
Rustig dagje in het stembureau
De leden van het stembureau hadden woensdag 18 maar t t wee stembiljet ten per kiezer uit te delen. Zowel voor de Provinciale Staten als de verkie-
zing van de leden van het Waterschap. De stembureaus in It Koar tling, cultuurcentr um De Wâldsang en, op deze foto, zorgcentr um Haersmahiem 
meldden na af loop, net als elders in het land, een lagere opkomst dan in het verleden.
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Van de  redact ie
Kiezen
Het is mooi als je als redactie wat 
te kiezen hebt. Dan ga je besluiten 
wat uit die keuzemogelijkheden 
het beste is .  Als er niets te kiezen 
valt dan kunnen we niet het ha-
zenpad kiezen, maar gaan we net 
zo lang door tot er een keuze valt. 
U zult zich misschien af vragen: 
waar gaat dit over of waar slaat 
dit op? Om u wat inkijk te geven 
waar de redactie van een krant 
voor kan komen te staan, is bij-
voorbeeld de foto op de voor pagi-
na. Een aansprekende foto is niet 
iedere maand voorhanden. Dan 
gaan de hersenen van zeven re-
dactieleden kraken. Doet er zich 
iets actueels voor in Buitenpost? 
Wat zo’n foto betref t, hebben we 
ons als voor waarde gesteld zoveel 
mogelijk Buitenposters in beeld te 
brengen. De gedachten hierover 
worden uitgewisseld en brengen 
meestal uitkomst. Dan merk je 
hoe creatief een mens kan zijn. 
Neemt niet weg dat we wel eens 
een noodgreep moeten doen, 
want er zal en moet een voor pa-
gina-foto komen. Voor ts moeten 
we ook kiezen uit de vele kopij die 
er voor de krant op stapel ligt. 
Ook op dit vlak is het wel eens 
moeilijk de goede keuze te maken 
en daarbij speelt een belangrijke 
rol dat we eigenlijk niemand wil-
len teleurstellen. Hopelijk kunt u 
zich voorstellen dat het ons met 
kiezen soms net zo vergaat als die 
ezel die tussen t wee verschillende 
stapels heerlijk voer stond en niet 
kon besluiten met welke stapel 
hij zou beginnen. Die ezel heef t 
het niet gered, maar wij tot nu 
toe gelukkig wel. Misschien hebt 
u iets dergelijk s er varen toen u 18 
maar t kon kiezen. Keuze genoeg, 
maar wie?

UITNODIGING
Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van

Plaatselijk Belang Buitenpost
op donderdag 22 april in

Haersmahiem aan de Eringalaan 8
Aanvang 19.30 uur

Agenda:

1. Opening door voorzitter Hans de Vries

2. Huishoudelijk gedeelte
 a. Verslag ledenvergadering 2014
 b. Het jaarverslag 2014
 c. Financieel overzicht over 2014

Bovengenoemde verslagen zijn vanaf 15 april af te halen bij de 
penningmeester: Herman Bergervoet, Molenstraat 27. of digitaal te 
verkrijgen. Stuur uw e-mailadres naar: h.j.bergervoet@chello.nl , ovv 
‘verslagen 2014’ en u krijgt ze toegestuurd.

 d. Verslag bevindingen kascommissie
 e. Benoeming kascommissie 2015
 f. Bestuur:  Aftredend en herkiesbaar: Marianne Rigter

Eventuele bezwaren van leden tegen dit voorstel, of eigen voorstellen 
kunnen voor de aanvang van deze vergadering aan het bestuur 
kenbaar worden gemaakt.

 g. Uitreiking dorpsonderscheiding ‘de Sulveren Brims’
 h. Rondvraag
3. Sluiting huishoudelijk gedeelte en pauze tot ongeveer 20.15 uur

4. Bent u al voorbereid, op de nieuwe zorgrealiteit?!!
20.15 - 20.30 uur. Aafke Kamminga, manager van Haersmahiem, de 
Friese Wouden, geeft ons een inkijkje in de huidige stand van zaken 
in Haersmahiem en wat er komen gaat.
20.30 - 20.45 uur.  Thea Seinen, medewerker van de KeArn, vertelt 
ons de stand van zaken van het cluster Zorg, voortgekomen uit de 
bijeenkomsten: Hoe word ik 100 in Buitenpost
20.45 - 21.45 uur. In aansluiting op het minisymposium in 2014 
waarbij de Toekomst van de Zorg in Buitenpost op de agenda stond, 
gaan wij nu luisteren naar Willemien Visser. Zij vertelt hoe in 
Zoetermeer een zorgcoöperatie is opgezet, hoe aansluiting bij het 
Platform Wijzelf.nl vorm kan krijgen  en hoe andere kleinschalige 
woonvormen in relatie met zorg mogelijk zijn. Wij hopen daarna op 
een levendig gesprek met u als inwoner van Buitenpost! Na afloop 
wordt u uitgenodigd om nog na te praten; hapje en drankje staat 
klaar.
5. Afronding en sluiting

Ook niet leden zijn van harte welkom, de eerste twee 
consumpties zijn voor rekening van PBB

PBB zorg blijft grote zorg

Bent ú al voorbereid,
op de nieuwe zorgrealiteit?!

Al sinds de aankondiging door de regering in Den Haag van ingrijpende 
veranderingen in de zorg, is Plaatselijk Belang Buitenpost (PBB) verontrust 
over de mogelijke gevolgen voor de leefbaarheid in ons dorp. Dit groeide 
in de loop van het vorig jaar verder nadat duidelijk werd dat ook de toe-
komst van Haersmahiem onzeker wordt. In de PBB-ledenvergadering van 
vorig jaar in datzelfde zorgcentrum werd daarop ingespeeld en beloofd 
dat er meer aandacht aan gegeven zou worden. Toevalligerwijs startte vo-
rig jaar in ons dorp het ‘Sociaal Experiment’, een door welzijnsorganisatie 
KEaRN, Friese Wouden en gemeente uitgevoerde proef die zich ook met 
de toekomst van de zorg in ons dorp bezighoudt. PBB doet daarin mee en 
is al enkele maanden bezig, samen met anderen, om de problematiek in 
kaart te brengen. Volgende stap wordt het denkproces om oplossingen te 
vinden voor de nieuwe ‘zorgrealiteit’ en in het bijzonder die van ouderen. 

Zoveel is in ieder geval duidelijk: de burger zal veel meer “in de eigen 
kracht moeten gaan staan”, oftewel meer verantwoordelijkheid dragen. 
Een belangrijk omslagpunt in het denken over zorg, de burger zelf doet 
voortaan meer - de overheid minder. De consequentie van deze nieuwe 
manier van werken lijkt nog niet iedereen duidelijk te zijn. De overheid zal 
voortaan veel meer burgerparticipatie vragen: er wordt een groter beroep 
gedaan op de eigen mogelijkheden en op meer mantelzorg door familie 
en kennissen. Professionele zorg wordt minder vanzelfsprekend en gaat 
alleen nog voorzien in het meest noodzakelijke, “maatwerk” wordt dit ge-
noemd. Het is belangrijk om u daarvan bewust te worden en daarop te 
gaan voorbereiden, voor uzelf of voor mensen in uw directe omgeving.

Ook van burgerorganisaties, zoals PBB, wordt meedenken en handelen 
gevraagd. Voor ons heeft Haersmahiem op dit moment voorrang. Het mo-
gelijk geheel of gedeeltelijke verlies van deze instelling zou een aderlating 
voor ons dorp zijn. Elders in ons land wordt er met dezelfde problemen ge-
worsteld en mogelijk worden daar oplossingen gevonden die ook voor ons 
toepasbaar zijn. Bijvoorbeeld in de vorm van coöperaties waarin burgers 
zich organiseren om zorgvoorzieningen zelf in stand te houden. Tijdens 
onze ledenvergadering zal Willemien Visser, die in Zoetermeer dit heeft 
weten te realiseren en nu bestuurslid is van de organisatie ‘Wijzelf’, ons 
daarover gaan voorlichten. Daarnaast zal manager Aafke Kamminga over 
de stand van zaken met betrekking tot Haersmahiem vertellen en Thea 
Seinen van KEaRN over de voortgang van het Sociaal Experiment.

Zoals gezegd, om blijvend goede zorg in ons dorp te houden zal de be-
trokkenheid van de burger cruciaal worden. Wij nodigen u daarom met 
nadruk uit voor de vergadering op 22 april, zowel leden als niet-leden. Er is 
gelegenheid tot het stellen van vragen zijn en via enquêteformulieren kunt 
u uw mening en opmerkingen aan ons doorgeven. Mis het niet!
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Spits gezegde

Al is een spreekwoord of gezegde nog zo raar,

als het rijmt, dan is het waar

Kunst in de kerk tijdens de feestweek
Wat zou de Buitenposter feestweek zijn zonder 
kunstexpositie in de Kruiskerk?! Trek daarom de 
agenda’s, de mobiele telefoons en de kalenders en 
leg deze week vast: 30 juli tot en met 5 augustus. 

Uitnodiging
Wij beloven de inwoners van Buitenpost en omgeving 
dat de wanden van de Kruiskerk met vele kunstuitin-
gen zullen zijn behangen met onder anderen schilderij-
en, wandkleden en quilts. Ook zal er beeldhouwwerk, 
glaswerk, keramiek en aardewerk te zien zijn. Maar dit 
alles hangt van jullie af, beste amateurkunstenaars in 
Buitenpost! Meld je aan als deelnemer. De commis-
sie geeft voorrang aan diegenen uit ons dorp die nog 
niet eerder aan deze expositie hebben meegedaan. Ze 
mogen in overleg met de commissie hoogstens vijf 
stukken inbrengen. Voor degenen die al eerder hebben 
meegedaan geldt dat het aantal te exposeren stukken 
afhankelijk is van de beschikbare ruimte en hun werk 
mag niet eerder in deze kerk geëxposeerd zijn.

Aanmelding:  
Je kunt je telefonisch of per mail aanmelden tot uiter-
lijk 5 juni. Gezien het grote aantal aanmeldingen elk 

jaar weer, is het raadzaam dat zo spoedig mogelijk te 
doen bij één van de onderstaande commissieleden. 
Wij rekenen op veel reacties! Vorig jaar konden wij al 
enkele jonge deelnemers verwelkomen. Welkom! Je 
kunt bijvoorbeeld denken aan examenwerk
Het zou heel prettig zijn wanneer je één of meer foto’s 
meestuurt van het werk en de afmetingen. Dat ver-
gemakkelijkt voor ons de indeling van de beschikbare 
ruimte.  

Tegenprestatie
Voor wat hoort wat. Degenen die iets presenteren 
vragen wij minimaal een dagdeel gastheer of gast-
vrouw om eventueel iets te vertellen over het werk en/
of koffie/thee te schenken. Bij verhindering mag een 
vervanger ook. Voor de bezoekers is het leuk als een 
kunstenaar een demonstratie van zijn werkwijze geeft.

De commissie:
Jacomijn Steen, jacomijnsteen@gmail.com  '544747
Loes van Dam, loesvandam@hetnet.nl  '402625
Anja Kuipers, anja-w-kuipers@hotmail.com  '842423
Meine Hamstra, mhamstra@telfort.nl  '543297

Als vervolg op het bezoek van 
Daoud Nassar aan Buitenpost en 
Loppersum op 2 februari van dit 
jaar willen de PKN-gemeente en 
Doopsgezinde kerk van ons dorp 
op maandagavond 23 maart de 
recente film ‘When the Stones 
cry out’ gaan draaien. De film, ge-
maakt door de Italiaanse cineaste 
Yasmine Perni, brengt het leven en 
het bestaan van Palestijnse christe-
nen in Israël en de Palestijnse ge-
bieden in beeld. 

Wij hebben nauwelijks weet van 
hen. De Palestijnse christenen zou-
den dat graag veranderd zien. Vol-
gens  eigen zeggen gaat hun kerk 
en hun aanwezigheid terug tot de 

tijd van Jezus en de apostelen. Er 
hebben altijd christenen in het land 
gewoond, dat nu zo verdeeld is. De 
film laat het gemeenschapsleven 
en kerkelijk leven zien, geestelij-
ke leiders en anderen komen aan 
het woord. De impact van de ver-
drijving van hun land en dorpen is 
groot. Maar de mensen die gefilmd 
worden houden hoop. Door de film 
krijgt de persoon van Daoud Nas-
sar meer achtergrond. 

Datum: maandag 23 maart; plaats: 
lokatie: PKN-gebouw ‘de Schakel’; 
start film: 19.45 uur.

U bent van harte uitgenodigd deze 
film bij te wonen. De zaal is open 

vanaf 19.30 uur. Bij binnenkomst 
wordt u een kopje koffie of thee 
aangeboden. 

De PKN-gemeente en 
Doopsgezinde kerk

Koffieochtend in Herbranda
Samen koffiedrinken, samen praten, of samen een activiteit doen?
Iedere dinsdag  is er in Herbranda een gezamenlijke koffieochtend!

Tijdens deze gezellige koffieochtend kunnen ouderen uit Buitenpost en 
omgeving ongedwongen met elkaar in gesprek gaan, kunnen ze elkaar 
beter leren kennen en kunnen ze deelnemen aan activiteiten. De bijeen-
komsten zijn van 9.30-11.30 uur. U kunt gewoon binnenlopen. Er zijn altijd 
twee vaste vrijwilligers aanwezig om u te ontvangen. Voor deze ochtend 
gezelligheid betaalt u slechts € 5,00 per keer.

Contactgegevens: De Friese Wouden, Iekje van der Meer; 
e-mail: iekje.van.der.meer@friesewouden.nl; telefoon: 06-12176879.

Stilte, je verlangt er soms naar. Even terugtrekken uit 
de drukke wereld en niets hoeven. Vaak blijft het bij 
een verlangen naar en lukt het niet om vorm te geven 
aan je behoefte aan stilte. Daarom deze uitnodiging 
om je even in stilte terug te trekken, samen met ons. 
In een groepje op jezelf. In een warm houten kerkje, 
waarin de traditie van bezinning en bezieling al jaren 
wordt geleefd en voelbaar is.

Welkom op donderdagavond 26 maart. We komen dan 

om 19.30 uur samen in dit kerkje aan de Julianalaan 
12A in Buitenpost. We volgen het ritme van stilte in de 
vorm van een meditatie. 

Na de meditatie is er gelegenheid om elkaar even te 
ontmoeten. Voor koffie en thee wordt gezorgd. Ga je 
liever je eigen weg, dan verlaat je het kerkje in stilte.

Jelkje Kloosterman, Trudy Nicolai, Sija Tol 
en Sonja Witterholt

Thema ‘Wake-Up Call’
Op 11 april organiseert stichting Cruising for Jesus een 
zaterdagavondmeeting die voor iedereen toegankelijk 
is. Herman Boon, ook wel bekend als cabaretier, zal 
deze avond spreken en de CFJ band zal de aanbidding 
verzorgen. Op eigentijdse en krachtige manier zal Her-
man het Woord brengen. Deze dienst zal worden ge-
houden in de Fonteinkerk en u bent van harte welkom. 
Deze avond is ook bedoeld voor mensen die meer wil-

len weten over geloof in God. Er is deze avond ook ge-
legenheid om te bidden voor mensen met nood zoals 
het thema al aangeeft. 

Meer informatie over ons en deze dienst op:
www.cruisingforjesus.nl

fam. Douwe Ekema, Nyckle  Haismastraat 24,
telefoon: 06-53406579

Kerkelijke gemeenten diensten en 
vieringen Stille week 2015
De Stille Week (ook wel Goede Week, Heilige Week, Grote Week of lij-
densweek genoemd) is in het christendom de naam voor de week vanaf 
Palmzondag tot Stille Zaterdag. Het zijn de laatste zeven dagen van de Vas-
ten of Veertigdagentijd. In deze dagen tot en met het Hoogfeest van Pasen 
worden alle gebeurtenissen herdacht die de kern van het christelijk geloof 
uitmaken, Witte Donderdag (laatste Avondmaal), Goede Vrijdag (kruisiging) 
en Pasen (de opstanding van Jezus).Tijdens deze week zijn er een aantal 
vieringen in de kerken in ons dorp. Te weten:

Christengemeente:
- Vrijdag 3 april om 19.00 uur, Het Lichtbaken: Kerkdienst met Avondmaal
- Zondag 5 april om 10:00 uur, Het Lichtbaken: Kerkdienst. 
Doopsgezinde kerk:
- Zondag 29 maart om 15.30 uur: Vesper. Deze wordt verzorgd door de 
liturgiegroep.
Woensdag 1 april om 20.00 uur: Ionadienst, samen met de Protestantse 
gemeente.
- Donderdag 2 april om 19.30 uur: Avondmaal 
- Zondag 5 april om 10.00 uur: Kerkdienst
Gereformeerde kerk vrijgemaakt:
- Maandag 30 maart tot en met donderdag 2 april om 19.30 uur: Zingen, 
overdenking, bidden en stille tijd. Deze bijeenkomsten duren een half uur.
- Vrijdag 3 april om 19.30 uur: Kerkdienst
Protestantse gemeente:
- Zondag 29 maart om 9.30 uur, Kruiskerk: Het is vandaag Palmpasen, de 
kinderen hebben palmpasenstokken in elkaar geknutseld en maken daar-
mee een vrolijke rondgang door de kerk en maken een wandeling naar 
Haersmahiem, waar zij de stokken aan de bewoners tonen.
- Zondag 29 maart om 19.00 uur, Kruiskerk: Het gospelkoor The Young 
Christian Singers uit Leeuwarden verzorgt een themadienst over de Veer-
tigdagentijd en Pasen: ‘Offering’.
- Donderdag 2 april, om 19.00 uur, Mariakerk: Het is Witte Donderdag, 
het verhaal uit de Bijbel van Jezus’ laatste avondmaal wordt gelezen en 
geactualiseerd. Deze dienst is in het bijzonder gericht op kinderen (vanaf 
de middenbouw van de lagere school en jongeren).
- Vrijdag 3 april, om 19.30 uur, Kruiskerk: Het is Goede Vrijdag, lezing van 
het verhaal van Jezus’ gevangenneming en kruisiging en dood. De dienst 
begint en eindigt met stilte.
- Zaterdag 4 april, om 21.00 uur, Mariakerk: Het is de vooravond van Pasen. 
Lezing van een groot aantal teksten uit de Bijbel die opstanding beloven. 
Doopgedachtenis en Avondmaal.
- Zondag 5 april, om 9.30 uur, Kruiskerk: Feest van de opstanding van Je-
zus Christus. Vooraf aan de dienst is er gezamenlijk ontbijt in het bijge-
bouw de Schakel. Deelnemers nemen voor elkaar het brood mee.

Raad van kerken Buitenpost

U wordt uitgenodigd tot het bijwonen van de

ALGEMENE LEDENVERGADERING
UiTVAARTVERENIGING BUITENPOST

Op 13 april 2015 ´s avonds om 19.30 uur in de Schakel te Buitenpost.

AGENDA:

1. Opening
2. Moment van stilte ter nagedachtenis van de overledenen in 2014
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Notulen ALV 17 maart 2014
5. Jaarverslag secretaris 2014
6. Jaarverslag penningmeester 2014
7. Vaststellen contributie en ledenkorting 2015
8. Rondvraag
9. Sluiting

Het bestuur

Stilte en ontmoeten in Doopsgezinde kerk

Film ‘When the Stones Cry Out’

Op zaterdag 4 april openen botanische tuin De Kruid-
hof en het IJstijdenmuseum hun deuren weer voor 
publiek. De eerste 100 bezoekers krijgen 10% korting 
op de planten in de grote, gratis toegankelijke Verkoop-
tuin. De bezoekers van de botanische tuinen worden 
op Paasmaandag verrast met een gratis concert van 
het Spaans-Nederlandse Kaleidotrio en een rondlei-
ding door de ontluikende Kruidhof.

Gratis Paasconcert en rondleiding
Op Paasmaandag 6 april vanaf 10.00 uur kunnen gas-
ten in het tuincafé genieten van het Kaleidotrio. Een 
verrassend klassiek trio bestaande uit twee Span-
jaarden en een Friese dame. Deze jonge muzikanten 
spelen vol passie klassieke gitaar, viool en fagot. Het 
repertoire varieert van bossanova tot tango, klassiek 
en barok. Het concert is geschikt voor iedereen die de 
klassieke muziek nog wil ontdekken of de kenner die 
nog steeds verrast wil worden.

Om 14.00 uur organiseren we een gratis rondleiding 
door de ontluikende Kruidhof. De activiteiten zijn gratis. 

Gasten betalen op Paasmaandag slechts entree voor 
de tuinen en het IJstijdenmuseum. Om het feestelijke 
openingsweekend compleet te maken krijgen de eer-
ste 100 gasten vanaf 4 april een waardebon waarmee 
zij 10% korting op het ruime plantenassortiment van 
De Kruidhof krijgen.

De Kruidhof gaat Wild!
Ieder seizoen organiseert De Kruidhof allerlei acti-
viteiten aan de hand van een thema. Dit jaar is het 
thema ‘De Kruidhof gaat Wild’. Voor het eerst dit jaar 
organiseren 24 botanische tuinen in Nederland een 
gezamenlijke activiteit waarbij dit jaar Rode Lijst soor-
ten, zogenaamde beschermde planten, in de hoofdrol 
staan. De Kruidhof verzorgt een expositie van bijzonde-
re beschermde planten dwars door de tuinen en in het 
tuincafé. Daarnaast worden er weer volop workshops 
georganiseerd en kunnen gasten dit jaar zelfs per fiets 
met de boswachter verder het gebied in.

Kijk voor alle activiteiten, prijzen en openingstijden op 
www.dekruidhof.nl.

De Kruidhof opent feestelijk het seizoen

‘Pitsstopdienst’ in Fonteinkerk
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> De gemeente Achtkarspelen heeft een 
strook grond aan de Julianalaan in Buitenpost 
voor € 3500,- verkocht, dat achteraf niet van 
de gemeente blijkt te zijn. Bij de afwikkeling 
van de zaak komt naar voren dat de grond 
eigendom is van de KPN. Het doet nu een 
poging de vierkante meters over te nemen 
van de telefoonmaatschappij. Daarna wil zij 
het schenken aan de familie die het ‘kocht’.
Om de mensen toch de grond te geven 
waar ze voor betaald hebben, probeert de 
gemeente nu het stuk op te kopen voor een 
symbolisch bedrag van één euro. Daar over-
heen komt een bedrag van zo’n € 1000,- aan 
de kosten voor de notaris.
> Het college B. en W. van Achtkarspelen wil 
55.000 euro uittrekken om het achterstallig 
onderhoud aan sportterreinen in de gemeente 
weg te werken. Het gaat onder meer om 
onderhoud aan lichtmasten en hekwerken. 
Van de 125 geïnspecteerde lichtmasten zijn 
er 55 exemplaren niet in orde. De gemeente 
gaat de masten op eigen kosten aanpakken 
en wil ze in de toekomst overdragen aan de 
sportclubs. Ook zijn afgelopen zomer alle 
speeltoestellen, dug-outs en ballenvangers 
van de sportverenigingen door de gemeente 
geïnspecteerd. Dit mede naar aanleiding van 
het ongeluk in Twijzel waarbij een meisje om 
het leven kwam toen de dug-out waarin zij zat 
instortte.
> De gemeente Achtkarspelen is de 
komende jaren bijna 166.000 euro meer kwijt 
aan groot onderhoud van peuterspeelzalen, 
jeugdhonken, het MFC in Surhuisterveen en 
streekmuziekschool De Wâldsang. Dat komt 
door herberekeningen en rekenfoutjes van 
de externe adviseur. In plaats van 3,3 miljoen 
euro is de gemeente bijna 3,5 miljoen euro 
kwijt. Zo was streekmuziekschool De Wâlds-
ang niet meegenomen in de berekeningen. 
De gemeente heeft nog een potje geld staan 
om een en ander uit te betalen.

Al gelezen?
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PBB Van de bestuurstafel...

Maart 2015

De ledenvergadering van Plaatselijk Belang Buitenpost beloof t weer 
net zo interessant te worden als vor ig jaar. Het gaat opnieuw om de 
toekomst van Haersmahiem, maar ook hoe wij strak s als senioren vei-
lig en met de juiste zorg oud kunnen worden. Zo lang mogelijk thuis 
wonen, klinkt aantrekkelijk , maar is er strak s wel voldoende thuiszorg 
om dit mogelijk te maken? Zit strak s iedereen in Buitenpost in het eigen 
huis te vereenzamen, omdat je niet meer naar buiten kan? Heef t u er al 
eens over nagedacht of u als oudere in een seniorenappar tement wilt 
wonen? Wonen de kinderen zo dichtbij dat ze mantelzorg kunnen verle-
nen? Zijn uw buren net zo oud als u, zodat mantelzorg nauwelijk s mo-
gelijk is in de toekomst. De zogenaamde par ticipatiemaatschappij lijkt 
meer vragen op te roepen dan dat ze beant woordt. Overal in Fr iesland 
zien we nieuwe initiatieven om zorg in de toekomst te waarborgen. 
Kleinschalige mogelijkheden voor ver pleegzorg én grootschalige “ bou-
levards” waar alle zorg geconcentreerd wordt. Wat willen wij,  wat wilt 
u in Buitenpost? Het is duidelijk dat alleen ver pleegzorg (voor mensen 
die z waar geestelijk of lichamelijk beperkt zijn) nog vanzelfsprekend 
zal zijn.  Andere ouderen zullen in de nabije toekomst zelf hun zorg en 
wonen moeten regelen. Na het huishoudelijke gedeelte zullen we eerst 
horen over de toekomst van Haersmahiem en daarna zijn er genodig-
den die al verder zijn met het denken over de mogelijkheden van zorg 
en hoe je dit zou kunnen realiseren, met bijvoorbeeld een zorgcoöpera-
tie.  Dus graag tot ziens op 22 apr il 19:30 in Haersmahiem!

U kunt dan ook ter plaatse lid worden van de vereniging Plaatselijk Be-
lang Buitenpost. Voor een contributie van slecht €5 ,- per jaar kan dit. 
Bovengenoemd onder wer p is één van de voorbeelden waar wij ons als 
bestuur, voor de leden van de vereniging mee bezighouden. Er zijn veel 
meer! Zonder compleet te zijn noemen we:

*  We hebben het initiatief genomen voor een dierenweide. De ge-
sprekken met de gemeente hierover verlopen voorspoedig. En er is een 
actieve werkgroep, die een plan van aanpak heef t geschreven. De re-
alisering kan nog wel even duren, omdat er de nodige vergunningen 
aangevraagd moeten worden.  

*  De gemeente overlegt regelmatig met ons en vraagt om advies bij 
plannen en nieuw beleid. Voorbeelden: het stationsgebied, de Voor-
straat, het verkeers- en ver voersbeleid. 

*  Eénmaal per jaar hebben wij een gesprek met het Medisch Centr um 
over de stand van zaken en geven we eventueel suggesties voor verbe-
teringen. Onlangs hadden wij weer een gesprek en hebben wij onder 
meer gevraagd naar een door ons eerder geopperd idee voor een kof f ie/
thee-faciliteit in verband met de soms lange wacht tijden. Voordat we 
weer een gesprek hebben, vragen we in dit blad ook van u suggesties 
voor verbeteringen.

*  Regelmatig overleg met politieke par tijen en contact met andere 
plaatselijk belangen in de gemeente.

*  En dit dor psblad natuurlijk!
Dus reden genoeg om uw steun te mogen vragen, toch?

Namens het bestuur van Plaatselijk Belang Buitenpost, 
Mar ianne Rigter 

Vrijwilligers kerstmarkt gezocht
Op zaterdag 12 december 2015 wordt er van 14.00-20.00 uur een Charles 
Dickens Kerstmarkt  in het centrum van Buitenpost gehouden. Voor deze  
markt zijn wij alvast op zoek naar vrijwilligers die ons op deze zaterdag 
willen helpen met allerhande hand en spandiensten zoals kramen op- en 
afbouwen, catering, ontvangst deelnemers en verlichting. Voor meer in-
formatie kunt u contact opnemen met Hannie Rienks (0511-5444429) of 
Greetje Haagen (0511-542351) of door een mailtje te sturen naar:
kerstmarktbuitenpost@gmail.com.

Verlichting It West wordt aangepast

In een eerste evaluatie van de bezuinigingen op de straatverlichting in 
november 2014, hadden leden van Plaatselijk Belang al bij de gemeente 
gemeld dat verwijdering van lantaarnpalen in It West tot een onverant-
woorde situatie had geleid. De kwestie zou in een definitieve evaluatie in 
april opnieuw bekeken worden, maar kwam onverwacht al begin maart op 
de raadsagenda. Een ongeval enkele weken geleden, waarbij een wan-
delaar met rollator in het aardedonker van de ventweg in een sloot bij de 
tennisbanen raakte en door ambulance en brandweer geholpen moest 
worden, was voor PBB reden om snel te handelen. Hoewel er sprake was 
van een goede afloop was het voor Plaatselijk Belang een bevestiging dat 
de slechte verlichting tussen chinees restaurant China Garden en het park 
feitelijk niet acceptabel is.

Er werd contact gezocht met de gemeenteraad en PvdA-raadslid Aafke 
Postma pakte de klacht van PBB op. Ze diende tijdens de raadsvergade-
ring van 5 maart een motie in met het verzoek om als gemeente weer in 
voldoende verlichting te voorzien in It West. In de reactie van het colle-
ge van B&W en sommige leden van de raad was daarop angst voor een 
precedentwerking voelbaar. Ook voor andere soortgelijke plekken elders 
in de gemeente zou hierdoor een discussie weer op kunnen laaien. Met 
misschien onprettige financiële gevolgen. Maar toch werd na enig deli-
bereren er door een meerderheid van de raad besloten om met de motie 
in te stemmen. Een goede zaak, stelt PBB met tevredenheid vast en ze 
bedankt de gemeente voor haar handelen.

Evenementen Feestcommissie
Kermis 15 tot en met 18 april
De kermis komt weer naar Buitenpost. Van 15 tot en met 18 april op de 
parkeerplaats naast zwembad de Kûpe!

Koningsweekend: 25, 26 en 27 april
Net als 2014 weer volop bruisende activiteiten in en om de feesttent aan 
de Oude Havenstraat / Haersma de Withstraat. Dit alles op het grasveld 
bij het monument.
 

Voorlopig programma
 Zaterdag 25 april
15.30 - 17.00 Kinderdisco
20.30 - 01.30 Feestavond
 
Zondag 26 april
19.30 - 20.45 Tentdienst
 
Maandag Koningsdag 27 april
  8:00 - 15:00 Start vrijmarkt
  8:30 - 19:00 Tent open koffie/gebak
  9:30 - 10:00 Concordia
10.30 - 11.00 Aubade met burgemeester Gerbrandy en Concordia
11.00 - 12.00 Optocht met als thema: Fantasie  (alle leeftijden)
13.00 - 15.00 Start beach-korfbaltoernooi
13.00 - 15.00 Start beach-voetbaltoernooi (groep 3 t/m 8)
15.30 - 15.45 Prijsuitreiking toernooien
15.00 - 19.00 Matinee + live muziek

De optocht is voor jong en oud met als thema: Fantasie Op fiets, skelter 
of met de benenwagen... Met een leuke attentie voor de 40e inschrijf(st)

er!! Er zijn leuke prijzen te winnen in verschillende categorieën.

Handwerkmarkt 8 mei
Op vrijdag 8 mei wordt er van 11.00 tot 18.00 uur een handwerkmarkt in 
het centrum van ons dorp gehouden. Zo’n 25 deelnemers laten u zien wat 
voor creaties ze gemaakt hebben van onder andere brei- en haakgaren, 
stof en vilt. Uiteraard kunt u ook bij hen materialen kopen zodat u daarna 
thuis zelf aan de slag kunt gaan.

Wilt u liever eerder aan de slag? Dat kan. U kunt tijdens de markt een aan-
tal workshops volgen. Bent u benieuwd welke dit zijn, neemt u dan een 
kijkje op onze Facebookpagina ‘Handwerkmarkt Buitenpost’. U kunt auto-
matisch op de hoogte gehouden worden door deze pagina leuk te vinden.
Een ander iets waar u alvast mee aan de slag kunt gaan is het maken van 
knuffels. De organisatie wil graag zoveel mogelijk zelfgemaakte knuffels 
inzamelen en deze na afloop schenken aan Stichting Het vergeten kind 
(zie voor meer informatie www.hetvergetenkind.nl). Of u deze wilt haken, 
breien, vilten of naaien, alles mag zolang het maar zelfgemaakt is. Patroon-
tjes voor knuffels kunt u veelal vinden op het internet of in een van de vele 
verkrijgbare hobbyboeken. De knuffels kunt u tijdens de handwerkmarkt  
inleveren bij Haagen Hobby, Nijenstein 1. Uiteraard mag u de knuffels ook 
eerder bij hen inleveren.

U kunt zich ook laten inspireren door een kijkje te nemen bij een van de 
oude handwerkambachten. Zo kunt u bijvoorbeeld zien hoe er mooie werk-
jes met behulp van frivolité, kantborduren en hardanger gemaakt worden.
Voor meer informatie over deze markt kunt u contact opnemen met Han-
nie Rienks-de Jong (0511-544429/0634639141) of met Greetje Haagen 
(0511-542351) of via e-mail: handwerkmarktbuitenpost@gmail.com.

Responstijd politie onder de maat
De politie gaat zijn best doen om de aanrijtijden bij spoedhulpmeldingen in 
Fryslân te verbeteren, werd door een politiewoordvoerder gemeld in reac-
tie op een onderzoek van RTL Nieuws en Nu.nl. Deze laatste berichtte dat 
uit eigen cijfers van de politie blijkt dat het op het platteland en in Friesland 
met name in onze gemeente, vaak niet lukt om binnen een kwartier na 
een melding ter plekke te zijn.

Achtkarspelen staat op plek twee in de landelijke top vijf van gemeenten 
waar de politie meer dan honderd keer in het jaar 2014 te laat ter plaat-
se was. Het lukte 110 keer niet om volgens de norm ter plaatse te zijn 
tegenover 237 keer wel. Dit is een succespercentage van slechts 68% 
terwijl landelijk gezien 86% gehaald wordt. Verbazen doet het niet omdat 
de relatief slechte score wellicht aan de sluiting van het politiebureau in de 
Kerkstraat in 2009 te relateren is. Het werd toen als waarschijnlijk gevolg 
ook al door PBB en anderen voorspeld. Maar niettemin vindt Plaatselijk 
Belang het wel een zorgelijke situatie. 

Heeft u ondervinding met een trage reactie van de politie op een door 
u gedane melding? Geef het dan (ook) door aan Plaatselijk Belang. PBB 
wil proberen deze belangrijke kwestie de komende jaren te volgen en zo 
nodig er actie in te ondernemen.
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Vrolijkheid
De Red Hat Society is een vrou-
wenorganisatie die in 1997 in Ame-
rika is ontstaan. De beweging is 
bedoeld voor vrouwen boven de 
50 die plezier in het leven hebben. 
Of, zoals ‘De Rode Wiven’ uit Bui-
tenpost zeggen: ‘Wij hebben wille’. 
Van de 113 chapters in Nederland 
zijn er vijf in Friesland te vinden. 
Nynke Gerritsen is de initiatief-
neemster van de Rode Hoeden 
Club in Buitenpost. “Ik ben er in 
het najaar van 2010 mee van start 
gegaan”, vertelt ze, “en wie een 

chapter heeft opgericht, is automa-
tisch Queen. Zij zorgt ook voor haar 
hofhouding. Ze heeft een of twee 
Vice-Queens en wie het leuk vindt, 
kan ook een adellijke naam aanne-
men. Zo hebben wij een Tsarina, 
een Barones, een Markiezin en een 
Jonkvrouwe.” Een bestuur heeft 
De Rode Wiven niet. “We hebben 
geen vergaderingen met notulen. 
Als Queen ben ik wel het aan-
spreekpunt en hak ik wel eens een 
knoop door. Het doel is dat we met 
een groep vrouwen plezier maken 
zonder dat je vriendinnen van el-
kaar hoeft te worden. Vriendinnen 
kunnen eindeloos praten over rela-
ties, hun schoonmoeder of kinde-
ren. Dat willen wij juist even losla-
ten als we bij elkaar zijn.  Dat doe 
je maar met je echte vriendinnen 
en zeker niet in groepsverband.” 
Dit idee van met elkaar omgaan, is 
ook afkomstig uit Amerika. “Na je 
vijftigste heb je al genoeg gezorgd 

voor je kinderen of ouders. Je gaat 
nu maar eens plezier maken. Ieder-
een heeft al voldoende vrijwilligers-
werk gedaan of koekjes gebakken. 
We denken nu gewoon eens aan 
onszelf”, verwoordt Queen Nyn. 
“En het leuke daarvan vind ik dat ik 
vrouwen heb ontmoet die ik anders 
nooit was tegengekomen. We zijn 
een heel divers gezelschap en dat 
maakt het leuk.” 

Momenteel telt De Rode Wiven 22 
leden die lang niet allemaal uit Bui-
tenpost komen. “Sinds kort heb-

ben we iemand uit Oosterwolde”, 
vertelt Nynke. “Maar ze komen ook 
uit Ureterp, Dokkum, Damwoude, 
Rinsumageest, Munnekezijl en 
Zwaagwesteinde. Nieuwe leden le-
zen over ons in de krant of zien ons 
rondlopen. Het komt zelden voor 
dat we met z’n allen bij elkaar zijn. 
Je hebt ook nog een eigen leven 
ernaast met verplichtingen. Als we 
een uitje hebben, gaan we meestal 
met zo’n vijftien vrouwen op stap.” 
Wat Nynke zelf aantrok in de Red 
Hat Society is de vrolijkheid. “Als je 
de groep met die kleding bij elkaar 
zet, dan is het ook één kleurige 
bende die iedereen een glimlach 
ontlokt. Niemand wordt er chagrij-
nig van. We worden ook heel vaak 
aangesproken: ‘wat zien jullie er 
vrolijk uit!’ Nynke laat me wat van 
haar hoeden en kledij zien. Helaas 
zijn de foto’s bij dit interview in 
zwart-wit. Om te zien hoe De Rode 
Wiven er uit zien, moet u maar 

even op de website www.redhatro-
dewiven.com kijken. 

Op de website is de slogan te vin-
den: ‘Een Red Hatter kun je niet 
worden, een Red Hatter ben je, dat 
zit in je’ te vinden. Wat voor soort 
vrouw is een Red Hatter dan? “Je 
moet het leuk vinden om je te ver-
kleden”, legt Nynke uit. “En je moet 
het leuk vinden om dingen te gaan 
doen met mensen die je niet zo 
goed kent. Ik laat vrouwen eerst 
een paar keer meelopen en dan zie 
je direct wel of het past of niet. De 
groep bestaat uit vrouwen met al-
lerlei verschillende achtergronden, 
ze zijn Fries en import. De jongste 
is 47 en de oudste is 78. Daar zit 
een generatie tussen. Maar je 
moet er de pret van inzien, de gek-
kigheid. Het is een spel, niet meer 
dan dat.” Een bijzonderheid is dat 
niet een van de vrouwen haar hele 
leven alleen huisvrouw is geweest. 
“Iedereen heeft gewerkt of werkt 
nog. Ze zijn getrouwd, alleen-
staand, gescheiden of weduwe en 
het stikt van de oma’s. Dan is het 
dus de kunst om niet alleen over 
kleinkinderen te praten.” De Rode 

Wiven bestaat niet uit een vaste 
groep vrouwen. “Mensen haken 
af om diverse redenen. Omdat ze 
verhuizen, het te druk hebben of er 
gewoon geen zin meer in hebben. 
We kunnen nog wel een paar leden 
gebruiken.”

Uitjes
De Rode Wiven gaan elke maand 
een keer op stap. Tijdens de Nieuw-
jaarsborrel worden ideeën verza-
meld voor uitjes. “Die schrijven 
we dan allemaal op en dan gaan 
we per maand kijken wat we gaan 
doen. Er wordt gekozen uit een bin-
nen-  en een buitenactiviteit. Het 
aanbod moet gevarieerd zijn, zodat 
iedereen aan zijn trekken komt. 
Degene die het heeft bedacht, or-

ganiseert het ook, eventueel met 
anderen. De Nieuwjaarsborrel is 
ook de enige keer dat we een ruim-
te nodig hebben. Naast de uitjes 
hebben we elke laatste vrijdag van 
de maand een inloop. Dan drinken 
we vanaf vijf uur een borrel met 
elkaar. Op het terras op het plein 
van Nijenstein bijvoorbeeld. Maar 
het allerleukste vinden we toch om 
met elkaar in de trein te zitten. Dat 
geeft een beetje een schoolreisje 
gevoel. Behalve de trein nemen we 
soms de auto of de fiets voor ac-

tiviteiten in de buurt. Het verst en 
het langst zijn we op Borkum ge-
weest. We zijn met Solexen op pad 
geweest en hebben ons in een Tuk 
Tuk laten vervoeren. Maar we heb-
ben ook een cursus glas schilderen 
gedaan of we gaan naar het thea-
ter. Het is echt een heel gevarieerd 
programma. Eén keer in het jaar is 
er een landelijke Conventie, waar 
alle chapters bij elkaar komen. Dat 
is een megagebeuren, je weet niet 
wat je ziet: overal rood en paars.” 

De Red Hat Society kent eigenlijk 
maar één dwingende regel en dat 
is het kledingvoorschrift. Vrouwen 
boven de 50 dragen een rode hoed 
en paarse kleding, en als je jonger 
dan 50 bent een lila hoed en laven-
delblauwe kleding. De hoed mag 

ook niet af, die blijft op. En de kle-
ding is koninklijk, net niet ordinair, 
een beetje over de top met een 
eigen twist. Dat maakt het ook zo 
bijzonder, het verbindt je met el-
kaar. Dat je er qua kleur hetzelfde 
uitziet maakt er iets moois van. Een 
bloem.” 

(tekst en foto’s: Nelleke Kemps)

Zin om lid te worden? Het lidmaat-
schap kost € 25,00 per jaar.
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Buitenposters
door Nelleke Kemps-Stam

Het geeft een beetje een schoolreisje gevoel 
Nynke Gerritsen is de Queen van de Rode Wiven

(advertentie)

Misschien bent u ze wel eens tegengekomen op het station of in de 
trein: een groep uitgelaten vrouwen van middelbare leeftijd. Ge-
tooid met een rode hoed en gekleed in het paars kunnen ze niet aan 
de aandacht ontsnappen. Wie zijn deze vrouwen en waar staan ze 
voor? We vragen het aan Nynke Gerritsen oftewel Queen Nyn zoals 
ze genoemd wordt bij De Rode Wiven, de Buitenposter chapter (af-
deling) van de wereldwijde Red Hat Society.  

Red Hat Society Song
(Melodie: Milord) 

Heeft u dat ook mevrouw, voelt u dat ook zo aan 
dat je wel ouder wordt, maar niet hebt afgedaan? 
Een grote rode hoed, een pimpelpaars gewaad 
een opgewekte snoet, zo gaan we over straat. 
Red Hat Society, dat is een bonte stoet 
van leuke vrouwen die wel weten hoe het moet. 
  
Heeft u dat ook mevrouw, bent u er ook aan toe 
je gooit de remmen los, maar weet niet wat en hoe? 
Verstop je niet mevrouw, het is nog veel te vroeg 
want heus dat mooie lijf, dat is nog taai genoeg. 
Voel je je niet zo bie, trek je er niets van aan 
  
Red Hat Society geeft zin aan je bestaan: 
een grote rode hoed, een pimpelpaars gewaad 
een opgewekte snoet, zo gaan we over straat. 
Red Hat Society, dat is een bonte stoet 
van leuke vrouwen die wel weten hoe het moet. 



SLIJTERIJ KEMPENAAR

ALLES GRATISthuisbezorgd in Buitenpost!
06 1026 8982

verhuur van: biertaps, statafels, glaswerk, bier- en buffettafels

Bouwservice Feije Broersma
geeft antwoord op al uw bouw-vragen!

Een nieuwe woning, aanbouw of verbouw? Het is een belangrijk dat u de 
juiste mensen inzet. Klein of groot, het is altijd prettig om te weten dat 
de bouw goed verloopt. Wat zijn uw verwachtingen en wensen? Wat is het 
bouwbudget? Feije Broersma schetst samen met u een degelijk bouwplan.

Feije heeft al vele jaren ervaring in de bouw, elk project waar hij is geweest 
waarborgt een hoge mate van precisie en kwaliteit. U bent verzekerd van 
een kwalitatief topproduct dat voldoet aan alle normen en eisen.

In een gesprek krijgt u antwoord op al uw bouw-vragen. Wilt u zelf een 
huis bouwen? Feije helpt graag en geeft nuttige tips waar u op moet letten. 
Er gingen u al vele opdrachtgevers voor. De voorbeelden en mogelijkheden 
tonen we u graag tijdens een gesprek, of kijk op de website voor foto’s en 
informatie.



Atsje: “Met Sander deel ik een 
passie voor muziek. We voelen ons 
daarin heel sterk met elkaar ver-
bonden. We doen veel verschillen-
de dingen: we musiceren zelf, we 
componeren, ik geef les, enz. Daar-
naast heb ik aan huis een praktijk 
voor haptotherapie. Dit huis is voor 
ons de plek waar we ons prettig 
voelen en waar we al onze activitei-
ten kunnen uitoefenen. Deze plek 
heeft in het verleden een belangrij-
ke functie gehad in het ontmoeten 
van mensen. In de voorste vijver is 
een wel, waar water gehaald werd 
en er is een vuurplaats. (Er zit nog 
steeds een vuurvergunning op het 
perceel.) Eén van de vorige bewo-
ners was een kunstenaar, die een 
soort geest van vrijheid in het huis 
heeft gebracht die nu nog voelbaar 
is. Dit alles maakt dat mensen zich 
hier snel thuis voelen. Wij willen 
dat ook bevorderen door gastvrij 
te zijn. In dit huis, dat bovendien 
niet goed zichtbaar is voor de bui-
tenwereld door zijn verscholen lig-
ging, kunnen mensen makkelijker 
zichzelf zijn. Voor ons werk in de 
muziek en de haptonomie helpt 
dat natuurlijk enorm.” Sander: “Het 
geeft ruimte en rust.” 

Zoals gezegd, zijn Sander en Ats-
je op veel verschillende manieren 
met muziek bezig. Sander (piano) 
en Atsje (zang) vormen samen het 
duo ‘SA!’ Hun nieuwe single ‘Jacht’ 
is net uit. Ze hebben samen met 
een paar anderen ook nog de band 
‘SA! en Oaren’. Met de band of als 
duo spelen ze veel in theaterstuk-
ken. Regelmatig met muziek die 
ze zelf geschreven hebben. Atsje 
deed geen conservatorium, maar 
is al dertig jaar bezig met muzie-
konderwijs. Ze volgde wel dirigen-
tencursussen. Sander studeerde 
geluidstechniek. Hij schrijft muziek 
en doet veel opnames, van solis-
ten, bands en koren. Atsje dirigeert 
een paar koren, geeft zangles, doet 
aan zangcoaching van bands en in-

dividuele personen en is ook zang-
coach bij theatervoorstellingen, 
waar ze soms met totaal onerva-
ren deelnemers te maken krijgt. 
Haar inzichten vanuit de haptono-
mie kan ze daarbij goed gebruiken. 
Sander en Atsje componeren ook 
samen en vullen elkaar daarbij 
goed aan. (Een samenwerking die 
ze overigens ook demonstreren in 
ons gesprek. Atsje vertelt graag, 
Sander houdt zich wat meer op de 
achtergrond en komt af en toe met 
een kanttekening of een andere in-
valshoek.) Bij hun composities gaat 
het vaak om filmische muziek, die 
de beleving moet ondersteunen. 
Sander schrijft de instrumentenpar-
tij, samen zoeken ze naar de emo-
tie die de muziek heeft en Atsje 
maakt meestal de zanglijn en de 
tekst. Atsje voelt vrij snel ideeën 
opkomen, Sander heeft het inle-
vingsvermogen en de techniek om 
vorm te geven wat zij voelt. Daar 
ontstaat natuurlijk toch wel eens 
verschil van mening over. Atsje 
vindt het heel moeilijk om muziek 
te zingen die niet ‘van haarzelf’ is 
en dat vergt dus wel enig overleg 
en aanpassingsvermogen over en 
weer. Haar werkwijze bij het bege-
leiden van haar koren is ook sterk 
vanuit haar gevoel. Op die manier 
bedenkt ze de koorarrangementen 
en ze let er bovendien op dat dat 
de partijen gebaseerd zijn op wat 
deze zangers kunnen. In feite een 
werkwijze die aansluit bij haar be-
roep als haptotherapeut. 

Zes jaar geleden kwam Atsje met 
Sander in ‘de Muzykpleats’, in Bui-
tenpost wonen. Ze waren al enige 
tijd op zoek naar een geschikte 
plek voor hun werk en leven sa-
men. Daarvoor deed Atsje iets 
heel anders: ze was 26 jaar pro-
grammamanager (“een veredelde 
bedrijfseconoom”) bij TNT. Hoewel 
ze succesvol was in haar werk, 
voelde ze ergens na haar veertig-
ste dat ze iets anders wilde. Ze 

las iets over bedrijfshaptonomie 
en vond dat dat precies paste bij 
hoe ze in het leven stond. Na een 
post-HBO studie kon ze een eigen 
praktijk beginnen. Het harde wer-
ken is gebleven, want je moet als 
geregistreerd haptotherapeut aan 
allerlei eisen voldoen en dat ieder 
jaar weer aantonen. Atsje: “Mijn 
ervaring uit het bedrijfsleven komt 
wel van pas: cliënten waarderen 
het dat ik met twee benen op de 
grond sta en ik kan, als het nodig 
is, ook vanuit bedrijfskundige kant 
concreet meedenken met mensen 
met problemen op het werk, zoals 
een burn-out. Bij sommige ande-
re cliënten staat dat rationele juist 
helemaal niet op de voorgrond; ik 
werk bv met meervoudig gehandi-
capten. Bij hen gaat de communi-
catie niet via het verstand of zelfs 
met woorden, maar helemaal via 
gevoel: met muziek. Dat vind ik 
ook heel mooi. 

Sander en ik werken allebei met 
verschillende soorten mensen, 
maar bij alles wat we doen is uit-
eindelijk de basis steeds dezelfde: 
vanuit onszelf. Ik kan zijn wie ik ben 
en dat maakt dat ik daarin iets voor 
een ander kan betekenen.” San-
der: “Jij staat echt in dienst van 
je cliënten en je opdrachtgevers, 
maar voegt jezelf toe om de goe-
de dingen te doen.” Atsje: ”Dat is 
zo, dank je. Ik ben heel aanwezig, 
omdat ik weet wat ik wil. Maar 

daarmee kan ik heel goed anderen 
uitnodigen om zich ook te laten 
zien. Niet dat ik mensen afhanke-
lijk van me wil maken, juist niet. Ze 
verwachten natuurlijk eerst een lei-
dende rol van me, maar hoe meer 
ze zich in de loop van een gesprek, 
een coaching of een therapie op-
richten, hoe meer ik hen loslaat, tot 
ze alleen weer verder kunnen. 
Psychiatrische of verslavingspro-
blemen behoren niet tot het werk-
veld van de haptotherapeut. Verder 
is mijn doelgroep eigenlijk ieder-
een die even niet verder komt in 
zijn ontwikkeling en weer op weg 
geholpen moet worden. Een paar 
voorbeelden. Jonge mensen die zo 
veel druk voelen dat ze niet kunnen 
bedenken wat ze echt willen. Ou-
ders die problemen hebben in de 
omgang met hun autistische kind. 
Mensen met relatieproblemen. 
Haptotherapie is eigenlijk voor ie-
dereen, dat vertel ik ook altijd in de 
lezingen die ik geef. Het zou veel 
meer gebruikt moeten worden, het 
kan mensen zoveel lucht geven. 
De rode draad bij mij is dat ik altijd 
mensen iets wil leren voor hun 
leven, dat ze zelfkennis krijgen en 
erachter komen wat ze willen en 
kunnen. Dat speelt in alles, zelfs 
in mijn koren.” Sander: “Je handelt 
wel altijd vanuit hun eigen kracht, je 
overvraagt ze nooit. En toch komen 
ze dan heel ver.” Atsje: “Ja, want 
ze moeten wel hun best doen, net 
één streepje verder gaan.” 

Atsje en Sander geven veel van 
zichzelf aan andere mensen. Waar 
halen ze zelf hun energie uit? Ats-
je: ”Uit Sander! En verder geniet 
ik van wat ik doe. Ik kan veel ge-
ven, maar het gaat niet ten koste 
van mezelf. Als mensen maar niet 
onoprecht zijn, daar kan ik slecht 
tegen. Toch zie je dat veel in de mu-
ziekwereld.” Sander: “Voor mij zit 
het vooral in het creëren van din-
gen. Ik geniet van het compone-
ren, ik geniet als de muziek past in 
het theaterstuk waar ik voor schrijf, 
of als het is gelukt om weer te ge-
ven wat anderen graag willen ho-
ren. Dat geeft voldoening.” 

Het lijkt erop dat bij deze twee 
mensen leven en werk in elkaar 
overlopen. Atsje: “We willen graag 
uitnodigend zijn. Ik zou willen dat 
deze plek zijn functie van gezamen-
lijkheid niet verliest. Daar is ook het 
project van het wildbreien voor be-
doeld. Het is mooi dat er steeds 
meer mensen hun gebreide lapjes 
opsturen, dat ze zich daarin durven 
laten zien. Dat was ook het idee 
met die piano buiten: ik hoopte dat 
mensen daar spontaan op zouden 
gaan spelen. Jammer dat hij het nu 
niet meer doet! En de workshops, 
de kinderfeestjes. We delen ons 
huis graag!” 

Om een idee te krijgen: zie de web-
site www.muzykpleats.nl 
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Inspirat ie
door Ineke Mooijweer Sander Stienstra en Atsje Lettinga: ‘SA!’ 

‘Het witte huis in het bos.’ Het zou zo maar de titel van een roman-
tisch of spannend verhaal kunnen zijn. In dit verhaaltje gaat het in 
elk geval over zo’n huis en over zijn bewoners. Wie het huis van 
Sander en Atsje vanaf het pad bij Egypte ziet liggen, verscholen 
tussen de bomen, krijgt er als vanzelf plezierige en ook wel nieuws-
gierige gedachten bij. Vanwaar die oude piano aan de rand van het 
erf, wat doen die kleurige breisels rond de boomtakken? Dat horen 
we aan het eind.

goede communicatie wordt in de toekomst belangrijk

Gemeentelijk Dorpenteam wordt bemiddelaar bij zorgvragen
Al sinds het bekend worden van de overheveling van 
zorgtaken van de rijksoverheid naar de gemeente, was er 
nieuwsgierigheid naar hoe deze overgang ingevuld zou 
gaan worden. Eind vorig jaar bleek dat de samenwerken-
de gemeentes Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel ervoor 
kozen om dit met zogenaamde ‘Dorpenteams’ te doen. 
Op 16 maart was er eindelijk de publieke introductie van 
het voor Buitenpost verantwoordelijke Dorpenteam in 
The Point aan de Voorstraat.

Sinds 1 januari 2015 kunt u in onze gemeente met vragen 
over zorg en werk bij het in Surhuisterveen gehuisveste Dor-
penteam terecht. Deze nieuwe manier van werken is toch wel 
bijzonder in gemeenteland. Een Dorpenteam bestaat zelf niet 
uit zorgaanbieders maar uit cliëntondersteuners van welzijn-
sorganisatie KEaRN, maatschappelijk werk, MEE en Wmo. 
Achtkarspelen is hiervoor onderverdeeld in de regio’s Noord 
en Zuid, waarbij Regio Noord de dorpen Buitenpost, Twijzel, 
Twijzelerheide, Gerkesklooster-Stroobos en Kootstertille om-
vat. De bedoeling van deze aanpak is dat het initiatief veel 
meer bij de burger zelf komt te liggen, met als sleutelwoor-
den ‘vertrouwen in de eigen kracht’. Nadat het contact met 
het Dorpenteam gelegd is, volgt een ‘keukentafelgesprek’ bij 
de cliënt thuis. Na de vaststelling van het probleem wordt 
als eerste onderzocht of de hulpvrager hiervoor steun kan 
vinden in het eigen sociale netwerk. Er wordt geprobeerd om 
het ‘omtinken’ (naar elkaar omzien) van mensen uit de directe 
omgeving te activeren. In tweede instantie wordt gekeken of 

misschien vrijwilliger-hulporganisaties als Rode Kruis, de Zon-
nebloem of Leger des Heils er in kunnen bijdragen. Zo niet of 
is het onvoldoende, dan wordt professionele hulp ingescha-
keld die ‘maatwerk’ gaat leveren. Dat wil zeggen niet minder 
maar ook niet meer hulp dan noodzakelijk. Veel in dit proces 
is afhankelijk van de zelfwerk- en redzaamheid van de cliënt 
en de bereidwilligheid van de omgeving. Het Dorpenteam is 
bemiddelaar in dit proces en het uitgangspunt voor haar is dat 
het zoeken ook veelal tot adequaat vinden zal leiden.

Het Dorpenteam heeft een moeizame start gekend. Lang 
was onduidelijk hoe het een en ander uiteindelijk vorm zou 
krijgen. Ook de presentatie in The Point begon ongelukkig: 
de aankondiging was bijna niet terug te vinden op de ge-

meente-pagina en ook andere publiciteit was onvoldoende. 
De opkomst van burgers was wellicht daardoor niet hoog. 
De kennismakingsronde had vermoedelijk de bedoeling de 
belangstellenden direct kennis te laten maken met de nieu-
we manier van werken. Een vraag ging niet alleen richting de 
overwegend jonge Dorpenteam-leden, maar kwam ook met-
een terug: “Wat zou je zelf kunnen doen bij de hulpvraag?”. 
Het voegde helaas niet onmiddellijk toe aan de duidelijkheid 
van de avond. Misschien wel tekenend. Het lijkt nog steeds 
een zoekproces naar de juiste vorm. Maar daarnaast ook om-
dat in de toekomst goede communicatie onmisbaar zal zijn. 
Van het team naar de cliënt toe, maar andersom ook. Het 
wordt belangrijk dat de burger in staat is een zorgvraag goed 
over te brengen. Het Dorpenteamlid moet door scherp waar-
nemen proberen de situatie juist in te schatten en dan tot ver-
antwoorde actie komen. Ongetwijfeld gaat er de komende 
tijd nog een leerproces komen waarin langzaam duidelijk zal 
worden of deze originele benadering inderdaad succesvol is.

Het dorpenteam is er voor individuele onafhankelijke cliën-
tondersteuning in de dorpen. Mensen kunnen er terecht 
met vragen over bijvoorbeeld werk, financiën, huishoudelijke 
hulp, handicap, opvoeding, relaties, dagbesteding, wonen of 
eenzaamheid. Telefonisch is het dorpenteam te bereiken via 
14 0511. Meer informatie is te vinden op de site van Tichtbyel-
koar: www.tichtbyelkoar.nl of van Kearn:
www.kearn.nl/welzijn/regioteams/team-achtkarspelen
(foto links: de leden van het Dorpenteam-noord; eigen foto)
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Leven -10-

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

Snoep
Vorige week was ik eens een 
middagje niet thuis. En zoals veel 
moeders wel eens zullen heb-
ben, dacht ik bij thuiskomst: “Ja 
hoor, dat gebeurt nu net weer als 
ik niet thuis ben”. En zo ook deze 
keer. Gezellig zat ik, met een kop 
dampende thee, bij mijn ouders 
op de bank toen ik een appje van 
manlief binnenkreeg. Een foto. En 
op die foto stond een omgevallen 
kruiwagen. En naast die omgeval-
len kruiwagen lagen allemaal volle 
zakken snoep. Nou ja ‘volle’? Er 
waren een paar zakken op miracu-
leuze wijze opengesprongen. Het 
begeleidend schrijven bij die foto: 
‘De hut was gevuld...’. Het was 
voor mij een groot mysterie. Totdat 
ik op de familieapp keek. Ook daar 
was dezelfde foto gepubliceerd. 
Met een iets ander begeleidend 
schrijven van mijn man: “We heb-
ben er niet van gegeten hoor, va”: 
zei de jongste met volle mond. 
Wat bleek. Toen onze drie mannen 
met nog een speelvriendje gezel-
lig zouden gaan spelen in ‘de hut’ 
(een armetierig gevalletje van in 
winterslaap zijnde bosjes met wat 
openingen), vonden ze een grote 
‘schat’. Voor minstens vijfentwin-
tig euries aan snoep lag verscho-
len onder een oude kruiwagen. En 
alles zat nog dicht, snoep, choco-
lade, koekjes, lolly’s je kon het zo 
gek niet bedenken. En onze blagen 
en hun vrind vonden deze duidelijk 
de vondst van hun leven. Ik kan me 
alleen maar voorstellen hoe hun 
oogjes geglinsterd hebben en het 
kwijl hun bij de mondhoeken langs 
droop. Wat moeten ze zichzelf in 
de hemel hebben gewaand. Wat 
moet het ook een verschrikkelijke 
gedachte zijn geweest dat ze het 
niet mochten opeten, toen hun va-
der ze uit de hut wegplukte. Oh de 
horror, het verdriet! Toen ik thuis 
kwam was het meeste leed gele-
den en vertelden de heren alles in 
geuren (hun mondjes nog zoet en 
plakkerig van het gevonden goud) 
en kleuren. Een dikke glimlach om 
hun lippen en de nog grote oogjes 
van deze onverwachte suikeraan-
val. De middelste knuffelde met 
een verheerlijkt gezicht tegen me 
aan: “Mam, dit was de meest 
heerlijk prachtige dag van mijn le-
ven”. Hoe, wat en waar weet ik 
niet. Geen flauw idee of de snoep-
jes eerlijk of oneerlijk verkregen 
waren door de onbekende ‘wel-
doener’. Ook geen flauw idee wie 
er nu compleet geschokt naar zijn, 
met suiker gevulde, leeg gegooide 
kruiwagen heeft staan kijken. Of 
welke moeder er nu geschokt naar 
haar portemonnee staart en een 
dikke vijfentwintig euro mist. Of 
welke buurvrouw nu denkt: ‘Voor 
welk goed doel heb ik nu eigenlijk 
mijn flessen aan die kindjes gege-
ven?’. Maar die allermeeste ‘ heer-
lijke prachtige dag van hun leven’ 
pakt niemand hen meer af.

Sprekwurd fan ‘e  moanne

Mjitte

Mjitte is ‘meten’ mar tagelyk ek ‘maat’. En as ik jo yn ‘e mjitte kom dan 
‘kom ik u tegemoet.’ Je kinne de hichte fan in hûs mjitte of roaie (schat-
ten).

Dy saak hat mjitte noch roai
Dat is een zeer ongewone zaak

Dy jonge kin net altyd de mjitte roaie
Die jongen drinkt nog al eens te veel

Beppe mjit altyd mei de romme hân
Oma is altijd erg royaal

Hy mjit sa’t de duvel it hea mjit
Hij meet altijd in zijn eigen voordeel

Immen mei de sinteraasje yn ‘e mjitte komme
Iemand fiancieel tegemoet komen, ondersteunen

Se is wakker yn ‘e mjitte mei har nije skuon
Ze is erg ingenomen met haar nieuwe schoenen

Buitenpost heeft zijn eigen (polder)molen 
en die staat ook nog eens te boek als mo-
nument. Molenaar Fred Ralten (foto rechts)
schreef in De Binnenste Buiten Post van mei 
2012 dat De Mûnts (de monnik) oorspronke-
lijk gebouwd is in 1871 in Oosterhoogebrug 
vlak bij de stad Groningen. Hij moest daar 
verdwijnen in verband met de aanleg van we-
gen. In 1952 werd hij dan ook gedemonteerd, 
voor afbraak verkocht en daarna opgeslagen 
bij W.O. Bakker te Harkstede. Deze wilde de 
molen op zijn eigen erf neerzetten, maar de 
familie kon het hier onderling niet over eens 
worden. In 1959 werd de molen op het West 
alhier herbouwd. De gemeente Achtkarspe-
len deed dit als compensatie voor het verdwijnen van de laatste molens. 
De klus werd uitgevoerd door A. de Roos uit Leeuwarden. De woonwijk 
bij de molen was er toen nog niet. In 1989 kreeg de molen nieuw riet. Nor-
maal gesproken kan dit wel 60 jaar blijven zitten. In 2011 werd de houten 
bovenas (uit 1973) vervangen. Enkele jaren daarvoor de houten roeden. 
De vlucht van de molen is ruim 13 meter. De molen verzakt langzaam en 
dat moet dus eigenlijk tegengegaan worden.

In De Binnenste Buiten Post van juni 2013 is op pagina 7 een foto van De 
Mûnts geplaatst uit de serie monumenten in Buitenpost. In de woonwijk 
ten zuiden van de ijsbaan zijn 13 straatnamen afgeleid van onderdelen van 
deze molen. De redactie dacht dat het interessant zou zijn de betekenis 
van Achtkant, Kruirad, Voorzoom, Vijzel enzovoort door molenaar Fred Ral-
ten te laten uitleggen. Een foto van ieder onderdeel zal een en ander nog 
duidelijker maken. De bedoeling is daar de komende maanden een artike-
lenreeks aan te wijden. We beginnen met De Achtkant.

De Achtkant (Fries). Het Achtkant (Nederlands)
Dit duidt het aantal kanten of velden (zijden) aan, in dit geval dus acht. 
Dit type molen is het meest voorkomend in ons land in tegenstelling tot 
Grondzeiler, Beltmolen en Stellingmolen. Er zijn ook vierkante modellen, 
spinnenkop, wipmolen, standermolen, en paltrokmolen. Met zes kanten 
staan in Niebert, Ommen en Westzaan, Haps en Nederhemert. In Rijpwe-
tering staan twee molens met 12 kanten. In Horn (Limburg) staat zelfs een 
16-kanter. De vier-, zes- en achtkantige molens hebben veelal een stenen 
onderstuk en houten bovenbouw. De Tjaskermolen is geheel van hout. In 
Duitsland komen stellingmolens voor met een bovenstuk van beton.

De foto

Open dag van het medisch centrum
Veel belangstelling van jong en oud, bij de open dag van het medische centrum 
op zaterdag 14 maart. De zes pas verbouwde spreekkamers van tandartsen 
en mondhygiënisten, de fysiotherapie en de werkruimtes van de huisartsen 
konden uitgebreid worden bekeken.
(foto en tekst: Hielke Boorsma)

Vrijwilligers gezocht voor collecte
Nationaal Fonds Kinderhulp
Het Nationaal Fonds Kinderhulp zet zich 
in voor kinderen die door armoede of een 
moeilijke situatie thuis aan de zijlijn van 
onze maatschappij staan. Kinderhulp gunt 
hen een betere toekomst en geeft ze bouw-
stenen om te kunnen werken aan hun ei-
gen geluk. Ook sociaal-cultureel centrum ‘it 
Koartling’ wil graag iets voor deze kinderen 
doen en heeft zich daarom aan Kinderhulp 
verbonden. 

Kinderen die aan de zijlijn staan
Geluk kun je niet kopen. Dat moet je zèlf maken. Maar als je opgroeit met 
armoede en ernstige problemen thuis, is dat niet eenvoudig. Dan kun je 
wel wat hulp gebruiken. Juist voor deze kinderen, die aan de zijlijn van 
onze maatschappij staan, zet het Nationaal Fonds Kinderhulp zich in. Kin-
derhulp gunt de kinderen die aan de zijlijn staan een betere toekomst en 
geeft ze bouwstenen om te kunnen werken aan hun eigen geluk. Meestal 
eenvoudige dingen, zoals een fiets, sport of een dagje uit, die echter wèl 
nodig zijn om de basis te leggen voor een gelukkiger leven.

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

Vrijwilligers gezocht
De vrijwilligers van sociaal-cultureel centrum ‘it Koartling’ dit jaar de collec-
te in Buitenpost weer coördineren. Een groot aantal inwoners van Buiten-
post heeft aangegeven dit jaar te willen collecteren. Maar dat aantal is ech-
ter nog te gering om het héle dorp te bestrijken. Daarom is ‘it Koartling’ op 
zoek naar meer vrijwilligers. U kunt niet alleen als collectant uw steentje 
bijdragen, maar u kunt ook helpen bij de organisatie van de collecte. Denk 
hierbij aan de voorbereiding ervan, uitgifte en inname van collectebussen, 
enzovoort. 

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

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

Altyd ha’k der yn leaud, yn kabou-
ters. Krektlyn mei de lytse jonge yn 
de bosk ha wy noch ien sjoen. Hy 
ferdwûn yn in mûzegatsje. Wy ha 
noch roppen, mar hy kaam der net 
wer út. Der binne ek húskabouters. 
Dêr ha wy hinder fan. As it oanr-
jocht fol stiet mei ôfwaskjen rop ik 
se om te helpen. Mar dan komme 
se net. Oare mominten gebeure 
der sokke ûnbegryplike dingen, dat 
is kabouterwurk, ik soe it oars net 
witte. Twa kear ha se myn fytskaai-
ke meinommen en fuortgriemd. 
Noait wer wat fan sjoen. Se binne 
ek gek op de autokaaien fan myn 

maat. Hy docht se sekuer yn it taf-
felslaad en dan binne se dêr ynie-
nen net mear. Nei lang foeterjen en 
sykjen lizze se dan op ‘e treppen of 
sitte se yn de bûse fan de âld jas. 
Earjuster wer sa’n nuver akkefyts-
je. Wy leinen op bêd en hienen it 
oer de achterdoar. ‘Hasto de ach-
terdoar op ‘t slot dien?’ Myn maat 
wist wol seker fan ja, en ik hie der 
sels ommers ek noch nei sjoen. 
Wy joegen ús dus noflik del. De 
oare moarns is dy doar los. Kabou-
ters, dat kin net misse. genôch min 
waar krije.

Kabouters 
door Janne Oosterwoud

Molen de Mûnts

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

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

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

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

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

Iets voor jou? 

Iedereen kan meedoen! 

Meld je aan bij de receptie 

van het zwembad en begin 

ook met actief bewegen!

Kijk voor informatie op de 

website www.dekupe.nl

en kom gerust eens langs 

voor een GRATIS proefles.
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Yn it wykein fan 24 en 25 april wurde yn de Dracht-
ster skouboarch wer de jierlikse slútjûnen hâlden. De 
toanielselskippen oansletten by STAF krije dêr dan de 
útslach, de punten, foar de opfierde stikken fan it ôfrû-
ne winterskoft. Dêrnjonken wurdt it toaniel ynromme 
foar in Fryske premjêre spile yn 2014-2015. Toanielsels-
kippen kinne har dêr foar opjaan. It ôfrûne winterskoft 
koenen de premjêre-saakkundigen mar leafst 7 kear 
by’t paad. 
Op sneontejûn 7 maart sieten de 5 yn The Point. Op ti-
isdeitejûn 10 maart kaam it feestlike nijs: It Kritetoaniel 
stiet yn april op it toaniel fan De Lawei. In fantastyske 
beleaning fan in winterskoft hurd wurkjen troch de spi-
lers Lourens de Zee, Andre de Zee, Remco de Poel, 
Jelmar Hoekstra, Iris Kloosterman en Frouke Holtrop. 
Dit allegearrre ûnder lieding fan Lodewyk Riedhorst. 
Dit fansels mei de ûnmisbere help fan de mannen fan 
lûd en ljocht Ruurd Holtrop en Jan Dijkstra, de dekor-
bouwers Minze Stiksma, Harry Nieuwenhuis en Geert 
Hoogsteen, grimeuse Annerieke Bouma, dekordraai-
er,en âld man Arthur, Dictus Benedictus en fansels de 
stimmen op de bysûndere fideobân ynsprutsen troch  
spilers fan de novimberploech Andries Hovinga, Iebe 
Bouma, Rommie Woudstra en Anneke Nieuwenhuis. 
De bân waard makke troch Douwe Boersma fan Om-
rop Fryslân, ek hy wie te hearren. Tige tank dêrfoar.
Net allinnich it publyk yn The Point wie wakker ûnder 
de yndruk. Ek Sietse de Vries fan de Ljouwerter Krante 
wie wakker optein. Op 2 maart wie de neikommende 
resinsje te lezen.

Komeedzjespyljen op heech nivo
De fiif tableaus oan de ein fan Pleinfrees sizze alles. 
Ald-militêr Kris hinget allinne oan de taap, syn eks Ni-
cole stiet allinnich yn har appartemint, barkeeper Mari-
nus sit allinnich thús, de troch har leauwen en ynderlik 
fjoer ferskuorde Charlotte is allinne op kantoar. De ien-
nichsten dy’t elkoar hawwe, binne makelder Sytse en 
syn suster Imme, mar dyn hienen folle leaver by in oar 
west. Alles is like treurich. 
Pleinfrees is in blijspul neffens bewend Ayckbourn-
resept. De Ingelske toanielskriuwer hat seis perso-
naazjes betocht en lit dy – meastal yn pearkers – 54 
kear de konfrontaasje mei elkoar oangean.
Se bekleie har, se sykje oandacht, se langje nei leafde. 
Mar om’t se allinne oan harsels tinke en gjin belang-
stelling foar de oar opbringe, einigje se noch iensum-
mer as se al wienen. 

Alain Ayckbourn wit as gjin oar hoe’t er de 
komyske efterkant fan al dy treurichheid oer 
it fuotljocht bringe moat. En regisseur Lode-
wyk Riedhorst en syn spilers witte presys hoe’t se sa’n 
frachtskip fol minsklik ûnfermogen mei humor fan syn 
lading ûntdwaan moatte. 

Remco de Poel is ûnwjersteanber as de ûntskuldige 
Sytse, dy’t folslein oan is mei de ferliedingskeunst fan 
de goed-kristlike juffer Charlotte. Charlotte sels mei 
op papier in heechst ûnwerskynlik personaazje wêze, 
Frouke Holtrop rêdt dermei. Lourens de Zee makket 
fan de timide barkeeper Marinus benammen troch 
syn stille spyljen in tragysk monumintsje, wylst Jelmar 
Hoekstra mei har wanhopige syktocht fan Imme nei 
wat minslike waarmte sels in iepen doekje skoart. It 
fjouwertal wurdt dêryn stipe troch it deeglike spyljen 
fan Iris Kloosterman en Andre de Zee dy’t de wat min-
der komyske rollen fan Nicole en Kris foar har rekken 
nimme. Komeedzjespyljen op heech nivo.

Ek oersetster Baukje Stavinga liet nei de premjêre, 
sneon 28 febrewaris, fan har hearre. “Minsken wat ha 
ik in prachtich stik sjoen justerjûn. Nei de tiid noch in 
skoft oer praten. Net allinne it bysûndere dekor, mar ek 
it spyljen wie geweldich. Boppe ferwachting! Fansels 
wit ik it ferrin fan it stik, mar it hat de hele jûn myn oan-
dacht fêsthâlden en soks kin net altyd sein wurde. Dit 
hat fansels in protte mei de wize fan spyljen te meitsj-
en, mar yn myn eagen klopte alles. Dus … in fette fear 
foar jim as spilers en regisseur. Hulde!  En de “fette” 
fear is dik fertsjinne.”

It mei dan maart wêze, it toaniel-winterskoft fan Krite 
Bûtenpost duorret noch efkes. “Pleinfrees” twa kear 
yn de Lawei en de minsken fan it novimberstik “”In 
nuver stel” ha de put der ek noch net ut. Hja spylje 
noch yn Lelystêd en Meppel, 5 kear ha se dan by’t 
paad west.
It wie oant no ta in bysûndere perioade. Fjouwer kear 
in protte folk yn The Point. Foaral de foarstelling fan 7 
maart luts in soad folk. De resinsje fan Sietse de Vries 
hat syn wurk goed dien. Opfallend wie wol it grutte 
oantal net-Bûtenposters. Ferline jier wie de Krite mei 
“Lekker Koese” de bêste fan Fryslân, no steane se yn 
De Lawei… It moat wol in ôfgryslik heech nivo wêze 
… Yn novimber 2015 en yn febrewaris 2016 is der grif 
wer toaniel, jo kinne rekkenje op De Krite, de Krite rek-
kent op jo.

Krite mei “Pleinfrees” nei De Lawei yn Drachten

De foto

Bomenkap in stationsgebied
Ter voorbereiding van de werkzaamheden voor de aanleg van de nieuwe par-
keerplaatsen aan de noordkant van het stationsgebied zijn er al enkele bomen 
langs de spoorbaan gekapt. 
(foto en tekst: Hielke Boorsma)

Meldpunt  Bedr i jv igheid

> Weerbaarheidstraining bij Kindcentrum “De Vesteynde”
Kindcentrum De Vesteynde organiseert in samenwerking met kinder-
coachpraktijk Bongels een weerbaarheidstraining voor jongens en meiden 
van 9 t/m 12 jaar en 13 t/m 16 jaar. De eerste training is gratis en gaat van 
start op woensdag 15 april van 15.00 tot 16.00 uur. Voor opgave of meer 
informatie kunt u bellen met 0511 447 337 of een mailtje sturen naar Kind-
centrum De Vesteynde, email: info@devesteynde.nl.

> Ergotherapie Edith Weidenaar  van start
Ergotherapie richt zich op kinderen, volwassenen en ouderen die beperkt 
worden in het uitvoeren van hun dagelijkse activiteiten. De ergotherapeut 
geeft training, begeleiding, advies en instructie, ook op het gebied van 
hulpmiddelen en (woning)aanpassingen. Voor meer informatie kunt u kij-
ken op www.ergo-weidenaar.nl of  belt u met 06-42474286.

> Tiko kinderopvang valt onder de Wet Kinderopvang
Sinds januari vallen de peuterspeelzalen van TIKO Kinderopvang in de ge-
meente Achtkarspelen onder de Wet Kinderopvang. Dit betekent dat er 
kinderopvangtoeslag kan worden aangevraagd via de Belastingdienst. Dus 
net als voor gastouderopvang, het kinderdagverblijf of de BSO. En, voor 
ouders die niet allebei werken draagt de gemeente bij in de kosten.

Er gebeurt momenteel van alles tegelijk in Buitenpost. Die drukte 
houdt verband met de ingrijpende veranderingen die momenteel 
plaatsvinden. Ook in de zorg is er sprake van grote wijzigingen, die 
(bijna) iedereen raken. 

In het nieuwe zorgstelsel ligt de nadruk op de ‘eigen kracht’ van burgers. 
Wanneer iemand hulp nodig heeft wordt er eerst gekeken of het eigen so-
ciale netwerk kan bijspringen: wat kunnen familie, vrienden, buren doen? 
Soms gaat het daarbij om hulpverlening door mantelzorgers en zorgvrijwil-
ligers. De hulp kan echter ook uit kleine dingen bestaan, om ‘even iemand 
uit de brand te helpen’, bijvoorbeeld met de tuin of een boodschap. Bij dat 
laatste kan aan buurthulp worden gedacht.

Het sociale netwerk, waarop het nieuwe zorgstelsel zo zwaar leunt, is niet 
overal even sterk en vitaal. Vooral voor mensen met zorgbehoefte is het 
moeilijk om dat netwerk overeind te houden. Daarom is het nodig om het 
sociale netwerk te versterken, alvorens dat aan te spreken op zorgkracht.

Daarom zetten De Friese Wouden, de gezamenlijke kerken in Buitenpost 
en Stichting Sociaal Cultureel Werk Buitenpost / ‘it Koartling’ fors in op 
versterking van het sociaal netwerk van de burgers, uiteraard met speciale 
aandacht voor hen met een zwak netwerk. Activiteiten waarbij mensen 
elkaar ontmoeten en onderling contacten kunnen leggen vormen daarvoor 
de bron. Het gaat daarbij om allerlei verschillende activiteiten die met re-
gelmaat plaatsvinden. Ze kunnen in ‘clubverband’ worden georganiseerd 
of juist helemaal vrij – als ‘inloopactiviteit’. 

Onlangs is door de samenwerkende instellingen een inventarisatie ge-
maakt van de activiteiten die momenteel in het dorp plaatsvinden, met na-
druk op activiteiten die door hun aard bij uitstek geschikt zijn voor mensen 
die door leeftijd of anderszins niet (meer) aan het arbeidsproces deelne-
men. De inventarisatie is op woensdag 18 maart uitvoerig besproken met 
iedereen die bij de organisatie van de activiteiten is betrokken.

Vastgesteld kan worden dat het aanbod aan activiteiten in Buitenpost heel 
breed en zeer gevarieerd is. Alle dagen van de week is er van alles te doen. 
Nu het aanbod in kaart is gebracht zal aansluitend worden geprobeerd dat 
gezamenlijk te promoten, waardoor iedereen kan kennisnemen van wat er 
zoal, wanneer en waar plaatsvindt. Eén ding is zeker: niemand hoeft achter 
de spreekwoordelijke geraniums te blijven zitten omdat er buiten de deur 
niets valt te doen of te beleven. 

Kijk voor meer informatie op de website van
‘it Koartling’: www.itkoartling.nl

Aanbod aan activiteiten voor 
volwassenen in kaart gebracht

(door: Dave)

Laat de eier-
zoekwedstrijd
beginnen!

Heb jij al wat
gevonden
Teo?Wat 

dacht jij
dan?!

Heb jij
maar

één ei?



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

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

Zonnebankactie !
12 keer zonnen 

voor de prijs van 10

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

  € 27,50

De nieuwe collectie fietsen 
2015 is weer binnen!

Voorstraat 47  9285 NP  Buitenpost
tel: 0511-541237  fax: 0511-543950
e-mail: info@wiersmafietsen.nl
website: www.wiersmafietsen.nl
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Er is mij gevraagd een bijdrage te leveren over PBB en Bruisend Buiten-
post. Laat ik beginnen met iets te vertellen over mijzelf, voordat ik  daarover 
vertel. Ik ben Arnold Jan Ruisch, 34 jaar, woon samen met mijn vriendin 
aan de Kuipersweg en ben een geboren en getogen Buitenposter. Op een 
gegeven moment werd mij gevraagd of ik in het bestuur van Plaatselijk 
Belang Buitenpost (PBB) zitting wou nemen. Omdat ik al mijn hele leven 
in het dorp woon en eigenlijk ook van plan ben dat nog te gaan doen de 
komende jaren, leek het mij goed om deze uitnodiging aan te nemen. Op 
deze manier kan ik hopelijk een bijdrage leveren aan het dorp. 

Ja zeggen is heel gemakkelijk, zeker als je iemand bent die niet graag nee 
zegt, maar dan… Wat kan ik bijdragen aan PBB en wat kan PBB bijdragen 
aan Buitenpost? Ik zit nu ongeveer een jaar bij de PBB vergaderingen en ik 
vind het nog steeds lastig om een antwoord te geven op deze vraag. Waar-
om is dat lastig? Buitenpost is een mooi dorp met vele goede voorzienin-
gen, alles is er, en als het er niet is, is het wel te vinden in de buurt. Dat 
laatste is een voordeel en een nadeel. Het is een vrij groot dorp, waardoor 
niet iedereen elkaar kent. Veel mensen wonen in Buitenpost maar werken 
ergens anders, waardoor ook bepaalde voorzieningen in andere plaatsen 
worden opgezocht. Op zich is dit prima, dit is een ontwikkeling die past bij 
deze tijd en als dorp (en PBB) heb je dat maar te accepteren.

Waarom ga je dan als PBB bestuur dan toch nog elke maand een avond 
vergaderen en waar moet je het over hebben? Dit blijkt dus erg mee te 
vallen of zelfs tegen te vallen. Al de zaken die er spelen in het dorp zijn niet 
in dat ene avondje per maand te bespreken. Dit zijn zaken waar iedereen 
in Buitenpost wel eens over na denkt of mee te maken heeft. Om maar 
eens een paar voorbeelden te noemen: het centrum, het zwembad, het 
voortbestaan van Haersmahiem, de participatie-wetgeving, de scholen, 
het stationsgebied, de wegwerkzaamheden in en rond het dorp, overleg 
met de gemeente en ga zo maar door. Kan PBB door een avond vergade-
ren deze zaken even oplossen? Nee zeker niet. Levert ze een bijdrage voor 
het veranderen van deze zaken? Ja. Doordat er in het dorp veel mensen 
wonen zijn er veel ideeën, oplossingen, wensen en,  heel belangrijk, inzet. 
Hierin is dan ook een duidelijke rol voor PBB weggelegd, namelijk het 
structureren en samenbrengen van deze groep enthousiaste inwoners. 

Een goed voorbeeld is zwembad de Kûpe, hier is een groep vrijwilligers 
mee aan de slag gegaan, waardoor het zwembad nu al meer dan een jaar 
langer open gebleven is! En waar hele goede plannen en ideeën voor de 
toekomst zijn. Garanties voor de toekomst zijn er niet, maar het is een 
grote stap in de goede richting. Daarom erg veel bewondering voor de 
vrijwilligers die zich hiervoor inzetten. PBB heeft hier in de eerste fase ook 
een bijdrage kunnen leveren door het ondersteunen van de initiatieven 
en het samenbrengen van diverse personen. PBB heeft ook de voorzet 
gegeven voor de oprichting van Bruisend Buitenpost (BB). Namens PBB 
zit ik ook in het bestuur van BB, dit om de lijnen tussen de beide bestu-
ren kort te houden en zodat beide besturen goed op de hoogte blijven 
van elkaars ontwikkelingen. Bruisend Buitenpost probeert nog meer met 
diverse mensen in contact te komen en er voor te zorgen dat er door 
samenwerking leuke dingen ontwikkeld kunnen worden. Zo is er een op-
zet gemaakt van een website (www.buitenpost.info) waar in de toekomst 
hopelijk veel te vinden zal zijn van wat er in Buitenpost gaande is. Verder is 
er samenwerking met de middenstandsvereniging voor het ontwikkelen 
van een nieuw centrumplan. Zo wordt er gekeken naar de leegstand in het 
centrum en hoe hier mee om te gaan. 

BB en PBB samen zijn bezig met de zorg binnen Buitenpost, want nu 
gemeenten de zorg moeten regelen, zal de gemeenschap zelf ook meer  
moeten doen. We kunnen niet meer automatisch op de overheid vertrou-
wen als het aankomt op zorg. De participatiewet is al ingetreden, maar de 
samenleving is er nog niet klaar voor. De hiervoor genoemde zaken en de 
andere onderwerpen waar we bij betrokken zijn, zijn niet in een paar we-
ken vergaderen opgelost, maar wij hopen met zijn allen toch weer iedere 
keer een klein stapje in de goede richting te maken. Daarnaast zullen er 
steeds nieuwe zaken zijn die de aandacht vragen en een rol gaan spelen, 
waar weer een oplossing voor moet worden gezocht. Ook u kunt u bijdra-
ge leveren aan de ontwikkelingen in Buitenpost, door lid te worden van 
het Plaatselijk Belang en wanneer u dan wensen of ideeën heeft waar wat 
mee moet worden gedaan, dan kunnen wij daarmee aan de slag.

PBB en Bruisend Buitenpost
Meer laten gebeuren in Buitenpost!

Sportkampioen gehuldigd
Veel nationale kampioenen en een wereldkampioen werden in de raadszaal in 
het gemeentehuis door wethouder Marten van der Veen gehuldigd, Ze kregen 
een bos bloemen en een envelop met inhoud. De Buitenposter Jorick Boersma 
(op de foto boven met de wethouder) werd met het Nederlands team voor jon-
geren met diabetes, wereldkampioen. (foto en tekst: Hielke Boorsma)

De foto

Een doorgesneden wortel  lijkt op een menselijk oog. De pupil,  ir is 
en de ster vormige lijnen lijken per fect op het menselijk oog. En ja… 
de wetenschap heef t aangetoond dat wor telen de bloedtoevoer en 
f unctie van de ogen enorm begunstigen.
Een tomaat  heef t vier kamers en is rood. Ons har t heef t ook vier 
kamers en is rood. Onderzoek heef t aangetoond dat tomaten vol 
lycopine zit ten en puur voedsel zijn voor het har t en het bloed. 
Druiven  hangen in een tros die de vorm van een har t heef t. Elke 
dr uif lijkt op een bloedcel en alle hedendaag-
se onderzoeken tonen aan dat dr uiven een 
erg vitaliserende voeding zijn voor het har t 
en het bloed. 
Een walnoot  lijkt op een klein brein: een 
linker en een rechter hemisfeer: bovenste 
grote hersenen en onderste kleine hersenen. 
De rimpels en plooien in de noot lijken pre-
cies op de hersenschors. Wij weten dat een 
walnoot meer dan dr ie dozijn neurotrans-
mit ters voor een betere breinf unctie helpt 
ont wikkelen.
Nierbonen  genezen de nieren en onderhouden hun f unctionali-
teit. En ja… zij lijken precies op de menselijke nier.
Selderie, paksoi, rabarber  en nog andere groenten lijken pre-
cies op beenderen. Dit soor t voedsel versterkt ef fectief het been-
derstelsel .  Beenderen bevat ten 23% sodium. Dit soor t voedsel bevat 
ook 23% sodium. Als u niet genoeg sodium opneemt met uw voedsel, 
ont trekt het lichaam het sodium aan uw beenderen en maakt ze 
broos. Dit soor t voedsel vult de sodiumbehoef te van het skelet aan.
Avocado’s, eierplanten en peren  bevorderen de f unctie van 
de baarmoeder en de baarmoederhals. Ze lijken precies op die or-
ganen. Onderzoek toonde aan dat, als een vrouw één avocado per 
week eet, dit haar hormonen in balans brengt en te laag geboor-
tegewicht en baarmoederhalskanker voorkomt. Hoe komt dit? Het 
duur t negen maanden voordat de bloem van een avocado zich 
ont wikkeld heef t tot een r ijpe vr ucht. In elke van deze dr ie vr uch-
ten zit ten meer dan 14 .000 fotolytische voedingscomponenten 
(maar de moderne wetenschap heef t er nog maar 141 bestudeerd 
en een naam gegeven).
Vijgen  zit ten vol zaden en hangen 
per t wee tijdens de groei. Ze verho-
gen de mobiliteit van het mannelij-
ke sperma en het aantal zaadcellen, 
waardoor ster iliteit van de man 
wordt voorkomen.
Zoete aardappelen  lijken op de 
pancreas en balanceren ef fectief de 
glycerine-index van diabetici .
Olijven  bevorderen de gezondheid en f unctionaliteit van de eier-
stokken. 
Sinaasappelen, pompelmoezen en andere citrusvruchten 
lijken precies op de borstklieren van de vrouw. Ze bevorderen ef fec-
tief de gezondheid van de borsten en de beweging van het weefsel-
vocht in en uit de borsten.
Uien  lijken op lichaamscellen. Onderzoek wees uit dat uien af val-
stof fen uit alle lichaamsdelen helpen ver wijderen. Ze veroorzaken 
tranen die de epitheellagen van de ogen reinigen. Hun werkmak-
ker look  helpt ook de af valstof fen en gevaarlijke vrije radicalen 
uit het lichaam te ver wijderen. 

Brimzen 
praat

Popconcert in
Cultuurcentrum
Er is sprake, ook binnen onze regio, 
van een groeiende belangstelling 
voor improvisatie: ‘het kennen van 
liedjes, akkoorden en hoe je daar 
zelf iets bij kunt verzinnen’ als het 
ware. Cultuurcentrum de Wâldsang 
biedt lessen aan door bevoegde 
docenten die gepokt en gemazeld 
zijn op dit gebied! Nieuwsgierig? 
Kom kijken en luisteren! Popbands 
en combo’s spelen gevarieerd re-
pertoire waarbij de nadruk ligt op 
strakheid en improvisatie skills! 
Zachte songs met fijne solo’s afge-
wisseld met strakke Latin-grooves 
en gedurfde blues- en jazz impro-
visaties op standards uit heden 
en verleden! Natuurlijk kan onze 
Bigband onder leiding van Andries 
Renema niet ontbreken op deze 
avond. Zij zal enkele highlights ten 
gehore brengen! Er wordt gespro-
ken over een verrassingsact!

Datum: 26 maart; tijd: 19.00 uur; 
plaats: Cultuurcentrum de Wâlds-
ang aan de Ring; toegang: gratis

De apotheek van de schepping

De volgende voedingsmiddelen zijn 
op hun kracht igst wanneer ze rauw 
worden gegeten.

Hij ziet Abraham
 

Deze prachtige baby ziet op 11 april 
Abraham! 50 jaar geleden geboren 
in Buitenpost en zoals het nu lijkt, 
zal hij zeker nooit gaan verhuizen 
uit zijn geliefde geboorteplaats. U 
zult hem wel herkennen aan zijn 
haardos, deze is in al die jaren on-
veranderd. Een telefoontje op zijn 
verjaardag zal hij zeker waarderen, 
zijn naam staat gewoon in de tele-
foongids. De redactie wenst deze 
trouwe lezer en zijn familie een 
prettige verjaardag.

De foto

Kunstgrasveld
korfbalvereniging in 
gebruik genomen

Zaterdag 21 maart 
werd het nieuw aan-
gelegde kunstgrasveld 
van korfbalvereniging 
Flamingo´s op sport-
park ´de Swadde´ in 
gebruik genomen. De 
openingshandeling 
werd verricht door 
wethouder Marten van 
der Veen samen met 
het oudste en jongste 
lid, geopend.  (foto en 
tekst: Hielke Boorsma)

Tennisclub open 
dag  op 28 maart

Zaterdag 28 maart organiseert 
TV Buitenpost een open dag van 
10.45 tot 12.45 Maak kennis met 
tennis. Komt allen op ons prachtig 
complex aan het Freulepad 1 in 
Buitenpost.



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

Raad de plaat ( s )
door ©eel

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

Oplossen en inleveren
Schrijf de locatie en maak kans op een prijs ter waarde van € 10,-. Deze prijs wordt ter 
beschikking gesteld door De Binnenste Buiten Post. Oplossingen – bij voorkeur op een 
kaartje – inleveren in de kopijbus bij The Readshop (Nijenstein 7) vóór 6 april.

Oplossing Raad de plaat(s) van januari: De Raad de plaat(s) van januari heeft vier goede 
oplossingen opgeleverd. Die foto liet de Singel zien, komend vanaf de Stationsstraat, met 
links Herbrandastate. De winnaar is: A. Palsma, Berberkrûd 8. 

Botanische Tuin De Kruidhof
Schoolstraat 29B
9285 NE BUITENPOST
T: 0511-541253
E: info@dekruidhof.nl
W: www.dekruidhof.nl
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Actueel vacature overzicht 
In It Koartling vindt u het Vrijwilligerssteunpunt (VSP) 
voor Buitenpost en omstreken. Op dit moment heeft 
het steunpunt de volgende vacatures voor vrijwilli-
gers:

1. Begeleider scholiereninloop, It Koartling
2. Vrijwilliger Techniekclub voor kinderen, ‘it Koartling’
3. Vrijwilliger Kinderclub, ‘it Koartling’
4. Vrijwilliger Timmerclub voor kinderen, ‘it Koartling’
5. Begeleider avondactiviteiten voor kinderen, ‘it Koartling’
6. Begeleider avondactiviteiten voor jongeren, ‘it Koartling’
7. Leidinggeven activiteiten Scouting de Brimzen op zaterdagochtend
8. Leidinggeven activiteiten Scouting de Brimzen op zaterdagmiddag
9. Begeleiders voor Roefeldag 2015 in Buitenpost
10. Educatief begeleider van activiteiten voor kinderen, NME Achtkarsp.
11. Lid van het bestuur, ‘it Koartling’
12. Collectanten Nationaal Fonds Kinderhulp 2015, ‘it Koartling’
13. Webbeheer non-profitorganisatie(s), VSP / ‘it Koartling’
14. Vrijwilliger voor desktop publishing, ‘De Kruidhof’
15. Vrijwilliger voor de kringloopwinkel, WerkPro/Raderwerk
16. Vrijwilliger voor het sorteren en selecteren van gebruikt textiel,
 WerkPro / Raderwerk
17. Gastvrouw-gastheer, zwembad de Kûpe
18. Gastvrouw-gastheer scholiereninloop, ‘it Koartling’
19. Gastvrouw-gastheer algemene inloop, ‘it Koartling’
20. Weekendmedewerkers voor de verkooptuin, ‘De Kruidhof’
21. Intercedent (bemiddelaar / consulent) vrijwilligerswerk, VSP / ‘it Koart-

ling’
22. Vrijwilliger voor het invullen van belastingaangiftes, SUSKA Buitenpost
23. Notulist voor het COMBI-overleg, ‘it Koartling’
24. Notulist / secretarieel medewerker, Ver. Plaatselijk Belang Buitenpost.
25. Ervaren tuinmedewerkers: een of twee hoveniers, ‘De Kruidhof’.
26. Ervaren tuinmedewerker: een fruitbomensnoeier, ‘De Kruidhof’.
27. Ervaren tuinmedewerker: een kweker, ‘De Kruidhof’
28. Klusjesman /-vrouw, ‘it Koartling’
29. Routeuitzetter Swaddekuier
30. Vrijwilliger voor het organiseren van Roefeldag 2015 in Buitenpost, ‘it 

Koartling’
31. Vrijwilligers voor het organiseren van een ‘netwerkcafé’ voor mensen 

zonder werk, ‘it Koartling’
32. Vrijwilligers voor de organisatie van de collecte voor het Nationaal 

Fonds Kinderhulp 2015, ‘it Koartling’
33. Vrijwilligers die willen meedenken over de organisatie van buurthulp in 

Buitenpost, ‘it Koartling’
34. Medewerker van het vrijwilligerssteunpunt, VSP / ‘it Koartling’

Meer informatie over de vacatures: bezoek het Vrijwilligerssteunpunt 
(VSP) in It Koartling of mail naar: vrijwilligerswerk@itkoartling.nl.
Iedere maandag tussen 14.00 en 16.00 uur houdt het VSP spreekuur voor 
iedereen die op zoek is naar vrijwilligerswerk. U kunt dan ook inlichtingen 
en advies vragen. Deze maand gaat de eigen (nieuwe) website van het 
Vrijwilligerssteunpunt live: www.vsp-buitenpost.nl. De site wordt de ko-
mende maanden verder uitgebouwd.

Netwerkcafé in Buitenpost
Meer en meer mensen raken zonder werk. Het 
thuiszitten duurt ook steeds langer. De gevolgen 
zijn bovendien ingrijpend: voor je financiële situa-
tie, voor je gezin, voor jezelf. Volgens de overheid 
ben je zélf aan zet, maar in welk spel? Wat zijn de 
regels, welke mogelijkheden zijn er en hoe creëer 
je voor jezelf een kans van slagen? Een ‘netwerk-
café’ kan je daarbij helpen. Helpen om aan je toe-
komst te werken.

Zoals in een eerdere editie van de Binnenste Buiten Post werd gemeld is 
eind 2014 het idee opgevat om in Buitenpost een ‘netwerkcafé’ voor men-
sen zonder werk te openen. Op dinsdag 17 maart werden in ‘it Koartling’ 
ervaringen en ideeën uitgewisseld. Voor de avond waren alle Buitenpos-
ters uitgenodigd om te komen meedenken en meepraten.

Het beoogde café zal vooral een ontmoetingsplaats zijn, maar óók een 
plek waar mensen zonder werk over hun problemen kunnen praten, waar 
kan worden genetwerkt en waar inspiratie kan worden opgedaan. 

De bedoeling is dat de kerken in Buitenpost en ‘it Koartling’ samen het 
initiatief zullen steunen en dragen. Er worden nog mensen gezocht om 
gezamenlijk de voorbereiding en organisatie van het netwerkcafé ter hand 
te nemen. Als alles slaagt zal het netwerkcafé medio april van start gaan.

Heb je belangstelling en wil je een bijdrage leveren aan het netwerkcafé? 
Reageer dan nu via de website van het Vrijwilligerssteunpunt: vsp-buiten-
post.nl.

Alle deelnemers typecursus geslaagd!
Zestien kinderen volgden deze winter in ‘it Koartling’ de Gigakids-type-
cursus, onder leiding van ‘juf’ Fenna Bil. Het enthousiasme waarmee 
de kinderen aan de cursus deelnamen werd onlangs bekroond: ieder-
een rondde de typecursus met succes af. Onze gelukwensen met dit 
mooie resultaat!

Maatwerkcursussen 
computer en tablet
It Koartling biedt al jaren cursussen 
en informatie aan. Ook op het ge-
bied van computers. Door de jaren 
heen heeft het aanbod zich voort-
durend aangepast aan de nieuwe 
gebruiksmogelijkheden van com-
puter en nu ook de tablet. Dit leidt 
meer behoefte aan trainingen die 
specifieker zijn en zoveel mogelijk 
gericht op de directe vraag van de 
cursist. In antwoord hierop wor-
den sinds kort ook kortdurende 
cursussen aangeboden die ‘op 
maat’ gemaakt zijn naar de wens 
van de deelnemer. Aan het be-
gin van de cursus wordt bekeken 
welke wensen er leven en zoveel 
mogelijk verwerkt in het verdere 
verloop. De cursussen zijn er voor 
beginners en gevorderden, en dit is 
natuurlijk ook mede afhankelijk van 
het onderwerp.

Bestaande cursussen zijn:
Computergebruik:
• Computeren voor beginners - voor 

eenvoudig gebruik
• Computers voor gevorderden
 voor liefhebbers van computeren
Tabletgebruik:
• Tablet voor beginners eenvoudig 

gebruik (Android & Ipad)
• Tablet voor gevorderden alle mo-

gelijkheden gebruiken (Android)
Veiligheid op computer en
tablet: 
• Hoe kunt u uw computer zo veilig 

mogelijk gebruiken. 
• Veiligheid op internet. 
• Uw gegevens beschermen.

Maar naar behoefte kunnen dus 
ook andere cursussen aangebo-
den worden! Zoals gezegd, de 
feitelijke invulling is voor een groot 
deel ook afhankelijk van de infor-
matiebehoefte en ervaring van 
de cursist. Informeer ons daarom 
over uw wensen en It Koartling 
zal dan proberen lesprogramma’s 
voor deelnemers met vergelijkbare 
behoefte samen te stellen. Dit kan 
op het e-mail-adres: johkootstra@
gmail.com of telefonisch met Jo-
han Kootstra: 0511 541322.

Op twee woensdagmiddagen in april van 14.30-16.00 uur zijn er creatieve 
kinderactiviteiten gepland.
8 april: Groenteblikjes bekleden.
22 april: Cakejes bakken
Kosten: € 1,75, maximaal 12 deelnemers.
Opgave: Geef je tijdig online op, dit kan op: kinderwerk@koartling.com of 
via de website www.itkoartling.nl

Kinderwerk-activiteiten!

Kleine Prijs van Fryslân 2015
in It Koartling op 27 maart
Op 27 maart is het weer zover, de voorronde van de Kleine Prijs van Frys-
lân. Dit keer niet in It Badhûs de Westereen maar in It Koartling Buiten-
post. Iedereen is welkom vanaf 20:00 uur.

Captain Disco and the Denim Dogs , Smiley Virus, Friends Indeed, Outpost 
en Sackback zijn de gelukkigen die deze avond de strijd aangaan voor grote 
prijzen. Alle deze acts tonen eindeloos enthousiasme en zijn in de regio 
zeer actief in het maken van hun muziek.De status Jonge Honden ken-
merkt hun allen. De winnende act van de voorronde van de Kleine Prijs van 
Fryslân wint de volgende dag een spot op Lassie Toverrock op 28 maart 
in Hurdegaryp. Dit jaar zitten er in de jury: Sjoerd Plantinga o.a. bekend 
van Lassie Toverock, Strawelte en Klinkhamer, Johan Koster van ProActs 
en TourProductions en Willem de Vries bekend van Noardewyn (Omrop 
Fryslan). Pieter Reitsma zal de presentatie deze avond voor zijn rekening 
nemen. Pieter stond al 1 x als winaar van de kleine prijs in de finale van 
de grote prijs van Nederland, in Paradiso met zijn toenmallige band New 
Sense Memory.

Traditiegetrouw besteed de crew van It Badhûs altijd veel energie aan de 
voorronde van de Kleine Prijs van Friesland. Dit omdat men vierkant staat 
achter de talent ontwikkeling in de regio, vandaar deze samenwerking met 
Friesland Pop (organisatie van de Kleine Prijs van Fryslân).

Wat: Badhûs - voorronde Kleine Prijs van Fryslân
Waar: Koartling - Schoolstraat 31 - Buitenpost

Wanneer: 27 maart 2015 vanaf 20.00 uur
Schade: 2,50 euro entree per persoon

https://www.facebook.com/events/896602287029058/

Vrijdag 10 april
Meidenavond

Girls only Disco
(meer informatie volgt)

Tijdstip: van 19.30 - 21.30 uur.
Voor wie: alle meiden de groepen 
7 en 8 van het basisonderwijs.
Waar: ‘it Koartling’, Schoolstraat 31
Kosten van deelname: GRATIS.
Check Facebook: https://www.
facebook.com/pages/Koart-
ling-soos/631544536913437
of: www.itkoartling.nl

Vrijdag 24 april
Het Vrijdag-

avond 
Avontuur

(Meer informatie volgt)
Tijdstip: van 19.30 - 21.30 uur.
Voor wie: alle kinderen in de 
groepen (6,) 7 en 8 van het 
basisonderwijs.
Waar: ‘it Koartling’, Schoolstraat 31
Kosten van deelname: GRATIS.
Check Facebook: https://www.
facebook.com/pages/Koartling-
soos/631544536913437
of: www.itkoartling.nl



Wij willen graag,
een grotere waakhond zijn!

 Wordt lid van PBB!

Is uw bedrijfswebsite wel up-to-date?
Vaak blijft het erbij, even iets nieuws op de website zetten, of weer dat telefoontje 
over dat product wat niet meer verkocht wordt en wel op de website staat… Uw 
bedrijf verdient een actuele site! De digitale wereld ontwikkelt zich razendsnel en 
men is voortdurend in beweging met Ipad’s, social media en Google, het internet 
gaat door.

Het is belangrijk dat uw bedrijf mee beweegt en de connectie met uw klanten 
overal ter wereld weet te optimaliseren, VDW Reclame helpt u hier graag bij. 
Uitstraling, eenvoud en functionaliteit, dat zijn de  basisbegrippen van een VDW 
website. Bij de bouw van een website hoort natuurlijk een behoorlijke dosis creati-
viteit en dat is precies wat u van VDW Reclame kan verwachten. Creativiteit heeft 
de kracht om verandering te brengen, creatieve ideeën zijn nodig om uw product 
of dienst succesvol te vermarkten. 

Bent u geïnteresseerd geraakt? Bel of mail voor een vrijblijvend gesprek met

Feye van der Wal (06-30094999).
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Geschiedenis van Buitenpost deel -3-
Ging deel 2 over het Huis van 
Bewaring in Buitenpost en de 
Marechausseebrigade, thans 
gaat het over de brandweer en 
kerkelijke ontwikkelingen uit 
het boek ‘Achtkarspelen rond 
de tweesprong van Lauwers en 
Oude Ried’ van Simon Hoeksma 
uit Drogeham.

Brandweer
In 1828 stelden Gedeputeerde Sta-
ten van Friesland ‘Een reglement 
ter voorkoming en classering van 
Brand in de Gemeenten ten plat-
telande’ op. De provincie deed het 
verzoek aan de gemeenten om 
ook een soort gelijk reglement op 
te stellen. In 1834 kwam er een 
brief van het bestuur in Leeuwar-
den binnen, die ging over de aan-
schaffing van brandblusmiddelen. 
Achtkarspelen had echter allerlei 
bezwaren tegen de aanschaf van 
brandspuiten. De woningen in 
Achtkarspelen stonden te zeer ver-
spreid en te weinig nabij het water 
gelegen om zich met de vrucht van 
brandspuiten te kunnen bedienen. 
Men zou dan genoodzaakt zijn om 
bijna in elk dorp een brandspuit 
te vestigen, hetwelk echter niet 
practicabel is uit hoofde van de 
enorme kosten, die zulks zouden 
veroorzaken. Terwijl het bovendien, 
ook nog aan groote zwarigheden 
zoude onderhevig zijn, om overal 
goede directien over de brandspui-
ten en geschikte sujetten, niet te 
ver van elkander woonachtig tot 
brandspuitgasten te vinden. Er 
moet hierbij bedacht worden dat 
het destijds een probleem was om 
aan bluswater te komen, want wa-
terleiding was er toen nog niet. De 
raad vond het niet nodig om brand-
spuiten aan te schaffen, maar vond 
het doelmatiger om voor elk dorp 
brandblusmateriaal te doen ver-
vaardigen van emmers, haken, lad-
ders en lantaarns en hier een be-
drag van ƒ 400,- voor beschikbaar 
te stellen. Bijna een halve eeuw 
later kwam er toch een brandspuit 
in Buitenpost en twee jaar later, in 
1870, ook in Surhuisterveen. Weer 
twee jaar later kwam er een brand-
spuit in Kootstertille en daarna 

kwamen er ook nog brandspuiten 
in de meeste andere dorpen. In de 
20e eeuw zijn deze handbediende 
brandspuiten vervangen door mo-
torbrandspuiten. Alle ingezetenen 
van 18 tot 60 jaar waren verplicht 
brandweerdiensten te verrichten, 
wanneer er brand mocht uitbreken. 
Alleen de notabelen en het spoor-
wegpersoneel waren hier volgens 
het reglement van de gemeente 
van vrijgesteld: Van de dienst van 
de brandspuit zijn vrijgesteld, de 
gemeentesecretaris, de gemeen-
te-ontvanger, de gemeente-archi-
tect, de predikanten van de ver-
schillende kerkgenootschappen, 
de notarissen, de stationschef en 
verdere ambtenaren bij den spoor-
weg, de geneeskundigen, bene-
vens de hoofden der scholen in de 
gemeente. Wel waren er een vas-
te brandmeester en onderbrand-
meesters aangesteld.

Het kerkelijke leven
Koning Willem I wilde de greep op 
de Hervormde Kerk verstevigen 
en daarom voerde hij in 1816 het 
Algemeen Reglement in. Deze 
moest de oude Dordtse Kerkorde 
van 1618 vervangen. Dit was het 
begin van de naam Nederlandse 
Hervormde Kerk. Daarvoor was 
de Nederduits Gereformeerde 
Kerk de officiële benaming. De 
hervormden werden dus vroeger 
gereformeerden genoemd. Bei-
de namen hebben echter dezelf-
de betekenis. Hoewel er officieel 
scheiding van kerk en staat was, 
bemoeide de grietenij zich nog wel 
met kerkelijke zaken op het gebied 
van beheer en financiën. Elk jaar 
kwamen de grietman, assessoren 
en secretaris met de floreenplich-
tigen bij elkaar in de dorpskerk om 
de begroting vast te stellen en 
nieuwe kerkvoogden te verkiezen. 
Hiervoor verscheen elk jaar een 
uitnodiging in de Leeuwarder Cou-
rant, zoals bijvoorbeeld in 1829: 
Grietman en assessoren van Acht-
karspelen, convoceren bij deze, de 
Hervormde Floreenpligtigen van 
de onderstaande dorpen, om op de 
daarbij bepaalde dagen en uren, in 
hunne respectieve kerken te com-

pareren, als die van: Buitenpost en 
Lutjepost, op woensdag den 16 
december 1829, des voormiddags 
ten 10 ure. Optwijzel namiddags 
ten 3 ure, Harkema-Opeinde, Dro-
geham, Koten, Augustinusga en 
Surhuizum, ten einde met of zon-
der verandering vast te stellen, de 
door de Kerkvoogden geformeerde 
begrootingen van hun administrati-
en, voor den dienst van 1830, en 
de vereischte nieuwe Kerkvoogden 
te benoemen, ter vervanging der 
op den 1 janijarij 1830 aftreden-
de. Buitenpost, den 26 november 
1829. Grietman en Assessoren, S. 
van Haersma. Ter ordonnantie van 
dezelven, F.J.M.M. Mulier.

De kerken van Surhuisterveen, 
Rottevalle en Gerkesklooster wer-
den niet bezocht, omdat daar, toen 
deze dorpen ontstonden, nog geen 
floreenplichtigen waren en later 
ook niet gekomen zijn. Van oor-
sprong hadden de kerken van alle 
dorpen een aantal boerderijen in 
bezit. Surhuizum had er maar liefst 
zes, waarvan twee in Kortwoude 
en één in de mieden. Buitenpost, 
Twijzel en Kooten hadden er elk 
vier. Eén van de boerderijen van 
Twijzel stond bij de Oude Ried ten 
noorden van Gerkesklooster en 
van Kooten stond er één in de Wes-
terein te Drogeham. De kerk van 
Drogeham had drie boerderijen. 

Deel 4 gaat in een volgend num-
mer over: Wonen, Cultuur, Sport 
en Welzijn.

De Nederlands-Hervormde kerk 
rond 1600

De foto

Bodemvondstendag in IJstijdenmuseum
Er was veel belangstelling voor de bodemvondstendag die op 21 februari in 
het IJstijden museum aan de Schoolstraat werd gehouden. Diverse koperen, 
stenen en ijzeren voorwerpen werden weer door tal van deskundigen onder-
zocht en zo mogelijk gedateerd en getaxeerd. (foto en tekst: Hielke Boorsma)

Opnieuw Oproep ‘Buitenpost in de 
Tweede Wereldoorlog’
Over vijf jaar zal het 75 jaar geleden zijn dat de Tweede Wereldoorlog af-
gelopen was. Een moment waarop uitgebreid stil zal worden gestaan bij 
deze bijzondere en ingrijpende periode uit de wereldgeschiedenis, maar 
ook die van ons dorp. lees verder

Plaatselijk Belang Buitenpost wil deze gelegenheid aangrijpen om een 
boekje uit te geven over de vaak ongewone en ook beangstigende erva-
ringen en indrukken die inwoners van Buitenpost in die vijf jaar hadden. 
De nadruk zal daarbij minder liggen over de historie en het verloop van de 
oorlog, die is al in talloze boeken en films beschreven. Het zal des te meer 
gaan over het persoonlijke dagelijkse leven van al de gewone en misschien 
minder gewone Buitenposters. Wij hebben al een basis voor het boek in 
de vorm van de artikelenreeks die Jasper Keizer de afgelopen jaren in ons 
blad schreef. Maar er is vast nog meer daarover op papier te zetten!

Wij doen daarom een beroep op alle huidige en voormalige bewoners om 
ons van informatie daarover te voorzien. Het mag in de vorm van foto’s 
of geschreven verhalen, maar desnoods kan het schrijfwerk ook voor u 
gedaan worden. Het mag over hele bijzondere ondervindingen gaan, maar 
ook over de kleine dingen van alledag die door de oorlog beïnvloed wer-
den. Het is wellicht voor ons ook een kans om datgene wat er nu nog in 
het geheugen van ooggetuigen en in de vorm van foto’s aanwezig is, vast 
te leggen en voor de toekomst te bewaren.

Ook kinderen en kleinkinderen van de mensen die het meegemaakt heb-
ben kunnen mogelijk een bijdrage leveren door (geërfde) foto’s of gehoor-
de verhalen aan te leveren. U kunt contact zoeken met en/of materiaal 
sturen naar: johkootstra@gmail.com, per post naar Herbrandastraat 11D, 
9285NJ Buitenpost of per telefoon 541322.

De volgende De Binnenste Buiten Post wordt 
verspreid in de week van 20 april!

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

Let op!
Ook het mei-nummer verschijnt vroeg:

op 18 mei!

Houd er rekening mee bij het aanleveren

van kopij en advertenties.

Uit  de oude doos

1980. Kinderboekenweek optocht door Buitenpost.

Zaterdag 4 april 13.00 - 16.00 uur
in It Koartling, Schoolstraat 31b

Defecte huishoudelijke apparaten en audio-apparaten, 
gereedschap, speelgoed, e.d. kunt u ter beoordeling en/of 

reparatie aanbieden! Kosten: vrijwillige bijdrage.
Niet vergeten! Neem zoveel mogelijk bijbehorende zaken mee naar het

Repair Café, zodat we goed kunnen testen!

Als je zelf gaat repareren en je bent onzeker, neem dan
foto’s tijdens het demontage proces, zodat je een en ander 

weer goed in elkaar kan zetten!

Deze avond zal worden gehouden in Het Lichtbaken en 
begint om 19.30 uur (zaal open 19.00 uur). Iedereen is 
welkom en de toegang is vrij. Stef Schagen is voorgan-
ger van de Christengemeente “De Weg” in  Heeren-
veen. Op deze avond is er verkoop van producten uit 
Israël en een boekentafel van boektiek Levend Water.
Het christendom vindt zijn oorsprong in het jodendom. 
De christelijke kerk heeft joodse wortels en zou dan 

ook moeten vlammen van een diepe liefde voor het 
joodse volk, dat haar en de wereld de Messias bracht. 
Het joodse Pesachfeest vindt dan ook zijn totale vervul-
ling in Jezus Christus die het feest zijn complete uitein-
delijke betekenis geeft, zonder het oude weg te doen. 
Daarover zal worden nagedacht op deze avond door 
aanbidding, een korte uitleg hoe je een sedermaaltijd 
kunt houden en prediking uit het Woord van God.

Stef Schagen bij avond van Israël Werkgroep

Herinnerings-
viering Lolke Reitsma

Op 5 april 1965 kwam mijn vader 
Lolke Reitsma door een ongeval om 
het leven. Graag wil ik samen met 
jou/jullie zijn leven, waaraan zo plot-
seling een einde kwam, gedenken 
en vieren. 

Datum: zaterdag 28 maart; tijd: 
13.30 uur; plaats: Koepelkerk – 
Veenhoopsweg 14, Smilde; 
leiding: Evert Jan Hefting; sprekers: 
Kees Olijnsma en Martha Kroes
Petra N. Teeninga-Reitsma, Zuidwol-
digerweg 20, 7908 AD Hoogeveen



Zeg het maar...
ingezonden brieven

In De Binnenste Buiten-Post van februari jongstleden 
vraagt iemand zich af waarom de molen bij de ijsbaan 
in het West niet meer draait. Dat zit zo:
Afgelopen voorjaar (2014) kreeg ik na lang wachten het 
beheer over ‘De Mûnts’. Maar toen ik de molen voor 
het eerst in zijn Friese bestaan tijdens de feestweek 
wilde laten draaien, ging het mis. Eén of ander per-
soon (van PB?) sommeerde mij de molen met de wie-
ken richting Chinees restaurant te zetten in verband 
met het zicht op de molen. Nu kon je hem goed zien 
staan en hij stond immers altijd zo. Alsof ik een emmer 
over de molen zet! Het ding is echt niet onzichtbaar. 
In het verleden keek bijna niemand naar de molen om 
(ook PB niet) waardoor beschadigd riet niet opviel. 
Maar zo’n absurde regeling is nu niet langer houdbaar. 
Ik wil hier vanaf, want zo kun je natuurlijk nooit fatsoen-
lijk draaien. Toen het in november opnieuw fout ging, 
ben ik er voorlopig mee gestopt. Bovendien is het krap 
bemeten verlichtingsplan nogal knullig uitgevoerd. De 
snoeren liggen letterlijk over de bliksemafleider (foto). 
Bij een inslag slaat de zeer hoge spanning direct over 

(vonk) waarna de gevolgen zich wellicht laten raden. 
Gewoon hiermee stoppen. Voor een beter verlichtings-
plan via het Web naar ‘led-schijnwerper molens Kin-
derdijk’. Een katrol in de kruikabel van ‘De Mûnts’ is 
wenselijk, want kruien gaat erg zwaar.

Fred Ralten, molenaar

De bediening van molen de Mûnts

Nei it geweldige súkses fan “De Emigrant” komt Stich-
ting Pier 21 no nei Bûtenpost mei harren nije stik “Fe-
teranen”. Twa âlde feteranen ha altyd fochten foar de 
frijheid fan Fryslân. Tsjin wat of wa’t dy ek mar bedrige. 
En as it moat dogge sy dat sa wer! De ien wol noch 
altyd net foar de oar ûnderdwaan. Mei unifoarmen fol 
medaljes binne sy betinking nei betinking presint. Hoe 
lang noch?
De twa Fryske aktearkanonnen Freark Smink en Joop 
Wittermans spylje de beide feteranen yn dizze foarstel-
ling dêr’t hilariteit en brekberheid, en herkenberheid en 
oerdriuwing elkoar ôfwikselje. Bouke Oldenhof skreau 
de tekst, Jos Thie naam de regy op him. 
In prachtige ôfsluting fan it winterskoft 2014-2015.

Woansdeitejûn 13 maaie 2015; Oanfang 20.00 oere / 
Sealesintrum The Point; Entree: 19,50

Ynfo: www.maskelynbuitenpost.nl / 0511 541444

Feteranen – Pier 21
De foto’s

Voorlichting inbraakpreventie door ex-inbreker
Op woensdag 4 maart gaf ex-inbreker Evert Jansen voorlichting over hoe een 
inbreker het lastiger gemaakt kan worden om in een huis te komen. De vol-
le zaal in Nijenstein was gevuld met belangstellenden uit de hele gemeente. 
Voorafgaand aan deze avond had Jansen een rondgang door Buitenpost ge-
maakt. Hij zag daarbij regelmatig hoe eenvoudig een diefstal soms gemaakt 
wordt in ons dorp. Bijvoorbeeld door sleutels in een deurslot te laten zitten, of 
de fietssleutels met daaraan de sleutel van de voordeur in het slot van een fiets 
te laten als deze achter een huis staat. Maak het inbreker lastig om binnen te 
komen. Een kliko kan gebruikt worden om op het platte dak te komen, een los 
staande schuurdeur toegang tot gereedschap, dat hoeft hij dan zelf niet mee 
te nemen. Als hij het echt wil komt een inbreker er altijd in, maar de meesten 
hebben een hekel aan lawaai. Maak dus lawaai, radio aan en licht aan, als u 
denkt te merken dat er een dief in huis is. En bel 112 bij verdachte situaties!
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Anne’s ansichten

Op deze ansicht uit 1953 zien we de Christelijke Tuinbouwschool 
aan de Schoolstraat. Het werd in 1951 gebouwd voor een bedrag 
van fl19.500,- (ongeveer € 8.850,-). In 1968/1969 verhuisde de 
Tuinbouwschool naar een nieuw gebouw aan de Professor Was-

senberghstraat. De Gereformeerde kerk kocht vervolgens het 
pand ten behoeve van het jeugd- en jongerenwerk. In 1970 werd 
“It Koartling” geopend. Dankzij het pionierswerk van Durk Miede-
ma (jongerenwerker) is het centrum tot bloei gekomen.

De foto

Luxe kleinste kamertje in
het station
De afgelopen maanden is het toilet 
in het station in opdracht van Prorail 
verbouwd. Het is nu ook toeganke-
lijk voor mensen met een rolstoel en 
kinderwagen en er is een plekje voor 
het verzorgen van baby’s. )Het toilet 
is momenteel alleen tijdens de ope-
ningsuren van ‘De Oriënt’ te gebrui-
ken en zowel binnendoor als buite-
nom bereikbaar, maar dan wel even 
de sleutel bij De Oriënt halen. Naar 
verluidt beliepen de totale bouwkos-
ten rond 20.000 euro.
(foto en tekst: Hielke Boorsma)

Tuin ( be ) leven

Groen moet je DOEN bij De Kruidhof
Botanische tuin De Kruidhof doet op zaterdag 21 maart weer mee met de 
landelijke campagne NL Doet. Vrijwilligers zijn een onmisbare groep voor 
de botanische tuin. Op deze vrijwilligersdag kunnen mensen kennismaken 
met het veelzijdige werk in deze grootste toeristische trekpleister van de 
gemeente Achtkarspelen.

Voordat De Kruidhof en het IJstijdenmuseum op 4 april weer open gaan, 
werken vrijwilligers en medewerkers een dag samen om de laatste punt-
jes op de i te zetten. De paden moeten piekfijn in orde zijn, hier en daar 
moet nog een kwastje verf over hout of hekwerk, vogelhuisjes worden 
opgehangen, de tafels voor de plantenverkoop moeten er netjes uitzien, 
enzovoorts. Al die klusjes samen zorgen voor een gastvrije ontvangst van 
de bezoekers wanneer het seizoen begint.

Bent u geïnteresseerd in vrijwilligerswerk bij De Kruidhof of lijkt het u leuk 
om eens een dagje mee te draaien dan is zaterdag 21 maart een mooie 
gelegenheid om kennis te maken met het werk, de medewerkers en met 
medevrijwilligers. Want groen moet je DOEN!.

De vrijwilligerswerkdag begint om 9.00 uur met koffie en thee. Tot 12.00 
uur wordt er gewerkt. Na een voedzame maaltijdsoep wordt er in de mid-
dag weer gewerkt tot ongeveer 15.30 uur.

U kunt zich aanmelden via www.nldoet.nl, maar een mail naar:
info@dekruidhof.nl  mag ook. Meer informatie over de botanische tuin 
vindt u op www.dekruidhof.nl.

maart 2015
Dichtbij is de trend

Vanaf 4 apr il zijn we weer open en het beloof t een mooie seizoen te 
worden. In Buitenpost en de directe omgeving  ben ik de afgelopen 
jaren geweldige samenwerkingspar tners tegengekomen. Ook dit jaar 
gaan we dat nog verder uitbouwen. Want wat is er mooier dan de din-
gen van dichtbij te kunnen halen. 

Samenwerking kookwork shop met Op ‘e Stal
Vanaf 24 april gaat bijvoorbeeld Op ‘e Stal met een aantal kook-
work shops gebr uik maken van de producten van De Kr uidhof. Een 
rondleiding door De Kr uidhof en het verzamelen van kr uiden uit de 
tuin worden onderdeel van de work shop die Hennie Pilat persoonlijk 
verzorgt. Na af loop krijg je een kr uidenplantje en natuurlijk een kr ui-
dig recept mee. En…een entreekaar tje  om nog eens op je gemak bij 
ons ter ug te komen.
Tuincafé 
De Kr uidhof wil steeds meer een plek worden waar je verse, biologische 
en streekproducten op je bord ter ug ziet. En natuurlijk zoveel moge-
lijk producten uit onze eigen tuin. Het verheugt ons dan ook te kunnen 
ver tellen dat wij een samenwerking zijn aangegaan met Tjishe en Don-
na van der Meer van de Binnenmarkt in Buitenpost. Vanaf dit seizoen 
zullen zij het tuincafé met net zoveel passie gaan r unnen als zij dat nu 
doen bij de Binnenmarkt in de Kerk straat. Je kunt bij ons van dinsdag 
tot en met zondag terecht voor kof f ie met hun inmiddels beroemde 
muf f ins en cookies of voor een heerlijke lunch. Ook voor familiefeestjes 
ben je aan het juiste adres. Houd ook de agenda in de gaten, want het 
is de bedoeling dat er nog veel meer leuke activiteiten in het tuincafé 
worden georganiseerd. Welkom aan boord Tjishe en Donna, wij hebben 
er erg veel zin in!
Museumwinkel
In onze Museumwinkel werken we ook met producten van lokale on-
dernemers zoals Fr ytsjam en Tuinspul uit Twijzel,  maar ook keramiek 
van Hanny Massolt en vlinder tafels van Rader werk . Daarnaast maken 
we veel zelf waaronder bijvoorbeeld Calendula- en Sint Jansolie en bij-
zondere vogelhuisjes voor verschillende vogelsoor ten.
Verkoopt uin
En wist je dat wij een eigen kas en kweker ij hebben waardoor een groot 
deel van de planten die wij verkopen uit eigen kweek zijn. Wat daar 
weer mooi aan is , is dat we een groot deel van de werk zaamheden in de 
kas en op de kweker ij kunnen laten uit voeren door mensen uit de om-
geving die om wat voor reden dan ook tijdelijk thuis zit ten.  Het aanbod 
op de Verkooptuin is weer behoorlijk uitgebreid dit jaar dus kom ger ust 
een kijkje nemen en geniet daarna van een heerlijk kopje kof f ie of kr ui-
denthee op ons terras. Want dichtbij is het vaak mooier dan je denkt!

Karin Hoogter p, coördinator De Kr uidhof

Op 18 maart mocht F.H. Tjalma van de Berken-
laan haar 90e verjaardag vieren. Dit was de 
werkgroep van de Nederlandse Vrouwennet-
werk van de afdeling Buitenpost e.o. niet ont-
gaan. Dinsdagavond 17 maart was er weer een 
maandelijkse gezellige avond voor de leden. De 
voorzitter heeft haar toen, namens de leden, 
van harte gefeliciteerd met deze dag en met het 
feit dat ze nu reeds 55 jaar lid is van deze ver-
eniging. Ze kreeg een bloemetje aangeboden. 
Mevr. Tjalma is een trouw lid. Ze heeft in deze 
afgelopen vele jaren bijna alle avonden bezocht 
en ook, ondanks haar hoge leeftijd doet ze, zo 
vaak mogelijk, mee met de excursies die wor-
den georganiseerd door de reiscommissie. De 
vereniging heeft nu 68 jaar bestaan. Er is zelfs 
een mevrouw die nog een jaar langer lid is dan 
mevr. Tjalma, zij is in februari 86 jaar geworden. 
De jongste mevrouw is 45 jaar en nu 1 jaar lid.

NVVH eert oudste lid mw. Tjalma

Folkkoar ‘It Wâldfolk’ bestaat uit 26 zangers en mu-
zikanten die grotendeels uit Achtkarspelen afkomstig 
zijn. Het driestemmige mannenkoor zingt in hoofdzaak 
een folkrepertoire met Ierse, Schotse, Amerikaanse 
en Engelse wortels. Een deel is Fries repertoire, gro-
tendeels vertaald, zoals The Cliffs of Moher van Gur-
be Douwstra. De muzikale voorbeelden liggen in de 
Keltische traditionals, die vroeger in de lokale gemeen-
schappen gezongen werden en nu nog te horen zijn in 
de pubs in Dublin. Het koor kan wel wat nieuwe leden 
gebruiken!

‘It Wâldfolk’ is een mannenkoor dat wordt begeleid 
door zes muzikanten waarvan vier trekzakken. Verder 
is er de mandoline, banjo, tin whistle en de bodhrán, 
een traditioneel slaginstrument. Leden zijn afkomstig 
uit ondermeer Buitenpost en wijde omgeving. Repeti-
ties zijn op maandagavond in dorpshuis De Smoutte in 

Boelenslaan. Wil je wat van ons repertoire horen? Kijk 
op www.waldfolk.nl en luister naar enkele opnames. 
Als je interesse hebt om eens een repetitie mee te 
doen, bel of mail Jaap Jongejan 0512-341706 of 
jaap@waldfolk.nl.

foto: It Waldfolk bij de Spitkeet te Harkema (eigen foto)

Folkkoar ‘It Wâldfolk’ – echte mannen welkom!
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3-Zits Montino v.a. € 879,- (IN.HOUSE)

Sierkussen
v.a. € 18,95 

Dit voorjaar zien we veel prints
van bladeren, bloemen en insecten.
Dit combineer je met fl essen, vazen 

en kruiken in de natuurtinten. 
En natuurlijk veel planten met 

voornamelijk de cactus. Zo haal 
je buiten naar binnen!

Salontafel Salimo
€ 449,- (IN.HOUSE)

Botanisch

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

Groenrijk wonen
en meer bij Kapenga Wonen

Fauteuil Radana € 349,- 
(IN.HOUSE)

Natuurlijke vormen en materialen
zoals hout, riet, wol, breisels etc.
passen helemaal in het groene

wonen.

AMBACHT

Bestekmand Hyacinth
€ 24,95 (Riverdale)

wonen.

Bestekmand Hyacinth


