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In dit nummer:

Sinterklaas bezocht op 21 november Buitenpost

>

It Koartling:
Cursussen voorjaar 2016

>

Sportkoppen:
Jan van der Bij

>

Inspiratie:
Anneke Piersma

>

Buitenpost in het
landelijk nieuws

>

E v a l u a t i e g ro e n b e h e e r
Achtkarspelen

>

Buitenposters:
Hein en Xiaoyu Wijma

(foto: Hielke Boorsma)

Sinterklaas had pech: hij miste de trein. Gelukkig kwam hij toen met de bus bij het station. Daar werd hij welkom geheten door burgemeester Gerbrandy en gastheer
Pieter Kloosterman. Sint had weer pech: zijn was staf kwijt. Die werd later bij Nijenstein terug gevonden, hangend aan een touw. De staf moest door de brandweer naar
beneden worden gehaald. Aan het eind van de middag ging Sinterklaas met zijn pieten naar It Koartling, onder andere voor de kinderen van groep 1 en 2.

Va n d e re d a c t i e Wie heeft er een miljoenen-idee voor Buitenpost?
Onze dorpskrant

Meestal hebben wij als redactie
voor elk nummer van ons aller eigen blad wel het nodige te melden
over Buitenpost of de krant zelf.
Dit is in overeenstemming met de
regel dat het over het of het ander of beide moet gaan. Daar valt
een algemeen of fantasieverhaal
niet onder. Sciencefiction ook niet,
hoewel de verleiding aanwezig is
de gedachten eens de vrije loop
te laten over toekomstbeelden en
denkbeeldige aangelegenheden.
Toch zijn er wel enkele punten naar
voren te brengen die binnen de gestelde regels vallen. Het zal u als lezer waarschijnlijk niet opgevallen
zijn, maar een terugblik geeft aan
dat de 16e jaargang van ons dorpsorgaan per 1 november jongstleden ten einde was. Dat betekent
dat de 17e jaargang is begonnen.
We kunnen van een bijzonderheid
spreken dat De Binnenste Buiten
Post al weer zo lang bestaat. Met
goede moed en positieve inzet een
dorpskrant beginnen is nog daar
aan toe, maar zo’n blad in leven
en up-to-date te houden, is een
ander verhaal. Toch is het gelukt.
Dat komt door de vele Buitenposters die zich de afgelopen jaren
voor dit orgaan hebben ingezet.
Dat gebeurde ook nog eens op basis van vrijwilligheid. Alle dank en
lof voor al deze medewerkers en
medewerksters zijn hier op hun
plaats. Verder is het zeer vermeldenswaard dat de kern van onze
middenstanders zich weer bereid
verklaard heeft iedere maand een
advertentie te plaatsen. Dat is de
financiële basis oftewel de kurk
waarop onze dorpskrant drijft.
Ook andere adverteerders zullen
vast niet achterblijven. Dat verheugt ons bijzonder.

Dinsdagavond 10 november hield Netwerk
Noordoost, een samenwerkingsverband
van de 6 gemeentes in Noord-Oost Friesland, een bijeenkomst over de mogelijkheden die er zijn om lokaal projecten op te
zetten ten behoeve van de leefbaarheid. Tal
van Plaatselijk Belangen, gemeente-vertegenwoordigers en organisaties die in dat
gebied actief zijn waren uitgenodigd om
in Zwaagwesteinde een presentatie bij te
wonen en informatie te delen. Het bleek
dat zowel de Provinsje Fryslân als de Europese Gemeenschap geld beschikbaar heeft
voor gebieden die te krijgen met krimp van
haar inwoners en daaraan gekoppeld de
terugloop van voorzieningen en verminderde leefbaarheid. Het bleek een interessante avond met onvermoede mogelijkheden
voor organisaties met visie en ambitie.

Uiteraard zijn er tal van voorwaarden waaraan
voldaan moet worden en er wordt er veel van
de zelfwerkzaamheid van de initiatiefnemers
verwacht.

De initiatieven die gesubsidieerd kunnen worden kunnen liggen op het vlak van bijvoorbeeld
de zorg, sport, wonen, cultuur of welzijn. Tijdens
de vergadering werd verhaald over het succes
van een dorpscoöperatie die op duurzame en
goedkope wijze energie weet op te wekken, de
bouw van een multifunctioneel dorpshuis, ons
eigen geprivatiseerde zwembad ‘de Kûpe’ en de
oprichting van zorgnetwerken. Het zijn typisch
zaken die de rijksoverheid en gemeente tegenwoordig steeds meer aan de burger overlaat.
En het zijn veelal plaatselijk belangen of andere
organisaties die hierin stappen zetten, maar het
kan ook opgepakt worden door enkele burgers
die samen een idee willen realiseren.

Ook PBB gaat serieus nadenken over de vraag
of het binnen haar mogelijkheden ligt om binnen een leefbaarheidsproject actief te worden.
De laatste twee jaar heeft ze zich al verdiept in
het toekomst van de zorg in Buitenpost. Met het
oog op de kanteling van de zorg
en de mogelijke
sluiting van zorgvoorziening Haersmahiem werd al
hardop nagedacht
over een mogelijke coöperatie voor
de zorg en ze gaf
er op haar laatste
ledenvergaderingen veel aandacht
aan. Dit idee is
nu nog in ontwikkeling en het is
nog onzeker wat
uiteindelijk van gerealiseerd zal worden. Ze weet ook
van een gemeenImpressie van kerk met zonnepanelen.(foto: Redactie)
telijke plan om een

Om dergelijke acties te kunnen doen is vaak
veel geld nodig en de eigen middelen zijn daartoe vaak niet toereikend. De Provinsje Fryslân en
de EG bieden mogelijkheden tot co-financiering,
dat wil zeggen aanvullende financiering. Bij grote projecten kan die geldelijke steun in principe
zelfs wel oplopen tot enkele miljoenen euro’s.
Een aanlokkelijk idee voor een vereniging of organisatie die een slim idee heeft voor een positieve bijdrage aan de direkte leefomgeving maar
zelf niet het geld volledig op tafel kan krijgen.

Op dezelfde avond waren ook een twintigtal
organisaties aanwezig die de bedenker van zo’n
plaatselijk project in raad en daad bij kunnen
staan. Instellingen als Doarpswurk, de Friese
Milieu Federatie, Partoer, KEaRN en tal van anderen hebben mensen in huis die ervaring hebben met het bedenken, opzetten en uitvoeren
van ingewikkelde projecten. Ook de gemeentes
hebben zelf veel belang bij ondernemingszin van
haar burgers en geven aan open te staan voor
elk serieus gesprek op dit vlak. Het wordt door
provinsje en gemeente dus zeker gestimuleerd
om zelf na te denken over en actief te worden
in het nemen van verantwoordelijkheid voor de
leefbaarheid in de eigen directe omgeving.

zonneweide op het industrieterrein in te richten.
Of er daarnaast ook ruimte of noodzaak voor
een initiatief van PBB op het vlak van energie is,
is dus maar de vraag. Maar in ieder geval zijn er
ook nog tal van andere zaken te bedenken die
van belang of van nut voor Buitenpost kan zijn.
PBB gaat zich de komende tijd daarop verder
beraden maar hoort uiteraard ook graag de ideeën van anderen, en zeker van de inwoners van
het eigen dorp. Geen idee daarbij is te gek of
te hoog gegrepen, pas in de tweede instantie
zal worden gekeken naar de feitelijke haalbaarheid. Het inzenden van ideëen kan bijvoorbeeld
op haar postadres: Postbus 30, 9285ZV Buitenpost maar ook op haar e-mail-adres: binnenbuitenpost@gmail.com Wacht niet te lang met het
versturen van uw ingevingen want de provincie
werkt volgens het principe: wie het eerst komt...
Meer informatie kunt u ook vinden op: http://uskooperaasje.nl/iepen-mienskips-funs/ of http://
streekwurkloket.nl/fy-nl/13485/streekwurkloket-iepen-mienskipsfuns/
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Stilte en ontmoeten

Uit d e ou d e d o os

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 donderdagavond 26 november en 17 december a.s. We komen dan om 19.30 uur samen in dit kerkje aan de Julianalaan 12A in Buitenpost. We volgen het ritme van stilte in de vorm
van een korte meditatie. Na de meditatie is er gelegenheid om elkaar 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,
Sonja Witterholt en Karin van IJsseldijk

De opbrengst van de collecte
Dierenbescherming
De jaarlijkse collecte van de dierenbescherming heeft een bedrag opgeleverd van 1136,38 euro. Iedereen die hieraan heeft meegewerkt: Bedankt!
De opbrengst komt direct ten goede aan de dieren in nood in de regio.
Mocht je je volgend jaar ook als collectant willen inzetten? Geef je dan op
via de site van de dierenbescherming.

Foto uit de 50-er jaren. De vrouw in het midden, met een meisje op schoot, is Tine Fokkinga,
indertijd lerares Frans, Duits en Engels aan de Mulo in Buitenpost. Deze foto is afkomstig van
Postma uit Kollum. Zijn vraag is of iemand weet wie de overige personen zijn. U kunt uw antwoord in de BiBubus deponeren bij The Readshop of sturen naar: bibupost@gmail.com

Vriendelijke groet, Wijkhoofd J. de Graaf

Charles Dickens kerstmarkt
Op 12 december wordt er een Charles Dickens Kerstmarkt in Buitenpost gehouden. Om onze bezoekers
een extra warm welkom te heten, willen wij u vragen
uw straat te versieren met bijvoorbeeld kerstfeestverlichting of kerstbomen. Ook zou de organisatie het
leuk vinden als u deze dag in gepaste kledij de markt
wilt bezoeken zodat bezoekers zich nog meer in de
vervlogen tijd van Charles Dickens wanen. Een leuke
omslagdoek voor de dames of een (hoge) zwarte hoed
voor de heren is al voldoende om hier een bijdrage
aan te leveren. Verder verzoeken wij u vriendelijk zoveel mogelijk lopend of fietsend naar de kerstmarkt te
komen omdat de parkeerplaatsen wegens de te verwachte drukte hard nodig zullen zijn.

Nieuw dit jaar is dat de kerstmarkt symbolisch geopend wordt en wel op vrijdag 11 december om 19.00
uur in de Kerkstraat. Dit willen we doen door de kerstwensboom in het licht te zetten en te versieren met
wensen en kerstballen van de gemeenschap. U kunt
hier een bijdrage aan leveren door ook een wens of
(weerbestendige) kerstbal in de boom te hangen.
De organisatie hoopt u allen te mogen begroeten en
wensen u alvast een gezellige dag toe op de Charles
Dickens Kerstmarkt.
Lolkje Boorsma, Greetje Haagen,
Hannie Rienks, Ieme van der Velde
en Lieuwe van der Wijk

Christmas Jingle and Mingle
sprekend land? Dan nodigen wij u van harte uit om te
reageren via onderstaande telefoonnummer of email
zodat wij u verder kunnen informeren.

Start verkoop kerstbomen voor
Siloam op Curaçao

Gezocht: Native English speakers!
Op zondag 29 November a.s. wordt voor de 2de keer
in It Koarteling te Buitenpost een Christmas Jingle
& Mingle georganiseerd door en voor Native English
Speakers.
Kent u mensen in uw omgeving die in een Engels
spekend land geboren zijn of komt u zelf uit een Engels

We would like to invite you to come and meet with
other native speakers to share in some good old fashioned Christmas Cheer, a Pot Luck Dinner and lots of
Caroling! Give us a ring or send us an email for sign-up,
so we can fill you in on the details. We hope you can
make it because we’d love to see you on November
29th in the Koartling in Buitenpost!
For more information call Frances on 0511-541483 or
send email to christmasjingle@outlook.com
We can also be found on Facebook: Christmas Jingle
& Mingle Buitenpost

Onderweg naar Kerst met Gospelkoor Amfora
Op zondag 13 december 2015 geeft Gospelkoor Amfora uit Ureterp een concert in het gebouw van Christengemeente Buitenpost ‘Het Lichtbaken’. De avond
begint om 19.30 uur en heeft als thema ‘Onderweg
naar Kerst’. Op deze adventszondag wordt er, door
middel van een optreden en samenzang, vooruitgeblikt op de komst van de Here Jezus.
De entree voor deze avond is gratis, wel is er een
collecte voor de onkosten. U bent bij deze van harte
uitgenodigd om deze avond samen met Amfora te
beleven aan de Marconistraat 5, 9285 WG in Buitenpost.

Vanaf maandag 7 december a.s. staan er weer volop kerstbomen en veel
kerstgroen klaar bij hoveniersbedrijf P. Douma. We verkopen groene en
blauwe sparren en ook zijn er weer Nordman-sparren! Ook verkopen
we kerstkransen in verschillende maten. Op 12 december a.s. staan wij
ook met allerlei leuke spulletjes op de kerstmarkt hier in Buitenpost ! De
opbrengst van de verkoop gaat, zoals inmiddels wel bekend is, naar het
Christelijk Kinderherstellingsoord Siloam op Curaçao. Hier worden chronisch zieke kinderen en aidspatiëntjes liefdevol verzorgd. Kijkt u voor meer
informatie eens op www.siloamvillage.org of op de facebookpagina van
Christelijk Kinderherstellingsoord Siloam. Graag tot ziens bij Piet en Baukje
Douma, West 92, Tel 543870. Volg onze acties op facebook (hoveniersbedrijf P. Douma).

Festival of Lessons and Carols in de Fonteinkerk
Koorzangers gezocht! Op zaterdagavond 19 december om 20.00 uur zal er een “Festival of Lessons and
Carols” worden gehouden in de Fonteinkerk, De Achtkant 48 in Buitenpost.
De orde van deze viering is ontleend aan een gebruik
van de Kerk van Engeland, waarbij lezingen (lessons)
en liederen (carols) elkaar afwisselen. Er zullen bekende en minder bekende kerstliederen in dikwijls verrassende bewerkingen worden gezongen.
De lezingen worden verzorgd door leden van de ver-

schillende kerken uit Buitenpost.
Koorzangers vanuit diverse kerken onder leiding van
mw. Jannie de Groot verlenen hun medewerking aan
de koorzang. Er is natuurlijk ook veel samenzang. De
orgelbegeleiding is in handen van Roelof van Luit. De
toegang is gratis. Bij de uitgang wordt een collecte gehouden ter bestrijding van de onkosten.
Opgave: mw. Anke van der Veen tel. 0511-542779 of
mw. J. de Groot tel. 0517-232417

Al gelezen?
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> Het oude kantoorpand van Rijkswaterstaat
aan de Keurloane in Buitenpost mag van B.
en W. van Achtkarspelen omgebouwd worden tot een appartementencomplex voor
senioren. Bij de gemeente is een particulier
initiatief ingediend voor dertien tot veertien
appartementen voor ouderen die zelfstandig
kunnen wonen. Het college besluit medewerking aan het plan te verlenen. Voordat
het plan kan worden uitgevoerd moet eerst
een planologische procedure worden doorlopen.
> De gemeente Achtkarspelen heeft officieel een verzoek binnen gekregen om een
asielzoekerscentrum in haar gemeente te
vestigen. Of dat centrum er komt hangt af
van een collegebesluit en dat is volgens
burgemeester Gerben Gerbrandy nog niet
genomen. De gemeente wil eerst een evaluatie maken over de opvang in Gerkesklooster, daarna zal er op het verzoek worden
geantwoord. Als het AZC er komt, zullen er
voor langere tijd 500 tot 600 asielzoekers
komen wonen.
> Een woning aan de Voorstraat in Buitenpost heeft op maandagochtend 26 oktober
schade opgelopen bij een slaapkamerbrand.
De matras van het bed had vlam gevat,
vermoedelijk door kortsluiting in een elektrische deken. De bewoners alarmeerden de
brandweer. Toen die arriveerde hadden ze
de matras al naar buiten gesleept. De brandweer heeft de matras afgeblust en binnen
na controle gedaan. De woning liep rookschade op.

PBB Van de bestuurstafel...
Kerstconcert - Popkoor Akkoord

Popkoor Akkoord uit Surhuizum is in september 2009 enthousiast van
start gegaan onder leiding van dirigente Sietske Smid. Het gemengde koor
telt zo’n vijftig leden en brengt de meest uiteenlopende songs ten gehore
in het Fries, Engels en Nederlands. Bekende hits van vroeger, maar ook
liedjes die u regelmatig op de radio voorbij hoort komen. Tijdens optredens wordt Akkoord begeleid door een combo, bestaande uit een bassist,
gitarist en pianist en soms ook nog aangevuld met andere muzikanten.
Als opmaat richting de Kerst van 2015 verzorgen zij een zondagmiddagconcert in de Mariakerk aan de Oude Havenstraat. Op een ingetogen of
juist een uitbundige wijze bieden zij een rustpunt in de altijd weer drukke
decembermaand. Uiteraard zal de geweldige akoestiek van “de âlde wite”
bijdragen aan een sfeer passend bij de op handen zijnde Kerst.
Zondagmiddag 20 december 2015.
Aanvang 15.30 uur / Locatie: Mariakerk Buitenpost.
Voorverkoop € 7,50 / Aan de kerk € 8,50.
Ynfo: 0511 541444 / www.maskelynbuitenpost.nl
Voorverkoop: Dropshop Liquerice Kerkstraat
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Correspondentie:
redactie.bibupost@gmail.com

Kroegconcert Folkert Hans Talsma
Zondagmiddag 17 januari 2016.
Aanvang: 15.30 uur / Locatie: Café The Point.
Voorverkoop: € 7,50 / Aan de zaal: € 8,50.
Ynfo: 0511 541444 / www.maskelynbuitenpost.nl
Voorverkoop: Dropshop Liquerice Kerkstraat

D e foto

Advertentieacquisitie:
Inlichtingen over advertenties: Ursula
Groenhart, tel. 06 48939919,
e-mail: ursulagroenhart@upcmail.nl.
Bezorging:
Vragen en klachten over de bezorging:
Piet Pettinga, tel. 540014/06 12325671,
e-mail: p.pettinga8@chello.nl

> Dwarsfluitconcert

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

Kopij voor het volgende nummer
inleveren voor 14 december 2015
De volgende editie verschijnt
in week 52 van 2015.

Zaterdag 14 november werden wij
opgeschrikt door het bericht dat
onze penningmeester Jelly Nijboer plotseling was overleden. Zij
was onze steun en toeverlaat voor
de financiële administratie van De
Binnenste Buiten Post. Vanaf de
oprichting in 1990 verrichtte zij deze
belangrijke functie met bijzondere
toewijding. Kortgeleden liet ze weten hiermee met ingang van 1 januari 2016 te willen stoppen. Zelfs
dat moment was haar en ons niet
gegeven. Het ‘toeval’ wil dat zij pas
geïnterviewd was. In overleg met
haar man wordt dit interview niet in
dit nummer geplaatst. Dat komt later en zou dan als een uitgebreid in
memoriam kunnen worden beschouwd. Toch hadden wij er behoefte
aan haar ook op dit moment op deze wijze te gedenken.

M el d p unt culture el

Druk:
Hoekstra Krantendruk, Emmeloord
Zet- of drukfouten voorbehouden

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

Bij al deze plannen missen we toch echt een concreet en vernieuwend
verhaal over de zorg in Buitenpost. U weet dat we al langere tijd bezig
zijn om hier iets op poten te zetten. In Harkema is er al een zorgcoöperatie en elders zijn er vele initiatieven om de wettelijke veranderingen
in de zorg op een goede manier op te vangen. Ook in Buitenpost zijn er
initiatieven, maar lijkt het er op dat iedereen op elkaar wacht. Een goed
overzicht van wat er is, wat er in de toekomst nodig is en hoe dat ingevuld kan worden - kortom het “zorglandschap” - ontbreekt. Binnenkort
gaan we met de gemeente dit gesprek aan: hun visie op de zorg voor de
langere termijn en het beleid hierop. De commissie van de dierenweide
heeft een inventarisatie gedaan bij de omwonenden van de geplande
vestigingplaats en heeft daarvan verslag gedaan aan de gemeente.
Niet iedereen blijkt enthousiast, gebaseerd op vroegere teleurstellende ervaringen met de gemeente. Het zou jammer zijn, dat hierdoor de
dierenweide niet tot stand kan komen. Ook het bestuur van Plaatselijk
Belang Buitenpost bruist en is op zoek naar een notulist voor de plezierige vergaderingen.

In memoriam
Jelly Nijboer-Lindeboom

Oplage:
2800 exemplaren
verschijnt 11x per jaar

tel. 541658
tel. 0512 352471
tel. 541322
tel. 06 28113411
tel. 540014
tel. 544988
tel. 543948

De netwerkavond, georganiseerd door Bruisend Buitenpost, was een
succes. Sommigen ontkennen het, maar Buitenpost bruist toch echt!
Er zijn vele plannen gepresenteerd, waarvan een aantal binnenkort
van start gaan. De renovatie van het stationsgebied dient in 2017 gerealiseerd te zijn en ook de nieuwbouw van de Poiesz zal binnenkort beginnen. De v.d.Bentstichting liet haar plannen met verrassende nieuwbouw zien, Bothilde Buma lichtte de plannen voor een nieuw zwembad
annex sportcentrum toe en ook de NAK-gebouwen krijgen een nieuwe
bestemming als appartementen voor 50+-ers. Het enthousiasme werd
nog groter bij de “artist impression” van architect Adema van het centrum van Buitenpost. Met kleine ingrepen in het groen wordt het centrum een beleving.

Namens het bestuur van Plaatselijk Belang Buitenpost,
Marianne Rigter

De Binnenste Buiten Post is een uitgave van de Stichting Dorpsblad ‘de
Binnenste Buiten’. Deze is verantwoordelijk voor de inhoud van deze krant en
is daarop aan te spreken als bestuur en
als rechtspersoon.

Redactie:
Wim Ausma		
Karin van IJsseldijk
Johan Kootstra
Nynke Kuipers
Piet Pettinga		
Cathy Pot		
Liesbeth Ribbink

November 2015
In de Leeuwarder Courant-bijlage stond laatst een interessant artikel
over vernieuwing van Plaatselijk Belang/Dorpsbelang. Door de fusies
van gemeenten en veranderingen in vrijwilligerswerk, wordt de rol en
functie van Plaatselijk Belang wezenlijk anders. PBB gaat zich daarin
verdiepen en haar rol in de Buitenposter samenleving bespreken in een
aparte vergadering. In iedere geval gaan we begin volgend jaar een ledenwerfaktie houden. We vertegenwoordigen de inwoners van Buitenpost en dan is het goed om zoveel mogelijk leden te hebben.

Kroegconcert - Folkert Hans Talsma

Kopij:
Postbus 30, 9285 ZV Buitenpost
of de kopijbus bij ‘The Readshop’
E-mail: bibupost@gmail.com
Website: www.binnenbuitenpost.nl
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Op vrijdag 27 november zal het dwarsfluitorkest van cultuurcentrum de
Wâldsang een concert verzorgen in het gemeentehuis te Buitenpost aan
de Stationsstraat 18. De werken die gespeeld worden zijn van o.a. Antonio
Vivaldi, Jan Hammer en Thijs van Leer. Het concert begint om 20.00 uur en
de toegang is gratis.
Kritetoaniel spilet “In ferSKRIKlik Stik” Berend hat út in eardere ferhâlding in dochter opdien. Nimmen wit dit …. oant it momint dat de dochter en Spoorloos op’e stoepe steane.
Mei help fan syn freon en kollega Sjoerd besiket er te rêden wat der te rêden falt. Hy
wurket himsels lykwols hieltyd fierder yn’ e nêsten.
Mei Marieke Kamminga, Elke Draaijer, Anneke Nieuwenhuis, Klaas Jansma, Iebe Bouma
en Andries Hovinga. Regy Jelmar Hoekstra.
21 en 28 november 2015 - Tijd: 20:00 - Locatie: The Point, Voorstraat 54 Buitenpost
(foto: Hielke Boorsma)

> Concert piano en saxofoonleerlingen Wâldsang

Leerlingen saxofoon en piano van cultuurcentrum de Wâldsang verzorgen
een concert vol klassieke en populaire werken. Het concert vindt plaats in
cultuurcentrum de Wâldsang, de Ring 1A op maandag 30 november om
19.30 uur. De entree is gratis en iedereen is van harte welkom.

Sloggi Aktie
2+1 GRATIS
t/m 31 december 2015

Friese Borgers
Overheerlijke mandarijnen
Nieuwe verse kerriesalade

10 kilo
€ 6,50
20 stuks
€ 2,99
per 100 gram € 0,99

Aanbiedingen geldig van 23-11-2015 t/m 28-11-2015
Druk en zetfouten voorbehouden

Modique Nijenstein 11 Buitenpost 0511-543128

Kerkstraat 24

Tel. 0511 540004

Volg ons ook op facebook

Kom langs voor
ons ruime assortiment
aan kerstkaarten!

De Binnenste Buiten Post

Buitenp oster s

door Nelleke Kemps-Stam

De wensen van mensen zijn overal hetzelfde
Xiaoyu Niu en Hein Wijma doen belangrijk onderzoek

Op 25 oktober jl. begonnen koning Willem Alexander en koningin
Maxima aan hun staatsbezoek aan China. Ze bezochten onder andere het Sino-Dutch Dairy Development Centre. Door de Universiteit van Wageningen en Friesland Campina wordt daar aan boeren
geleerd hoe ze de kwaliteit van de melkproductie kunnen verbeteren. Andersom komt het ook voor dat Chinezen hier komen afstuderen. Xiaoyu Niu rondde bijvoorbeeld vorig jaar haar studie toxicologie af. Ondertussen kwam ze Hein Wijma tegen en wonen ze
sinds vorig jaar in Buitenpost.

Hein en Xiaoyu trouwen in de Mariakerk (eigen foto)

Van over de hele wereld komen
studenten en academici naar de
Rijksuniversiteit Groningen. Hier
verleggen ze hun eigen grenzen en
die van de wetenschap.
De Rijksuniversiteit Groningen
hecht veel waarde aan een sterke koppeling tussen onderzoek
en onderwijs. Studenten worden
niet alleen betrokken bij lopend
onderzoek, ook krijgen ze binnen
het Honours College en de diverse
onderzoeksmasters de kans hun
onderzoeksvaardigheden te ontwikkelen. (Bron: RUG)
Het gevaar van paracetamol
In 2009 kreeg Xiaoyu een beurs
van de Rijksuniversiteit Groningen om hier aan haar proefschrift
te werken. In 2014 promoveerde
ze met succes. Omdat ze de Nederlandse taal nog niet helemaal
machtig is -Engels is de voertaal
op de universiteit- spreek ik haar
in het Engels aan. Hein is ook afgestudeerd, toch kennen ze elkaar niet van de universiteit. “We
deden verschillende opleidingen”,
vertelt Xiaoyu. “Ik zat aan de
medische kant, Hein studeerde
scheikunde. Hij kreeg een Chinese collega, die mijn vriend is. Wij
ontmoetten elkaar bij die vriend
thuis.” Hein kreeg een vaste baan
als onderzoeker bij de RUG. Xiaoyu
is inmiddels zwanger en werkt
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thuis parttime voor een farmaceutisch bedrijf. Daarnaast leert ze de
Nederlandse taal. Ze studeerde
voor farmaceut (geneesmiddelendeskundige) en specialiseerde zich
in toxicologie in samenhang met
medicijnen. “Medicijnen hebben
een goed effect op ziekten, maar
er zitten ook bijwerkingen aan”,
zegt ze. “Neem bijvoorbeeld paracetamol. Als je er weinig van
neemt, kan het je hoofdpijn wegnemen. Maar als je er regelmatig
te veel van inneemt, kan het leiden
tot ernstige leverbeschadiging met
de dood tot gevolg. Medicijnen
hebben toxische bijwerkingen en
mijn werk is het bestuderen van
het mechanisme van bijwerkingen
van medicijnen. Toxicologie wordt
in Nederland aan de universiteiten
op diverse manieren bestudeerd.
In Wageningen bestuderen ze de
effecten van chemische stoffen op
het milieu en in voedsel, in Groningen is men gespecialiseerd in medische toxicologie.”
Waarom medicijnen duur zijn
Hein mag zich biochemicus noemen. Hij begint uit te leggen wat
hij precies doet, maar hoe meer
hij vertelt, hoe minder ik ervan begrijp. Het heeft iets met synthese
en enzymen te maken. Ook het
voorbeeld dat hij geeft, blijft voor
mij Chinees. Plotseling valt het

woord medicijnen en zijn we op
het vakgebied van Xiaoyu beland.
Zij neemt dan ook het gesprek
van hem over om één aspect van
Heins onderzoek uit te lichten.
“Voor het ontwikkelen van een
nieuw medicijn zijn veel chemicaliën nodig en acht à tien jaar werk
door duizenden wetenschappers.
Het benodigde budget is ongeveer een miljard dollar. Wat Hein
doet, is de vereiste hoeveelheid
chemicaliën
verminderen. Het
proces om een medicijn te maken,
wordt daardoor verkort en kost
minder geld.” Dat brengt mij tot
de opmerking dat ziektekostenverzekeraars tegenwoordig eisen dat
apothekers de goedkoopste versie
van een medicijn verstrekken. Ook
hier weet Xiaoyu het antwoord
op. “Voor het ontdekken van een
nieuw medicijn, moeten er veel
chemische verbindingen geselecteerd worden. Dat gebeurt eerst
in het laboratorium, daarna wordt
het uitgetest op dieren en dan pas
op mensen. Wettelijk zijn we verplicht op dieren te testen. Sommige mensen willen dat verbieden,
maar het moet om mensen te kunnen genezen. Ik houd juist van dieren. We proberen ook andere testmethoden te ontwikkelen. De hele
procedure duurt ongeveer tien jaar
en dat maakt het medicijn zo duur.
Als het goedgekeurd is, krijgt de
fabrikant twintig jaar het alleenrecht het duur te verkopen om de
ontwikkelingskosten er weer uit te
krijgen. Daarna is het recept vrij en
mogen anderen het medicijn ook
maken. Dat is dan goedkoper omdat ze alle testen niet meer hoeven
te doen. In principe moeten de ingrediënten hetzelfde zijn.”
Gevaarlijk?
Er wordt verteld dat er met onze
urine en ontlasting medicijnen in
het drinkwater terecht komen. Het
percentage is te laag om schade-

lijk te zijn voor de mens. Toevallig
heeft Xiaoyu daar colleges over
gevolgd. “Het rioolwater komt in
de rivier terecht, waardoor vissen

Hein en Xiaoyu in het Groninger Museum (eigen foto)

medicijnen binnenkrijgen. Wij eten
die vis. Maar er is meestal geen reden tot zorg. Je moet wel heel veel
vis eten om het effect van medicijnen te merken. Bovendien is ons
zuiveringssysteem zo gemaakt dat
drinkwater en afvalwater gescheiden zijn. Het water wordt hier gezuiverd.
Hetzelfde geldt voor pesticiden in
het weiland. De koe eet het gras
en wij drinken de melk. Sommige
mensen denken dat het gevaarlijk
is. Wij drinken geen biologische melk, maar
als je het niet vertrouwt, kun je daarvoor kiezen.”
Hetzelfde
In oktober stond China in de belangstelling
vanwege het koninklijk bezoek. In dezelfde
maand maakte de Chinese overheid bekend
de éénkindpolitiek af te schaffen.
In 1979 werd deze regel ingesteld
om de enorme bevolkingsgroei af
te remmen. Alle ouders mogen

Kryst met Canto Libre en brassband Concordia
Kom in de kerststemming samen met Chr. Brassband Concordia en de
koorleden van Canto Libre. Dit jaar organiseren zij samen een kerstconcert
op 20 december in de Kruiskerk te Buitenpost. Het concert is voor jong
en oud!
Na het grote succes van vorig jaar werd besloten dat er dit jaar een vervolg
op het kerstconcert moest komen. En wat is er dan mooier om als muziekverenigingen uit het dorp dit samen te doen?
Er zullen veel bekende kerstliederen ten gehore worden gebracht die jullie
al dan niet mee kunnen zingen.
Tijd: 20:00-21:00,
Plaats: de kruiskerk
entree is gratis.
Concordia en Canto Libre hebben erg veel zin om de kerst te vieren, vier
het met ons mee!

nu weer twee kinderen krijgen om
vergrijzing te voorkomen. Xiaoyu is
ook enig kind. De éénkindpolitiek
zou ertoe hebben geleid dat er veel
abortussen op meisjesbaby’s zijn
uitgevoerd. “Niet toen ik geboren
ben”, zegt Xiaoyu. “Alleen in kleine dorpjes op het platteland kwam
het voor. Waarom geloven mensen dat?” En hoe zit het dan met
het overschot aan mannen? “Dat
is ook niet waar”, zegt ze. “Behalve op het platteland. Mensen
hier kennen China via de kranten.
De journalisten vertellen dingen
die vreemd en anders zijn. Toen
ik naar Nederland kwam, wist ik
alleen dat er kaas, klompen en molens waren. Nederlanders hebben
ook een algemeen beeld over China, bijvoorbeeld dat we slangen en
honden eten. Maar wij zijn allemaal
mensen met gevoelens. Waarom
altijd op verschillen wijzen? De
wensen van mensen zijn overal
hetzelfde, of we nu Amerikaans,
Nederlands of Chinees zijn.”

(advertentie)

De Binnenste Buiten Post

Nieuw groenbeheer Achtkarspelen
wordt in hoofdlijnen voortgezet
Enkele weken geleden verscheen een eerste evaluatie van de gemeente Achtkarspelen over het dit
jaar ingevoerde nieuwe beleid ten opzichte van het
openbaar groen. De noodzaak tot bezuinigen op
gemeentelijke uitgaven was in 2014 de aanleiding
voor de gemeenteraad om hiertoe te besluiten. Er
werd gehoopt dat op deze wijze enkele honderdduizenden euro’s bespaard zouden kunnen worden. In hoofdlijnen is dat ook gelukt blijkt nu en afgezien van enkele aanpassingen zal er de komende
jaren op dezelfde weg worden voortgegaan.
Concreet hield de versobering van het groenbeheer
ondermeer in dat ook in ons dorp sierheesterperken
omgevormd werden tot grasstroken en er minder
werd gesnoeid en gebosmaaid en ook dat er minder
kantjes werden gestoken. Met zichtbare gevolgen voor
het aanzien van ons dorp. Zo groeiden langs de bermen van fietspaden en wegen het gras en planten in
de hoogzomer soms tot een meter hoogte. De soms
weelderige inhoud van perken verdween en kwam er
eenvoudig gras voor terug. En op veel plekken werd
duidelijk zichtbaar onkruid een onmiskenbaar onderdeel van het straatbeeld.
In het rapport concludeert de gemeente dat uit de reacties die haar hebben bereikt toch blijkt dat de meeste inwoners van Achtkarspelen de noodzaak van veel
van de de maatregelen wel begrijpen. Als er klachten
waren had dit in hoofdzaak betrekking op een rommeliger aanzien. Het nieuwe sobere aanzien van het groen,
indien verzorgd ogend, gaf reden tot maar weinig
klachten. Uit de eigen ervaring van de gemeente bleek
wel dat met name het minder vaak steken van kantjes soms problemen gaf. Bijvoorbeeld bij afvoerputten
van de riolering leidde dit soms tot verstoppingen en
werkte het beleid averechts omdat er kosten moesten
worden gemaakt om dit te verhelpen.
Bij de aankondiging van het nieuwe groenbeleid van
Achtkarspelen heeft Plaatselijk Belang Buitenpost
(PBB) de mening van de inwoners van Buitenpost
gevraagd en het was toch wel opvallend dat er maar
weinig respons kwam. PBB kon in het overleg met
het gemeentebestuur dan ook alleen maar aangeven
dat het onderwerp blijkbaar niet echt leefde onder de
bevolking. De gemeente vroeg ook zelf om de betrokkenheid van de burgers, bijvoorbeeld door het aanbod

om het groenonderhoud in de toekomst door buurten
en straten zelf te laten doen. Maar ook hierop werd
maar mondjesmaat gereageerd en wordt er nu maar
in twee straten door de bewoners zelf de schoffel of
snoeischaar ter hand genomen.

Molen de Mûnts
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door Fred Ralten

Onderdeel 8: De Wiek

Voor de gemeente is er zeker geen reden om terug te
komen op de bezuinigingsmaatregel. Het blijkt kostenbesparend en ook vormt het geen groot bezwaar voor
de inwoners. Wel komen er enkele verschuivingen in
de uitvoering. Er zal in de toekomst weer meer gedaan
worden aan de onwenselijke groei rond riolering en
andere voorzieningen, bijvoorbeeld door meer te bosmaaien en kantjes te steken. De daaraan verbonden
uitgaven moeten weer elders bespaard worden en dit
zal waarschijnlijk ten koste gaan van nog meer heesterperken. De ambtenaren studeren er nog op waar en
hoe dat plaats moet gaan vinden.
De herinrichtingsoperatie van de perken tot grasgazon
duurt tot 2017. Pas dan valt goed te bepalen hoe het gehele aanzien van het dorp blijkt te zijn veranderd. Maar
het bestuur van PBB maakt zich toch zeker zorgen over
de gevolgen. Als ‘krimpgemeente’ zal Achtkarspelen
de komende jaren zeker aantrekkingskracht voor bedrijven en nieuwe inwoners verliezen. De beleving van
ons dorp voor haar bezoekers is al aangetast door de
langdurige leegstand van bedrijfspanden en dit dreigt
door de kaalslag en versobering in het groen nog verder te worden verergerd. Overigens mag toch ook nog
vermeld worden dat de versobering niet voor iedereen
verlies blijkt te zijn. Sommige mensen hebben ook aangegeven dat, nu de natuur weer meer kans krijgt zich
te laten gelden, het ook kan leiden tot meer diversiteit
in plant en dier en meer natuurbeleving.
Daar waar de omvorming van perken tot gras in de
komende jaren nog moet plaatsvinden, krijgen de omwonenden van de gemeente nog steeds de kans hun
mening te geven of in te steken op het aanbod om zelf
de verantwoordelijkheid over te nemen. Vanzelfsprekend volgt Plaatselijk Belang de ontwikkelingen verder
en zal indien nodig alsnog hierover in overleg gaan met
de gemeente. Maar de bijdrage van haar inwoners in
dat proces is daarbij onmisbaar. Laat het daarom niet
na u uw mening of ideëen over dit onderwerp aan PBB
mee te delen.

D e sc ho o lfoto

Schoolreisje met Veenstra Reizen, klas 5, 1981. Lagere school ‘De Fakkel’
Achterste rij vanaf links: mw. Teitsma, mw. Kloostra, Erna van der Meer, Franscisca van der Heide, Atty Ekema, Lysbeth de Boer, Froucke van der Lijn, meester Tabak, Bianca Wijnruit, Elisabeth
Kloostra, Marieke de Haan, Jeroen Gebben, Lammert de Jong
Tweede rij vanaf links: Gerrit Visser, Winda van der Lei, Sjoerd van der Berg, Ingrid Laverman,
Jack Kazimier, Wendy Blok, Annette van der West, Gosse-Jan Steendam, Gretha Teitsma, Arjen
de Boer, Astrid van der Wal, Lydia Verheul, Martine Overwijk, Leonie Trox, Jessica van der Sluis,
Bert Wijma, Hans Ringnalda, Sietse Pilat, Jeroen Visser, Ferdinand Zaal.

Dit is in wezen een verkeerde benaming. De molenaar spreekt namelijk
over ‘enden’. Het gehele wiekenkruis heet ‘gevlucht’. Dit gevlucht bestaat
uit twee roeden. De binnenroe (binnenste) en de buitenroe (buitenste). In
het Noord-Hollandse Waarland en in Alkmaar staan molens waarvan het
gevlucht in wezen uit losse enden bestaat. Bij standerdmolens of spinnenkopmolens komt dit ook voor, maar dan in iets andere vorm.

Onbekend terrein blijkt
oefenterrein
In het september plaatsten wij onderstaande foto met de vraag wie duidelijkheid kon verschaffen over dit bord aan het Oost op industrieterrein De
Swadde. De tekst leek nogal cryptisch en wekte daarom de nieuwsgierigheid. Het bleef even stil, maar het antwoord is nu toch gevonden. Secretaris Henstra van de Vogelwacht Buitenpost e.o. vertelde ons het volgende:
“Het bord is aangebracht door de Vogelwacht Buitenpost en deze wilde
hiermee naar de eierzoekers aangeven dat deze weilanden gereserveerd
waren voor de Jeugdvogelwacht”.

Tot voor kort had onze plaatselijke vogelwacht een jeugdafdeling met ongeveer 10 leden. Het leek het bestuur van de vogelwacht een goede zaak
de jongere leden op te leiden in het vinden van eieren en de nazorg. Daarvoor was een terrein nodig waar de nestjes intact zouden blijven tijdens
het zoekseizoen. Nadat ze gevonden waren door de jeugd zou het de gelegenheid geven het uitbroeden te volgen en zich in de nazorg te bekwamen. Een oefenterrein dus, dat door de reguliere eierzoekers gemeden
moest worden.
Henstra merkt nog op: “Ondertussen is de jeugdafdeling gefuseerd met
die van de vogelwacht Kollum en zijn deze borden overbodig geworden.
Ze hadden allang weggehaald zullen zijn maar het bleef erbij. Binnenkort
gebeurt dat alsnog”. Als redactie werden wij ook in de war gebracht door
het friese woord ‘jeugdkrite’ en veronderstelden dat er een verband was
met de allang ter ziele jeugdafdeling van toneelvereniging De Fryske Krite.
Ten onrechte dus.

De Binnenste Buiten Post

Ins p ir atie door Karin van IJsseldijk

Anneke Piersma
Olieverf is echt mijn ding

Schilderijen van Anneke, tijdens een tentoonstelling in de Doopsgezinde kerk. (foto Karin van IIsseldijk)

Het begon met een cursus aquarelleren in de
Kruidhof. Maar als snel ontdekte Anneke dat
deze vorm van schilderen niet haar ding was.
Ze vond het materiaal te saai en te vlak. Bij It
Koartling was een cursus acryl schilderen, maar
ook hier vond Anneke niet echt wat ze zocht.
Daarna olieverf, en ja eindelijk, dat was en is
echt haar ding. Het was een zoektocht naar de
juiste leermeester en in Edgar de Cruijer vond
ze die. In Leeuwarden kreeg ze les van hem bij
een galerie in de Kleine Hoogstraat. Ze leerde
hier het fijnschilderen, in tenminste drie lagen,
glaceren (glaceren is het aanbrengen van transparante verflagen over een droge onderschildering. Deze techniek is een vorm van gelaagd
schilderen; het glacis moet vetter zijn dan de
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onderliggende laag.) Ze volgde daar in eerste instantie 3 blokken lessen. En nog steeds, als ze
een ruggensteuntje nodig heeft, gaat ze Edgar
en neemt een paar lessen of vraagt om raad.
Het schilderen geeft haar rust en voldoening.
In het schilderen van stillevens kan ze zich helemaal uitleven en als ze daarmee bezig is kan
ze zich helemaal verliezen in haar onderwerp.
Verschillende onderwerpen en objecten heeft
ze geschilderd en haar inspiratie is nog lang
niet uitgeput. Prachtige stillevens met fruit, een
schaal of vogels in de natuur. Anneke heeft ook
op meerdere plekken exposities gehad. Om er
een paar te noemen: het Suyderhuys in Surhuisterveen, de Vesteynde in Zwaagwesteinde, de
Wierde in Grijpskerk, galerie de Parken in Open-

Leven -16 de, een paar jaar geleden tijdens de feestweek
in de Kruiskerk en vorig jaar tijdens de feestweek in de Doopsgezinde kerk in ons dorp. Dus
velen van u zullen haar werk al gezien hebben.
Aan de expositie bij de Wierde heeft ze goede
herinneringen. Veel dementerende ouderen herkenden voorwerpen op de schilderijen en daar
werd natuurlijk veel over gepraat en er werden
herinneringen opgehaald. Deze expositie had
een therapeutisch werking voor veel van de
ouderen. Natuurlijk heeft ze in de loop der jaren
ook andere dingen gedaan. Bijvoorbeeld werken
met klei. Dat doet ze nog steeds, vind het ook
leuk maar het schilderen blijft het belangrijkste.
Anneke houdt van kleur, zowel in haar schilderijen als ook bij het bloemschikken, een andere
hobby van haar. Terwijl we met elkaar praten kijk
ik zo nu en dan naar het mooie bloemstuk op
tafel, qua kleur helemaal passend bij de schaal
waar het in zit. Naast haar hobby’s heeft Anneke zich ook beziggehouden met andere dingen.
Om er een paar te noemen: handenarbeid op
de basisschool, zwemmen met gehandicapten
en op dit moment is ze druk bezig, samen met
Ieteke de Vries, een lichtjesavond te organiseren. U hebt daar misschien al over gelezen. Op
kerstavond van 16.30 – 18.00 uur kan ieder die
dat wil “Samen in warmte en licht herdenken”.
Deze vorm van gedenken wordt dit jaar voor het
eerst gehouden en wel op de begraafplaats aan
de Jeltingalaan. Mocht u wel een dierbare willen
gedenken en deze persoon is niet op deze begraafplaats begraven of misschien gecremeerd
dan is er voor u ook een speciale plaats gecreëerd. In het midden van de begraafplaats ligt
een heel groot houten hart waarop u uw kaarsje
kunt zetten. Als blijkt dat er veel belangstelling
is voor deze vorm van herdenken wordt overwogen het volgend jaar ook op de begraafplaats
aan de Kuipersweg en bij de Maria kerk te organiseren. In verband met het bestellen van rozen
dient u zich van te voren op te geven bij Anneke
(0511 543420) of Ieteke (0511 544119).

Buitenpost haalde het landelijk nieuws
Vorige maand, 17 oktober, werd in ons landelijk nieuwsbulletin voor
radio en televisie ineens ‘Buitenpost’ genoemd. Dit lokte meerdere
reacties uit, o.a. wie was de daarin genoemde persoon? Welk gezin
was dat? De inhoud ging over de opening van Duitse archieven betreffende W.O.II. Foto’s van bezittingen van slachtoffers in de kampen
kunnen nu worden gelinkt aan zoekende nabestaanden. Het betrof in
dit bericht Rudy de Wijs omgekomen in kamp Ladelund. Hij was de
zoon van Christiaan de Wijs, die in Buitenpost geboren was.
Vader Christiaan.
Wie was deze Christiaan de Wijs? Zijn ouders waren dus hier woonachtig.
Christiaan was de zoon van Willem Christiaan de Wijs en Anna Petronella
Haagsma. Zij woonden destijds op Buurt 75. Dit adres veranderde na
de nummerwijziging in Bouwwijk 20, nu de Herbrandastraat. Willem was
Rijksontvanger (belastingambtenaar). Het echtpaar had 3 kinderen, t.w.
Johanna Dieuwke Geertruida, geboren 28-09-1886; Christiaan, geb. 27-021888 en Agatha, geboren 07-10-1889. Willem was afkomstig van Heteren.
Zijn vrouw was geboren in Leeuwarden. Op 26-08-1890 vertrok het gezin naar Bergum. Hier werd nog een zoon, Cornelis geboren. Christiaan
trouwde met Malvina Mathilda Christiana Krijgsman, geboren te Batavia,
Indonesië. Hun zoon Rudy werd op 22 juli 1923 in Den Haag geboren.
Toen de oorlog uitbrak woonde het gezin in Ede. Vader Christiaan was
majoor bij de artillerie en moest zich in 1942 melden. Als officier werd hij
geïnterneerd in Kamp Stalag 371 aan de rand van Stanislau, Oekraïne. Hier
werden zo’n 2000 officieren gevangen gehouden. In 1945 keerde hij terug
uit gvangenschap.
Zoon Rudy.
Om te ontkomen aan de Arbeitseinsatz dook hun zoon Rudy onder. Helaas werd hij op 18 augustus 1944 in Arnhem opgepakt. Een dag later
werd hij naar kamp Amersfoort gebracht. Op vrijdag 8 september 1944
vertrok hij met een groot transport naar kamp Neuengamme bij Hamburg.
Hierbij was ook Sikke Pietersma uit Buitenpost (zie deel 43 Buitenpost
1940-1945). De reis duurde 45 uren zonder eten en drinken. Totaal uitgeput kwamen ze hier aan. Bij aankomst werd hem zijn zakboekje, vulpen,
horloge en een sigarettendoos afgenomen. Hij bleef maar kort in Neuengamme. Met een grote groep werd hij verder getransporteerd naar een
buitenkamp van Neuengamme, kamp Ladelund aan de Deense grens. De
mannen waren nodig voor de aanleg van de ‘Friesenwall’. Dit was een verdedigingslinie langs de Duitse Noordzeekust en bestond uit tankgrachten
en bunkers. De meesten moesten tankgrachten graven met een breedte
van 5 meter en 3 meter diep met schuin aflopende wanden. Door het
opkomend grondwater stond men tot aan de knieën in het ijskoude water.

De herfstregens en de winterkou, het was oktober, striemden de mannen.
Als je geluk had kon je soms een kikker vangen, dan had je iets te eten. De
mannen raakten in een half verdoofde toestand, ze stompten af. In deze”
helse toestanden”, zoals iemand het uitdrukte, “werd het lichaam kapot
gemaakt”. Rudy, die toch in een redelijke conditie zal zijn geweest, hij was
nog maar 2 maanden geleden gearresteerd, stierf op 7 november 1944.
Bezweken onder de “helse toestanden”. Hij werd begraven in één van de
9 massagraven op de begraafplaats van Ladelund.
De in Buitenpost geboren vader Christiaan de Wijs overleed op 26 februari 1978 te ‘s- Gravenhage. Moeder Malvina overleed op 5 maart 1973
te ’s-Gravenhage. Ze bleef tot aan haar dood zoeken of ze ook nog iets
kon vinden van haar zoon. Eén en zeventig jaar na dato is zijn zakboekje
weer terug bij de nabestaanden. Vulpen, horloge en sigarettendoos zijn
verdwenen.
Bronnen: Gemeentearchief Achtkarspelen. Neuengamme, dr. Judith
Schuyf. Concentratiekamp Neuengamme 1938-1945, Ludwig Eiber. Informanten: Paulina Broekema, verslaggever. Nico Nienhuis.
Jasper Keizer

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

Goedheiligman

Hij is weer in het land. Die lieve
goede sint, onze bovenste beste
goedheiligman. En zoals we elk
jaar gewend zijn van onze kindervriend, laat hij menig kinderhart
sneller kloppen. Wat zeg ik? Kinderhart? Volgens mij gaat ook menig volwassenhart sneller kloppen
bij het vooruitzicht op een avondje
gezellige zotheid. Hoewel er ook
een aantal zijn die niet goed weten
hoe ze een kinderfeest een kinderfeest moeten laten zijn, maar dat
even terzijde (ik vind dat gezemel
over politiek correcte kleurtjes
meer dan vermoeiend moet ik
zeggen). Maar alle gekheid op
een stokje, er komt een tijd dat
een kinderfeest niet meer zo goed
past bij een kind. Gaandeweg de
jaren ontgroeid elk kind het magische gevoel van spanning als de
oude man zijn bibberende beentjes aan wal zet. Dat kind (van een
jaar of tien) kijkt eens grondig naar
d rood gemijterde man en merkt
een beetje spottend op dat deze
sint wel een erg hippe horloge om
heeft, voor het aantal levensjaren
die hij geacht word te hebben.
Met een verlegen lachje neemt
zo’n knaap tóch nog de pepernoten aan van zwarte piet, want pepernoten? Wie wil die nou niet?
Daarna verteld hij zijn broertjes
met volle mond dat piet gewoon
een geverfde man is die net doet
alsof hij een zwarte piet is. Veel
ouders zullen zo’n moment ergens wel herkennen denk ik. Zo
ook wij. Onze oudste bengel is op
een leeftijd gekomen dat sint en
piet gewoon niet echt meer sint
en piet zijn. Hij besefte ineens,
ergens (ik denk op school, tijdens
een gezellig onderonsje met vrienden) dat hij al die jaren van zijn jonge leeftijd ergens in geloofde wat
jammerlijk genoeg niet helemaal
echt was. En dus vroeg onze grote
man of hij deze keer mocht helpen
met het vullen van de schoentjes.
Dat mocht, tenslotte weet hij nu
toch al dat pa en ma de verlanglijstjes trouw afwerken. Met een
bijna verbeten gezichtje (ik denk
toch enigszins van de spijt dat sint
en piet echt niet echt zijn) nam hij
de tekening van zijn broertje en de
wortels uit de schoenen en vulde
hij deze met een kleinigheidje en
wat lekkers. Je zag aan hem dat hij
zich nu toch ook écht groot voelde
en ergens ook wel echt trots was
dat hij dit mocht doen. Samen
fluisterden we dat we dit niet gingen verklappen aan Jut en Jul (die
nietsvermoedend al in hun nestjes
lagen te ronken). We lieten onze
‘grote’ surrogaat goedheiligman
beloven dat hij het geheim van de
sint nog even een paar jaartjes zou
bewaren. De volgende morgen
werden mijn man en ik wakker
van het naar beneden denderen
van de jongens. Halverwege de
dendersessie hoor ik mijn oudste
zeggen:’O ja, we krijgen trouwens
lego!’

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.
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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.

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

Jan van der Bij, EHBO ‘er in hart en nieren

“O, de Binnenste Buitenpost, daar heb ik wel eerder in gestaan”, reageert Jan van der Bij wanneer wij hem telefonisch benaderen voor
een interview. Na enig zoekwerk op internet blijkt dit inderdaad
het geval te zijn; in 2011 interviewde Ineke Mooiweer hem over zijn
verzameling EHBO materialen en EHBO instructieboekjes. Daarom
wordt nu besloten om ditmaal wat meer aandacht te schenken aan
de Koninklijke Nederlandse Vereniging Eerste Hulp Bij Ongelukken
afdeling Buitenpost – Gerkesklooster, waarvan Jan van der Bij en
echtgenote bestuursleden zijn; Jan als voorzitter en Dineke doet
het secretariaat.
Samen met nog drie bestuursleden besturen ze de vereniging die
op dit moment 175 leden telt.
Februari 1956 melde de toenmalige secretaresse mej. E. Turkstra,
Schoolstraat 25 de Buitenposter
vereniging aan bij de KNV een
landelijke koepel organisatie van
EHBO verenigingen. “volgend jaar
bestaat de vereniging dus 60 jaar,
helemaal ongemerkt laten we dat
niet voorbijgaan, “vertelt Jan. “Met
de bibliotheek is afgesproken dat
wij in hun vitrine een kleine tentoonstelling mogen plaatsen, daar
zullen dan dus ook wel een paar attributen uit mijn verzameling bij zij.
Mejuffrouw E. Turkstra heb ik nog
persoonlijk gekend. Eind zeventiger
jaren van de vorige eeuw toen ik lid
werd , was ze nog altijd actief voor
de vereniging. In 1978 werd ze nog
onderscheiden met de zilveren Dr.
C.B. Tilanus jr. draagpenning. In
1953 werd het predicaat “Koninklijk
“aan de landelijke vereniging toegekend door koningin Juliana. Vandaar dat alle EHBO verenigingen
Koninklijk voor hun naam hebben
staan.
In 2007 was het bijna met de EHBO
in Buitenpost gedaan. Het bestuur
bestond nog uit twee actieve leden
en er waren geen gegadigden voor
de vacante plaatsen. Ook nu is dit
bij veel verenigingen en organisaties het geval. Men wilde dus de afdeling Buitenpost opheffen en aan-
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gezien Jan ook voorzitter van district Friesland is kwamen ze bij hem
om te vragen hoe ze dat moesten
aanpakken. Een vereniging die al
meer dan 50 jaar bestond opheffen, dit ging Jan en ook Dineke
aan het hart. Samen met Roelie
de Winter hebben ze de schouders
er ondergezet om de vereniging te
redden en met succes. Om in ehbo
termen te spreken, een geslaagde
reanimatie zonder restschade. Het
is een vereniging met nog steeds
een groeiend aantal leden. De gemiddelde leeftijd van de leden is
ongeveer 40 jaar, we kunnen dus
spreken van een jong vereniging.
Op de vraag waarom hij zich ooit
heeft aangemeld voor een EHBO
cursus vertelt Jan dat hij graag
op een verantwoorde manier hulp
wilde verlenen als dat nodig was.
“Het hulpverlenen zit gewoon in
mijn bloed”is zijn simpele verklaring. In zijn jonge jaren volgt hij een
opleiding tot offsetdrukker, nu een
uitgestorven beroep omdat alles
gedigitaliseerd is. Naast zijn beroep
als drukker, volgt hij een opleiding
tot ehbo instructeur toendertijd kaderinstructeur geheten. Na enige
jaren voor verschillende ehbovereniginge de lessen te hebben verzorgd belandt hij in het onderwijs
als instructeur, gespecialiseerd in
eerst hulp.

Hij werkt nu bij ROC Friese Poort in
Drachten bij de Zorg en Welzijn. “Ik
vind het prachtig om jonge mensen
les te geven in EHBO en hoop dat
de meesten zich ook na het behalen van het diploma eerste hulp zich
bij een EHBO vereniging zullen aansluiten. Eigenlijk zou iedereen een
cursus eerste hulp moeten volgen,
zodat iedereen in voorkomende gevallen hulp kan verlenen.
Zelf ontwikkelt Jan zich nog steeds.
Jaarlijks moeten bijscholingen worden gevolgd om bij te blijven. Alles
wat ook maar iets met EHBO te
maken heeft kan rekenen op zijn
warme belangstelling. Ook in de
avonduren is hij met EHBO bezig.
Sinds het jaar 2000 zit Jan in het
districtsbestuur van de provincie
Fryslân, ook daar is hij voorzitter;
er zijn 80 verenigingen bij aangesloten. Daarnaast neemt hij zitting
in de landelijke verenigingsraad van
de KNV, een soort raad van toezicht. Ook is hij contactpersoon van
de Gemeente Achtkarspelen inzake
AED’s, dit zijn draagbare apparaten,
die via gesproken opdrachten helpen bij het reanimeren en waarmee je een schok kunt toedienen
om het hart weer aan het kloppen
te krijgen.
“Op zekere dag werd ik benaderd
door iemand van de KNRM , de
Koninklijke Nederlandse reddingsmaatschappij, uit Lauwersoog.
“vertelt Jan, “ze vroegen mij of
ik hun instructeur wilde worden.
Ik wilde eerst kennis maken en
het klikte goed tussen mij en de
opstappers. Nou dan zeg ik geen
NEE, en zo blijf ik bezig”
Met enige regelmaat wordt Jan
gebeld om nazorg te verlenen. Niet
iedere EHBO’er is in staat om alles
wat hij of zij meemaakt, te verwer-

Team GVV presteert goed op NK Clubteam

Jan van der Bij bezig met zijn grootste hobby, de EHBO. (foto: Harrie Slagter)

ken. “Ik probeer ze dan met raad bij
te staan, vaak is een luisterend oor
al genoeg. Je krijgt soms met verdrietige dingen te maken, je kunt
het proberen weg te stoppen, maar
dat gaat op een gegeven moment
tegen je werken. Een EHBO’er
hoeft zich daarvoor niet te schamen. Het is gewoon menselijk.”
Wanner er lezers of lezeressen
zijn die na het lezen van dit verhaal belangstelling hebben om een
EHBOcursus te volgen, kunnen ze

contact opnemen met Jan van der
Bij, telefoon 0511 541838 of via
mail ehbobuitenpost@hotmail.com
In januari 2016 start er een nieuwe
cursus. Er zijn nog enkele plaatsen
vrij. Op de website www.ehbobuitenpost.nl is ook veel informatie te
vinden.

D e F a c e b o ok foto

De broertjes Erwin en Sietse komen uit Buitenpost. Ze zitten als 1e en 3e, vanaf links. (eigen foto)

Zaterdag 14 november reisden er twee teams van GVV
(Gymnastiekvereniging Veenwouden) af naar de Nederlandse Kampioenschappen clubteam in Alphen aan de
Rijn. In de eerste wedstrijd kwam het team dat bestond
uit Sietse Lefferts, Erwin Lefferts, Jasper Woudwijk en
Florenz van der Gang in actie in niveau 11. Voor drie van
deze heren was het hun eerste landelijke wedstrijd en
daardoor ook wel een beetje spannend. Het team begon
bij het onderdeel voltige (dit zijn oefeningen op de rug
van het paard). De heren lieten zien dat ze mooi konden
flanken en behaalden een team score van 47,85 en dit

was goed voor de tweede plaats op dit onderdeel. De
wedstrijd ging verder op de onderdelen ringen en sprong
de heren lieten mooie oefeningen zien. Helaas ging het
bij de brug mis. De jongens vielen bij een element waardoor ze veel punten hebben verloren. Ze lieten hun hoofd
niet hangen en gingen vol goede moed verder op het onderdeel rek. Keurige oefeningen werden getoond aan de
jury. Ook tijdens het laatste onderdeel vloer behaalden
de jongens mooie punten. In totaal scoorden de jongens
305,40 punten en was dit goed genoeg voor de 8e plaats.

Tijdens de bijeenkomst van BCB overhandigt Alexander de Vries van Vrieservice een
smartphone met toebehoren aan dorpsfotograaf Hielke Boorsma. Zo kan Hielke Buitenpost.info nog beter voorzien van nieuws en foto’s. Super!!

Hoveniersbedrijf

P. Douma

voor vakkundig snoeiwerk en tuinonderhoud

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

West 33, Buitenpost, tel. 0511-543870, www.eikenvaten.nl
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De vereniging Noardlike Fryske Wâlden doet belangrijk natuur- en
landschapsbeheer in onze omgeving
Ons dorp is onderdeel van een bijzonder landschap, vaak
beseffen we dat niet eens. De omgeving van Buitenpost
hoort zelfs bij het Nationaal Landschap de Noordelijke
Friese Wouden. Dit vertelde agrarisch natuurbeheerorganisatie Noardlike Fryske Wâlden (NFW) die op 29 oktober
alle plaatselijk belangen in haar werkgebied (Achtkarspelen, Dantumadiel, Kollumerland, Smallingerland en
Tytsjerksteradiel) uit had genodigd om kennis met haar
te maken. De organisatie met zowel boeren als particulieren als leden, probeert het agrarisch gebruik en natuurbeheer in balans te brengen en ze gaf op deze avond
veel interessante informatie.

beheer en 7.000 hectare collectief weidevogelbeheer”. Het is
belangrijk werk voor zowel natuurbehoud als het toerisme in
onze streek.
Coulisselandschap is uniek!
De voorzitter legde verder uit: “Het eeuwenoude cultuurlandschap van de Noardlike Fryske Wâlden wordt alom geroemd.
Kenmerkend zijn de elzensingels, houtwallen en pingo’s. Nergens in Europa is zo’n buitengewoon mooi coulisselandschap
bewaard gebleven. Rijen bomen met daaronder (bramen)
struiken omzomen de weilanden. De diversiteit van de natuur
is uniek. Er is een grote variatie aan boomsoorten en tussen
de bomen leeft een groot aantal zang- en roofvogels, marterachtigen, reeën en andere dieren. Verder is het gebied rijk
aan bijzondere kruiden, mossen, varens, grassen en struiken”.

de milieukwaliteiten van het gebied staat bij ons hoog in het
vaandel. De boeren in de regio hebben al veel bereikt. De
Noardlike Fryske Wâlden is een mooi onderhouden gebied
met veel natuurpracht”, meldde de NFW-bestuurder, “De bomenrijen vormen een natuurlijke handicap voor de agrarische
bedrijven. Vaak zijn de kleine percelen slechts anderhalf tot
twee hectare groot. Bovendien kost het onderhoud van de
vele kilometers aan singels tijd en geld. Dit geldt ook voor
het geschikt maken van het land voor weidevogels en het
aanpassen van het maaibeleid”. Boeren worden wel gecompenseerd voor zijn inspanningen. “Via beheerovereenkomsten ontvangen de agrariërs een vergoeding voor het werk.
Helaas staan die vergoedingen onder druk. We proberen te
zorgen dat iedereen die aan natuur- en landschapsbeheer
doet, er daadwerkelijk voor beloond wordt”, besloot Meekma.

Veel snoeiwerk
Het landschap heeft onderhoud nodig om ook in de toekomst
een dichte begroeiing met voldoende variatie te behouden.
Meekma merkte daarover op: “Dit is een taak die agrariërs oppakken. Het is noodzakelijk dat ze de elzensingels en
boomwallen om de paar jaar snoeien. En eens in de 21 jaar is
het nodig om een complete singel om te zagen zodat de kwaliteit van de begroeiing wordt verbeterd. Voor een boomwal is
dat eens per 25 jaar. De jaarlijkse beheeractiviteiten bestaan
uit controle en onderhoud van de afrastering langs de singels
en wallen en het snoeien van onder andere bramenstruiken”.
Coulisselandschap (foto: Marcel van Kammen)

NFW-voorzitter Meekma vertelde: “Het landschap in Noordoost-Fryslân wordt onderhouden door ruim duizend betrokken
leden van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW). Zo’n
850 boeren en 200 particulieren in vijf gemeenten doen aan
agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Voor veel mensen zijn
elzensingels en weidevogels in het land in onze regio vanzelfsprekend. Toch doen onze leden er veel moeite voor om het
landschap van 50.000 hectare mooi te houden en weilanden
geschikt te maken voor vogels. Het merendeel van de boeren in Noordoost-Fryslân is aangesloten bij de NFW dat een
samenwerkingsverband van zes verenigingen voor natuur- en
landschapsbeheer. De NFW-leden zorgen onder andere voor
het beheer van 150 kilometer houtwallen en 1.500 kilometer
elzensingels. Daarnaast onderhouden ze honderden pingo’s
en dobben en werken ze mee aan zo’n 600 hectare botanisch

Weidevogels grote zorg
Weidevogels als de grutto, kievit, tureluur, veldleeuwerik en
scholekster hebben het moeilijk en de aantallen lopen al jaren
voortdurend terug. De voorzitster: “Weidevogels genieten
daarom bescherming van de NFW en de leden doen niet alleen aan nestbescherming en uitstel van maaien zodat jonge
kuikens kunnen schuilen in lang gras, maar ze proberen er
ook voor te zorgen dat het grondwaterpeil, de vegetatiesamenstelling en de voedselbeschikbaarheid op orde zijn. Ook
met het creëren van plasdras bieden ze goede foerageerplekken voor weidevogels aan. Kruidenrijke percelen en randen
trekken veel insecten en vervolgens ook weer vogels”.
Vergoeding voor de boer
De vereniging NFW werkt samen met betrokkenen in de
streek aan een sterke regionale economie en een aantrekkelijke woon- en werkomgeving. “Ook het verbeteren van

De Binnenste Buiten Post is ook op internet te vinden:

NFW plasdras (foto: Paul Loonstra)

Meer samenwerking met Plaatselijk Belangen
De NFW wil graag de contacten met alle belanghebbenden
in hun werkgebied verbeteren. Ze deed daarom het aanbod
om haar eens uit te nodigen op vergaderingen van lokale verenigingen, zoals de Plaatselijk Belangen. Het is voor Plaatselijk Belang Buitenpost zeker een goede optie om NFW eens
uit te nodigen op haar jaarlijkse ledenvergadering. Maar ook
andere organisaties interesse hebben in natuur en natuurbehoud kunnen van het aanbod gebruik maken.
Meer weten? Kijk op internet naar www.noardlikefryskewalden.nl of www.youtube.nl/NFWalden

D e foto’s

www.binnenbuitenpost.nl, onder de knop ‘Dorpsblad’
www.facebook.com/dorpbuitenpost

Verschijnings- en inleverdata De Binnenste Buiten 2016
De verschijningsdata en inleverdata voor de kopij van
de Binnenste Buitenpost in 2016 kunt u in onderstaand
overzicht vinden. Blijf uw informatie, ideëen, opinies,
opmerkingen, inzichten, oproepen en foto’s aangaande
Buitenpost en Plaatselijk Belang aan ons toesturen!

Dankzij de inzet van de vele vrijwilligers en de steun
van onze adverteerders is het weer mogelijk dat dit
blad ook het komend jaar huis-aan-huis in ons dorp
gratis kan worden bezorgd. Onze hartelijke dank!

Zaterdag 7 november open dag bij de jubileerede bakkerij. Deze bestaat al 50 jaar. Een
muzikale ontvangst, een lekker hapje voor de bezoekers, kinderen konden cakejes versieren en men kon raden naar het gewicht van een groot suikerbrood. (foto Hielke Boorsma)

Op 11 november gingen weer veel kinderen langs de deuren. Met eigen gemaakte lampionnen. (foto: Hielke Boorsma)

Erkend installatiebedrijf voor:
• gas, water en sanitair

• databekabeling

• zink- en dakdekkerswerk

• ontwerp badkamer

• electrotechniek

• centrale verwarming

• ventilatie

• energie-zuinige ketels

• airco

• zonnepanelen

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

Handzaag Bahco
550 mm
extra geharde zaagtanden
geleverd met tandenbeschermer

van € 17,75

voor € 8,95
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Tuinb e el d en
B i nne n - 2 Bu ite n p o st

Molensteen bij De Kruidhof

Pieter de Boer neemt u voortaan
iedere maand mee op zijn ontdekkingsreis door Buitenpost. Deze
maand stelt hij zich aan u voor.
Ik bin in Bûtenposter
In 2007 liep ik mijn eerste marathon. Ja, de volledige 42,2 kilometer. Om het gelijk maar goed te
doen ging ik daarvoor naar New
York. Ik sprak in de dagen voor
de marathon met een Nederlander die in de “hoofdstad van de
wereld” woont, zoals hij the Big
Apple omschreef. Ik vroeg hem
toen wanneer je jezelf een New
Yorker kunt noemen. Er wonen
daar namelijk ruim 190 verschillende nationaliteiten. Hij vertelde mij
dat eigenlijk iedereen die in New
York woont zichzelf een New Yorker mag noemen, maar dat je pas
echt een New Yorker bent als je
in de Starbucks begint te zuchten
zodra de toerist in de rij weer veel
te lang bezig is met het zoeken
naar de juiste dollarbiljetten. En
als je zelf bij je bestelling een Latte
Macchiato besteld met extra melk,
maar de melk wel van geit moet
zijn. En de bonen extra sterk, oh ja,
en ook geen suiker maar zoetstof
graag! Is dat je bestelling? Dan ben
je goed op weg in te burgeren in
New York. In 2008 liep ik opnieuw
een marathon, dit keer in Berlijn. Ik
moest helaas halverwege de strijd
staken, maar ver voor mij liep de
Ethiopiër Haile Gebrselassie voor
het tweede jaar op rij een wereldrecord. Hij sprak tijdens zijn huldiging de woorden van Kennedy na:
“Ich bin ein Berliner”. De Berlijners
zelf stonden erbij te klappen, want
iemand die zo hard door hun straten kon lopen, werd met open armen ontvangen. Terecht, wat mij
betreft. Nu ik mijn nieuwe routes
door Buitenpost en de omgeving
aan het ontdekken ben vroeg ik
mij tijdens het lopen af wanneer je
nou een echte Bûtenposter bent.
Fries spreken gaat bijvoorbeeld in
mijn geval lastig worden, toch best
een minpuntje. Ik hoorde buurmeisje recentelijk ook tegen een
vriendinnetje zeggen dat wij ‘de
nieuwe Groningse buren zijn.’ We
zijn duidelijk nog niet ingeburgerd
dus. Anders dan in Groningen, of
New York, heb ik wel ervaren dat
een Buitenposter een stuk gemoedelijker is. Geen karretjes die
in de supermarkt nog even snel
voordringen, maar heel gemoedelijk “Do meist wol earst hjer!” Ook
wordt er gegroet, of je de persoon
nou kent of niet. Fijn. Dat zijn twee
puntjes waar ik me heel makkelijk
in kan schikken. Maar wat geeft nu
de doorslag? Wanneer mag ik nou
echt zeggen: “Ik bin in Bûtenposter” of mag ik dat al zeggen? Moet
ik daarvoor aangesloten zijn bij
een sportvereniging? De kerk? Al
mijn meubels bij Kapenga gekocht
hebben? Mijn hardlooprondje was
bijna ten einde. Ik had weer wat
nieuwe straatjes ontdekt in het
dorp. Weer genoten van hoe stil
het is als iedereen om 6 uur aan
het eten is en ik realiseer me dat
ons nieuw gekochte huis al echt
als thuis voelt. De buurman komt
net aanrijden en zwaait even. Ik
ben gewoon al Buitenposter realiseer ik me. Maar eentje die (nog?)
geen Fries spreekt.

archeologisch erfgoed, voorgoed vernietigd zou worden en had opdracht
gegeven de molensteen maar naar zijn woning te brengen en dan verder
te zien naar een bestemming. Bij het zoeken naar die bestemming werden
Lammert Postma en Jan Kloostra als bestuurders van het IJstijdenmuseum
in Buitenpost betrokken.
Bij Kloetstra, naast de inrit van zijn woning in Noardburgum, troffen zij een
prachtige grote granieten molensteen aan met een doorsnede van maar
liefst 1.86 m. Zo op het oog een molensteen die helemaal was uitgehouwen uit een grote zwerfsteen. De gaten in de zijkanten toonden aan dat het
hier ging om een legger die heeft vastgelegen in een molen. De sporen van
gebruik en uitholling aan de bovenzijde deed denken aan het gebruik in een
olie- of mosterdmolen.

Een tijdje geleden werd Jan Kloosterman gebeld door Oane Kloetstra uit
Noardburgum. Hij kon vertellen dat er bij zijn woning een grote molensteen
lag, die vrij zeker uit een vroegere molen in Buitenpost afkomstig was. Zo’n
telefoontje maakt nieuwsgierig en daarom trokken Jan Kloosterman en
Lammert Postma meteen op onderzoek uit. In Buitenpost heeft vroeger
een grote korenmolen gestaan en het zou daarom best kunnen dat er nog
ergens een molensteen opduikt. Als aandenken aan die molen staat er in
Buitenpost bij de seniorenflat Molenhoek nog een grote molensteen, die
afkomstig is uit die vroegere molen. Het is tot op heden het enige tastbare
overblijfsel aan de Buitenposter molenglorie uit de 19e eeuw en het begin
van de 20e eeuw.
Aan de molensteen zat nog een aardig verhaal vast. Kloetstra, zelf ook een
verwoed archeoloog en daarnaast aannemer, had de molensteen ontdekt
bij een hoop puinafval dat bestemd was om te worden gerecycled tot puin
door een steenbreker. Hij vond het jammer dat de molensteen, een stukje

Kloetstra liet weten de molensteen te willen schenken aan het Stichtingsbestuur van het IJstijdenmuseum op voorwaarde dat die een goed plekje
zou krijgen. Met die conditie werd akkoord gegaan. Daarmee is natuurlijk
het verhaal niet afgerond. Wat het IJstijdenmuseum moet weten van dit
prachtige stuk erfgoed, is in ieder geval waar de molensteen oorspronkelijk
vandaan komt en wat de condities zijn geweest waaronder die is gebruikt.
Onderzoek heeft aangetoond dat deze molensteen jarenlang in de tuin van
de vestiging van de Rabobank aan de Kuipersweg in Buitenpost heeft gelegen. Hij zou daar terecht zijn gekomen tijdens een grote verbouwing van de
bank aan het einde van de vorige eeuw. Bij die verbouwing werd deze steen
aangetroffen in een perceel grond achter het bankgebouw en vandaar werd
hij verplaatst in de tuinpartij van de bank. Bij een latere verbouwing werd
deze steen door een aannemer weggehaald en op een hoop puin gedeponeerd dat bestemd was voor de puinbreker. De achterzijde van het terrein
van de Rabobank, grenst aan het terrein waar vroeger een boerderij met
daarachter een korenmolen heeft gestaan. In het verlengde daarvan kan het
zijn dat de molensteen afkomstig is van deze korenmolen. Zekerheid is er
niet. Die is ook niet verkregen van een nazaat van de laatste molenaar, de
heer van Dop uit Katwijk. Hij wist te vermelden dat de molen door zijn familie was gebruikt als korenmolen, maar kon verder geen informatie geven.
Misschien dat iemand die dit artikel leest het Stichtingsbestuur van het IJstijdenmuseum verder kan brengen. Meer informatie over de molensteen is
dan ook van harte welkom.

D e foto

Wie gelooft er nog in een strenge winter? De Enkhuizer almanak doet dat niet, maar het bestuur van de ijsbaanvereniging blijft gelukkig standvastig. Op vrijdag 20 november liet ze,
zoals ieder jaar, de ijsbaan in het West met behulp van een tractor met een pomp onder water zetten. Wij helpen hen hopen! (foto: redactie)

Verlichting op Het West gaat weer
D e foto
helemaal aan
Bij de aanpassing van de
weg aan Het West was een
groot deel van de straatverlichting weggehaald. Dit
leidde tot ongewenste situaties. Begin dit jaar evalueerde de gemeente het verlichtingsplan. Plaatselijk Belang
Buitenpost drong er op aan
dat de ontbrekende verlichting weer teruggebracht zou
worden. Dit werd gesteund
door de gemeenteraad van
Achtkarspelen.
De gemeente heeft inmiddels drie extra masten bijgeplaatst. Een tussen Parklaan
en tennisbaan en twee tussen de tennisbaan en de
rotonde. Plaatselijk Belang
is verheugd dat dit op deze
manier door de gemeente is
opgepakt.

Sinterklaas is veilig in Buitenpost aangekomen. Nadat hij op het station een warm onthaal
heeft gekregen, maakt hij een rond rit door Buitenpost. Op het Nijensteinplein en in It
Koartling gaat het feest verder. (foto: Hielke Boorsma)

De Binnenste Buiten Post
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Cursussen Voorjaar 2016
Momenteel zijn we druk bezig met de planning voor
2016. Zodra die klaar is informeren we je daarover.
Voor de komende weken staan de volgende activiteiten
op stapel.
In januari gaan de cursussen in it Koartling weer van
start. Voor diverse cursussen is het nog mogelijk om
in te schrijven.
Van de cursus Edelsmeden is nog niet bekend op
welke avond deze gegeven gaat worden. Dat zullen
we in een later stadium publiceren.
Van de cursussen waarvoor u zich op kunt geven
volgt hieronder een overzicht.

Keramiek 1

Maandagmiddag: 13.00-15.00 uur
Start: Januari
Hoe vaak: 10 lessen
Kosten: € 95,- ( excl.mat.)
Opgave/inlichtingen: Joyce van der Laaken
Tel. 0511 542465, 06 27505424
email: laaken25@live.nl

Keramiek 2

Maandagmiddag: 16.00-18.30 uur
Start : Januari
Hoe vaak: 10 lessen
Kosten: € 120,- ( excl.mat.)
Opgave/inlichtingen:Joyce van der Laaken
Tel. 0511 542465, 06 27505424
email: laaken25@live.nl

Tekenen en Schilderen

Woensdagavond: 19.30-21.30 uur
Start : Januari
Hoe vaak: 10 lessen
Kosten:€ 85,- (excl.mat.)
Opgave/inlichtingen: Ijttje Veenstra
Tel.:0511 840221
Email: ijttje.veenstra@live.nl

KEaRN Welzijn en It Koartling trekken samen de buurt in!
KEaRN Welzijn en It Koartling trekken dit najaar de buurt in om in gesprek te
komen met inwoners. Om te beginnen gebeurt dat in de vorm van een ‘huisbezoek’ aan een drietal buurtverenigingen.
Buitenpost telt een aantal buurtverenigingen – bewoners die gezamenlijk
opkomen voor de belangen van de buurt, zich bekommeren om het wel en
wee van buurtgenoten en namens de buurt contacten onderhouden met de
gemeente.
Hoewel de meeste Nederlanders graag in hun buurt (dorp) willen blijven wonen en hopen daar oud te kunnen worden, hebben buurtverenigingen het
al langere tijd moeilijk. Dit geldt vooral voor de wat grotere dorpen. Ook in
Buitenpost zijn er inmiddels enkele buurtverenigingen gestopt.
Zijn buurtverenigingen daarom ten dode opgeschreven? Wij denken van niet.
Volgens ons is er volop ruimte voor de actieve vereniging die inzetten op ontmoeting, versterking van de sociale cohesie en invulling van de taken die de
kanteling in de samenleving met zich brengt.
Door de gesprekken met (in eerste instantie drie) buurtverenigingen hopen
KEaRN Welzijn en It Koartling een juist beeld te krijgen van de zaken waarmee
de verenigingen zich bezighouden. De ‘buurtverkenning’ moet verder de talenten, wensen en mogelijkheden van de buurtbewoners in kaart brengen.

Keramiek 3

Maandagavond: 19.30-21.30 uur
Start: Januari
Hoe vaak: 10 lessen
Kosten : € 95, ( excl.mat.)
Opgave/ inlichtingen: Joyce van der Laaken
Tel.:0511 542465, 06 27505424
email: laaken25@live.nl

Basiscursus Fotografie

Maandagavond: 19.30-21.30 uur
Start: 4 januari 2016
Hoe vaak: 10 lessen
Kosten: € 85,Opgave/inlichtingen: Joyce van der Laaken
Tel.: 0511 542465, 06 27505424
Email: laaken25@live.nl

Fotoclub

Donderdagavond: 19.30-21.30 uur
Start: januari
Hoe vaak: 6 keer, elke eerste donderdag van de
maand
Kosten: € 40,Opgave/inlichtingen:Joyce van der Laaken
Tel : 0511 542465
email: laaken25@live.nl

Eenvoudige Autotechniek

(voor thuis en onderweg)
Donderdagavond: 19.00-20.15 uur
Start: januari
Hoe vaak: 5 lessen
Kosten: € 50,Opgave/inlichtingen: Johan Kootstra
Tel.: 0511 541322
email: johkootstra@gmail.com

Cursus Budgetkoken

Woensdag: 16.00 -18.30 uur
Start: Januari
Hoe vaak: 4 lessen, elke eerste woensdag
van de maand.
Kosten: € 5,- per keer (inclusief maaltijd)
Opgave/inlichtingen: Johan Kootstra
tel.:0511 541322
email: johkootstra@gmail.com

Engelse Conversatie

Donderdagavond: 19.00-20.15 uur beginners+
Donderdagavond: 20.15-21.30 uur gevorderden
Start: 14 januari
Hoe vaak: 10 lessen
Kosten: € 95,Opgave/inlichtingen: Marjan Nijboer
Tel: 06 11127724
Email: m.nijboer@nijboertraining.nl

It Koartling zoekt vrijwilligers met
passie en ambitie
Net als heel veel andere verenigingen en stichtingen bestaat ook It Koartling uit vrijwilligers. Samen geven zij invulling aan de missie (‘Waar staan
we voor?’) en de visie (‘Waar gaan we voor?’) van de organisatie.
Een aantal vrijwilligers heeft – naast verschillende ‘gewone’ uitvoerende
taken – bovendien een bestuurlijke taak. Zij vormen het bestuur, en zijn
dus (eind-)verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de organisatie.
De afgelopen tijd voltrekken zich grote maatschappelijke veranderingen.
Die werken ook door in It Koartling. De vrijwilligers proberen daarop tijdig
en juist in te spelen. Dat wordt gelukkig door velen gezien en gewaardeerd. De werkdruk loopt door alle veranderingen echter flink op. Daarom
zoekt It Koartling enthousiaste mensen die willen meehelpen om verder
te komen. Anders gezegd: It Koartling zoekt vrijwilligers, man of vrouw,
jong of oud.
Wat competenties betreft, heb je in eerste instantie vooral een portie gezond verstand nodig. Daarnaast moet je ‘het werk zien liggen’ en kunnen
samenwerken met mensen met uiteenlopende achtergronden, vaardigheden en talenten.
Ben je zo iemand en wil je bovendien met passie en ambitie een bijdrage leveren aan de samenleving, meld je dan nu aan: vrijwilligerswerk@
itkoartling.nl.

De Binnenste Buiten Post

Activiteiten voor kinderen
Momenteel zijn we druk bezig met de planning voor
2016. Zodra die klaar is informeren we je daarover. Voor
de komende weken staan de volgende activiteiten op
stapel.
Woensdag 2 december: Kinderclub Knutselmiddag
Tijdstip: van 14.30 - 16.00 uur.
Voor wie: kinderen van groep 3 tot en met 8.
Waar: sociaal-cultureel centrum ‘it Koartling’.
Kosten: € 1,--.
Maximum aantal kinderen: 12
Opgave: opgave vooraf op kinderwerk@itkoartling.nl
Woensdag 16 december: Kinderclub Knutselmiddag
Tijdstip: van 14.30 - 16.00 uur.
Voor wie: kinderen van groep 3 tot en met 8.
Waar: sociaal-cultureel centrum ‘it Koartling’.
Kosten: € 1,--.
Maximum aantal kinderen: 12
Opgave: opgave vooraf op kinderwerk@itkoartling.nl

Vrijwilligerssteunpunt
Vrijdag 18 december: Kinderdisco
Tijdstip: van 19.00 – 21.00 uur.
Voor wie: kinderen van groep 4 tot en met 6.
Waar: sociaal-cultureel centrum ‘it Koartling’.
Gratis toegang.

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

Noteer de data alvast in je agenda. Meer informatie
over de activiteiten lees je op onze Facebook-pagina(s),
onze website óf op de flyers en posters die binnenkort
worden verspreid.

1.

P.S.: Heb je ideeën of wensen voor activiteiten? Laat
het ons dan even via e-mail weten!

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Appeltjes van Oranje 2016: stem op It Koartling!
en verbetering van de maatschappelijke samenhang tussen verschillende groepen.’

Mensen die met elkaar een dorpswinkel, buurthuis,
speelruimte of andersoortige gemeenschappelijke voorziening beheren, dáárover gaan de Appeltjes van Oranje
2016. Het thema luidt: Samen zelf doen! Een thema dat
It Koartling op het lijf is geschreven.
Wat is dat: Appeltjes van Oranje?
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 organisaties die zich binnen het werkterrein van
het Oranje Fonds inzetten voor een leefbare samenleving

15.
16.
17.
18.

It Koartling is in de race.
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 selectiedag) zijn bekend.
Er is één Friese organisatie geselecteerd: de Stichting Sociaal Cultureel Werk Buitenpost / It Koartling.

19.

Nu moet er worden gestemd!
De stemweek van 7 t/m 13 december 2015 biedt It
Koartling de mogelijkheid om nog eens flink campagne
te voeren en extra naamsbekendheid te genereren. Het
spreekt voor zich dat It Koartling heel graag wil winnen:
stem daarom straks It Koartling en vraag anderen hetzelfde te doen. Iedere stemt telt!
Meer hierover op de website van It Koartling http://www.
itkoartling.nl of op die van het Oranje Fonds http://www.
oranjefonds.nl/appeltjes.

24.
25.

20.
21.
22.
23.

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Het Netwerkcafé besteedt uitvoerig aandacht
aan LinkedIn

Dit is het Netwerkcafé.
Het Netwerkcafé in It Koartling is een ontmoetingsplek
‘voor en door’ mensen zonder werk. Mensen die hun
baan onlangs zijn kwijtgeraakt, al langer zonder werk zitten of misschien nog nooit een baan hebben gehad.
Waarom LinkedIn?
LinkedIn is belangrijk voor mensen mét of zónder baan.
Het gratis platform helpt je om een virtueel sociaal netwerk op te bouwen. Dat netwerk heb je nodig om (ander) werk te vinden. Tegenwoordig worden namelijk de
meeste vacatures binnen netwerken ingevuld. Door het
vergroten van je netwerk vergroot je dus de kans op een
baan.

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,
Buitenpost.
Leidinggeven activiteiten Scouting de Brimzen op zaterdagmiddag,
Buitenpost.
Vrijwilligers met passie en ambitie, It Koartling, Buitenpost.
Coördinator voor Achtkarspelen voor de Nationale Dag van de
Dialoog.
Penningmeester Feestweekcommissie, Buitenpost.
Voorzitter Feestweekcommissie, Buitenpost.
Een of meer bestuursleden. Prot. Chr. Ouderenbond PCOB,
Buitenpost.
Collectanten Nationaal Fonds Kinderhulp 2016, It Koartling,
Buitenpost.
Webbeheer voor non-profitorganisatie(s), VSP / It Koartling,
Buitenpost.
Webbeheer en –publishing / social media, It Koartling, Buitenpost.
PR-medewerker externe communicatie, Keunstkrite Twizel.
Vrijwillige fondsenwerver, Keunstkrite Twizel.
Taalvrijwilliger, Stichting Vluchtingenwerk Noord-Nederland,
Buitenpost.
Groepsvrijwilliger, Stichting 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,
Buitenpost.
Coach vestiging, Stichting Vluchtingenwerk Noord-Nederland,
Buitenpost.
Horeca-medewerk(st)er, zwembad ‘de Kûpe’, Buitenpost
Gastvrouw/gastheer voor algemene inloop/sociaal café, It Koartling,
Buitenpost.
Gastvrouw/gastheer voor Het Informatie Paviljoen (HIP-IVN),
Lauwersoog.
Portier/gezellige verteller voor Het Informatie Paviljoen (HIP-IVN),
Lauwersoog.
Notulist / secretarieel medewerker, Ver. Plaatselijk Belang Buitenpost.
Klusjesman/-vrouw, It Koartling, Buitenpost.
Tuinman/-vrouw, It Koartling, Buitenpost.
Vrijwilligers die willen meedenken over de organisatie van buurthulp,
Buitenpost.
Vrijwilligers/bemiddelaars voor het Vrijwilligerssteunpunt (VSP),
Buitenpost.

Meer informatie over de vacatures op de website van het Vrijwilligerssteunpunt: www.vsp-buitenpost.nl.
Er is vrijwilligerswerk voor iedereen!
Veel mensen hebben belangstelling voor vrijwilligerswerk. Bent u óók op
zoek naar leuk en zinvol vrijwilligerswerk? Het Vrijwilligerssteunpunt Buitenpost (VSP) helpt u graag! Er is volop gelegenheid voor vrijwilligerswerk.
Voor iedereen: als je veel tijd hebt of juist heel weinig, als je jong bent, oud
of daar ergens ‘tussenin’, of je heel veel hebt geleerd of heel weinig. Er
natuurlijk is er ook vrijwilligerswerk voor mensen met een beperking en
voor mensen die willen re-integreren.

Zit je zonder werk? Mis je de vaardigheid om een goede
sollicitatiebrief te schrijven, om een opvallende en correcte CV op te stellen en om je zelf optimaal te presenteren? En hoe zit het met ‘social media’? Ben je daarmee
bekend en zo ja, presenteer je jezelf wel goed op bijvoorbeeld LinkedIn? Zo maar enkele vragen.
Het Netwerkcafé kan je helpen.
Als je zonder werk zit zul je bereid moeten zijn om ongebaande paden te bewandelen, jouw horizon figuurlijk te
verbreden en het onbekende durven tegemoet te treden.
Met een steuntje in de rug gaat het allemaal een stuk
gemakkelijker. Het Netwerkcafé kan jou daarbij helpen.
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Hoe werkt LinkedIn?
Via het LinkedIn-netwerk kun je op de hoogte blijven van
de activiteiten van anderen en met hen in contact komen.
Ben je op zoek naar een nieuwe baan, dan kun je dit jouw
netwerk eenvoudig laten weten. De kans is groot dat een
van je contacten iets voor je kan betekenen of misschien
iemand kent die iets voor jou kan doen. Andersom gebeurt ook veel: bedrijven die op zoek zijn naar nieuwe
mensen, laten dit meer en meer via LinkedIn weten.
Leer er méér over!
Is LinkedIn helemaal nieuw voor je? Dan kan het allemaal
best lastig zijn. Op maandag 30 november besteedt het
Netwerkcafé daarom (opnieuw) aandacht aan LinkedIn.
Dan helpt Janine Spoelstra je graag op weg. Ben je al op
LinkedIn actief? Ook dán heeft Janine ongetwijfeld heel
veel nuttige tips voor je. De bijeenkomst begint om 10.00
uur. Je bent van harte welkom.

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-buitenpost.nl.
Wekelijks spreekuur.
Iedere donderdagochtend tussen 9.30 en 11.00 uur houdt het VSP spreekuur voor iedereen die op zoek is naar vrijwilligerswerk. U kunt dan ook
inlichtingen en advies vragen. Wilt u er zeker van zijn dat de medewerkers
van het VSP alle tijd voor u hebben, maak dan tijdig een afspraak. Kunt u
niet op donderdagochtend? Geen probleem! We zoeken dan samen naar
een ander moment.

Voor meer informatie: http://www.netwerkcafe.frl

De volgende Binnenste Buiten Post wordt verspreid in de week van 21 december 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

Be d r ij v ig heid door Piet Pettinga
Installatiebedrijf J. Bremer & Zonen b.v.

P r ijs p uz zel

door Gryteke van IJsseldijk

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

Dit bedrijf uit Buitenpost is een familiebedrijf dat al ruim 90 jaar actief is in Noord-Nederland. Als erkend totaalinstallateur kan Bremer elke opdracht aan en deze wordt
vakkundig en betrouwbaar uitgevoerd. J.Bremer & Zn.b.v. kan u het beste bieden
op het gebied van sanitair, ze luisteren graag eerst naar de wensen van de klant en
gaan dan aan de slag. Er wordt alleen met de beste merken gewerkt en u begrijpt
dat het begrip ¨duurzaam en kwaliteit¨, echt inhoud heeft. U kunt bij Bremer terecht
voor een ruime keuze uit sanitair en tegels. Persoonlijke aandacht van een vakman
gaat toch boven alles. Als gecertificeerd Erkend Elektronisch, Gas en Waterinstallateur, beschikt Bremer over alle kennis die een goede uitoefening van dit vak mogelijk
moet maken als het gaat om het aanleggen van een gas- of waterleiding, elektrische
of sanitaire installaties, de ´mensen van Bremer´ weten waar ze mee bezig zijn. Ook
van zaken als zink- en dakwerk, ventilatievoorzieningen en warmteterugwinning en
natuurlijk aanleg en onderhoud, is de kennis in huis. Ruime kennis van alternatieve
energiebronnen zoals wind- en zonne-energie is ook opgedaan. U merkt aan het
bovenstaande dat Bremer een levendig allround bedrijf is en blijft en geheel bij de
tijd . U als particulier bent welkom, evenals bedrijven in alle sectoren voor nieuw- /
verbouw of renovatie.

Nieuwe adverteerder
In deze krant vindt u een nieuwe adverteerder: Fotografie Martje, zij is gevestigd aan
de Vaart 3 , een idee voor een Sinterklaascadeau ?
Wilt u ook graag in De Binnenste Buitenpost adverteren.
Neem dan contact op met onze acquisiteur Ursula Groenhart. Telefoon: 0648939919
of email: ursulagroenhart@upcmail.nl.

T

K

L

V

S

N

E

N

T

N

R

S

S

A

E

C

E

T

E

S

E

M

I

A

M

R

H

N

R

G

F

E

R

M

K

P

K

M

E

E

E

R

W

N

S

T

I

L

I

O

D

R

E

O

E

N

I

O

E

N

P

D

R

H

L

G

O

U

N

E

K

M

O

O

T

L

N

E

R

N

D

B

O

M

O

U

A

I

P

F

E

I

T

P

E

D

N

H

Z

P

O

N

B

L

A

D

E

R

E

N

T

R

A

K

T

A

T

I

E

S

T

bladeren
herfst
modder
rood
traktatie
halloween
mist
regen
snoep
zingen
fruit
lampionnen
pompoenen
schmink
verkleed

Oplossen en inleveren.
Los de puzzel op en maak kans op een prijs ter waarde van € 10,-. Deze prijs
wordt ter beschikking gesteld door De Binnenste Buiten Post. Oplossingen
– bij voorkeur op een kaartje – inleveren in de kopijbus bij The Readshop
(Nijenstein 7) vóór vrijdag 11 december 2015

Oplossing prijspuzzel augustusnummer.
De puzzel in het juninummer heeft correcte 34 inzendingen opgeleverd!
De oplossing luidde: Carpe Diem
De winnaar is: A. Banga, Jeltingalaan 19

Be d r ij v ig heid door Piet Pettinga

Breed assortiment cadeaus
De winkels liggen al weer vol met
chocoladeletters, pepernoten en
ander Sinterklaas- en kerst snoepgoed. De dagen worden alweer
korter en het is ‘s avonds al weer
snel donker. Het einde van het jaar
komt in zicht. En met het einde
van het jaar komt ook de tijd voor
cadeautjes er weer aan. Bij de Wereldwinkel Buitenpost (gevestigd
in de Poiesz supermarkt) kunt u weer terecht voor allerlei verrassende cadeautjes (voor elke
beurs) en mooie sieraden. Bovendien steunt u met uw aankopen in onze winkel ook nog
eens de mensen in derde wereldlanden, die deze mooie spullen vervaardigd hebben, met
een eerlijke beloning voor hun werk! Twee vliegen in één klap! Verder hebben we mooie food
pakketjes, leuk als geschenk voor jubilea, verjaardagen of zomaar... Ook kunt u straks weer
aparte kerstkaarten in ons assortiment vinden. En tot slot kunt u als werkgever bij ons terecht
voor prachtige fair trade kerstpakketten voor uw medewerkers! U kunt ons in december ook
vinden op de kerstmarkt op 12 december van 14.00-20.00 uur. We hebben tijdens de kerstmarkt ook een leuke actie. Elke betalende klant op de markt krijgt een bon. Daarmee kan hij/
zij in onze winkel in de maand december bij aankoop van kunstnijverheid, sieraden, sjaals of
kaarten 10% korting krijgen. Kortom kom eens langs om onze mooie spullen te bewonderen.

Ruimer opgezet buffet (foto: Hielke Boorsma)

China Garden uitgebreid
Zaterdag 14 november zijn de deuren van het vernieuwde restaurant China Garden
geopend. Er is de afgelopen maanden hard gewerkt om alles op tijd klaar te krijgen.
De gasten kunnen nu genieten van de all-in keuken, aldus eigenaar Cheng Mei, dit
houdt in dat er gerechten uit verschillende landen worden geserveerd. Eten wordt
een belevenis bij China Garden. Het concept is nieuw en zal voor de vaste klanten
even wennen zijn, toch werkt het eenvoudig : de klant betaalt vooraf en altijd tegen
een vast tarief. Dit tarief is afhankelijk van het gekozen arrangement en inclusief
alle dranken, uitgezonderd buitenlands gedistilleerd. De drankjes kunnen de gasten
zelf bij de bar halen, op verzoek is bediening aan tafel mogelijk. China Garden wordt
een restaurant waar gasten onbeperkt kunnen genieten van verschillende wereldgerechten, zoals een uitgebreid assortiment sushiâs, de lavagrill, teppanyaki, Chinese
gerechten, saladebuffetten en luxe desserts. Reserveren is niet verplicht, maar om
teleurstelling te voorkomen is het verstandig dit wel te doen. Alleen op deze manier
kunnen ze gasten een plaats garanderen, zegt Cheng Mei. Reserveren kan online via
de vernieuwde website www.chinagardenbuitenpost.nl en uiteraard telefonisch via
0511-541297. De redactie wenst u smakelijk eten en China Garden een succesvolle
voortzetting.

De Binnenste Buiten Post
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A nne’s A nsichten van Anne van Lune
Brimzen
praat

Op de kleine foto (uit familiealbum) het toenmalige ouderlijk huis aan de Bouwwijk nr 16 (thans Herbrandastraat). Ongeveer 1950.
Dit is het slot van de rubriek Anne’s ansichten. Met pijn in ons hart nemen wij afscheid. Na een periode
van ongeveer 15 jaar. Daarom een eerbetoon aan Anne zelf.. “ Anne ansicht” of te wel “ De wandelende encyclopedie” . Twee jaar na zijn dood is hij zelf een onderdeel geworden van de geschiedenis
van Buitenpost. Dank je wel voor alle belangstelling.

Hartelijk dank!
Vele jaren lang werd er in De Binnenste Buiten Post
maandelijks een foto geplaatst uit de bijzondere en
waardevolle verzameling ansichten van Anne van
Lune. Dat was een prachtige serie waar de meeste
Buitenposters van genoten hebben. Omdat andere
bronnen zich meldden met oude foto’s en de vraag om
die in onze dorpskrant te willen plaatsen, vond de redactie dat daar gehoor aan zou moeten worden gegeven. Daarom werd besloten met de rubriek ‘Anne’s ansichten’ te stoppen. Dat wil niet zeggen dat deze foto’s

helemaal niet meer gepubliceerd zullen worden. Anja
van Lune, die het beheer van haar vaders verzameling
overnam, heeft toegezegd in voorkomende gevallen
een foto te willen aanleveren. Ook op deze plaats willen wij onze bijzondere dank uitspreken aan de familie
van Lune voor de jarenlange medewerking.
De redactie.

Volgt u ons al op www.facebook.com/dorpbuitenpost?

De facebookpagina van PBB en De Binnenste Buiten
is nu een maand actief. In ieder geval wekelijks, maar
meestal nog vaker, worden er berichten geplaatst. Wij
zijn van plan de komende tijd nog meer het nieuws
dat Plaatselijk Belang en De Binnenste Buiten Post via
verschillende kanalen bereikt via dit, voor ons nieuwe
medium, te sluizen.

Het biedt u ook een gemakkelijke manier
om te reageren en wij hopen dat dat in
de toekomst nog meer dan nu, zal gebeuren. Wij zijn nieuwsgierig hoe er in ons
dorp over veel kwesties gedacht wordt.
Daarnaast zijn uw bijdrages over actuele
gebeurtenissen in ons dorp van harte welkom! Meld het ons of plaats het zelf!
De vormgeving is nog volop in ontwikkeling bij onze dorpsgenoot Pieter de Boer.
In samenwerking met De Binnenste Buiten-redactie-lid en PBB-bestuurslid Johan
Kootstra zal hij ook deze pagina beheren.
Ook als u opmerkingen over de vormgeving en invulling van de
Facebook-pagina heeft horen wij dit graag. Bijvoorbeeld via www.facebook.com/dorpbuitenpost maar
ook op ons reguliere e-mail-adres: binnenbuitenpost@
gmail.com

Dave
Door

Hallo,
welkom bij
het Sinterklaasjournaal

We gaan over
naar
Jeroen Kramer
voor een
reportage!

De dSikke van Dale
Vorige maand oktober werd
het nieuwste oftewel de 15e
uitgave van het Van Dale woordenboek in Utrecht gepresenteerd. Dit bekende naslagwerk
dat bekend staat als De Dikke
van Dale, ontsproot aan het
brein van Johan Hendrik van
Dale (1828-1872), hoofdonderwijzer en stadsarchivaris te
Sluis (Zeeuws-Vlaanderen). In
1867 kreeg hij van uitgever D.A.
Thieme het eervolle verzoek
om het Nieuw Woordenboek
der Nederlandsche taal te
bewerken. Hij aanvaardde de
uitdaging om de taal helder
en exact te beschrijven met de
correcte spelling. Het woordenboek werd door hem volledig
opnieuw opgezet. Maar het
werk overleefde Van Dale. Als
hij in 1872 overlijdt, is hij tot
de ‘Y’ gevorderd. Zijn assistent
Jan Manhave voltooide de
eerste druk. Het eerste deel
bestond uit één boek, maar
omdat ook de Nederlandse taal
een levendige taal is, zoals dat
heet, kwamen er zoveel nieuwe
woorden bij dat het twee à drie
keer zo dik werd en sindsdien
bekend staat als de Dikke van
Dale. De omvang werd tamelijk
onhanteerbaar en toen viel het
logische besluit er twee delen
van te maken en later zelfs
drie. Dat is nog zo hoewel aan
de nieuwste uitgave ongeveer
1.000 woorden zijn toegevoegd.
Als een nieuw woord nogal
eens door de kranten, de radio
en de TV gebruikt wordt, dan
noteert de redactie van Van
Dale dat en als na verloop van
tijd blijkt dat onze taal door
zoveel nieuwigheden verrijkt is,
wordt besloten het woordenboek bij te werken. Bij zulke gelegenheden vallen er ook woorden af die ouderwets geworden
zijn en/of praktisch niet meer
gebruikt worden. Er zijn ± 2.500
oude woorden uit van Dale
verdwenen. Bij de jongste uitgave gaan vooral de kranten

aandacht aan nieuwe woorden
besteden en dan komt een aantal van de meest opvallende
exemplaren aan bod. Hoofdredacteur Ton den Boon van Van
Dale sprak van ongeveer 1.000
nieuwe woorden. Er was echter
ook een tijdschrift dat verkondigde dat er maar liefst 28.000
nieuwe woorden in de nieuwste
uitgave zijn opgenomen. Er zal
wel niemand zijn die dat al tellende precies gaat uitzoeken.
Het nieuwe werkwoord ‘Twerken’ kreeg nogal aandacht. Dat
schijnt het billenwerk aan te
duiden bij een bepaalde dans.’
Aandachtshoer’ was ook zo
iets. Dat is een scheldwoord
voor een mediahoer. Iemand
die veel aandacht voor zichzelf
in de media vraagt. ‘Reaguurder’ is iemand die op een
weblog ongenuanceerd uiting
geeft aan zijn of haar mening.
‘Datasluiper’ staat voor een
bedrijf dat veel digitale data
verzamelt. ‘Helikopterouder’
oftewel hyperouder bedoeld als
overbezorgde ouders. ‘Klimaatvluchteling’ is ook heel aardig
gevonden. ‘Zelfscankassa’
snapt waarschijnlijk iedereen
wel. ‘Mehoela’ is opgenomen
als een verkorting van ammehoela. Het hoe en waarom van
de ‘Beyoncévlieg’
schijnt weer niet zo duidelijk
te zijn. Is dat afgeleid van de
bevlogen zangeres of artieste
Beyoncé? Of speelt zij een act
waarin zij last heeft van een
vlieg? U moet de nieuwste van
Dale er maar even op naslaan.
Daar is dat dikke driedelige
woordenboek tenslotte voor.
U moet er wel € 179,- voor over
hebben, maar dan hebt u ook
wat en u kunt er jaren mee
vooruit. En wat is het toch
mooi je woordenschat te vergroten. Een woordkunstenaar
plaatste in dit verband de volgende (on)zin op internet: De
twistzieke aandachtshoer deed
haar camerabril op en begon
aan iets dat het midden hield
tussen twerken en een lapdans.
Ter ere van Johan Hendrik van
Dale is er in Sluis een standbeeld van hem opgericht van
vier meter hoog.

TOPDEALS
bij Kapenga Wonen

Fauteuil Daline
Uitgevoerd in Tatra lederlook met RVS poten. In
diverse kleuren leverbaar.
Van 339,- VOOR

Sorento Plus
kristalgrijs hoogglans

€ 299,-

Compleet met: koelkast, combi-oven,
gaskookplaat, afzuigkap, vaatwasser,
spoelbak en werkblad

€ 3.999,-

Bijzettafeltje Ambiente
H55xØ60 cm VOOR

€ 139,-

Hanglamp Baldr

TV-Dressoir Istrana
1-schuifdeur + 1-lade + 2-niches 160 cm

Stoere, industriële lamp met koperen afwerking

€ 279,-

€ 499,-

3- Zitsbank Nuora
Uitgevoerd in 2 soorten stof. Leverbaar met verschillende armleuningen.
Breedte 230 cm.- VOOR

€ 879,-

95
a. € 10,
Sierkussens v.

Eetkamerstoel Kate
In diverse kleuren

€ 179,-

Eettafel v.a. € 799,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....

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

