
Voetbaltweedaagse voor jeugd van 5 t/m 15 jaar in herfstvakantie
Voetbalschool Veerkr88 organiseerde op dinsdag 20 en woensdag 21 oktober een voetbalt weedaagse op spor tpark De Swadde. Tijdens de t wee da-
gen wordt er dezelfde routine gevolgd als een echte voetbalprof. De dag begint om 10.00 uur en duur t tot ongeveer 16 .00 uur met tussen de middag 
een gezamenlijke lunch in de kantine. De kosten bedroegen € 70,- per deelnemer, dat was inclusief t wee dagen voetbaltraining, lunch, teamfoto en 
een compleet voetbaltenue. Er waren heel wat deelnemers aan dit spor tieve gebeuren.
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Van de  redact ie

Mensen en zaken
Als redactie hebben wij kortgele-
den afscheid genomen van Jan-
tsje Oost, alias Janne Ooster woud. 
Gedurende een periode van 12½ 
jaar verraste zij de lezers van De 
Binnenste Buiten Post met haar 
spontane opwellingen of tewel ge-
varieerde gedachten over diverse 
onder werpen. Dat deed ze in het 
Fries, omdat de memmetaal haar 
zeer dierbaar is. Dat bleek ook uit 
haar t ypisch Friese spreekwoor-
den en gezegdes. Zij had moeite 
om met deze rubrieken te stop-
pen. Omdat haar creativiteit op 
dit punt niet stopt, is er met haar 
afgesproken dat ze haar gedach-
ten als dat zo uitkomt in ons blad 
kan blijven ventileren. Dat wordt 
dan wel iets geheel anders. Wij zijn 
benieuwd. In de Mûnewyk woont 
Pieter de Boer sinds kort met zijn 
vriendin. Hij is communicatieme-
dewerker van beroep. Tijdens een 
gesprek met onze redactie is af-
gesproken dat hij als nieuwkomer 
in Buitenpost zijn licht zal laten 
schijnen over dingen die hem in 
ons dorp opvallen. In Buitenpost 
woont thans ook een heuse bos-
wachter, die luistert naar de naam: 
Jakob Hanenburg. Hij is in dienst 
bij Staatsbosbeheer en na een in-
ter view met hem, zoals u die op 
een andere pagina kunt lezen, zal 
hij de komende tijd gaan schrijven 
over de natuur rond Buitenpost. 
Verder zijn wij benieuwd naar de 
plannen over de ont wikkeling van 
het stationsgebied, de Kruidhof en 
de nieuw- en verbouwplannen van 
supermarkt Poiesz. Op 12 oktober 
was er een informatiebijeenkomst 
in het gemeentehuis. In dit of het 
volgende nummer hopen wij daar 
meer over te kunnen vertellen.

Veel van de plannen worden samen 
gefinancierd door de gemeente en 
de Provinsje Fryslân. Het provinci-
ale investeringsfonds voor regionale 
projecten in Noordoost Friesland 
ANNO, droeg al eerder bij in het 
Centrumplan in 2013 en de herin-
richting van de Voorstraat in 2014. 
Deze kostten samen rond 3,5 mil-
joen euro. Daarnaast is er nog ruw-
weg 4 miljoen euro beschikbaar 
voor de herinrichting van het stati-
onsgebied en de omgeving van de 
Kruidhof. Toevalligerwijs past een al 
langer aangekondigde nieuwbouw 
van de danig gedateerde Poiesz-su-
permarkt prima in deze plannen en 
blijkt de gelegenheid ook heel ge-
schikt om binnenkort de Jeltingalaan 
verkeersveiliger te maken.

Nieuwbouw Poiesz-supermarkt
Oorspronkelijk hadden de super-
markten Poiesz en Aldi gezamen-
lijke plannen voor nieuwbouw aan 
de Voorstraat. De Aldi haakte echter 
anderhalf jaar geleden af en vertrok 
afgelopen november uit ons dorp. 
De Poiesz ontwikkelde daarna zelf 
een concept dat begin dit jaar werd 
gepresenteerd. Maar dit bleek op 
weerstand van bewoners van de Ju-
lianalaan en Schoolstraat te stuiten. 
Grootste pijnpunt was dat hierin nog 
steeds het bevoorradingsverkeer 
door de beide straten geleid zou 
worden. Een creatieve aanpassing 
van het plan door de gemeente en 
Poi-mar biedt nu uitkomst. De nieuw 

te bouwen winkel zal hierin directe 
buur van de PKN-kerk worden. Er 
wordt plaats gemaakt door de sloop 
van de leegstaande bedrijfsruimte 
van Bremer Installaties. Het woon-
huis van Noordhof, recht tegenover 
de voormalige pastorie, blijft voorlo-
pig staan en zal in de toekomst na 
sloop alsnog ruimte maken voor 
boomaanplant. Op de informatie-
avond liet de gemeente ruwe schet-
sen van de inrichting van de directe 
omgeving en ging daarover met 
omwonenden in overleg. Het bleek 
dat veel voorstellen in goede aarde 
vielen en geen onoverkomelijke be-
zwaren opriep. De gemeente hoopt 
daarom dat de nog komende proce-
dures vlot zullen gaan verlopen.

Het stationsgebied
Al in oktober 2008 besloot de raad 
van Achtkarspelen tot een grote 
upgrading van het Stationsgebied. 
In 2009 volgde al een voorschot 
hierop door de aanleg van 60 par-
keerplaatsten ten noorden van het 
station maar de verdere planont-
wikkeling verliep minder spoedig. 
Het nu gepresenteerde plan laat in 
hoofdlijnen al eerder aangekondigde 
ideeën zien. Aan de noordkant van 
het spoor komen er, waarschijn-
lijk al deze winter, nog eens rond 
150 parkeerplaatsen bij en ook een 
tweede fietsenstalling. De nieuwe 
parkeerruimte moet de parkeerdruk 
van de te verwachten toenemende 
bezoekersaantallen aan de Kruidhof 

ontlasten. Ook zal daarmee parkeer-
overlast voor omwonenden aan de 
Julianalaan, Schoolstraat en Berken-
laan grotendeels hopelijk verdwij-
nen. De voetgangersbrug over het 
spoor zal praktisch uitgevoerd wor-
den en direct westelijk van het sta-
tionsgebouw worden geplaatst. Het 
stationsplein wordt verkeersluwer 
en de meeste daar nu aanwezige 
parkeerplekken verdwijnen, afgezien 
van enkele voor gehandicapten. Het 
parkeerveld aan de oostkant zal in 
de toekomst alleen nog beschikbaar 
voor de gemeente-ambtenaren zijn. 
Voor recreatieve bezoekers komen 
er nieuwe voetgangersroutes van 
het station en het centrum naar de 
Kruidhof, voorzien van in de grond 
aangebrachte wegwijzende zwerf-
keien. Daarbij ontstaan ook open 
zichtlijnen van De Kruidhof naar het 
station en naar het dorpscentrum. 

De Kruidhof
Ook in de museumtuin aan de 
Schoolstraat zal danig geïnves-

teerd worden. Stip op de horizon 
is 2018, wanneer De Kruidhof een 
‘buitenpost’ wordt van de Kulturele 
Haadstêd als onderdeel van het pro-
gramma met het project ‘Silence of 
the bees’. En wordt ook toegewerkt 
naar dat moment in een samenwer-
kingsproject van De Kruidhof, het 
IJstijdenmuseum en de Vereniging 
Noardlike Fryske Wâlden. Resultaat 
moet zijn dat de tuin voortaan ook de 
recreatieve toegangspoort naar de 
noordelijke Friese Wouden zal gaan 
vormen. Wil dit slagen dan zal er nog 
hard gewerkt moeten worden.

Jeltingalaan
Terloops wordt nog gemeld dat be-
gin 2016 de Jeltingalaan aangepakt 
gaat worden ten behoeve van meer 
verkeersveiligheid. Ondermeer zul-
len de huidige bomen worden ge-
rooid en nieuwe tussen het voetpad 
en de weg aangeplant. Voetgangers 
en autoverkeer worden daardoor 
meer gescheiden.

Het gebied rond het station en de verbindingsroute van het station 
naar De Kruidhof en van daar naar het centrum van ons dorp gaat 
grootschalig op de schop. Op zich is dit geen nieuws, de laatste ja-
ren hebben wij al vaker hierover verteld. Wat op de gemeentelijke 
informatie-avond van 12 oktober wel verraste was de oplossing die 
blijkt te zijn gevonden voor een probleem rond de nieuwbouw van 
supermarkt Poiesz. En ander nieuws was dat op korte termijn ook 
de Jeltingalaan heringericht gaat worden.

De plannen rond het stationsgebied, De Kruidhof en Poiesz
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Zaterdag 26 september was het 
weer zo ver! De tweede burendag 
van de Bernhardlaan werd een feit. 
De organisatie had weer een mooi 
programma opgezet. Zo werden 
de Berhardlaanbewoners ‘s mid-
dags om half drie verwelkomt in 
de Fonteinkerk met een bakje kof-
fie en een lekker stuk oranjekoek! 
Hans de Vries (voorzitter van de 
buurtvereniging) opende deze dag 
met een welkomstwoord en pre-
senteerde het nieuwe logo van de 
Bernhardlaan. Aansluitend lag bui-
ten een grote stapel hout te wach-
ten waar we als buurtgenoten mee 
aan de slag konden gaan. Het doel 
was om mooie kerstbomen van hout te maken welke 
we willen gebruiken om tijdens de donkere dagen van 
december de Bernhardlaan te verlichten. De sfeer zat 
er meteen goed in en er werd flink geklust en geknut-
seld. Uiteindelijk zijn er veertien mooie verschillende 

bomen in elkaar gespijkerd en geschroefd. Rond vijf 
uur kwam de slager met vlees en werd de dag afge-
sloten met een gezellige barbecue!De organisatie kan 
terug kijken op een geslaagde burendag en zal weer 
brainstormen voor een leuk plan voor volgend jaar!

Burendag Bernhardlaan

De foto

Drijvende lege bier- en breezerflesjes in de vijver ten noorden van de Lange Schoor. Een 
nieuwe kunstvorm? Een drijvend offer aan Bacchus, de Romeinse god van de wijn? De 
ter plekke geplaatste picknicktafel is inmiddels deels door brand verwoest. De gemeen-
schap mag straks voor de kosten van dit vuuroffer opdraaien. (foto: Roel Timmermans)

Dinsdag 10 november 2015: Lezing: De geschiedenis van Stelling Kornwerderzand door dhr. Ton Henni
 Locatie: bibliotheek B.J. Schurerweg 14, Surhuisterveen
 Aanvang: 19.45 uur
Dinsdag 12 januari 2016: Lezing: Oerjagers in de Friese Wouden door dhr. Lammert Postma
 Locatie: bibliotheek Kerkstraat 51, Buitenpost
 Aanvang: 19.45 uur
Dinsdag 15 maart 2016: Lezing: Koloniën van Weldadigheid door dhr. Wil Schackmann
 Locatie: bibliotheek B.J. Schurerweg 14, Surhuisterveen
 Aanvang: 19.45 uur 

Programma Oud Achtkarspelen 2015-2016 

MS Fonds zoekt collectanten
Het Nationaal MS Fonds zoekt collectanten voor de jaarlijkse collecteweek 
van 23-28 november. Tienduizenden collectanten trotseren het november-
weer met de instelling: Een beetje kou gaat wel weer over, MS niet!
Wil jij je inzetten voor mensen met Multiple Sclerose? Meld je aan als col-
lectant via tel. 010-5919839, of de website: www.nationaalmsfonds.nl.

Opbrengst collecte nierstichting
Tussen 20 en 26 september gingen in heel Nederland ruim 75.000 collecte-
vrijwilligers op pad voor de Nierstichting. In Buitenpost leverde dat zo’n 2341 
euro op. De inkomsten zijn hard nodig voor de ontwikkeling van de draagbare 
kunstnier. Door de kunstnier klein te maken, maken we de wereld van nier-
patiënten weer groot.

Herfstmarkt Haersmahiem 2015
Op zaterdag 21 november wordt in Haersmahiem weer de traditionele 
herfstmarkt georganiseerd met diverse stands, kramen en het rad van avon-
tuur. De markt begint om 14.00 uur in de grote zaal van Haersmahiem, waar 
u ook terecht kunt voor een lekkere versnapering of gewoon een kopje thee 
of koffie. Kortom, het belooft weer een gezellige middag te worden en wij 
hopen u graag te kunnen verwelkomen op zaterdag 21 november.

Voor wie steekt u/steek jij 
een kaarsje aan?
Op 2 november, Allerzielen, gedenken rooms-katholieken hun overledenen. 
Ook niet rooms-katholieken hebben dierbare overledenen te gedenken. Het 
is een eeuwenoud ritueel, een kaarsje aansteken op 2 november, Allerzie-
len. Samen met het noemen van de naam van degene die u wilt herdenken 
is het een manier om te laten zien dat u hem of haar niet vergeten bent. 
Het geeft troost hun leven te herdenken en te vieren. Mocht u, gewoon 
omdat het idee u aanspreekt, een kaarsje willen aansteken om iemand te 
herdenken, dan kan dat. De Doopsgezinde gemeente geeft iedereen, wel 
of niet kerkelijk, de mogelijkheid om dat te doen. Maandag 2 november 
19.00 tot 20.30 uur. De kerk is open voor ieder die wil gedenken.

Rommel-, boekenmarkt en bazaar
Op vrijdag 13 november is er weer de jaarlijkse rommel- boekenmarkt en 
bazaar. Als u op zoek bent naar leuke decembercadeautjes dan is dit uw 
kans! Te koop o.a., eigen gebreide sokken, jams, woondecoratie, bloem-
stukjes en andere leuke hebbedingen. U kunt een gokje wagen met de 
diverse raadspellen en ook het rad van avontuur staat garant voor mooie 
prijzen. Ook voor de kinderen is er van alles te doen. In de koffiecorner 
kunt u onder het genot van koffie of thee met gebak even bijpraten. ’s 
Avonds vanaf 19.30 uur kunt u een bigshopper vullen voor € 2.50 bij de 
rommelmarkt. Vrijdag 13 november 14.00-17.30 en 19.00-21.00 uur. 
(Doopsgezinde kerk, Julianalaan 12a, Buitenpost.)

Jan Kooistra – De Schepping. 
Jan Kooistra vertelt, aan de hand van zijn schilderijen, over de Schepping: Al 
lange tijd liep ik rond met een fascinerende gedachte... Ik heb een prachtig 
talent gekregen, en daar ben ik elke dag blij en dankbaar voor. Maar je zou 
er over na kunnen denken om God iets terug te geven met het talent wat je 
gekregen hebt. Dat was een fascinerende gedachte....Een kado voor God te 
maken! Niet iets voor mezelf, voor de galerie of voor opdrachtgevers, maar 
speciaal voor God! Zo ben ik begonnen februari 2010. Ik had besloten dat ik 
zeven grote olieverf doeken zou gaan maken, die over de eerste teksten in 
de Bijbel zouden gaan. Ik besloot te gaan werken op het formaat 150-160 
en heb de linnen doeken op maat laten maken. In de mooiste kwaliteit die 
er te koop is. Voor God maak je toch het allermooiste? Zondag 15 novem-
ber 15.30 uur, in de Doopsgezinde kerk, Julianalaan 12a, Buitenpost, kerk 
open 15.00 uur. Er is een collecte bij het verlaten van de kerk.

Op dinsdag 6 oktober heeft de redactie van De Bin-
nenste Buiten Post afscheid genomen van één van 
haar vaste correspondenten, Jantsje Oost. U als lezer 
zult haar onder haar speudoniem Janne Oostwoldheb-
ben gekend. Jantsje heeft dertien jaar haar gedachten-
spinsel en belevenissen met ons gedeeld. Hieronder 
drukken we nogmaals haar laatste bijdrage in die vorm 
af, omdat in de vorige editie per ongeluk haar naam 
niet mee afgedrukt was. Ook verzorgde zij al die jaren 
de rubriek Sprekwûrd van de moanne. Wim Ausma 
overhandigt Jantsje Oost een boeket en cadeaubon. 

Jantsje gaf te kennen dat het afscheid haar wel zwaar 
viel, maar dat de inspiratie op dit vlak wel een beetje op 
was. Zij gaf echter ook te kennen dat er in haar hoofd 
toch al wel weer ideeën waren om op andere wijze zo 
nu en dan een bijdrage te leveren in de toekomst. Wij 
als redactie staan daar natuurlijk niet afwijzend tegen-
over en wachten dit in spanning af.

Afscheid van Jantsje Oost als correspondente

Met ingang van 8 oktober is het wekelijkse spreekuur 
van het Vrijwilligerssteunpunt (VSP) Buitenpost ver-
huisd naar de donderdagochtend. Voortaan is er iedere 
donderdag, tussen 9.30 en 11.00 uur, in It Koartling 
spreekuur voor iedereen die op zoek is naar vrijwil-
ligerswerk. In een persoonlijk gesprek wordt je dan 
geholpen bij het vinden van passend vrijwilligerswerk. 

Ook kun je advies en informatie inwinnen over alles 
wat met vrijwilligerswerk verband houdt. Het is een 
inloopspreekuur, dus ben je altijd welkom, maar wil je 
er zeker van zijn dat de medewerkers van het VSP alle 
tijd voor je hebben, maak dan van tevoren even een 
afspraak. Daarvoor kun je het contactformulier op de 
VSP-site gebruiken: www.vsp-buitenpost.nl.

Spreekuur Vrijwilligerssteunpunt (VSP) is verhuisd

Het jaar 2015 is alweer voor drie kwart voorbij en ook de 
zomervakantie ligt achter ons. De bladeren vallen alweer 
van de bomen en het is vroeg donker. Ook hebben we al 
de eerste nachtvorst gehad (een goed voorteken?). Dan 
is het dus weer tijd om als bestuur bij elkaar te komen 
en de planning voor de komende winterperiode door te 
nemen. Zo ook dit jaar en inmiddels zijn de meeste le-
den al in het bezit van de seizoenkaarten voor dit jaar. De 
jaarvergadering staat op de agenda voor 17 november 
om 20.00 uur bij China Garden. Alle leden zijn hierbij 

uitgenodigd om met ons de agenda door te nemen. Ook 
de nieuwe bewoners van ons dorp die lid willen worden 
van de ijsclub zijn op deze avond van harte welkom. Een 
gezinskaart kost nog steeds € 5,- ongeacht het aantal 
kinderen. Pas wanneer een kind de leeftijd van 18 jaar 
bereikt dienen ze zelf lid te worden voor € 3,- per jaar. 
Het is de laatste paar winters helaas niet gelukt om de 
ijsbaan te kunnen openen maar voor dit jaar hopen we 
toch op een mooie strenge winter. Graag tot ziens op de 
jaarvergadering of wie weet deze winter op de ijsbaan.

Jaarvergadering IJsclub Buitenpost e.o.

It wie maart 2003 dat ik Janne Oosterwoud yn it libben 
rôp. Mei triljende fingers en it swit op ‘e holle hie ik in 
stikje skreaun foar de doarpskrante. Ik doarst net heal 
myn eigen namme der ûnder te setten, sadwaande. 
Wy binne no presys tolve en in heal jier fierder en dit 
wurdt nûmer hûndertachtentritich. Soms mei stinnen 
en harsenskrabjen, mar foaral mei in soad wille haw ik 
besocht de gewoane dingen ûnder wurden te bringen. 
Want dêr moatte wy it fan ha, de sinnestriel troch it 
rút, de poddestoel yn ‘e tún en de groet fan de buorlju. 

Dat jout it libben kleur en ynhâld. Mar alles hat in ein, 
dit is de lêste ôflevering. It hat moai west en it moat 
moai bliuwe. Ik wol mar ophâlde foardat it stinnen en 
harsenskrabjen grutter wurdt as it plezier. Leave lêzers, 
oant sjen! Is it net yn ‘e krante dan wol yn it doarp by de 
supermerk. Farwol Janne, do wiest myn trouwe freon-
din, ik bin no al ûnwennich.

Jantsje Oost

Farwol Janne 
door Janne Oosterwoud

Redactievoorzitter Ausma en Jantsje Oost.(foto: Hielke Boorsma)



Op alle fronten – Inez Timmer 

De carrière van de Duitse zangeres Lale Andersen is onlosmakelijk ver-
bonden met ‘Lili Marleen’, het lied dat vanaf 1941 dagelijks door radio 
Belgrado werd gedraaid voor Duitse soldaten aan het front. Door een aan-
eenschakeling van toevalligheden groeide het uit tot een wereldhit. Geen 
lied bracht zoveel troost en weemoed, geen lied bracht gruwel en hoop zo 
bijeen. Een schuldig lied. Waarom bleef het lied tot tientallen jaren later zo 
beladen? En wie was Lale Andersen? In Op alle fronten toont Inez Timmer 
verschillende facetten van deze controversiële zangeres. Haar onzeker-
heid en de verscheurdheid tussen haar liefde voor een Joodse componist, 
haar carrière en haar kinderen. De rol van de pianist/accordeonist wordt 
afwisselend gespeeld door Tseard Nauta en Peter van der Zwaag.
Zondagmiddag 15 november 2015.
Aanvang: 15.30 uur / Locatie: zalencentrum The Point.
Voorverkoop: €  9,00 (Dropshop Liquerice)/aan de zaal: € 10,00.
Ynformaasje: 0511 541444/www.maskelynbuitenpost.nl

Agenda: 
Popkoor Akkoord - Kersconcert  
Zondagmiddag 20 december 2015. 
Aanvang 15.30 uur, Mariakerk Buitenpost.
Voorverkoop € 7,50/aan de kerk € 8,50.

Belangryk: 
De foarstelling fan Pier 21 – Life is beautiful mei Klaasje Postma is net op wo-
ansdeitejûn 13 april, mar in wike earder op woansdeitejûn 6 april 2016.
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™
> De zogeheten Cambuurbrug over de Oran-
jenassaulaan in Heerenveen is welkom in 
Buitenpost. De VVD in Achtkarspelen heeft 
dit afdankertje van Heerenveen liever dan 
een dure spoorbrug voor wandelaars, die nu 
gepland staat. Heerenveen wil de blauw-gele 
voetgangersbrug, die vroeger voetbalsup-
porters over Rijksweg 32 naar het Abe Lens-
trastadion voerde, wel kwijt. De VVD wil van 
het college van Achtkarspelen weten of de 
ontwikkeling van de brug in Buitenpost al in 
beton is gegoten of dat de gemeente nog de 
van de afspraken met de architect af kan. Die 
brug moet € 500.000,- kosten.
> De gemeente Achtkarspelen houdt vast 
aan het plan voor een fietsonderdoorgang 
bij de spoorbrug langs de Trekweg bij Bui-
tenpost. Het college van B. en W. stelt voor 
om voor de nieuwe onderdoorgang nog 
eens € 50.000,- uit te trekken, bovenop de  
€ 120.000,- die al beschikbaar is. De overgang 
langs de Strobosser Trekfeart is enkele jaren 
geleden afgesloten als onderdeel van de aan-
leg van de rondweg. Uit een evaluatie blijkt 
dat een fietsdoorgang daar wel gewenst is.
> De regionale omroep van Friesland moet 
zelfstandig blijven. De gehele gemeenteraad 
van Achtkarspelen steunde vorige maand een 
oproep daartoe van de FNP. De partij wil daar-
mee gedeputeerde Sietske Poepjes (CDA) 
steunen, die ook vindt dat de organisatie haar 
zelfstandigheid moet behouden. De gedepu-
teerde is haar lobby begonnen omdat in de 
plannen van staatssecretaris Sander Dekker 
(VVD) staat dat de omroepen moeten opgaan 
in grote verbanden. Achtkarspelen ziet dat niet 
zitten, de raad wil volledige zelfstandigheid.
> Oud-burgemeester Jo Bosma van Lem-
sterland, is maandag 21 september op 72-
jarige leeftijd overleden. Bosma vervulde van 
1992 tot 2008 de functie van burgemeester 
van Lemsterland. Daarvoor was hij jaren lang 
veehouder. De geboren Buitenposter was 
de eerste D66-burgemeester van Fryslân. In 
2005 zegde Bosma zijn lidmaatschap op.

Al gelezen?
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PBB Van de bestuurstafel...

oktober 2015
Er was weer heel wat te bespreken aan de bestuurstafel van Plaatse-
lijk Belang Buitenpost. We krijgen regelmatig vragen, opmerkingen en 
uitnodigingen binnen, waaruit blijkt dat mensen en verenigingen ons 
weten te vinden. Zo geven we bijvoorbeeld weer een bijdrage uit het 
leef baarheidsfonds op verzoek van de organisatie van de kerstmarkt. 
Ons principe is wel dat het ten goede moet komen aan de gemeen-
schap, dus wordt de bijdrage gebruikt voor het ijsbaantje. Ook geven 
we een bijdrage voor herstel van het stenen paard bij OBS De Mienskip. 
De bijnaam ‘puinpaard ’geef t aan dat het hoog tijd wordt voor restau-
ratie. Aangezien de maker de Buitenposter kunstenaar Jaap Rusticus 
was, vindt PBB een bijdrage op zijn plaats. We zijn onder meer uitge-
nodigd voor de manifestatie in it Koar tling “ kom erbij” en de feestelijke 
opening van de speelgoedbank bij Rader werk op het industrieterrein. 
Beide zijn bezocht omdat het bestuur van mening is dat deze activitei-
ten een verrijking betekenen voor ons dor p.
PBB is ook uitgenodigd voor de door de gemeente georganiseerde bij-
eenkomst met de buur t over de ont wikkelingen rond de Poiesz, het sta-
tionsgebied en De Kruidhof. Er was grote belangstelling voor deze in-
formatieavond. Uit de veranderingen van het plan van de Poiesz, blijkt 
dat B &W en gemeenteraad naar geluiden uit het dor p luisteren. De 
aanwezige Buitenposters konden suggesties doen en zich opgeven voor 
nieuws via een emailbrief. De veranderingen in het gebied ten noor-
den van de Voorstraat zijn aanzienlijk ; op f ilm en tekening ziet het er 
prachtig uit en hopelijk zijn de parkeer problemen aan de Berkenlaan, 
Schoolstraat en Stationstraat dan opgelost. Ook de bijeenkomst over 
Kulturele Haadstêd is bezocht. Deze bijeenkomst trok minder belang-
stelling en er is ook veel minder geld ter beschikking voor activiteiten. 
De Kruidhof is de trekker voor het project in Buitenpost, It Koar tling en 
de Muzieksschool worden geacht in 2018 ook hun bijdrage te leveren. Er 
zijn hier voor ideeën aangedragen. 
De gesprekken naar aanleiding van het sociaal experiment en de zorg-
coöperatie zijn intensief, maar resultaten zijn nog niet te melden. Met 
de dierenweide lijkt het zo langzamerhand toch de goede kant op te 
gaan: de wijziging van het bestemmingsplan is goedgekeurd, nu wordt 
de buur t hierover geconsulteerd en de of f iciële aanvraag kan dan de 
deur uit. Waarschijnlijk heef t u het al in de krant gezien dat de eerste 
bijdrage voor de dierenweide binnen is; het FNP heef t een gif t gedaan 
van € 250,-.  
It Koar tling heef t gevraagd naar extra pagina’s in De Binnenste Buiten 
Post. Het blijkt dat zij vaak veel ruimte vullen en eigenlijk dan nog te 
kor t komen. Voorlopig stemt het bestuur in met 4 extra pagina’s -an-
ders kan niet- en staat hier borg voor. Hopelijk komen er genoeg adver-
tenties, we evalueren dit na een jaar. 

Namens het bestuur van Plaatselijk Belang Buitenpost,
Marianne Rigter, bestuurslid

Kritetoaniel spilet in 
ferskriklik stik

Berend Faber is al hast fiifentweintich jier troud mei Sippy. Mar ek oare 
froulju ha altyd al op syn belangstelling rekkenje kinnen. Ut in eardere fer-
hâlding hat er in dochter, Maaike, dêr’t er neat fan ôf wit. Dy is no nei har 
heit op syk gien mei help fan it tv programma Spoorloos. Se ha, sûnder 
dat Berend der erch yn hat, regele, dat Maaike in keamer hiert by Sippy, 
dy’t by harren oan hûs in Bêd en Brochje hat. As Berend in brief kriget fan 
Spoorloos, dêr’t yn stiet dat in frou him nei al dy jierren moetsje wol, brekt 
by him de panyk út, want Sippy mei der út noch yn wat fan witte. Mei help 
fan syn freon en kollega Sjoerd besiket er te rêden wat der te rêden falt. 
Mei Marieke Kamminga, Elke Draaijer, Anneke Nieuwenhuis, Klaas 
Jansma, Iebe Bouma en Andries Hovinga. Regy Jelmar Hoekstra.

Sneon 21 en 28 novimber 2015 om 20.00 oere yn The Point.

Ernst Jaap de Haan - Mei tank oan Hennie Pilat-Duhoux fan Cadeauwinkel Op ‘e Stâl. 
(eigen foto)

Inez Timmer. (eigen foto)

> Zing mee in Dido en Aeneas!
Vrouwenkoor Canta Silva van cultuurcentrum de Wâldsang voert op 20 en 
21 mei 2016 de vroegbarokke opera Dido and Aeneas van Henry Purcell 
uit. Dit meesterwerk van Henry Purcell (1659-1695) vertelt een verhaal uit 
de mythologie over twee ontheemden. Dido is verbannen uit haar eigen 
land en Aeneas is op zoek naar een nieuw rijk. Ze ontmoeten elkaar en 
worden wanhopig verliefd. Kan zij blijven en kiest hij voor haar? Of wordt 
zij teruggestuurd en reist hij verder naar een land waar hij zijn ambities kan 
verwezenlijken? De opera werd in 1689 geschreven voor de leerlingen 
van de School for Young Gentlewomen. Dit verklaart waarom de opera 
vrijwel geen mannenrollen bevat.
Heb je enige zangervaring en heb je zin om mee te zingen? Neem dan 
contact op met dirigente Jannie de Groot (e-mail: info@consort99.nl; 
tel. 0517-232417/06-52344092). Of kom kijken tijdens een repetitie op 
woensdagavond vanaf 19.30 in Cultuurcentrum De Wâldsang, de Ring 1a 
in Buitenpost.

> Foto expositie Wâldsang geopend

Vrijdagavond 16 oktober vond in cultuurcentrum de Wâldsang de opening 
plaats van een foto expositie met werken van leden van fotoclub Objectief 
uit Hurdegaryp/Burgum.  Zij maakten foto’s met als het thema “Muziek”. 
Na een klap op de gong wandelden de eerste bezoekers langs de opge-
hangen werken. De foto expositie is te bewonderen tot de kersvakantie 
op maandag t/m donderdag van 09.00-17.00 uur in cultuurcentrum de 
Wâldsang, De Ring 1a, Buitenpost.

Meldpunt  Cultureel
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In de vorige editie van de Binnenste Buiten Post intro-
duceerden wij de Vrijwilliger van de Maand. Reden? 
Om meer aandacht te vragen voor de talloze vrijwil-
ligers, hun werkzaamheden en hun motivatie. Je vindt 
die vrijwilligers overal in het dorp. Vaak functioneren zij 
onopvallend en ongemerkt. Daardoor staat u er mis-
schien niet bij stil dat de leefbaarheid van Buitenpost 
in belangrijke mate afhankelijk is van hun enthousiaste 
inzet. Hoogste tijd om daarin verandering te brengen 
en om vrijwilligers te laten blijken dat ze worden ge-
waardeerd. Daarom organiseert het Vrijwilligerssteun-
punt (VSP) Buitenpost in samenwerking met de redac-
tie van De Binnenste Buiten Post de maandelijkse ver-
kiezing van de Vrijwilliger van de Maand. Betrokkene 
ontvangt van het VSP een attentie en is tegelijk voor-
werp van redactionele aandacht in deze krant. Op die 

manier krijgt vrijwilligerswerk bovendien uit de anoni-
miteit gehaald en krijgt het een gezicht. Inmiddels zijn 
twee nominaties ontvangen. De tijd tussen ontvangst 
en het verschijnen van deze editie was helaas te kort 
om hieraan nú al aandacht te besteden. Dat doen we 
daarom in het novembernummer. Bovendien nodigen 
wij u graag uit om vooral dóór te gaan met het aandra-
gen van in uw ogen geschikte kandidaten voor de Vrij-
williger van de Maand. Dus: kent u iemand binnen uw 
organisatie uw instelling, of in uw naaste omgeving, 
die naar uw mening ervoor in aanmerking komt om als 
vrijwilliger in het zonnetje te worden gezet, stuur dan 
een e-mail met korte motivering naar vrijwilliger-van-
de-maand@vsp-buitenpost.nl. Vergeet niet om ook uw 
gegevens te vermelden, zodat met u contact kan wor-
den opgenomen.

Vrijwilliger van de Maand

Lichtjesavond
Op donderdag 24 december 2015 willen wij van 16.30-18.00 uur voor 
de nabestaanden van de overledenen die hun rustplaats hebben gevon-
den aan de Jeltingalaan te Buitenpost, een lichtjesavond organiseren. Ook 
mensen die overledenen elders hebben zijn van harte welkom. Het doel 
van deze avond is om de dierbaren te gedenken die ons voor zijn gegaan. 
Omdat er in Buitenpost niet eerder een lichtjesavond georganiseerd is, 
willen wij graag eerst de belangstelling peilen. U kunt via e-mail doorgeven 
of u hier eventueel aan wilt deelnemen. Mocht uit de belangstellingspei-
ling blijken dat er ook animo is voor een lichtjesavond voor de begraaf-
plaatsen aan de Kuipersweg en de Mariakerk, dan wordt in overweging 
genomen om hier in 2016 eveneens een lichtjesavond te organiseren. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anneke Piersma, tel. 
543420, e-mail: apiersma@hotmail.com of Ieteke de Vries, tel. 544119, 
e-mail: ieteke59@kpnmail.nl.

Charles Dickens kerstmarkt 
Op zaterdag 12 december 2015 wordt er van 14.00-20.00 uur een Char-
les Dickens kerstmarkt in het centrum van Buitenpost gehouden. Op deze 
sfeervolle kerstmarkt zijn zo’n 100 standhouders aanwezig met een divers 
aanbod aan koopwaren. Beoefenaars van oude ambachten laten u zien 
hoe in vroegere tijden hun werk werd uitgevoerd. In de Mariakerk zullen 
een aantal koren een optreden verzorgen en ook in de Kerkstraat zullen 
muzikanten muziek ten gehore brengen. Voor de jeugd zal een ijsbaan 
geplaatst worden en ook kunnen ze zich uitleven op het beweegplein. 
Verder kunt u samen met uw (klein)kinderen een bezoek brengen aan de 
levende Kerststal of plaats nemen op een van de terrasjes. De Charles 
Dickens markt heeft in 2014 zo’n 12.000 bezoekers mogen verwelkomen 
en daarmee heeft de organisatie kunnen laten zien waar een klein dorp 
groot in kan zijn. De organisatie heeft dan ook gemeend dat het dit jaar 
weer een uitje voor het hele gezin moet zijn en heet u dan ook van harte 
welkom op deze dag. De toegang is gratis.

Sinterklaas komt naar Buitenpost!

Op zaterdag 21 november brengt Sinterklaas weer een bezoek aan ons 
dorp. De verwachting is dat hij rond 13.46 uur met de trein op het station 
van Buitenpost aankomt. Hij zal dan samen met zijn Pieten een rondrit 
maken door Buitenpost. Daarna zal hij feestelijk ontvangen worden op het 
Nijensteinplein. Het feest gaat vervolgens verder in It Koartling  voor de 
kinderen van groep 1 t/m groep 4. Groep 1 en 2 vieren van 15.00 tot 15.45 
uur feest. Voor de groepen 3 en 4 is het feest van 16.00 uur tot 16.45 uur.  
Voor de kinderen uit groep 5 t/m 8 wordt er een film gedraaid in The Point. 
Via de basisscholen ontvangen de kinderen meer informatie hierover.

Het Netwerkcafé, dat op 4 mei jongstleden in It Koart-
ling van start ging, is er voor alle mensen zonder werk. 
Het Netwerkcafé creëert de gelegenheid om kennis, 
ervaringen en ideeën uit te wisselen. Daarnaast wor-
den themabijeenkomsten, support-bijeenkomsten, 
workshops en netwerkwandelingen georganiseerd. 
Inmiddels hebben al heel wat werkzoekenden het 
tweewekelijkse Netwerkcafé gevonden. Niettemin kan 
het zoeken naar werk wel een éxtra impuls gebruiken. 
Daarom heeft het Netwerkcafé het plan opgevat om 
bezoeken te gaan brengen aan bedrijven, instellingen 
en organisaties in de regio. Op deze manier kan infor-
matie worden uitgewisseld en kan er in optima forma 
worden genetwerkt. Mensen die al wat langer zonder 
werk zitten kunnen op deze wijze voorts weer ‘feeling’ 
krijgen met wat er zich zoal in het bedrijfsleven en el-
ders afspeelt en welke kansen er liggen.
Voor de bedrijven en instellingen betekenen de bezoe-
ken door het Netwerkcafé een goede gelegenheid om 

zich breed te presenteren en om kennis te maken met 
getalenteerde en sterk gemotiveerde mensen die op 
zoek zijn naar een nieuwe werkkring. Werkzoekenden 
krijgen door de bezoeken een actueel beeld van de ver-
schillende mogelijkheden en van de actuele ontwikke-
lingen in verschillende sectoren. Doordat de bezoeken 
bovendien een goede indruk geven van de variëteit aan 
banen dragen zij tevens aan bij aan de verbreding van 
het blikveld – de horizon – van de werkzoekenden.
Afgelopen maandag, 5 oktober, gingen de deelnemers 
aan het Netwerkcafé langs bij Essentra (voorheen Eni-
tor). Het bezoek was informatief en inspirerend. Er 
werd bovendien al gelijk een afspraak gemaakt voor 
een vervolg, waarbij Essentra op bezoek gaat bij het 
Netwerkcafé. De volgende ‘bedrijfsvisite’ van het Net-
werkcafé zal plaatsvinden bij De Friese Wouden, die 
– net als Essentra – spontaan alle medewerking toe-
zegde. Meer informatie daarover is te zijner tijd te vin-
den op de website www.netwerkcafe.frl.

Netwerkcafé op bezoek bij Essentra

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

Ruim zeventig jaar geleden zijn we bevrijd van de Duit-
se bezetter. Tijdens de eerste lezing van het seizoen 
besteden we aandacht aan dit stuk van de Nederlandse 
geschiedenis, door in te gaan op De geschiedenis van 
Stelling Kornwerderzand. Deze stelling diende aan het 
begin van de Tweede Wereldoorlog om de opmars van 
de Duitsers te stoppen. De verdedigingslinie liep vanaf 
Makkum over Wons naar Zurich. Mensen die vanuit 
Achtkarspelen waren opgeroepen, waren ingedeeld in 
vak Wons. Deze stelling kreeg het zwaar te verduren 
en er bleef niets anders over, dan zich terug te trek-
ken richting Makkum. Ton Henni van het Kazemat-

tenmuseum geeft tijdens een interessante dialezing 
een kijkje in de het dagelijks leven van de kazematten 
van deze belangrijke stelling en vertelt over de Duitse 
aanval in mei 1940. De lezing vindt plaats op dinsdag 
10 november om 19.45 uur in Bibliotheek Surhuis-
terveen (B.J. Schurerweg 14). De organisatie is in han-
den van Stichting Oud Achtkarspelen en de toegang is 
gratis. Komend seizoen staan er nog twee lezingen op 
het programma: Oerjagers in de Friese Wouden op 12 
januari in bibliotheek Buitenpost en Koloniën van Wel-
dadigheid op 15 maart in bibliotheek Surhuisterveen. 
Meer hierover staat t.z.t. op www.ontdekdebieb.nl.

Lezing De geschiedenis van Stelling Kornwerderzand

Vanaf 1 november is in woonzorgcentrum Haersma-
hiem een expositie te zien van een groep kunstenaars  
uit de regio.  De expositie is te bezichtigen tot het einde 
van het jaar. De expositie bestaat uit uiteenlopende 
werken van een groep schilders en kunstenaars uit de 
regio Achtkarspelen. Zij hebben de afgelopen maanden 
geschilderd en geboetseerd met een gedicht van Leo 
Vroman als uitgangspunt:  De eenvoud van beuken. 
Bij de expositie is van ieder van hen één of meerdere 
werken te zien die dit gedicht vorm geven. De meeste 
van de kunstenaars komen al jarenlang wekelijks bijeen 
in atelier Hanny Massolt, tussen Buitenpost en Kollum. 
Zij laten zich daar door elkaar stimuleren, bekritiseren 

en inspireren, om zich verder te kunnen ontwikkelen. Al 
eerder exposeerde de groep  onder andere in Lelystad, 
bij Galerie de Parken in Opende en in woonwinkel  Op 
‘e Stâl in Buitenpost. Woonzorgcentrum Haersmahiem 
van De Friese Wouden stelt haar locatie beschikbaar, 
om daarmee bewoners en bezoekers een nieuwe ex-
positie aan te kunnen bieden. 
De expositie is van 1 november tot en met 31 de-
cember te bezichtigen tijdens de openingstijden van 
de receptie. Er worden werken tentoongesteld van: An-
neke Bakker, Iskje Cnossen, Tia Dillema, Ellen Douma, 
Alida van der Hoek, Ronald van Houten, Hanny Massolt, 
Marian de Ouden, Ans Straathof en Carolien Teitsma.

Expositie in woonzorgcentrum Haersmahiem



“Wij, de medewerkers van Staats-
bosbeheer, beschermen en ont-
wikkelen het kenmerkende groene 
erfgoed van Nederland. Wij zijn er 
op gericht dat huidige en toekom-
stige generaties de vele belangrijke 
waarden van natuur kunnen bele-
ven, in balans met het duurzaam 
benutten van onze gebieden met 
de samenleving.” (bron: Staats-
bosbeheer)

Smuldocumenten
Wat er onder ‘natuur’ verstaan moet 
worden, is volgens Jakob een defi -
nitiekwestie. “Als ik een asfaltweg 
zie en ik zie daarin een klein zaadje 
van een boom ontkiemen dat het 
asfalt aan de kant drukt, dan is dat 
voor mij een enorm overweldigen-

de natuuruitbarsting. Nederland is 
inderdaad aangeharkt, maar er zijn 
beslist nog wel natuurlijke proces-
sen gaande. De vogels en de plan-
ten zijn niet aangekweekt, die ko-
men er op een natuurlijke manier. 
Wij hebben vanaf de vroege Mid-
deleeuwen van alles met dit landje 
gedaan, maar er is nog ontzettend 
veel natuur in Nederland, vind ik.” 
Jakob is met de natuur opgegroeid. 
“Wij woonden aan de rand van 
Veenwouden met het uitzicht op 
De Houtwiel. Daar waren we als 
jongens altijd. Ik ben een keer op 
een voetbaltraining geweest, maar 
dat vond ik helemaal niks. Ik heb 
me in mijn jeugd kostelijk vermaakt 
met polsstok springen, de weilan-
den ingaan en hutten bouwen. Op 
de lagere school was ik ook al ge-
interesseerd in het boerenbedrijf. 
Er werd nog kleinschalig geboerd 
met trekpaarden. In de weilanden 
stonden nog  bloemen en er waren 
volop weidevogels. Daar heb ik le-
ren lopen en ik vind het een eer dat 
ik nu ook in De Houtwiel boswach-
ter mag zijn. Thuis stonden ook 
boeken van D.T.E. van der Ploeg 
over vogels en planten in Friesland. 

Dat waren voor mij smuldocumen-
ten.” 

Mooiste natuurgebied
Al op de lagere school wilde Jakob 
bioloog worden of boswachter. 
Maar de werkelijkheid was weer-
barstig. “In de puberteit maakte ik 
andere keuzes. Ik heb van alles ge-
daan. Maar het boswachterschap 
bleef trekken. Toen ons eerste kind 
op komst was, dacht ik: het is nu 
of nooit. Ik las in de krant dat er in 
Frederiksoord een deeltijdopleiding 
Bos en Natuur werd gegeven. Die 
heb ik toen gevolgd. Ik liep eerst 
stage bij It Fryske Gea, later bij 
Staatsbosbeheer. Daar leiden ze 
ook intern mensen op via een leer-
lingstelsel: één dag naar school en 
vier dagen werken op een plek in 
Nederland. Via die stages kreeg ik 
in Noard Fryslân een werkplek en 
sinds tien jaar ben ik in vaste dienst. 
Omdat in Twijzel de werkschuur 
van Staatbosbeheer staat, zijn we 
in Buitenpost komen wonen. Het 
dorp waar een van de mooiste na-
tuurgebieden van heel Nederland 
Friesland te vinden is: De Mieden.” 
Iemand die daar langs fi etst, denkt 
misschien: daar is toch alleen 

maar weiland? “Dan is-tie er een 
hele tijd al niet meer geweest”, 
lacht Jakob.”Het is een heel ge-
varieerd gebied. We zitten hier op 
de fl anken van het Drents-Friese 
kleileemplateau. En omdat het 
precies op de overgang ligt, komt 
er veel grondwater naar boven. 
Dat zie je terug in namen als Ro-
hel (rode hel) waar kwelwater het 
water rood kleurt of IJzermieden 
dat naar het ijzerhoudende grond-
water verwijst. Daar is veel variatie 
in de plantengroei. De naam Mie-
den zelf verwijst naar ‘hooilanden’, 
evenals de straatnaam Heawei in 

Surhuizum. Al wandelend kun je 
in straat- en plaatsnamen het land-
schap lezen.”

De Mieden zijn voor Jakob wel ‘de 
grootste verrassing van de afgelo-
pen vijftien jaar’. “Iemand die veel 
naar planten en mossen kijkt, raakt 
er niet uitgekeken. Een andere ver-
rassing is dat we door de klimaat-
veranderingen nieuwe soorten 
ontdekken. Laatst nog de zwer-
vende heidelibel en de wespspin, 
een grote spin met een geel/zwart 
patroon op de rug.” Jakob is ook 
de ontdekker van het trilveen veen-
mos in De Mieden. “Op die manier 
zet je je gebied wel op de kaart”, 
zegt hij trots.
Naast het beheren van gebieden, 
verpacht Staatsbosbeheer land 
aan boeren. “Weidevogelgrasland 
is ook zo’n cultuurhistorisch na-
tuurtype. Daar kun je boeren voor 
gebruiken die lage delen van het 
land onder water zetten voor fou-
ragerende trekvogels. Zo is in acht 
jaar tijd de gruttostand in de Sur-
huizumermieden bijna verdrievou-
digd. Aan de Heawei hebben we 
ook een uitzichtpunt gemaakt. Je 
weet niet wat je ziet als je daar in 
het voorjaar gaat zitten.”

Vrijwilligers
Staatsbosbeheer maakt ook ge-
bruik van verschillende soorten 
vrijwilligers. “We  hebben vrijwil-
ligers die echt helpen in het be-
heer. Daarvoor hebben we twee 
groepen, één op dinsdag en één 
op donderdag. Ze helpen mee met 
handkracht,  bijvoorbeeld bij hooi-
werkzaamheden op natte terreinen 
waar je niet met machines kunt ko-
men. En we hebben vrijwilligers die 
helpen bij het inventariseren van 

vogels, planten en libellen. Mensen 
die interesse voor het vrijwilligers-
werk hebben, kunnen contact met 
ons opnemen. Voor zowel de dins-
dag-  als de donderdagploeg is er 
nog ruimte.”Zelf is Jakob lid van de 
Fryske Feriening foar Fjildbiology. 
“Dat is eigenlijk een overkoepelen-
de naam voor alle veldbiologen in 
Friesland. Dat zijn mensen die het 
veld ingaan om de stand van zaken 
te bestuderen. Er is veel kennis in 
deze vereniging. De een kijkt naar 
vissen, de ander naar paddenstoe-
len, naar mossen, vogels, libellen 
en noem maar op. We verzamelen 
gegevens over dieren en planten in 
Friese natuurgebieden. Ik ben wel 
breed geïnteresseerd, maar plan-
ten hebben mijn voorkeur en met 
name mossen.” 
Staatsbosbeheer overweegt en-
tree te vragen voor populaire wan-
delbossen en speelplekken. Maar 
het bos is toch voor iedereen? “Er 
wordt van overheidswege steeds 
meer bezuinigd op natuur en wij 
moeten zoeken naar manieren om 
zelf aan fi nanciën te komen. We 
verpachten gras- en rietlanden, 
hout- en vleesverkoop. Ga je naar 
de Amsterdamse Waterleidingdui-
nen, dan moet je � 1,50 betalen en 
anders krijg je een boete. Ook voor 
het Veenkloosterbos moet je een 
kaart hebben. Persoonlijk zou ik 
het jammer vinden als we entree 
gaan heffen in natuurgebieden en 
bezoekerscentra. Ik denk dat dat 
het draagvlak voor de natuur niet 
ten goede komt.”

Wie de jeugd heeft...
De gemeenten Achtkarspelen en 
Tytsjerksteradiel stimuleren hun 
jonge burgers om de natuur in te 
gaan aan de hand van Natuur- en 

Milieu Educatie. Behalve dat scho-
len lesmateriaal kunnen bestellen, 
wordt ook gebruik gemaakt van de 
boswachters van Staatsbosbeheer. 
“Via NME heeft de gemeente hier 
in de omgeving de afgelopen jaren 
weidevogeldagen georganiseerd. 
Wij werken daaraan mee door 
met de kinderen De Mieden in te 
gaan om naar weidevogels te kij-
ken. Maar we doen veel meer met 
jeugd. Op 7 november is het Na-
tuurwerkdag. Dan werken we sa-
men met scouting in De Houtwiel. 
Honderd kinderen krijgen een zaag 
of takkenschaar om te proberen 
om het gebied een beetje open te 
houden. En we maken een mooie 
broeihoop voor de ringslangen die 
er voorkomen. Dan ben je met een 
hele groep kinderen de hele dag 
in het veld. Daar doen ze de liefde 
voor de natuur op. Dan moet je 
erbij zijn. Als niemand natuur nog 
belangrijk vindt, heeft de boswach-
ter straks geen werk meer. Voor 
opvoeders is ook een belangrijke 
rol weggelegd. Als ik aan mijn jon-
gens vraag: ‘gaan jullie mee naar 
buiten?’,  zeggen ze ‘nee’. Als ik 
zeg: ‘jongens, we gaan’, dan vlie-
gen ze even later door de natuur, 
klimmen ze in bomen en vinden ze 
het prachtig.”

Vrijwilliger worden?
Neem contact op Jakob, tel. 0511-
540660/mobiel 06-51360029 of via 
j.hanenburg@staatsbosbeheer.nl

(advertentie)
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Buitenposters
door Nelleke Kemps-Stam

Al wandelend kun je in straat- en plaatsnamen het 
landschap lezen Jakob Hanenburg beheert de natuur in Noard-Fryslân

De televisieserie Nederland van boven liet ons vanuit vogelperspec-
tief naar ons land kijken. Van bovenaf leek Nederland wel een net-
te aangeharkte tuin. Door menselijk ingrijpen bleef er geen plekje 
echte natuur meer over. En hoewel de Oostvaarders Plassen ‘de 
nieuwe wildernis’ worden genoemd, helpt Staatsbosbeheer een 
handje mee. Jakob Hanenburg is ook zo’n boswachter. Hij beheert 
met zijn collega natuurgebieden in Noard Fryslân, waaronder De 
Mieden bij Buitenpost.

Jacob bestudeert een stukje mos. (eigen foto)

De Twijzelermieden. (eigen foto)
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Annie en Klaske hebben in de loop 
der jaren veel verschillende dingen 
gedaan, kaarten maken, kinder-
kleding naaien, Fimo, viltpopjes 
maken, wrotdonders maken, maar 
de laatste jaren houden ze zich het 
meest bezig met haken. De wrot-
donders maakte Klaske samen 
met Froukje Hoekstra. Ze haalden 
daar op 27 oktober 1997 de krant 
mee. In de Leeuwarder Courant 
verscheen een artikel met als kop: 
Klaske en Froukje noemen hun zelf-
gemaakte poppen wrotdonders en 
geven ze oude Friese namen zoals: 
Baafke, Tsieze en Piebearus. 
Er ligt altijd een notitieboekje naast 
het bed om elk idee, zelfs ‘s nachts, 
te noteren. En meer ideeën dan tijd 
om alles te maken. Maar haken is 
de grote favoriet. Annie maakt de 
“grote” stukken zoals shawls, pon-
cho’s en omslagdoeken en Klaske 
de kleine figuurtjes met sleutel-
hangers, knuffels, potjes met ge-
haakte versieringen, teveel om op 
te noemen. 

Hoe is het zover gekomen? 
Annie vertelt: “Toen wij als kinde-
ren klein waren werden alle kleren 
zelf genaaid, er werden spreien ge-
haakt van uitgehaalde borstrokken. 
Alle draadjes en stofjes werden 
hergebruikt en alle restjes benut.” 
Zo verging het ook Annie: kleding 
voor de kinderen en verkleedkleren 
maakte ze zelf, later samen met 
Klaske. Bijvoorbeeld toen de Fakkel  
en de Flambouw samen de Licht-
bron werden bij de opening en er 
een feest was met circus Witowa.  
Klaske hielp ook jaren mee met het 
creatieve circuit op de Fakkel en 
later op de Lichtbron. Elke donder-
dagmorgen. En met het bezighou-
den van Armeense kinderen die 
elk jaar twee weken naar Buiten-
post kwamen (samen met Hennie 
van Zomeren). Daar schilderden ze 
mee, ze gingen een keer met de 
kinderen naar Oranjestad en de 
periode werd afgesloten met een 
feestavond met Armeense hapjes. 
Annie, de dochter van Klaske, was 
vijftien jaar bij de majorettes van 
CMV-Harmonia uit Zwaagwest-

einde. In de loop der jaren heeft 
Klaske alle kleren voor de teams 
genaaid. 

Markten en in opdracht werken
Als je zoveel mooie dingen maakt 
kan een vervolg niet uitblijven. Zo’n 
25 jaar geleden stonden ze samen 
voor het eerst op de markt, op Ko-
ninginnedag in Buitenpost. En dat 
leverde en levert de nodige, vaak 
leuke, reacties op. Zoals die keer 
toen ze met een mevrouw over 
kaarten maken spraken, 3D kaar-
ten. Bij het maken van 3D kaarten 
komen er laagjes siliconen tussen 
de uitgekipte plaatjes waardoor er 
diepte ontstaat. Deze mevrouw 
plakte het plaatje erop zonder laag-
jes want: ze deed het toch met 3D 
papier? 
Ook is er, op verzoek al eens een 
cyperse kat gehaakt. De kat, Tiës-
to, was overleden en een vriendin 
wilde graag deze kat na gehaakt. 
Met een zachte buik. Het heeft 
wat gepuzzel opgeleverd maar de 
kat kwam er, met een zachte buik. 
In opdracht werken is een uitda-
ging, dat vinden Annie en Klaske 
leuk. Ook van het staan op een 
hobby- of handwerkmarkt wordt 
het nodige geleerd, bijvoorbeeld 
dat er steeds meer op de aankle-
ding van je kraam wordt gelet. Een 
eerst indruk van de kraam is net zo 
belangrijk als het afwerken van de 
maaksels. Een oud poppenwagen-
tje wordt als decoratie gebruikt. 
Eerst was het grijs, nu wit. Een 
aansprekende aankleding van de 
tafel of kraam is een pré. En wordt 
er steeds meer gelet op kwaliteit. 
Er wordt dan ook gehaakt met 
kwaliteitsgaren, dat werkt beter 
en blijft mooier. Verder komen er, 
via Klaske’s website, verzoeken uit 
heel Nederland voor de haaksels. 
Vooral uit Limburg. 
De eerste handwerkfair in Buiten-
post, dit jaar, was een groot suc-
ces. De soep van Piet Rienks wordt 
geroemd en het enthousiasme en 
de ondernemingslust van Greetje 
Haagen en Hannie Rienks. Deze 
handwerkfair heeft Buitenpost 
weer eens op de kaart gezet. Ook 

de kerstmarkt van vorig jaar leverde 
veel leuke reacties op, bijvoorbeeld 
van een mevrouw, die met de trein 
uit Winschoten kwam, bij de kraam 
kwam en vroeg: “Wie is BizzyBee? 
Dan heb ik jullie gevonden!” En 
met een tas vol leuke dingen ver-
trok ze, om bij de Binnenmarkt 
even bij te komen van de reis en 
later nogmaals bij Annie en Klaske 
aan te wippen en te zeggen: “Ik 
heb een geweldige dag gehad.”
Wat ook opvalt dat mannen er niet 
zo veel mee hebben, handwer-
ken en handvaardigheid. Wat te 
denken van die mevrouw die met 
haar zoon bij de kraam stond, mem 
mocht wat uitzoeken. Maar bij elk 
ding wat mem uitzocht zei de zoon: 
“Wat moet je daar nu weer mee?” 
Of van de vrouw die terugkwam 
en zei: “Ik mag het toch kopen van 
mijn man.” 
Erg leuk zijn de contacten met, zo 
langzamerhand, vaste klanten. Die 
komen naar verschillende markten 
in de regio. Ook leren Annie en 
Klaske veel van het staan op de 
markt. Soms laat men iets achter-
uit zetten. En dan stond het er aan 
het eind van een markt nog. Dus 
nu mag het eerst betaald worden, 
dan wordt het achteruit gezet. 
Met veel plezier denken moeder en 
dochter (en de interviewster) terug 
aan de eerste kerstmarkten die er 
in Buitenpost gehouden werden, 
in een verwarmde tent tussen It 
Koartling en De Kruidhof. Twee da-
gen drukte en ’s nachts nog bezig 
om de voorraad weer aan te vul-

len. Toen waren het nog de droog-
bloemstukken, houten bakken en 
lampevoeten (waarvoor man en 
heit Aale werd ingeschakeld), trol-
len, kaarten en nog veel meer. We 
zijn het roerend met elkaar eens, 
dat waren tot nu toe de mooiste 
markten. 

Haakparty
Iets nieuws is de haakparty. Wat 
moeten we ons daar bij voorstel-
len? Net zoiets als een Tupperware 
party dus. Er worden tafels gede-
coreerd met allerlei zelf gemaakte 
voorwerpen. Annie en Klaske stel-
len zich voor en vertellen over hun 
hobby haken en wat ze zoal maken. 
Ze vertellen over garens, haaknaal-
den en laten de mooie haaknaal-
denmapjes zien die Annie maakt. 
Ook krijgen de aanwezigen tips en 

uitleg over haken en steken. En na-
tuurlijk kan er gekocht en besteld 
worden. 
Voor hen zelf is Echtstudio in Al-
phen aan de Rijn de snoepwinkel. 
Deze winkel is het walhalla voor de 
haaksters. Voor het Amigurumi, het 
haken van popjes en beesten, kun 
je hier alle benodigdheden vinden. 
Maar ook de garens, de haaknaal-
den, de patronen voor alle haak- 
(en brei-) werken. Zo nu en dan een 
dagje Echtstudio en het kriebelt 
weer. En dan beginnen de dames 
weer vol plezier aan de nieuwe uit-
dagingen. Dat gebeurt ook op het 
haakclubje, een overblijfsel van het 
jaar dat er in Buitenpost een glazen 
huis stond. Het haakclubje komt 
elke woensdagochtend bij elkaar. 
Deze dames en Annie en Klaske 
houden het haken stug vol.

Annie en Klaske in hun kraam. (eigen foto)

door Dave

Een stokje met een haakje en een draad
 Annie de Haan en Klaske v.d. Bij-de Haan zijn echte Bizzy Bee’s

Inspirat ie
door Karin van IJsseldijk

Annie en Klaske, moeder en dochter, het handwerken en creatief 
bezig zijn zit hen in het bloed. Klaske heeft de handvaardigheid ook 
nog eens van Beppe Klaske. Elke woensdagmiddag ging ze naar 
haar toe en werd er van alles gemaakt, van luciferdoosjes tot wc 
papier rollen, er werd niets weggegooid. Dus eigenlijk al drie ge-
neraties bezige bijen. Vandaar ook de naam van Klaske’s website 
BizzyBee Klaske, waar onder andere te lezen staat: 100 % handge-
maakte cadeautjes met liefde en zorg gemaakt.

Heb je het 
echt zo 
koud?!

De foto

De wegwerkzaamheden bij Lutkepost zijn bijna klaar. De laatste hand wordt gelegd aan 
fatsoeneren de bermen. (foto: Hielke Boorsma)

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 
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 geleefd en voelbaar is. Je bent van harte welkom op donderdag-
avond 26 november. �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 korte meditatie. �Na de meditatie is er gelegenheid om el-
kaar te ontmoeten. Voor koffie en thee wordt gezorgd. Ga je liever je eigen 
weg, dan verlaat je het kerkje in stilte. Graag tot 26 november. 

Jelkje Kloosterman, Trudy Nicolai, Sija Tol en Sonja Witterholt
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Na de middelbare school ging ze 
naar het Alfa college in Groningen 
waar ze haar fitness diploma’s A en 
B behaalde alsmede sport- en ont-
spanningsmassage, steps, aerobics 
en spinning. “Ik heb stage gelopen 
bij verschillende sportscholen in de 
omgeving“, vertelt Anneke. “Na 
het Alfa-college ben ik de opleiding 
voedingsconsulent gaan volgen en 
heb die ook behaald. 

Zo ben ik na een aantal jaren voor 
mijzelf begonnen als ‘Fit & Gezond 
met Anneke’, gericht op persoon-
lijke sport & voedingsbegeleiding. 
Dit kwam tot stand doordat ikzelf 
ook altijd met overgewicht heb ge-
zeten. Ik zat altijd op de grens of 
was iets te zwaar. Met de kennis 
die ik had opgedaan tijdens de voe-
dingsconsulent opleiding, heb ik 
het roer omgegooid. Sporten deed 
ik genoeg, maar voeding is hierin 
ook belangrijk. Ik ben 8 kg afgeval-
len en 12 cm buiomtrek kwijt ge-
raakt. Ik ben mij veel fitter en ener-
gieker gaan voelen!

Op dit moment werkt Anneke 
voor Allert Pol Fysiotherapie aan 
de Beatrixstraat te Buitenpost. 
Ze geeft daar o.a. groepslessen, 

fitnessbegeleiding, massages, 
voedingsconsulten en personal 
training. “Het is hier erg fijn om te 
werken en de sporters volgen de 
lessen met veel enthousiasme, 
waar ik veel energie van krijg”, al-
dus Anneke.
Anneke blijft zichzelf ontwikkelen 
door diverse cursussen te blijven 
volgen, zo heeft ze haar TRX, Pi-
loxing en Bootcampcursus gehaald. 
Dit past ze toe in de groepslessen, 
maar ook voor personal training.

Het gesprek met Anneke vindt 
plaats in een ruimte van sport-
school Allert Pol, waar ze klanten 
ontvangt voor persoonlijke voe-
dingsadviezen en intake gesprek-
ken. Als voedingsdeskundige werkt 
Anneke in die ruimte als zelfstandig 
ondernemer. Op de vraag wat een 
personal trainer doet vertelt An-
neke dat zij bij nieuwe klanten de 
persoonlijke situatie vooraf beoor-
deelt aan de hand van een intake 
gesprek. “Iedereen heeft wel eens 
geprobeerd om zijn of haar leefstijl 
aan te passen, maar ik ben ervoor 
om je hierin extra te ondersteunen 
en te blijven motiveren. Dat moet 
je als personal coach goed kunnen 
inschatten. Eerst is er een intake-

gesprek met onder andere vragen 
over wat iemands leefstijl is en of 
hij of zij ervaring heeft met bewe-
gen/sporten. Ieder persoon is uniek 
en door te kijken naar de persoon-
lijke situatie maak ik een persoon-
lijk voedingsplan met begeleidend 
sporten. Doelstellingen kunnen zijn 
afvallen/aankomen, een gezondere 
leefstijl, spiermassa opbouwen, 
verbeteren van je conditie of te wel 
het creëren van meer energie en fit 
worden!”, aldus Anneke.

Verder houdt ze ook nog erg van 
koken. “Voeding zoals de natuur 
het bedoeld heeft, zonder toevoe-
gingen en e-nummers.” Zo maakt 
Anneke voor haar klanten ook per-
soonlijke weekmenu’s met gevari-
eerde recepten. Een paar jaar gele-
den is toen ook de samenwerking 
ontstaan met Cadeauwinkel Op 
‘e Stâl. Samen met Hennie Pilat-
Duhoux geven ze kookworkshops 
met biologische en streekeigen 
producten.

“Eén van de mooiste aspecten 
van mijn vak is het omgaan met 
mensen en werken aan hun per-
soonlijke doelstellingen. Het is fijn 
dat ik daarin een steentje aan kan 
bijdragen.”

Hoewel zij op sportgebied behoor-
lijk actief is in haar werk, heeft 
ook zij wel eens spierpijn. Dat on-
dervond zij toen zij dit jaar aan de 
Biddle survivalrun in Kootstertille 
deelnam. “Drie dagen later voelde 
ik sommige spieren nog”, vertelt 
Anneke, “het was dan ook hardlo-
pen, springen, klauteren; alle spie-
ren in je lichaam worden op zo’n 
dag gebruikt.”

Anneke heeft aan het eind van het 
interview nog een raad voor jonge 
mensen die ook graag in de sport 
willen gaan werken. “Dit alles komt 
niet vanzelf. Wanneer je graag iets 
wilt moet je er heel wat voor doen 
en sommige dingen laten. Kortom 
je moet jezelf blijven ontwikkelen, 
die ruimte krijg ik optimaal bij Allert 
Pol Fysiotherapie.”

Contact
Anneke Broekhuizen, Beatrixstraat 
1a (Allert Pol Fysiotherapie), 9285 
TV Buitenpost, tel. 06-33028456, 
e-mail: info@fitengezondmetanneke.nl.
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Spor tkoppen
door Bote de Haan

Anneke Broekhuizen, sportinstructeur, personal 
trainer en voedingsconsulent

Christelijke brassband Concor-
dia is al meer dan 90 jaar een be-
kende verschijning in Buitenpost. 
De meeste inwoners kennen de 
brassband vooral dankzij optredens 
tijdens Koninginnedag of Konings-
dag, de Sinterklaasintocht en de 
Dodenherdenking. Daarnaast geeft 
de band elk jaar een voorjaarscon-
cert, een kerstconcert en worden 
diverse kerkdiensten begeleid, 
waaronder de kerstnachtdienst. 
Vorig jaar was het extra druk in 
december. Toen werd ook nog ge-
speeld op de kerstmarkt en tijdens 
de kerstkuier. Dit jaar konden ook 
de wandelaars van de Swaddekui-
er genieten van de vrolijke muziek. 
Op de maandagavonden wordt on-
der leiding van dirigent Richard Visser fanatiek, maar 
ook heel gezellig gerepeteerd in het eigen muziekge-
bouw It kofferke naast het korfbalveld. Op dit moment 
wordt hard geoefend voor het concours in november 
en daarna resteren maar een paar weken meer voor 
het traditionele kerstconcert op 20 december in de 
Fonteinkerk. Dit jaar wordt het concert samen met 
het koor Canto Libre uit Buitenpost verzorgd. De band 
hoopt op net zo veel bezoekers als vorig jaar.
Twee jaar geleden was de band nog Nederlands brass-
bandkampioen in de vierde divisie. Helaas zit dat er 
voor nu even niet meer in. Sinds 2013 hebben enkele 
leden de band verlaten en daardoor bestaat de band op 
dit moment nog maar uit zeventien seniorleden en vijf 
jeugdleden. De jeugdleden doen ontzettend hun best, 
maar hebben natuurlijk nog een hoop te leren. De band 
is daarom dringend op zoek naar nieuwe leden! Alle 
bespelers van koperen blaasinstrumenten zijn wel-
kom, maar er is vooral behoefte aan trombonisten en 
cornettisten. Daarnaast wil de brassband graag meer 
leerlingen, zodat het jeugdorkest weer nieuw leven 
ingeblazen kan worden. Daarom organiseerde Concor-
dia samen met cultuurcentrum de Wâldsang school-
projecten op de basisscholen in Buitenpost. Voor de 
leerlingen een leuke gelegenheid om kennis te maken 
met muziek en blaasinstrumenten. Elk project werd 
afgesloten met een heus concert, samen met brass-

band Concordia. Helaas hebben deze projecten maar 
erg weinig nieuwe leerling-muzikanten opgeleverd, 
waardoor nu en straks (nieuwe) vacatures jammer ge-
noeg niet vanuit de jeugd ingevuld kunnen worden.
Minder leden betekent ook minder contributie-inkom-
sten. Gelukkig beschikt brassband Concordia over een 
eigen repetitieruimte. Deze ruimte wordt ook verhuurd 
aan andere bands. Het is een mooie, grote ruimte met 
veel en goed slagwerk. Ook wordt de ruimte verhuurd 
voor feesten en andere activiteiten. Het zou echter 
mooi zijn als er naast Concordia zelf nog een andere 
vaste huurder zou zijn. Concordia heeft een website 
waarop alle informatie over de band en geplande acti-
viteiten te vinden is (www.brassbandconcordia.nl). 
Hoewel de band een stapje terug heeft moeten doen, 
is er een trouwe en enthousiaste groep muzikanten 
die met elkaar de schouders eronder zet. Vorig jaar 
vierde Concordia haar 90ste verjaardag en de leden 
willen heel graag de 100 jaar halen, maar dat kan al-
leen als de inwoners van Buitenpost e.o. de brassband 
(blijven) ondersteunen door lid te worden, door onze 
financiële acties te ondersteunen, door onze optre-
dens bij te wonen en door ons te laten doen wat wij 
het allerliefste doen: muziek maken bij alle (feestelijke) 
activiteiten in het dorp.
Zeg nou zelf: het zou toch ontzettend jammer zijn als 
Concordia haar 100ste verjaardag niet zou halen?

Brassband Concordia: op naar de 100?

Anneke Broekhuizen is in haar element bij sportschool Allert Pol. (eigen foto)

Anneke Broekhuizen is een geboren en getogen Buitenposter. Haar 
ouderlijke woning staat aan de Stationsstraat; zelf woont ze sinds 
juni met haar vriend aan de Molenstraat. Ze groeide op met de 
korfbalsport en speelde jarenlang in het eerste team van de Fla-
mingo’s. Daar leerde ze ook haar vriend Jelmer kennen. Ze houdt 
van sport en is geïnteresseerd in voeding, daarom het is niet ver-
wonderlijk dat ze haar beroep ook in die richting zocht. 

De spor t foto

Tijdens het jubileum ter ere van het 70 jarig bestaan van de Postruiters is mevr. Jansma 
benoemd tot erelid. Mevr. Jansma is sinds 1966 lid van de Postruiters, bijna 50 jaar! 
Als klein meisje was ze al besmet met het paardenvirus. In de beginjaren reed ze bij de 
Burmania ruiters, vervolgens bij de 7 Heemskinderen(studentenvereniging) en de Fryso 
ruiters. Na de geboorte van hun eerste zoon heeft de familie zelf een paard gekocht en 
werd mevr. Jansma lid van de Postruiters. Op het moment dat ze lid werd van de Postrui-
ters zat de vereniging in het slop. Maar door haar komst bij de rijvereniging, samen met 
T. Zwart, werd er een nieuwe frisse start gemaakt en ging de vereniging weerleven. Al 
snel zette ze zich ook op bestuurlijk vlak in als secretaris van de Postruiters. Ook was ze 
verantwoordelijk voor het oprichten van de ponyclub van de Postruiters. De drie kinderen 
van de familie Jansma (Harriette, Jan Eelco en Yvonne) reden bij  pony club en later ook 
bij de paarden. (foto: Hielke Boorsma)

De leden van brassband Concordia. (eigen foto)
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AquaVaria is gebaseerd op de algemene dagelijkse 
verrichtingen uit het dagelijkse leven (ADL’s). Denk hierbij 
aan reiken, draaien, zitten en staan. Met oefeningen in het 
water op muziek versterken we je spieren en gewrichten, 
zodat alledaagse bewegingen gemakkelijk uitgevoerd 
kunnen worden. Hierbij houdt het programma rekening 
met onder andere de kracht, lenigheid en snelheid van 
iedere deelnemer. Kortom je blijft actief, fit en vitaal!

AquaConditie is dé manier om swingend je algemene 
conditie te verbeteren. In groepsverband werk je tijdens 
deze actieve workouts in heup- tot borstdiep water, 
op passende muziek, aan je uithoudingsvermogen en 
spierkracht. Tevens wordt er aan de conditie gewerkt 
tijdens het banen zwemmen. We sluiten de les af 
met een ontspannende cooling-down. De lessen zijn 
afwisselend en op elk niveau uitvoerbaar.

Wil je je fitter voelen? Lekker in je vel zitten? Dan is 
AquaJogging iets voor jou! Met AquaJogging train je 
al je spieren in het water. De lessen worden gegeven in 
diep water waardoor je beweegt zonder enige impact 
op het lichaam. Je loopt zonder de grond te raken 
en profiteert van de tegendruk die het water geeft. 
Op een intensieve wijze doe je oefeningen voor 
armen, benen en buik.

Kom lekker Aquasporten
bij De Kûpe!Er zijn verschillende mogelijkheden in De Kûpe om actief 

te zijn in het water. Naast het vrij zwemmen worden er 
Aqualessen geboden: o.a. AquaConditie, AquaJogging 
en AquaVaria. 

Iets voor jou? 

Iedereen kan meedoen! 

Meld je aan bij de receptie 

van het zwembad en begin 

ook met actief bewegen!

Kijk voor informatie op de 

website www.dekupe.nl

en kom gerust eens langs 

voor een GRATIS proefles.



Er zal dit jaar op zaterdag 7 november een voedselactie gehouden worden 
in de Poeisz supermarkt. Dit zal gebeuren onder de verantwoordelijkheid 
van Dorcas. Dorcas komt in actie voor de allerarmsten. De inzamelingsdag 
vindt altijd plaats rondom Dankdag (woensdag 4 november).  Dankdag is 
een dag dat we dankbaar mogen zijn voor de goede positie die de meesten 
van ons hier mogen genieten wanneer het gaat om aardse goederen. We 
mogen dan van deze rijkdom uitdelen aan mensen die weinig of niks heb-
ben. We realiseren ons ook dat er armoede is hier heel dichtbij. Graag wil 
ik een beetje toelichten wat Dorcas zoal doet. Zij komen in actie voor hele 
bevolkingsgroepen die het moeten doen van heel erg weinig. Deze groe-
pen mensen willen we graag helpen op deze manier. Dorcas is een solide 
organisatie die werkt vanuit het christelijke principe dat je je naaste liefhebt 
en dat laat zien door het geven van geld of goederen. Bij het uitdelen van 
de pakketten in de arme gebieden wordt geen onderscheid gemaakt in ge-
loof, ras of huidskleur! In de supermarkt hebben we een lijst met goederen 
die de grens over mogen. Er wordt een aparte hoek voor gemaakt waar al 
deze goederen staan. We vragen het winkelend publiek mee te doen aan 
de actie. Je koopt dan een paar artikelen van het lijstje, rekent deze af bij 
de kassa en geeft het aan één van onze medewerkers. Wij verzamelen het 
en we brengen het naar het Dorcas-depot wat zich in Buitenpost bevindt 
aan de Molenstraat 50 bij de fam. Terpstra. Deze dozen worden opgehaald 
door de Dorcas-chauffeur die zorgt dat alles op de goede plek komt. In de 
Fonteinkerk wordt de inzameling gehouden op woensdag 4 november 
vanaf 19.00 uur voorafgaande aan de kerkdienst van 19.30 uur. Christen-
gemeente Het Lichtbaken houdt de actie op 8 november vanaf 9,30 uur 
voorafgaand aan de dienst van 10 uur. Er zal ook een collectebus in de 
winkel staan wanneer u liever geld geeft. Voelt u zich niet verplicht mee te 
doen. Het is vrijwillig maar zeker aan te bevelen. Het is goed om te delen 
wanneer mogelijk. Wanneer u na het lezen van dit stuk denkt dat deze 
actie ook iets voor u is dan mag u contact opnemen met Sipke de Boer, tel. 
402842 of per e-mail: sipkedeboer@hotmail.com.
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Binnen -1-
Buitenpost  

Pieter de Boer neemt u voortaan 
iedere maand mee op zijn ontdek-
kingsreis door Buitenpost. Deze 
maand stelt hij zich aan u voor.

Ontdek je stekje
 In mijn jeugd woonde ik zes jaar 
in Wommels. “Vlak bij Bolsward”, 
zei ik er altijd maar snel achteraan. 
Dan wisten mensen tenminste 
waar het ongeveer lag. Wommels 
had als dorpsslogan: ‘Ontdek je 
stekje, Wommels, daar zit je goed.’ 
Maar omdat we uit ‘de stad’ Leeu-
warden kwamen, snapte ik dat niet 
zo goed. Hoe bedoel je, ontdek je 
stekje? Zo groot is het dorp toch 
niet? In februari van dit jaar ben ik 
samen met mijn vriendin Tamara 
verhuisd naar Buitenpost. Ook nu 
weer vanuit ‘de stad’. Dit keer van-
uit Groningen. En om maar even in 
de dorpsslogans te blijven, na de 
verhuizing hadden we echt het ge-
voel: Da’s pas binnenkomen. Het 
huis stond vol met bloemen en 
kaartjes van buren uit de buurt. In 
de stad wisten mijn overburen vol-
gens mij niet eens wie er aan de 
overkant woonde. Laat staan dat 
er gegroet werd. Hoe anders en 
fijner is dat sinds onze verhuizing 
naar de Mûnewyk. Als import-Bui-
tenposter werd ik er nog wel fijn-
tjes op gewezen dat de Mûnewyk 
niet het begin, maar het einde van 
het dorp is. Hoezo, ik rijd toch ie-
dere dag daar het dorp in? Nu we 
na acht maanden langzaam ons 
nieuwe dorp aan het ontdekken 
zijn, komen we er ook achter hoe-
veel meer Buitenpost en de omge-
ving te bieden heeft dan we van 
te voren verwacht hadden. Zowel 
qua dorp als qua activiteiten wor-
den we keer op keer verrast. Als 
we hier met mensen uit het dorp 
over praten, mensen die hier al 
hun hele leven wonen, dan word ik 
regelmatig met verbazing aangeke-
ken. Veel te doen in het dorp? Nee 
toch? Jawel! En precies daarom ga 
ik vanaf nu in deze krant u vertellen 
wat u eigenlijk misschien al wist, 
maar stiekem een beetje verge-
ten was: alles wat Buitenpost te 
bieden heeft. Mijn dorp, ons dorp. 
Het dorp dat ik 12 september tij-
dens een welkomstbijeenkomst 
voor alle nieuwe inwoners van de 
gemeente Achtkarspelen opnieuw 
een beetje meer heb leren ken-
nen. Wist u dat er duizend mensen 
in de gemeente bij zijn komen in 
de afgelopen twee jaar? En dat er 
ongeveer net zoveel mensen ver-
trokken zijn? Precies daarom heet 
de gemeente een krimpgemeente. 
Maar wel de moeite waard om in 
te wonen. De burgemeester wist 
het op inspirerende wijze over te 
brengen tijdens zijn speech. De 
welkomstbijeenkomst vond trou-
wens plaats in het Tuincafé van het 
Kruidhof. Ook al twee van die pa-
reltjes die je leert kennen als je hier 
woont binnen de grenzen van het 
dorp. Of wat dacht u van de Frys-
ling wijnboerderij op een steen-
worp afstand. Voor een bezoek 
aan een wijngaard hoef je dus he-
lemaal niet naar Italië of Frankrijk. 
Maar ook evenementen zoals de 
feestweek, een regiomarkt en de 
Charles Dickens Kerstmarkt. Ik ont-
dek het in mijn eigen dorp. En over 
de ontdekkingsreis van mijn stekje 
ga ik u de komende tijd vertellen!

Niet alle chocola is chocola

Je zou aan dit opschrif t nog het 
woord (w)etenswaardigheden 
kunnen toevoegen. Binnen af-
zienbare tijd kunnen we ons tij-
dens de feestdagen weer zonder 
gêne te goed doen aan chocola. 
Cacao, het hoofdbestanddeel 
van chocola, wordt tegenwoor-
dig niet alleen meer gebruikt 
voor chocola. Het wordt zelfs 

ver werkt in huidverzorgingsproducten, bier, thee en nog meer. He-
laas gaat veel chocola door voor chocola, ter wijl het die naam ei-
genlijk niet verdient. Soms smaakt melkchocola naar zeep en daar 
is dan ook bit ter weinig cacao in ver werkt. Er zijn uitzonderingen. 
Je kunt in Amsterdam melkchocola vinden waar 74% cacao in zit . 
In wit te chocola zit helemaal geen cacao. Die bestaat uit cacaobo-
ter, gecondenseerde melk en suiker. Eén van de criteria om te weten 
of je te maken hebt met goede chocola, is te kijken naar het per-
centage cacao dat erin zit . Er wordt zelfs bit tere chocola gemaakt 
met 100 % cacao erin. De meeste cacao komt uit Af rika. Ivoorkust is 
koploper. Uit Zuid- en Midden Amerika komt de beste cacao ter we-
reld. Uit het Caribische gebied (Cuba, Dominicaanse republiek , Sint 
Lucia en Trinidad) komt eveneens goede cacao, maar daar van is de 
productie klein. Ook , al zul je het misschien niet denken, er komt 
cacao uit A zië (Indonesië en Vietnam). Voor zover was na te gaan, 
zijn er 45 landen waar cacao wordt geproduceerd en worden het er 
steeds meer. Acht landen hebben samen rond 82 % van de markt in 
handen. Ongeveer 80 % van de totale cacaoproductie wordt gerund 

door families die elk gemiddeld 5 hectare bezit ten. Wie zeker wil zijn 
dat aan de chocola die hij koopt geen ‘ bijsmaak ’ van uitbuiting zit, 
koopt Fair Trade chocola. Goede chocolatiers verkopen die, maar ze 
is ook in de supermarkt en bij de Wereldwinkels verkrijgbaar. 

Gezondheidsclaims
Tegenwoordig doen er verhalen de ronde over bit tere chocola die: 
•  het risico verminder t op har t- en vaatziekten;
• die het ouder worden van onze cellen af remt;
• de hersenen en onze hersenactiviteit stimuleer t;
•  net als aspirine een anti stollende werking heef t;
•  dank zij de aanwezige zuren, de goede eigenschap heef t de slechte 

cholesterol (verzadigde vetzuren) in ons lichaam tegen te gaan;
• tegen constipatie en tegen stress helpt.
Als dit allemaal zou kloppen dan kun je chocola een geneesmiddel 
noemen dat zonder recept verkrijgbaar is .

Chocolade’glas’
Het meest opmerkelijke dat je kunt tegenkomen, is een wijnglas ge-
maakt van pure chocola. Er kan echt uit gedronken worden. Het is 
bedacht door de Union Inter professionelle des vins de Cahors. De 
bedoeling is dat je er een wijn uit de Cahors uit drinkt. Het glas is 
gemaakt van Valrhona chocola en werd ver vaardigd door een cho-
colademaker uit Cahors (Frankrijk). Het is een unieke combinatie. 

Chocola die verkocht wordt bij bonbon- en chocoladezaken is duur, 
omdat ze eerste kwaliteit cacaobonen gebruiken met een hoog ca-
caopercentage en de productie van sommige cacaoplantages laag 
kan zijn. Ook in Nederland zijn er gelukkig goede chocolademakers 
en hun aantal stijgt nog steeds.

Brimzen 
praat

Voedselactie Dorcas

De foto’s

Diverse activiteiten op een druk bezochte oogstdag en fruitshow op zaterdag 10 oktober 
in de Kruidhof. (foto’s: Hielke Boorsma)

Jantsje Oost heeft inmiddels alweer inspiratie opgedaan en stuurde ons 
deze neitinker. Het is een uitspraak van de filosoof Heracles waar Jantsje 
een tekening bij gemaakt heeft. Zij zal met enige regelmaat een soortge-
lijke bijdrage, een zogenaamde neitinker,  aan ons toezenden. Wij wachten 
het af en wensen u veel denkplezier.

Ús doarpsgenoot Ate Grypstra krijt foar de twadde kear de Rely Jorritsmapriis utrikt. 
(eigen foto)

Foar  i t  fuot l jocht
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Wilt u op de hoogte blijven of reageren op het nieuws?

Bezoek onze website! www.itkoartl ing.nl

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

• Vrijwilliger voor de Techniekclub voor kinderen, It Koartling, Buitenpost.
• Vrijwilliger voor de Kinderclub, It Koartling, Buitenpost.
• Vrijwilliger voor de Timmerclub voor kinderen, It Koartling, Buitenpost.
• Begeleider avondactiviteiten voor kinderen, It Koartling, Buitenpost.
• Vrijwilligers Jongerencafé THÓK, It Koartling, Buitenpost.
• Leidinggeven activiteiten Scouting de Brimzen op zaterdagochtend, Bui-

tenpost.
• Leidinggeven activiteiten Scouting de Brimzen op zaterdagmiddag, Bui-

tenpost.
• Inspirerend en activerend lid van het bestuur, It Koartling, Buitenpost.
• Penningmeester Feestweekcommissie, Buitenpost.
• Voorzitter Feestweekcommissie, Buitenpost.
• Collectanten Nationaal Fonds Kinderhulp 2016, It Koartling, Buitenpost.
• Webbeheer voor non-profitorganisatie(s), VSP / It Koartling, Buitenpost.
• Vrijwilliger voor desktoppublishing, De Kruidhof, Buitenpost.
• PR-medewerker externe communicatie, Keunstkrite Twizel.
• Vrijwillige fondsenwerver, Keunstkrite Twizel.
• Taalvrijwilliger, St. Vluchtingenwerk Noord-Nederland, Buitenpost.
• Groepsvrijwilliger, St. Vluchtingenwerk Noord-Nederland, Buitenpost.
• Vrijwilliger voor de kringloopwinkel, WerkPro/Raderwerk, Buitenpost.
• Vrijwilliger voor Thuisadministratie van Humanitas Noordoost Friesland.
• Maatsch. begeleider/buddy, St. Vluchtingenwerk Noord-Nederland, Bui-

tenpost.
• Coach vestiging, St. Vluchtingenwerk Noord-Nederland, Buitenpost.
• Horeca-medewerk(st)er, zwembad De Kûpe, Buitenpost
• Gastvrouw/gastheer voor algemene inloop/sociaal café, It Koartling, Bui-

tenpost.
• Gastvrouw/gastheer voor het Tuincafé, De Kruidhof, Buitenpost.
• Gastvrouw/gastheer voor Het Informatie Paviljoen (HIP-IVN), Lauwersoog.
• Portier/gezellige verteller voor Het Informatie Paviljoen (HIP-IVN), Lau-

wersoog.
• Weekendmedewerkers voor de verkooptuin, De Kruidhof, Buitenpost.
• Notulist/secretarieel medewerker, Ver. Plaatselijk Belang Buitenpost.
• Ervaren tuinmedewerkers: een of twee hoveniers, De Kruidhof, Buitenpost.
• Ervaren tuinmedewerker: een fruitbomensnoeier, De Kruidhof, Buitenpost.
• Ervaren tuinmedewerker: een kweker, De Kruidhof, Buitenpost.
• Klusjesman/-vrouw, It Koartling, Buitenpost.
• Tuinman/-vrouw, It Koartling, Buitenpost.
• Vrijwilligers die willen meedenken over de organisatie van buurthulp in 

Buitenpost.
• Vrijwilligers/bemiddelaars voor het Vrijwilligerssteunpunt Buitenpost 

(VSP).

Informele zorg
De laatste tijd wordt het VSP ook met enige regelmaat benaderd met de 
vraag of we geschikte vrijwilligers hebben voor het verlenen van informele 
zorg, zoals het doen van een boodschap, en andere kleine taken en klusjes. 
Ook hierin wil het VSP graag bemiddelen. Daarom zal de website van het 
VSP binnenkort worden aangepast. Vooruitlopend daarop kunnen “vraag 
& aanbod” nu reeds worden aangemeld via e-mail op hulpvraag@vsp-bui-
tenpost.nl.

Wekelijks spreekuur
Iedere donderdagochtend tussen 9.30 en 11.00 uur houdt het VSP spreek-
uur 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 donderdagochtend? Geen probleem! We zoeken dan samen naar 
een ander moment.

Meer informatie over de vacatures op de website van het Vrijwilligers-
steunpunt: www.vsp-buitenpost.nl.
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Zoals bekend werken It Koartling, De Friese Wouden, 
Talant, de Bibliotheek Noord Fryslân en Cultuurcentrum 
de Wâldsang nauw samen als het gaat om de Crea-
tieve Werkplaats, waarvan het pilotproject hopelijk per 
1 februari 2016 van start kan gaan. Maar ook op andere 
terreinen is er sprake van samenwerking tussen de 
organisaties. Wat De Friese Wouden en ‘it Koartling’ 
betreft heeft die samenwerking onlangs concreet gere-
sulteerd in het Ochtendcafé op de dinsdag- en donder-
dagochtend. Tussen Cultuurcentrum de Wâldsang en 
It Koartling wordt eveneens al geruimte tijd gesproken 
over samenwerking. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om 
het gezamenlijk ontwikkelen van (nieuwe) activiteiten, 
gebruik van elkaars ruimte, apparatuur en expertise, 
plús de mogelijke gezamenlijke invulling van een ge-
meenschappelijk cursusaanbod. In het kader van de 
voorgenomen samenwerking zal de muziekbunker in 
It Koartling worden opgeknapt, waardoor die (evenals 

de daarin aanwezige instrumenten en apparatuur) niet 
alleen weer up-to-date wordt, maar tevens geschikt zal 
zijn voor lesactiviteiten door de docenten van Cultuur-
centrum de Wâldsang. Gelijktijdig zullen akoestische 
maatregelen worden getroffen in de naastgelegen 
ruimte (vergaderruimte, ontmoetingsruimte, annex jon-
gerencafé). Bovendien wordt onderzocht of het moge-
lijk is om door middel van speciale koepels (lichttunnels) 
volop daglicht in laatstbedoelde ruimte te realiseren. 
Omdat het om ingewikkelde zaken gaat (techniek en 
akoestiek) heeft It Koartling de hulp ingeroepen van ex-
terne deskundigen. De bedoeling is dat de opknapbeurt 
en aanpassingen nog dit jaar plaatsvinden. Daardoor zal 
de muziekbunker gedurende 2 à 3 weken niet kunnen 
worden gebruikt. De bands die op dit moment in de 
ruimte oefenen zullen daarover tijdig worden ingelicht. 
Ook de voormalige ‘jeugdsoos’ zal mogelijk gedurende 
korte tijd niet kunnen worden gebruikt.

De noodzaak van dialoog
Als sociaal-culturele organisatie wil It Koartling graag 
verfrissende ontmoetingen laten ontstaan. Ontmoetin-
gen waarin je echt naar elkaar luistert. Waarin je nieuwe 
ideeën opdoet en samen tot nieuwe initiatieven komt, 
die leiden tot innovatie en concrete resultaten.Daarom 
maken wij u erg graag op attent dat van 6 tot 14 novem-
ber het opnieuw de Nationale Week van de Dag van 
de Dialoog is. Achtkarspelen doet ook weer mee. Op 
vrijdag 13 november 2015 staan de dialoogtafels van 
9.30 tot 12.00 uur in de Binnenmarkt. ’s Middags kunt u 
tussen 14.30 en 17.00 uur in dialoog in Haersmahiem. 
Thema dit jaar: Zin in leven. Iedereen kan meepraten en 
gedachten en ervaringen delen. Meedoen is gratis en 
voor iedereen toegankelijk. Dat het goed is met elkaar 
in dialoog te gaan blijkt o.a. uit de wijze waarop in Ne-
derland op dit moment wordt gereageerd op de opvang 
van vluchtelingen. Op 7 oktober heeft It Koartling daar-
om aan een groot aantal maatschappelijke organisaties 
de volgende e-mail gestuurd.

Geachte dames en heren,
Wie de actuele situatie in Nederland volgt, ziet en hoort 
dat de opvang van vluchtelingen in ons land tot beroe-
ring leidt, variërend van lichte ongerustheid tot heftige 
emoties. Het is begrijpelijk dat de noodzakelijke opvang 
beslissingen nodig maakt die niet altijd bij iedereen in 
goede aarde vallen. Eveneens is het begrijpelijk dat de 
instroom van een groot aantal, vaak getraumatiseerde 
mensen met een andere cultuur en religie zorgen 
baart. Tevens mag er van worden uitgegaan dat de in-
stroom van vluchtelingen en daarmee de noodzaak tot 
adequate opvang voorlopig zal aanhouden. Dat vraagt 
om bezinning: om een menselijke afweging op basis 
van feiten en deugdelijke argumenten.

Enkele gegevens (bron: website VluchtelingenWerk 
Nederland):
- Vluchtelingen worden wel degelijk in de regio opge-

vangen, en op enorme schaal.
- Turkije herbergt rond de 2 miljoen vluchtelingen.
- Libanon: in een land van 4,5 miljoen inwoners, wonen 

nu ook rond de twee miljoen Syrische vluchtelingen.
- Uit cijfers blijkt dat meer dan 90% van alle vluchtelin-

gen in de regio wordt opgevangen (ook in Afrika e.d.).
Als het om Syrische vluchtelingen gaat is het goed om 
ons te realiseren dat landen als Turkije, Libanon en Jor-
danië echt van een crisis kunnen spreken. Relatief ge-
zien komen er veel minder vluchtelingen naar Europa.

Een aantal feiten op een rijtje:
- Twaalf van de twintig miljoen Syriërs hebben hun 

huis verlaten.
- Acht van die twaalf miljoen Syriërs zijn in andere de-

len van het land gaan wonen.
- Vier van de twaalf miljoen Syriërs zijn neergestreken 

in Turkije, Libanon en Jordanië.
- Ongeveer 350.000 Syriërs zijn in Europa beland.
- Ten opzichte van de totale Europese bevolking (on-

geveer 630 miljoen inwoners) vormen de Syrische 
vluchtelingen namelijk een kleine groep: zo’n 0,05 
procent. Er wonen ongeveer evenveel mensen in de 
stad Utrecht.

In het licht van de vluchtelingenopvang nodigen wij u 
(uw organisatie) graag uit om op korte termijn met ons 
van gedachten te wisselen over de mogelijkheid c.q. 
wenselijkheid tot het beleggen van een dorpsbrede 
bijeenkomst om vast te stellen hoe de gemeenschap 
van Buitenpost staat tegenover de opvang van vluchte-
lingen (noodopvang) en de hulpverlening aan vluchte-
lingen na verloop van tijd. Een moment van bezinning: 
een moment waarop de vluchtelingen niet als probleem 
of aantal worden gezien, maar als medemensen.

De betreffende organisaties en instellingen is gevraagd 
vóór 2 november door te geven of zij de uitnodiging aan-
nemen. Kijk voor meer informatie op www.itkoartling.nl.

It Koartling in de run voor 
Appeltje van Oranje 2016
Mensen die met elkaar een dorpswinkel, buurthuis, speelruimte of an-
dersoortige gemeenschappelijke voorziening beheren, dáárover gaan de 
Appeltjes van Oranje 2016. Het thema luidt: Samen zelf doen! Het Oranje 
Fonds kent sinds 2003 zijn jaarlijkse prijs, de Appeltjes van Oranje, toe 
aan drie organisaties op het werkterrein van het fonds. Het doel van de 
Appeltjes van Oranje is: “Het stimuleren van maatschappelijk welzijn en 
sociale cohesie door middel van het toekennen van een prijs voor organi-
saties die zich binnen het werkterrein van het Oranje Fonds inzetten voor 
een leefbare samenleving en verbetering van de maatschappelijke samen-
hang tussen verschillende groepen.” De aanmelding voor de selectie van 
de Appeltjes van Oranje 2016 is inmiddels gesloten en de organisaties 
die doorgaan naar de tweede ronde (de stemweek en de landelijke se-
lectiedag) zijn bekend. In de Regio Noord is één Friese organisatie door 
naar de tweede ronde: de Stichting Sociaal Cultureel Werk Buitenpost It 
Koartling. De stemweek van 7 t/m 13 december 2015 biedt It Koartling en 
de andere deelnemers de mogelijkheid om lokaal campagne te voeren en 
extra naamsbekendheid te genereren. Het spreekt voor zich dat It Koart-
ling heel graag wil winnen: stem daarom straks op hen en vraag anderen 
hetzelfde te doen!

Samenwerking It Koartling en de Wâldsang

Op 1, 2 en 3 oktober organiseerde 
sociaal-cultureel centrum It Koartling 
voor de eerste keer het Kom erbij-
festival. Met het driedaagse festival 
wilde de organisatie inwoners uit 
Buitenpost en omliggende dorpen in 
beweging krijgen en hen in contact 
laten komen met elkaar, met allerlei 
activiteiten en met de verschillende 
maatschappelijke organisaties. De 
kernbegrippen daarbij waren: ont-
moeten en verbinden. Daardoor 
sloot het festival naadloos aan bij de 
maatschappelijke veranderingen die 
zich momenteel voltrekken. Hoe-
wel de publieke belangstelling aan 
de magere kant bleef is het festival 
volledig in zijn opzet geslaagd. Daar-
naast vormde het festival het startschot voor verschil-
lende langlopende activiteiten, alle onder het verbindende 
motto Kom erbij!. Op de eerste dag van het festival werd 
de folder Kom erbij! gepresenteerd. De folder bevat een 
greep uit de activiteiten die overal in het dorp plaatsvinden 
en laat zien dat er in Buitenpost heel veel te doen is. Er 
is dus geen reden om thuis te zitten, aldus de folder, die 
overal in het dorp gratis verkrijgbaar is. De promotionele 
folder is het resultaat van een inventarisatie eerder dit jaar 
door De Friese Wouden, de gezamenlijke kerken in Bui-
tenpost en Stichting Sociaal Cultureel Werk Buitenpost It 

Koartling. Deze partijen maken zich gezamenlijk hard voor 
versterking van het sociaal netwerk van burgers. Activi-
teiten waarbij mensen elkaar ontmoeten vormen daarbij 
de bron.  De inventarisatie van lokale activiteiten gaat 
dóór. Activiteiten en organisaties die nog niet in de folder 
zijn opgenomen kunnen zich melden op het e-mailadres 
kom-erbij@itkoartling.nl. De bedoeling is om in 2016 een 
nieuwe, bijgewerkte folder het licht te laten zien. Vanzelf-
sprekend zal door It Koartling volgend jaar opnieuw een 
Kom erbij!-festival worden georganiseerd.

Eerste Kom erbij!-festival succes!



› Friese borgers 5 kilo € 3,50
› Nieuwe oogst mandarijnen 20 stuks € 3,50
› Nieuwe oogst elstar 2 kilo € 1,98

A a n b i e d i n g e n  g e l d i g  v a n  2 6 - 1 0 - 2 0 1 5  t / m  3 1 - 1 0 - 2 0 1 5
D r u k -  e n  z e t f o u t e n  v o o r b e h o u d e n

Kerkstraat 24   tel. 0511 540004    Volg ons ook op facebook

Lekkere warme 
truien en vesten!
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Leven -19-

Gesien Leguijt, 32 jaar, moeder van 
drie 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.

Noorwegen (vervolg)

Na de laatste column kreeg ik vaak 
de vraag: “Maar… ik had verwacht 
dat je wat meer uitleg zou geven 
over dat emigreerverhaal, gaan 
jullie echt weg?” En als ik dan 
bevestigend antwoordde kreeg 
ik steevast de opmerking: “Gaaf, 
wel doen hoor!” En dat gaan we 
ook, het “wel doen” bedoel ik. En 
snel ook. Vanaf maart 2016 zul-
len we D.V. inwoners zijn van het 
prachtige land Noorwegen. Onze 
drie oogappels zullen opgroeien 
als kleine Noormannen met een 
mes aan de broekriem en een bijl 
in de hand. Ze zullen op de school 
niet alleen les krijgen over cijfer-
tjes en woordjes, nee ze gaan le-
ren survivallen in de wildernis. Ze 
leren vissen en te zijner tijd jagen. 
Ze gaan leren houtkappen, hout 
kloven en fikkie stoken. Hoe kwa-
men we daarbij? Zoals ik al uitge-
legd heb: ‘Het bloed stroomt waar 
het niet gaan kan’. We hebben 
vanaf het begin van ons huwelijk al 
emigreerkriebels. Maar het leven 
leefde ons en daardoor werden 
de plannen steeds weer voor ons 
uit geschoven. Tot we op het punt 
kwamen dat we tegen elkaar zei-
den: “Als we ooit nog willen gaan, 
moeten we het nu doen”. En dus 
hebben we de sprong gewaagd en 
zetten we onze Engelstalige cv’s 
op de Noorse NAV-site. Tot onze 
blijde verbazing kregen we bin-
nen twee weken een telefoontje 
van een man die op zoek was naar 
een beheerder van zijn landgoed, 
met onderhoud van zijn huizen. En 
dus, na een paar leuke gesprek-
ken, toogden mijn man en ik (voor 
een weekendje) naar Noorwegen. 
Om ‘ons’ toekomstige huis te be-
wonderen en de werkplek te bekij-
ken. En we werden verliefd op de 
prachtige omgeving en het schitte-
rende houten huis, welke ons werd 
aangeboden. We hadden leuke 
gesprekken met onze toekomstige 
baas en joelden ’s avonds, vanaf 
‘ons’ balkon naar de wolven en de 
maan. We stonden samen met de 
zon op en genoten enorm. Na een 
lange reis, terug naar het (het spijt 
me te moeten zeggen) stuk saaie-
re Nederland, lieten we moe maar 
voldaan onze foto’s en filmpjes aan 
de kinderen zien. De jongens wa-
ren dol enthousiast: “Mama, kun-
nen we er nu al heen? Mama, mag 
ik het nog een keer zien? Mama, 
wanneer gaan we?” Het is wel 
duidelijk, dit is een lot uit de lote-
rij. En dus hebben we besloten dat 
we gaan. We gaan het avontuur 
tegemoet. We gaan ons gehaaste, 
maar gezapige drukke leven verrui-
len voor stilte, rust en schoonheid. 
Voor hard en eerlijk werken. Voor 
samen met elkaar. We ruilen onze 
korte, waterige winters in voor lan-
ge sneeuwerige. Onze regenpak-
ken voor ski’s. Onze witte wange-
tjes voor blozende rode konen en 
onze stroopwafels voor brunost. 
Hoewel, ik denk dat we deze laat-
ste toch maar bij de stroopwafels 
houden. Wij gaan emigreren naar 
Noorwegen, ja echt waar!

Cursus Budgetkoken van start

Op woensdag 14 oktober startte de nieuwe cursus Budgetkoken met 7 
deelnemers in de keuken van It Koartling. Onder leiding van kok Louwrens 
Bolling wordt tot eind april één keer per maand gezamenlijk eten gekookt 
en daarna samen genuttigd. Het gaat daarbij niet alleen om het koken, 
maar ook om de gezelligheid, voordelig inkopen, het gebruik van ingredi-
enten, plus adviezen en tips uit de rijke ervaring van de kok.
Het cursuswerk hoopt in de toekomst méér cursussen te kunnen aanbie-
den die met koken, bakken en het bereiden van voordelige en/of verant-
woorde maaltijden te maken hebben. Heeft u ideëen daarover, meldt ze 
ons. Daarnaast zullen ook andere cursussen aangeboden  worden waarin 
zelfwerkzaamheid en zelfredzaamheid een belangrijke plaats innemen.

In de startweek van de Friese top 100, nam Omroep Fryslân met een aantal muzikanten 
een huiskamerconcerten op. In Buitenpost kwam dinsdagochtend 20 oktober om 9.30 
uur de groep Vangrail bij Albert Postma in zijn woning aan de Berkenlaan op bezoek. Zij 
speelden vijf nummersvan hun reportoire. Omrop Fryslân was terplaatse om opnames te 
maken. Deze opnames zijn dezelfde dag ‘s avonds uitgezonden in Bynt op Omrop Fryslân. 
(foto’s: Hielke Boorsma)

Leerlingen van de eerste klas van het Nordwin college en het Lauwers College werden 
op vrijdag 9 oktober hun verkeer kennis getest. Zo moesten ze een aantal vragen beant-
woorden en een parcours tussen pionnen op de fiets afleggen, eerst zonder hun mobiel-
tje en daarna moesten ze al fietsend een bericht via de hun mobieltje versturen. Dat was 
lastiger dan de meesten dachten, er werd langzamer gefietst en de pionnen werden vaak 
geraakt. (foto’s: Hielke Boorsma)

De foto’s

Buitenpost is een nieuw burgerinitiatief rijker. PBB vroeg afgelo-
pen jaren tijdens haar ledenvergaderingen om aandacht voor de 
kanteling in de zorg door de rijksoverheid en de gevolgen hiervan 
voor de plaatselijke zorg. Er volgde een oproep om als burgers hier-
naar onderzoek te doen en daarop reageerden drie dorpsgenoten. 
Suzan Bosch, één van de drie aanjagers zoals ze zichzelf noemen, 
licht een tipje van de sluier op over het initiatief.
  
Wat was de aanleiding om met dit initiatief te starten?
“Na de oproep in De Binnenste Buiten-post voor kwartiermakers die onder-
zoek wilden doen naar een zorgcoöperatie in Buitenpost, reageerden Jan P. 
Klapwijk, Jan van der Wal en ik. De overheid trekt zich terug en de professi-
onele zorg wordt afgebouwd of sterk verminderd, tot straks nog maar 20% 
resteert, zeggen kenners. Er moet dus een antwoord komen op de vraag 
hoe we straks meer met elkaar en voor elkaar gaan zorgen, en wij voelden 
ons aangesproken hiermee iets te doen”, vertelt Suzan, die men misschien 
ook wel kent als ‘de gemeentedichter’. Ze licht toe: “Bij deze zorg gaat het 
niet over medische handelingen, maar wel duidelijk meer dan over dingen 
als boodschappen doen, de container bij de weg zetten, iemand ergens 
naar toe brengen met de auto. Kortom: naar elkaar omzien, elkaar verster-
ken en ondersteunen”. Na kennismaking en een eerste overleg groeide bij 
het drietal een gemeenschappelijke overtuiging: “We kwamen al snel tot 
het idee dat het belangrijkste in de nieuwe situatie is: mensen verbinden. 
Dit betekent stimuleren dat het menselijk vangnet zich versterkt in Bui-
tenpost. Een netwerk dat mensen, clubs en groepen met elkaar verbindt. 
Tegenwoordig is het best lastig om vrijwilligers te vinden en zeker onder de 
mensen die nu nog weinig binding voelen met het dorp. En toch willen we 

met z’n allen zoveel mogelijk kwaliteit van leven houden.”

Hoe moet dit worden aangepakt?
Bosch: “Dat hebben we alleen nog in grote lijnen bedacht. Wat we in 
ieder geval weten is dat we niet meteen een zorgcöperatie willen opzet-
ten zoals in veel andere plaatsen gebeurt. We willen nog een stap eerder 
beginnen: manieren vinden om Buitenposters op een zo vanzelfsprekend 
mogelijke manier aan elkaar te verbinden. Als je dat namelijk hebt, kun je 
bestaande verbanden ook aan elkaar knopen en is het iets dat zichzelf in 
stand houdt én verder kan groeien. Het laatste wat we willen is een nieuw 
initiatief waar een paar mensen steeds heel hard aan moeten gaan trek-
ken om te voorkomen dat het doodbloedt. Dus de vorm hebben we nog 
niet; we willen graag iets wat vanuit het positieve is opgezet, wat mensen 
onderling versterkt, wat de drempels om elkaar op te zoeken verlaagt.”
  
Belangrijke slotvraag: wat kunnen we van jullie verwachten?
Bosch: “We gaan nu eerst verkenningen doen, mochten er al mensen 
zijn die goede ideeën hebben die ze met ons willen delen, dan zijn ze van 
harte welkom! Als je ons kent, schiet ons dan aan. Reacties kunnen ook 
worden gestuurd naar: info@suzanbosch.nl. Eventuele nieuwe ontwikke-
lingen zullen uiteraard snel in dit blad meegedeeld worden.”
Meer informatie hierover verschijnt binnenkort ook op de Facebookpagina: 
www.facebook.com/dorpbuitenpost.

Nieuw burgerinitiatief voor de zorg in ons dorp

Deelnemers aan de cursus zijn druk in de weer in de keuken. (foto: It Koartling)

www.facebook.com/dorpbuitenpost 
in de lucht!
In de laatste De Binnenste Buiten Post werd een nieuwe Facebook-pagina 
over ons dorp Buitenpost al aangekondigd, nu is ze ook vol in bedrijf. De 
eerste berichten werden vanaf 25 september op deze nieuwe plek voor 
plaatselijke informatie geplaatst en veel reacties werden daarop ontvan-
gen! De komende tijd gaan we meer nieuws dat Plaatselijk Belang en De 
Binnenste Buiten Post bereikt, via dit nieuwe kanaal sluizen. En daarnaast 
biedt het de lezer ook een gemakkelijker manier om te reageren. 
Dorpsgenoot Pieter de Boer zal in samenwerking met PBB-bestuurslid Jo-
han Kootstra in de toekomst de pagina beheren. U kunt overigens elders 
in dit blad ook al een bijdrage van Pieter vinden: de column Binnen Buiten-
post. Hij zal daarnaast in de toekomst de Facebook-pagina vormgeven en 
mettertijd ook de website www.binnenbuitenpost.nl bij de tijd brengen. 
Uw reacties op de ontwikkelingen horen wij graag. Bijvoorbeeld via www.
facebook.com/dorpbuitenpost!





Speelgoedbank Op Stelten
Ik heb een interview met Durkje 
Visser, Jolanda Poortinga en Ma-
rijke van der Wal op de Edison-
straat nr.3. Het is het adres van de 
Kringloop en sinds de opening op 9 
oktober, ook het adres van speel-
goedbank Op Stelten. Hier wordt 
speelgoed verzameld en weggege-
ven aan gezinnen die zich dit niet 
kunnen veroorloven. Nieuwsgierig 
geworden loop ik naar binnen en 
na wat vragen hier en daar brengt 
een medewerker van de Kringloop 
mij naar de kantine: “Daar zullen ze 
wel zitten”. En dat klopt, ik word 
plezierig ontvangen door de drie 
vrouwen die de drijvende kracht 
zijn achter speelgoedbank Op 
Stelten en drink een kopje koffie 
met hen mee. Daarna ga ik met 
ze mee naar de plek waar het al-
lemaal gaat gebeuren. Ik kom in 
een ruimte waar kasten, planken 
vol staan met speelgoed in allerlei 
soorten en grootte. Een groot raam 
geeft uitzicht op het terrein van de 
Kringloop. We gaan zitten en ik no-
dig de vrouwen uit hun verhaal te 
vertellen.

Van idee naar uitvoering
Durkje Visser en Jolanda Poortinga 
zijn twee vriendinnen die een cre-
atieve geest hebben, altijd zijn er 
ideeen. Durkje: “Ooit zijn we, toen 
de kinderen nog klein waren, met 
een kinderkledinglijn begonnen.” 
Maar hier bleef het niet bij. Durkje 
vervolgt: “Onze kinderen hebben 
veel speelgoed en toch vervelen 
ze zich wel eens terwijl sommige 
kinderen helemaal geen speelgoed 
hebben en zich met iets simpels 
moeten zien te vermaken.” Het 
idee om voor die kinderen speel-
goed in te zamelen nam al snel 

vaste vormen aan. Durkje: “Op een 
gegeven moment willen we het en 
dan moet het ook gebeuren.” En 
op dat moment komt Marijke van 
der Wal erbij om op het organisa-
torisch vlak te ondersteunen. Ma-
rijke: “In januari ben ik erbij geko-
men en hebben we een afspraak 
gemaakt met de Kringloop, om te 
horen wat zij van ons idee vinden. 
De medewerkers waar we mee 
spraken waren meteen enthousi-
ast en boden ruimte aan. Ze vroe-
gen ons onze ideeen verder uit te 
werken en daarna zouden we weer 
contact met hen hebben. En zo 
geschiedde: we hebben een plek 
gekregen om het speelgoed aan 
te kunnen bieden en er is ook een 
ruimte voor ons om het speelgoed 
te kunnen sorteren. Er is zelfs ver-
derop in het gebouw nog een mo-
gelijkheid speelgoed op te slaan.” 
Jolanda vult aan: “Via facebook en 
mond op mond reclame hebben 
we bekendheid gegeven aan dit 
project en vervolgens stroomde 
het speelgoed binnen. De samen-
werking met de Kringloop verloopt 
goed.” 
Medewerkers ontvangen het 
speelgoed, waarna de drie vrou-
wen het sorteren en vervolgens 
aanbieden. De Kringloop, zo is de 
afspraak, verkoopt zelf geen speel-
goed. Licht beschadigd speelgoed, 
met de nadruk op licht, wordt door 
medewerkers van de Kringloop 
gratis gerepareerd. Speelgoed wat 
niet meer aangeboden kan wor-
den, maar nog niet weggegooid 
hoeft te worden, wordt door speel-
goedbank Op Stelten verkocht. 

Wie is nu de doelgroep? 
De doelgroep van de speelgoed-
bank zijn gezinnen uit de gemeente 

Achtkarspelen, die noodgedwon-
gen voedsel krijgen bij de Voedsel-
bank in Surhuisterveen. Zij kunnen 
bij de speelgoedbank terecht voor 
gratis speelgoed en ontvangen 
hiervoor bij de Voedselbank een 
pas, die ze vervolgens laten zien 
bij speelgoedbank Op Stelten. Op 
dit moment gaat het om zestig 
kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 
jaar. Voor hen wordt op 24 oktober 
een eerste uitgifte georganiseerd. 
Speelgoedbank Op Stelten heeft 
echter plannen om deze doelgroep 
uit te breiden. Jolanda: “In de toe-
komst kunnen andere groepen ook 
gebruik maken van de speelgoed-
bank. We denken hierbij aan gezin-
nen die in de schuldsanering zitten 
of die bijvoorbeeld begeleiding 
krijgen vanuit Jeugdzorg.” Durkje 
Jolande en Marijke hebben kontact 
gehad met de Voedselbank en er is 
een goede samenwerking op gang 
gekomen.

Stichting en geldgevers
De drie vrouwen hebben een dui-
delijke missie: We willen speel-
goed graag een tweede leven ge-

ven. Gezinnen die geen geld heb-
ben om eten te kopen, kunnen zich 
ook geen speelgoed veroorloven, 
terwijl speelgoed ook kan helpen 
in de ontwikkeling van kinderen: 
puzzels, boeken noem maar op. 
Speelgoedbank Op Stelten is een 
officiele stichting. Om de speel-
goedbank draaiende te houden zijn 
de vrouwen afhankelijk van giften. 
Elke maand moet de huur worden 
betaald en dit is de primaire zorg 
van Jolanda Durkje en Marijke: 
“Om dit voor elkaar te krijgen gaan 
we langs bedrijven om sponsoring 
te vragen. Binnen de kerken in 
Buitenpost wordt er ook aandacht 
besteed aan ons project. Een lid 
van de vrijgemaakt gereformeerde 
kerk heeft een gift overgemaakt 
en in het kerkblad van de PKN is er  
aandacht aan besteed. Ook andere 
partijen bieden hulp. Zo wordt in 
Surhuisterveen in samenwerking 
met de voedselbank door de plaat-
selijke Albert Heijn  een speelgoed-
actie georganiseerd. Deze actie 
duurt drie weken, waarin de klan-
ten hun speelgoed kunnen afge-
ven bij de Albert Heyn. Een mooie 

actie voor een mooi project!”

Openingstijden
Elke derde zaterdag van de maand 
tussen 10 en 12.00 uur opent de 
speelgoedbank haar deuren.

Wilt u helpen? 
Bent u na het lezen van dit inter-
vieuw enthousiast geworden en 
wilt u helpen? Dat kan! Individu-
ele giften zijn van harte welkom. 
U kunt ook vrienden worden van  
speelgoedbank Op Stelten door 
bijvoorbeeld jaarlijks een vast be-
drag te doneren. Ondertussen zit-
ten de initiatiefneemsters niet stil. 
Er zijn plannen om volgend jaar een 
sinterklaasactie te houden en zo 
blijven de ideeen bij deze enthousi-
aste vrouwen omhoog borrelen.

Wilt u meer weten?Speelgoedbank 
Op Stelten heeft een eigen website 
www.speelgoedbankopstelten.nl  
en heeft ook een facebookpagina: 
www.facebook.nl/speelgoedbank-
buitenpost.

Vri jwi l l igers
Alice Schaafsma

Speelgoed voor iedereen: Speelgoedbank Op Stelten
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Rechts in beeld van links naar rechts: Durkje Visser, Jolanda Poortinga en Marijke van der Wal tijdens de feestelijke opening van 
speelgoedbank Op Stelten in het pand van de Kringloop. (foto: Hielke Boorsma)

In scholen, zorgcentra, op de sportvelden, op kerkelijk- en cultu-
reelvlak en bij talloze andere gebeurtenissen zijn vrijwilligers ac-
tief. In zeker opzicht kun je vaststellen dat vrijwilligers onmisbaar 
zijn, zonder hun inzet zou de samenleving er anders uitzien. Vrij-
willigerswerk, het woord zegt het al: er is sprake van vrijwillig-
heid en dat wil onder meer zeggen dat er geen beloning tegenover 
staat, hooguit een onkostenvergoeding. Vrijwilligerswerk geeft de 
samenleving een menselijk gezicht en in dit verhaal worden een 
drietal gezichten getoond. Drie jonge enthousiaste vrouwen die 
iets voor een ander willen betekenen. Waarom? Gewoon omdat 
het fijn is voor de ander en voor jezelf.

In de voortuin van Berhardlaan 63 staat nu zo’n vier jaar een bijzonder 
werktuig. Door een verfbeurt is hij goed opgeknapt. Het is een bieten-
snijder, die met de hand bediend moet worden. Deze werd gebruikt om 
voeder- of suikerbieten klein te snijden voor het vee. Als het niet klein ge-
sneden werd, was de kans groot dat ze in de bieten zouden stikken. Deze 
bietensnijder is meer dan zestig jaar oud. En heeft dienst gedaan op een 
boerderij in Blauwverlaat, die stond op de plek waar nu de camping is.
Rectificatie: Per abuis stond de naam De Roos vermeld bij de rubriek 
Tuinkbeelden in de vorige editie van dit blad, dit moest echter Roosma zijn.

TuinbeeldenUit  de oude doos

Het comité tentoonstelling Scheppende Handen in de jaren ’50. Staande: J. Zeil, A. Haytink en J. Bulthuis. Zittende: G. Kamstra, B. 
IJlstra, burgemeester H. van Ek, R. van der Meulen en A. Bolling. Deze foto is bij de redactie terecht gekomen door bemiddeling van 
Juul Beerda.

(foto: redactie)
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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 18 november.

Oplossing Raad de plaat(s) van mei
De Raad de plaat(s) van augustus heeft vijftien goede oplossingen opge-
leverd. De foto is gemaakt bij de oprit van de familie Brandenburg, West 
2, bij het ooievaarsnest. De winnaar is R.R. van der Woude, De Schep-
perstraat 30.

Raad de plaat ( s )
door ©eel

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

Een paar jaar geleden is Rommie 
Veenstra eigenaresse van Rom-
kje, begonnen met het maken van 
geboorteborden en beschuit met 
muisjes. Sinds anderhalf jaar heeft 
zij haar assortiment uitgebreid met 
het opstarten van Romkje, een 
baby webshop gevestigd in Bui-
tenpost.
Romkje’s prioriteit is om de baby-
shop kwaliteit te geven voor een 
lage prijs en dat de veiligheid van 
je kind voorop staat. We leveren 
alle middelen die kinderen nodig 
hebben om fantasiewerelden te 
maken. Een reis door onze gekke 
en kleurrijke gangpaden is een reis 
naar verre planeten, schateilanden 
of betoverde paleizen. We hebben 
dingen die geluid maken, dingen die oplichten, dingen 
die rijden en dingen die ze kunnen knuffelen. We heb-
ben alles waar kinderen van houden, van rammelaars 
voor baby’s tot puzzelen voor peuters. Romkje laat 
graag haar creativiteit zien in het maken van kraam-
cadeaus en geboortegeschenken. Geboorte weeg-
schalen en -wandborden worden  voorzien van naam, 
geboortedatum, gewicht, tijd en lengte. Daarnaast bor-

duren wij namen op o.a. baby mutsjes, tutpoppetjes, 
slabbers. Gaat er weer een wondertje de wijde we-
reld verkennen? Dat wil je natuurlijk aan iedereen laten 
zien! Bij Romkje kun je prachtige geboorteborden en 
beschuit met muisjes huren. Decoratie om het leuk te 
versieren is ook verkrijgbaar. Goede service en tevre-
denheid is onze specialiteit. Kom snel kijken op; www.
romkje.nl. De Goedkoopste online babyshop!

Bedr i jv igheid
door Piet Pettinga

Romkje, voor elke baby iets moois...

Ut de âlde doaze fan de Kr i te

Yn febrewaris 1966 waard it stik Frou en Faem oer it fuotljocht brocht troch de Krite. It stik is in bewurking/oersetting fan it Frânske 
stik Soubrette fan Jacq. Deval troch Bienze Westra. Hy die ek de regy fan it stik yn Bûtenpost. De rolferdieling wie: Adam Stadema 
spile troch K. de Vries, Leida spile troch D. Roosma, Femmy spile troch Sj. Dorhout, Steven spile troch R. Westra, Richt spile troch A. 
Rienks, Monica spile troch J. Wielinga, Jelburg spile troch J. de Zee, Elke Jelburg spile troch J. Dijkstra en Dr. Hoppes spile troch P. van 
Waarden. (eigen foto)

Zeg het maar...
ingezonden brieven

Geachte redactie,
�
Reactie naar aanleiding van het artikel van Folkert 
Langhout door Karin van IJsseldijk in De Binnenste 
Buiten Post van september 2015.
 
De heer Langhout is er trots op dat hij de traditionele 
volkstuin omgetoverd heeft naar een biologische tuin.
Hij weet zelfs te vertellen dat het hem gelukt is om 
iedereen die het niet met hem eens was, weg te stu-
ren. Hij zegt dan ook: “Dat heeft nog wat voeten in 
aarde gehad, er is zelfs een rechtszaak geweest met 
de laatste tuinder.” Ik ben van mening dat hij hiermee 
naar mij verwijst. Deze informatie is echter onwaar: er 
is geen rechtszaak geweest.
Ik ben jaren geleden lid van deze tuinvereniging ge-
worden en in de statuten stond geen woord over biolo-
gisch tuinieren. Dit kan de heer Langhout dan ook niet 
zomaar even wijzigen. Ook de gemeente Achtkarspe-
len heeft in dezen boter op haar hoofd. Als eigenaar 
van de grond, stelden ze deze aan alle inwoners van 

Buitenpost ter beschikking.
Dan meldt de heer Langhout dat er gecertificeerde 
compost uit Wijster wordt gebruikt. De compost die ik 
destijds van de tuinvereniging kocht bleek ernstig ver-
vuild, en de VAM heeft nog aangeboden om deze te 
verwijderen en gratis nieuwe te brengen (wat volgens 
de heer Langhout niet nodig was).
Niet vermeldt in dit artikel, dat de Stichting Job één 
derde gedeelte van de tuin huurde en daarvoor subsi-
die ontving, maar door hun biologische aanpak groeide 
het onkruid hoger dan de groenten.
Dat de heer Langhout geen tegenspraak/kritiek duldt is 
bekend, maar dat veel leden van de tuinvereniging hier 
kritiekloos in meegaan, verbaasde me. Mensen die 
hier wel tegen in gingen werden onder handen geno-
men en er werd met “boetes” van € 100,- bedreigd. 
Helaas moet ik nu al jaren in Kootstertille tuinieren.

Jolanda Leeffers- Bouma, Buitenpost

Molen de Mûnts 
door Fred Raalten

Onderdeel 7: De Vijzel

Een vijzel is een water-opvoer-werktuig. Ooit uitgevonden door Archime-
des. Een vijzel wordt daarom ook wel aangeduid als ‘schroef van Archi-
medes’. Dit werktuig werkt als een kurkentrekker. Vóór de komst van de 
vijzel gebruikte men louter schepraderen. Die komen in Noord- en Zuid-
Holland nog veel voor. Maar een vijzel heeft een grotere capaciteit en de 
opvoerhoogte kan veel groter zijn. Helaas is de vijzel van De Mûnts aan 
vervanging toe. Hopelijk gebeurt dat in 2016. Het is thans een houten balk 
met drie stalen gangen, linksom draaiende uitvoering. Op de huidige plek 
heeft de molen enkel een circuit. Het is dus een rondmaler. De Mûnts is 
eigenlijk een poldermolen.



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

Vanwege de opening van Kapenga Wonen in Leeuwarden, 
trakteren wij op feestelijke aanbiedingen! 

INHOUSE • SUPERKEUKENS • XOOON • HENDERS & HAZEL • DROOMDOMEIN • ZUIVER • STRESSLESS • LIPPE WONEN • RIVERDALE • RIVIÈRA MAISON • CARPE DIEM 
GERLAG & GERLAG • HAPPY LIVING • NORMA • DE TOEKOMST • EASTBORN • TEMPUR • AUPING EN NOG VEEL MEER....

€ 699,-

€ 449,-

Sorento Plus
kristalgrijs hoogglans
Compleet met: koelkast, combi-oven, 
gaskookplaat, afzuigkap, vaatwasser, 
spoelbak en werkblad

€ 3.999,-

€ 299,-

Eettafel Almino
In diverse afmetingen leverbaar.
210x100 cm NU VOOR 
€ 899,-

FEESTDEALS
zitbank

Belluno

van € 999,- voor

€ 799,-
Relaxfauteuil Halia
In diverse kleuren stof en en 
leder leverbaar.
In drie maten S, M en L
NU FEESTELIJKE PRIJS V.A.

TV-Dressoir Lucani
Met twee greeploze deuren en 2 open vakken.
54x194x50 cm NU

ArmstoelMilia
Nu€ 179,-

€ 4.999,-

Keuken Franchetti
Compleet met: koel-vriescombinatie,
oven, gaskookplaat, vaatwasser, spoelbak
en werkblad

€ 249,-
Hanglamp Vintage
Ø 47 cm

€ 149,-
Tafellamp Vintage
Ø 40 cm

Fauteuil Daline
In onderhouds-
vriendelijk tatra met 
RVS poten. In diverse kleuren 
leverbaar. Van € 339,- 
NU FEESTELIJKE PRIJS

Fauteuil

Daline

van € 339,- voor

€ 299,-


