17.00 uur.
27 april: Koningsdag: Leuke activiteiten voor de kinderen in en rond de speel-
tuin. Open van 10.00 tot 17.00 uur.
24+25 mei: Pinksteren: beide dagen geopend van 12.00 tot 17.00 uur.
11 juli: Open Imkerijdag: met o.a. rondleidingen naar de bijenstal en demon-
straties.
5 augustus: Natuurmarkt: Voor de 25e keer organiseren we deze grote, druk 
bezochte  markt die volledig in het teken staat van natuurbeleving en natuur-
producten. Open van 10.00 tot 17.00 uur. Gratis toegang tot onze tuinen.
11 september: Nationale Nachtvlindernacht. Onder begeleiding van leden van 
de Vlindervereniging Friesland zien we welke nachtvlinders er op het witte 
doek bij de kwiklamp landen. Andere vlinders komen af op de speciale honing 
die op de bomen wordt gesmeerd. Gratis entree.
10 oktober: Oogstdag & Fruitshow: o.a. markt met kwaliteitsproducten, pom-
poensnijden voor kinderen, proeverij pompoensoepen. Pompoenenshow. Dit 
is de laatste openingsdag van het seizoen 2015. Open van 10.00 tot 17.00 uur.

Zondagmiddagwandeling: 
Van mei tot en met september organiseren wij iedere zondagmiddag om 
14.00 uur een wandeling met een gids. Kosten € 1,00 (naast entree). Maxi-
maal 15 deelnemers. Opgave bij de kassa.

Avondwandeling met gids:
In 2015 zijn er avondwandelingen op 21 mei, 25 juni en 27 augustus.  Na af-
loop zelfgeplukte kruidenthee drinken. Winkel en verkooptuin geopend voor 
deelnemers. Aanvang 19.00 uur. Aanmelding via info@dekruidhof.nl is ge-
wenst.

Meer activiteiten van De Kruidhof staan in de Agenda op onze site www.de-
kruidhof.nl (o.a. workshops met kruiden, kookworkshops). De agenda wordt 
regelmatig aangevuld met nieuwe activiteiten.

De Kruidhof: Vaste evenementen 2015

Oud worden in deze tijd

Het is gewoon niet voor te stellen
je moet met een mobieltje bellen
je kun er ook een tekst op lezen
je moet altijd bereikbaar wezen
en dat kan dus niet gewoon
met een vaste telefoon

Wil je een treinkaartje kopen
nee, niet naar de balie lopen
daar is niemand meer te zien
je kaartje komt uit een machien
Je moet dan overal op drukken
in de hoop dat het zal lukken
Pure zenuwsloperij
want achter zie je een lange rij
kwaad en tandenknarsend staan
want de trein komt er al aan.

Bij de bank wordt er geen geld 
meer netjes voor je uitgeteld
want dat is tegen de cultuur
nee, je geld komt uit de muur
Als je maar de code kent
Anders krijg je nog geen cent
Om je nog meer te plezieren
mag je internetbankieren
Allemaal voor jouw gemak
Alles onder eigen dak
Niemand die er ooit om vroeg
Blijkbaar is het nooit genoeg

Man, man, wat een geploeter
alles moet met een computer
anders sta je buitenspel
op www en punt.nl
vind je alle informatie
Wie behoed je voor frustratie
Als dat ding het dan niet doet
dan word je toch niet goed
Maar dan roept men dat je boft
je hebt toch zeker Microsoft.
Ach, je gaat er onderdoor
Je raakt gewoon van ’t spoor
Oud worden in deze tijd
dat is geen kleinigheid.

Weer Repair Café op 7 februari

Op 7 februari zijn we weer vanaf 13.00 uur aanwezig in It Koartling, voor al-
weer het tweede Repair Café van 2015. Hoewel het begrip Repair Café nog 
geen 5 jaar bestaat, zijn er inmiddels meer dan 260 Cafés in Nederland, waar-
van 18 in Friesland. Het succes gaat zelfs nog verder, omdat het idee ook 
buiten Nederland is opgepakt, met als gevolg dat er wereldwijd al meer dan 
700 Repair Cafés zijn! En dat is natuurlijk prachtig, met zijn allen kunnen we 
zorgen dat er steeds meer duurzame spullen op de markt komen en dat de 
weggooi maatschappij wordt terug gedrongen. 
Een product dat nogal bijdraagt aan de weggooi maatschappij is de Senseo. 
Die gaat helaas nog al eens stuk. Toch kunt u ook zelf zorgen dat het apparaat 
langer mee zal gaan. En dat begint met goed onderhoud. Het tijdig ontkal-
ken is daar een belangrijk onderdeel van. Helaas blijken nogal wat mensen 
uit gewoonte te ontkalken met azijn. De Senseo kan hier echter niet tegen!. 
Gebruik een middel op basis van citroen zuur voor het behoud van uw Sen-
seo. Mocht zich onverhoopt toch een storing voordoen, kom dan langs bij het 
Repair Café. We hebben al vele Senseo’s gerepareerd!
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Aanhoudende werkloosheid: netwerkcafé 
Nederland lijkt te ‘ontdallen’. Volgens een aantal eco-
nomen heeft ons land het dieptepunt van de crisis in-
middels achter zich gelaten. Volgens anderen hebben 
we echter nog jarenlang te maken met recessie en de 
gevolgen daarvan.
Bovendien voorspellen velen dat economische groei 
niet langer vanzelfsprekend leidt tot herstel van de 
werkgelegenheid. Zo zullen verdergaande automati-
sering en robotica waarschijnlijk bijdragen aan econo-
mische groei, maar leiden zij mogelijk óók tot verdere 
afname van het aantal banen.
Er wordt daarom voorzichtigheidshalve gesproken van 
‘banenloze groei’.
Net als veel andere maatschappelijke organisaties 
heeft ook It Koartling al langere tijd aandacht voor de 
gevolgen van de afnemende werkgelegenheid en het 
permanente karakter ervan.
Veel dorpsgenoten worden reeds geconfronteerd met 
de ingrijpende gevolgen van het niet (meer) hebben 
van een baan. De werkloosheid raakt alle leden van het 
getroffen gezin en zorgt (bovenop de fi nanciële gevol-
gen) voor veel stress. Jongeren zonder baan hebben 
bovendien vaak onoplosbare schulden. Hen wordt de 
mogelijkheid onthouden om een toekomst op te bou-
wen.
De burgemeester van Achtkarspelen hield begin deze 

maand tijdens zijn nieuwjaarstoespraak nadrukkelijk re-
kening met het scenario dat er in de nabije toekomst 
niet langer voor iedereen een baan zal zijn. Hij staat in 
die opvatting allerminst alleen.
Om die reden is het idee opgevat om in Buitenpost (in 
navolging van veel andere plaatsen) te starten met een 
‘netwerkcafé’ voor mensen zonder werk. Het beoogde 
café zal niet alleen een ontmoetingsplaats zijn, maar 
ook een plek waar mensen zonder werk met hun pro-
blemen terecht kunnen, waar advies wordt gegeven, 
waar kan worden genetwerkt en waar inspiratie kan 
worden opgedaan. Het netwerkcafé is tevens bedoeld 
om mensen die al langer zonder werk zitten weer te 
activeren, bijvoorbeeld via vrijwillige inzet.
In voorbereiding op het netwerkcafé wordt op dit mo-
ment samenwerking gezocht met verschillende maat-
schappelijke organisaties en overheidsinstellingen. Er 
is inmiddels al één Buitenposter zonder werk die de 
organisatie van het netwerkcafé op zich heeft geno-
men. Die kan dat natuurlijk niet in z’n eentje. Daarom 
wordt nog een aantal mensen gezocht om gezamenlijk 
de voorbereiding en organisatie van het netwerkcafé 
ter hand te nemen. Belangstellenden kunnen reageren 
via de website van het Vrijwilligerssteunpunt: vsp-bui-
tenpost.nl.

Nederland telt een kleine half miljoen zorgvrijwilligers: 
zij geven persoonlijke zorg en ondersteuning aan men-
sen in kwetsbare situaties. Deze vrijwilligers doen hun 
werk belangeloos en onbetaald, omdat ze er zelf voor 
kiezen.
Door de veranderingen in de zorg wordt er niet alleen 
een groter beroep gedaan op vrijwilligers, maar is er 
ook sprake van verzwaring omdat het steeds vaker 
gaat om mensen in complexere situaties.
Daarbij wordt er voortaan eerst naar gekeken of het 
eigen sociale netwerk (familie, vrienden, buren) kan 
bijspringen. Pas daarna komt de professionele zorg of 
ondersteuning in beeld.
Mantelzorgers en vrijwilligers zijn een onmisbaar on-
derdeel van ons stelsel van langdurige zorg schrijft 
staatssecretaris Van Rijn in de Voortgangsbrief in-
formele zorg aan de Tweede Kamer op 11 november 
2014. In de brief doet hij onder meer een oproep aan 
professionals om (nog) beter samen te werken met 
mantelzorgers en vrijwilligers.
Bovendien moet er nog heel wat worden georgani-
seerd opdat mantelzorgers en vrijwilligers op een 
verantwoorde manier zorg en ondersteuning kunnen 
(blijven) geven aan hun naasten en mensen die steeds 
langer thuis wonen. Dat vraagt o.a. om een goede on-
dersteuning, met oog voor de mogelijkheden én de 
grenzen van vrijwilligerszorg. Belangrijk uitgangspunt 
daarbij is dat vrijwilligerszorg nooit verplicht mag zijn.
 Tegen deze achtergrond zoekt It Koartling in samen-
werking met andere plaatselijke organisaties, profes-
sionals en de gezamenlijke kerken naar mogelijkheden 
om in Buitenpost ‘buurthulp’ te organiseren. Bij buur-
thulp gaat het om een bewonersnetwerk voor onder-

linge hulp- en dienstverlening. Deze hulp kan gaan om 
‘even iemand uit de brand helpen’, bijvoorbeeld met de 
tuin of een boodschap. Maar óók hulp die complexer is 
of langer duurt. Buurthulp is een vorm van informele 
zorg die het midden houdt tussen mantelzorg en vrij-
willige zorg en past in de trend dat wij, als burgers, 
meer voor elkaar zullen moeten gaan doen.
De start van het Vrijwilligerssteunpunt (VSP) Buiten-
post in het najaar van 2014 is in deze context niet 
geheel toevallig. Het steunpunt is namelijk de aange-
wezen organisatie voor de nodige coördinatie en de 
een-op-een bemiddeling van vraag en aanbod op het 
gebied van buurthulp.
 Naast de wenselijke organisatie van buurtzorg verdie-
nen ook vrijwillige thuiszorg, buddyzorg en terminale 
zorg de aandacht van de lokale ‘mienskip’ – dus van 
ons allemaal. Zo kan er op dit moment reeds zowel 
thuis als in de woonzorgcentra een beroep worden ge-
daan op een geschoolde vrijwilliger van de Vrijwilligers 
Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ). Thuiszorg De Friese 
Wouden kan u daarover meer informatie verstrekken.
De Stichting AanZet uit Leeuwarden voorziet in een 
maatjesproject (buddyzorg). De organisatie wordt 
(nog) gesubsidieerd door de gemeente Achtkarspelen 
om mensen die door hun psychische kwetsbaarheid 
weinig tot geen sociale contacten hebben, een steun-
tje in de rug te bieden. Zoals aangegeven beperkt het 
maatjesproject van AanZet zich tot mensen met een 
psychische achtergrond (‘GGZ-cliënten’).

Wilt u meedenken en meepraten over de organisatie 
van buurthulp in Buitenpost? Meldt u zich dan nu aan 
via e-mail: vrijwilligerswerk@itkoartling.nl

Aandacht voor informele zorg en buurthulp

Buitenpost telt een aantal 
buurtverenigingen – bewo-
ners die gezamenlijk opko-
men voor de belangen van de 
buurt, zich bekommeren om 
het wel en wee van buurtge-
noten en namens de buurt 
contacten onderhouden met 
de gemeente.
Hoewel de meeste Neder-
landers graag in hun buurt 
(dorp) willen blijven wonen 
en hopen daar oud te kunnen 

worden, hebben buurtverenigingen het al langere tijd moeilijk. Dit geldt 
vooral voor de wat grotere dorpen. Ook in Buitenpost zijn er inmiddels 
enkele buurtverenigingen gestopt. De redenen daarvoor zullen per situ-
atie verschillen, maar een algemene tendens is dat veel mensen weinig 
meer hebben met de door hen als ‘oubollig’ ervaren buurtverenigingen 
en buurtcomités. De ‘ouderwetse’ buurtvereniging lijkt haar langste tijd 
gehad te hebben.
Zijn buurtverenigingen daarom ten dode opgeschreven? Welnee! Er volop 
ruimte voor de buurtvereniging ‘nieuwe stijl’. Een actieve vereniging die 
inzet op ontmoeting, versterking van de sociale cohesie en invulling van 
de taken die de kanteling in de samenleving met zich brengt. Denk daarbij 
aan de organisatie van buurthulp (zie elders op deze pagina). De buurt-
vereniging ‘nieuwe stijl’ zou je een beetje kunnen beschouwen als een 
‘mini-koartling’: een organisatie voor sociaal-cultureel werk in het klein. 

Hoe dan ook: iedere buurtvereniging mag haar eigen koers bepalen en zal 
dat ook zeker doen. Maar het zou goed zijn wanneer buurtbewoners de 
komende weken eens gezamenlijk stilstaan bij de vraag wat zij voor elkaar 
kunnen betekenen in het licht van de transities in het sociaal domein. 
Vervolgens nodigt het bestuur van It Koartling de buurtverenigingen later – 
in het voorjaar – graag uit om samen over het een en ander van gedachten 
te wisselen.

Nieuwe kansen voor de ‘mini-koart-
lings’ in het dorp

In It Koartling vindt u het Vrijwilligerssteunpunt (VSP) voor Buitenpost en 
omstreken. Op dit moment heeft het steunpunt de volgende vacatures 
voor vrijwilligers:

1. Begeleider scholiereninloop, It Koartling.
2. Vrijwilliger Techniekclub voor kinderen, It Koartling.
3. Vrijwilliger Kinderclub, It Koartling.
4. Vrijwilliger Timmerclub voor kinderen, It Koartling.
5. Begeleider avondactiviteiten voor kinderen, It Koartling.
6. Begeleider avondactiviteiten voor jongeren, It Koartling.
7.  Leidinggeven activiteiten Scouting de Brimzen 
  op zaterdagochtend.
8. Leidinggeven activiteiten Scouting de Brimzen 
  op zaterdagmiddag.
9. Begeleiders voor Roefeldag 2015 in Buitenpost.
10. Lid van het bestuur, It Koartling.
11. Collectanten Nationaal Fonds Kinderhulp 2015, It Koartling.
12. Webbeheer non-profi torganisatie(s), VSP /It Koartling.
13. Vrijwilliger voor de kringloopwinkel, WerkPro/Raderwerk.
14. Vrijwilliger voor het sorteren en selecteren van gebruikt textiel,  
  WerkPro / Raderwerk.
15. Gastvrouw-gastheer, zwembad de Kûpe.
16. Gastvrouw-gastheer scholiereninloop, It Koartling
17. Gastvrouw-gastheer algemene inloop, It Koartling.
18. Gastvrouw-gastheer voor de Vrijwilligersmarkt Buitenpost 
  op 20 en 21 maart 2015, VSP / It Koartling.
19. Baliemedewerker museum, entree en winkel, De Kruidhof.
20. Intercedent (bemiddelaar / consulent) vrijwilligerswerk, 
  VSP / It Koartling.
21. Vrijwilliger voor het invullen van belastingaangiftes,   
  SUSKA Buitenpost.
22. Ervaren tuinmedewerkers, De Kruidhof.
23. Klusjesman /-vrouw, It Koartling.
24. Vrijwilliger voor de organisatie van de Vrijwilligersmarkt 
  Buitenpost op 20 en 21 maart 2015, VSP / It Koartling.
25. Routeuitzetter Swaddekuier.
26. Vrijwilliger voor het organiseren van Roefeldag 2015 
  in Buitenpost, It Koartling.
27. Vrijwilligers voor het organiseren van een ‘netwerkcafé’ voor  
  mensen zonder werk, It Koartling.
28. Vrijwilligers voor de organisatie van de collecte voor het 
  Nationaal Fonds Kinderhulp 2015, It Koartling.
29. Vrijwilligers die willen meedenken over de organisatie van 
  buurthulp in Buitenpost, It Koartling.
30. Rondleiders voor Botanische Tuin, De Kruidhof.
31. Medewerker van het vrijwilligerssteunpunt, VSP / It Koartling.

Meer informatie over de vacatures op de website van het Vrijwilligers-
steunpunt: vsp-buitenpost.nl.

Wekelijks spreekuur.
Iedere maandag tussen 14.00 en 16.00 uur houdt het VSP spreekuur voor 
iedereen die op zoek is naar vrijwilligerswerk. U kunt dan ook inlichtingen 
en advies vragen. Wilt u er zeker van zijn dat de medewerkers van het 
VSP alle tijd voor u hebben, maak dan tijdig een afspraak. Kunt u niet op 
maandagmiddag? Geen probleem! We zoeken dan samen naar een ander 
moment.

Actueel overzicht van vacatures bij 
het Vrijwilligerssteunpunt

Geef het kind bouwstenen voor geluk
Het Nationaal Fonds 
Kinderhulp zet zich 
in voor kinderen 
die door armoede 
of een moeilijke 
situatie thuis aan 
de zijlijn van onze 
maatschappij staan. 
Kinderhulp gunt 
hen een betere toe-
komst en geeft ze 
bouwstenen om te 
kunnen werken aan 

hun eigen geluk. Ook sociaal-cultureel centrum It 
Koartling wil graag iets voor deze kinderen doen en 
heeft zich daarom aan Kinderhulp verbonden. 

Kinderen die aan de zijlijn staan.
Geluk kun je niet kopen. Dat moet je zèlf maken. 
Maar als je opgroeit met armoede en ernstige pro-
blemen thuis, is dat niet eenvoudig. Dan kun je wel 
wat hulp gebruiken. Juist voor deze kinderen, die aan 
de zijlijn van onze maatschappij staan, zet het Natio-
naal Fonds Kinderhulp zich in.

Kinderhulp gunt de kinderen die aan de zijlijn staan 
een betere toekomst en geeft ze bouwstenen om te 
kunnen werken aan hun eigen geluk. Meestal een-
voudige dingen, zoals een fi ets, sport of een dagje 

uit, die echter wèl nodig zijn om de basis te leggen 
voor een gelukkiger leven.

Landelijke collecte.
Van 12 tot en met 18 april 2015 zal er weer voor het 
Fonds worden gecollecteerd. Sta er dan even bij stil 
dat in Nederland op dit moment zo’n 400.000 kinde-
ren in armoede opgroeien. Dat is één op elke tien 
kinderen! Geef daarom aan de collecte van het Nati-
onaal Fonds Kinderhulp.

Vrijwilligers gezocht.
De vrijwilligers van sociaal-cultureel centrum It Koart-
ling dit jaar de collecte in Buitenpost weer coördine-
ren. Daarbij kunnen zij best nog wat hulp gebruiken.
Als vrijwilliger kunt u o.a. helpen om de collecte soe-
pel en succesvol te laten verlopen.
U kunt bijvoorbeeld helpen bij de organisatie van de 
collecte: denk hierbij aan de voorbereiding ervan, 
uitgifte en inname van collectebussen, enzovoort. U 
kunt natuurlijk ook meehelpen als collectant en zo 
uw steentje bijdragen.

Gunt u de kinderen ook een betere toekomst? Meldt 
u zich dan nu aan via e-mail: vrijwilligerswerk@it-
koartling.nl

Meer informatie over de vacatures op de website van 
het Vrijwilligerssteunpunt: vsp-buitenpost.nl.
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Anne’s Ansichten
van Anne van Lune

Deze ansicht is van ongeveer 1908. Het laat ons de Coöperatieve Stoom Zuivelfabriek “Lutjepost” 
aan de Kuipersweg zien. De stapel cokes voor het stoken van de stoommachines ziet u rechts op de 
ansicht. Daar de fabriek niet meer rendabel was, werd deze in 1930 gesloten. In 1932 zat er korte tijd 
een conservenfabriek. In de oorlog was er een noodslachterij gevestigd. In 1947 werd het gebouw 
door A. van de Witte uit Bolsward gekocht en werd het als ‘Timmerfabriek A. van de Witte’ ingericht. 
Na tal van uitbreidingen, en moeilijke en betere tijden, is het bedrijf er nog steeds onder de naam 
‘Houtindustrie Van de Witte’.

Door Dave

januari

De Kruidhof gaat Wild in 2015

Het lijkt nog zover weg 
4 april onze eerste ope-
ningsdag in 2015 , maar 
deze week vonden we 
alweer de eerste kro-
kussen in de tuin. Daar 
gaat mijn har t altijd 
sneller van kloppen. 
We zijn al dr uk met de 
agenda en ons thema 
is dit jaar: De Kr uidhof 
gaat Wild. De agenda 
staat bol van activi-
teiten rondom wilde 
plantjes en kr uiden. 
Hoe kun je ze gebr ui-
ken in de keuken, maar 
ook in je huisapotheek . 
Verder gaan we voor 
het eerst samen met 
meer dan 20 andere 
botanische tuinen in 
Nederland een project rondom Rodelijst Soor ten doen. Rodelijst soor-
ten zijn beschermde planten. Daar moeten we zuinig op zijn met z’n 
allen en we willen het publiek graag ver tellen om welke planten het 
gaat  en waarom ze zo belangr ijk zijn voor het gebied. Dit gaan we doen 
met verhalen, kunst, rondleidingen en work shops. We gaan 20 van deze 
planten zowel binnen als buiten op een bijzondere manier uitlichten. 
Verder organiseren we dit jaar voor het eerst een Midzomernacht fes-
tival voor het dor p op zaterdag 20 juni. Van oorsprong werd deze dag 
altijd gevierd door buren en daarom willen we er graag een buur t feest 
van maken met verhalen, muziek , een groot kampvuur en een barbecue 
met kr uiden uit onze tuinen. Hierover later dit seizoen meer!
We vinden het ook erg leuk om dit seizoen voor het eerst een aantal 
leuke kookwork shops te organiseren in samenwerking met Op ‘e Stal.  
Na een rondleiding en het verzamelen van kr uiden bij De Kr uidhof ga 
je met Hennie Pilat aan de slag in de keuken en maak je de lekkerste 
gerechtjes. Kijk op onze website voor de data en geef je vast op want 
er kunnen per work shop maximaal 12 personen meedoen. Je kunt de 
work shops trouwens ook los boeken voor je eigen gezelschap.
We beginnen het seizoen in het paasweekend in ieder geval met een 
kof f ieconcer t op paasmaandag en een gratis rondleiding langs de Ro-
delijst soor ten.  Ik heb er in ieder geval nu alweer zin in!

Karin Hoogter p
Coördinator De Kr uidhof

Over vijf jaar zal het 75 jaar geleden zijn dat 
de Tweede Wereldoorlog afgelopen was. Een 
moment waarop uitgebreid stil zal worden ge-
staan bij deze bijzondere en ingrijpende peri-
ode uit de wereldgeschiedenis, maar ook die 
van ons dorp. Plaatselijk Belang Buitenpost wil 
deze gelegenheid aangrijpen om een boekje 
uit te geven over de vaak ongewone en ook 
beangstigende ervaringen en indrukken die 
inwoners van Buitenpost in die vijf jaar had-
den. De nadruk zal daarbij minder liggen over 
de historie en het verloop van de oorlog, die is 
al in talloze boeken en fi lms beschreven. Het 
zal des te meer gaan over het persoonlijke da-
gelijkse leven van al de gewone en misschien 
minder gewone Buitenposters. Wij hebben 
al een basis voor het boek in de vorm van de 
artikelenreeks die Jasper Keizer de afgelopen 
jaren in ons blad schreef. Maar er is vast nog 
meer daarover op papier te zetten!
Wij doen daarom een beroep op alle huidige en voor-
malige bewoners om ons van informatie daarover te 
voorzien. Het mag in de vorm van foto’s of geschre-
ven verhalen, maar desnoods kan het schrijfwerk ook 
voor u gedaan worden. Het mag over hele bijzondere 
ondervindingen gaan, maar ook over de kleine dingen 
van alledag die door de oorlog beïnvloed werden. Het 

is wellicht voor ons ook een kans om datgene wat 
er nu nog in het geheugen van ooggetuigen en in de 
vorm van foto’s aanwezig is, vast te leggen en voor de 
toekomst te bewaren. Ook kinderen en kleinkinderen 
van de mensen die het meegemaakt hebben kunnen 
mogelijk een bijdrage te leveren door geërfde foto’s of 
gehoorde verhalen aan te leveren. U kunt contact zoe-
ken en materiaal sturen naar: johkootstra@gmail.com 
of naar Herbrandastraat 11D, 9285NJ Buitenpost.

Oproep ‘Buitenpost in de Tweede Wereldoorlog’

De volgende Binnenste Buiten Post wordt verspreid 
in de week van 23 februari 2015.

De krant niet of te laat ontvangen? Meld het zo snel mogelijk met uw adres bij: 
Piet Pettinga,tel. 540014/06 12325671, e-mail: p.pettinga8@chello.nl

Oorlogsmonument bij Blauwverlaat (eigen foto)

Krokus in januari (eigen foto)

Rectifi catie
Een rectifi catie bij Annes Ansichten in ons decembernummer.
Uit betrouwbare bron vernamen wij dat het niet in 1961,maar kort na de twee-
de wereldoorlog (ongeveer 1946/47) werd veranderd in een politiebureau.




