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Op zondag 15 april 1945, omstreeks het middaguur, verscheen een Canadese verkenningspatrouille vanuit de richting Blauwverlaat. Dit was de eerste
ontmoeting met de bevrijders na 5 jaren bezetting. De militairen verbleven korte tijd op de Bakkershoek om de situatie op deze viersprong in ogenschouw te nemen. Daarna werden verder met de verkenningsvoertuigen de wegen gecontroleerd, en nadat geen bijzonderheden waren opgemerkt,
vertrokken ze weer veilig. De foto werd gemaakt door Sjouke Veenstra, woonachtig aan de Kuipersweg en aangeleverd door zijn zoon Jan Veenstra.

Va n d e re d a c t i e Wethouder Postma positief over veranderende plaatselijke zorg
Herdenken
Deze maand is het 70 jaar geleden
dat de Tweede Wereldoorlog eindigde. Buitenpost werd op 15 april
1945 bevrijd. Daar sta je toch even
bij stil en je wordt er stil van dat
dit al weer zo lang geleden is. Omdat op 5 mei 1945 de bevrijding van
ons land officieel werd bekrachtigd, werd indertijd besloten om
in het vervolg een dag daarvóór,
dus op 4 mei, al die mensen te herdenken die hun leven gaven voor
herstel van de vrede, een vrede die
wij al weer 70 jaar mogen genieten. Dat is heel bijzonder, waar je
niet dagelijks bij stilstaat, maar in
’t bijzonder wel op 4 mei. Omdat de
periode 1945-2015: 70 jaar beslaat,
heeft het 4 mei-comité getracht
daar enig accent op te leggen. De
bedoeling is de schoolkinderen die
op 4 mei een gedicht voordragen
in de Fonteinkerk en bij het monument dat gezamenlijk te laten
doen met hun pake of beppe die
op één of andere manier iets van
de afgelopen oorlog meegekregen
hebben. Verder kreeg het 4 mei-comité contact met het Vocaal Ensemble Bonifatius, Dokkum, dat
op vrijdag 1 mei een herdenkingsconcert geeft in de Mariakerk met
een uiteraard toepasselijk programma. Zie de betreffende advertentie en meer gegevens hierover in dit blad. Aangezien ook de
redactie meende dat 70 jaar vrede
iets bijzonders is, óók zij met dit
artikel het begrip ‘ herdenken’ wil
benadrukken en u ook hiermee wil
opwekken aan enkele vormen van
herdenken mee te doen, waaronder twee minuten stilte op 4 mei
om 20.00 uur.

“beter gebruik maken van de middelen “
De rol van de gemeente bij het voorzien in goede zorg voor de burger is met de kanteling in de zorg per 1 januari veel groter geworden. Ogenschijnlijk een ongevraagde ontwikkeling waar veel gemeentes maar zo goed en zo kwaad als het gaat mee verder zijn gegaan. Wij vroegen de meest bij deze kwestie betrokken wethouder
van de Gemeente Achtkarspelen hoe zij deze ontwikkeling heeft
ervaren en de toekomst van de plaatselijke zorg ziet.
Voor sommigen lijkt de zogenaamde
‘kanteling in de zorg’ niets meer dan
een slechte camouﬂage voor nieuwe bezuinigingen van de rijksoverheid en verdere kaalslag . Anderen
kijken er veel positiever naar, soms
wordt door hen in dit verband zelfs
de engelse uitdrukking “A blessing
in disguise” (vertaald: een zegening
in vermomming) gebruikt. Wethouder Gerda Postma blijkt bij de laatsten te behoren, ze zegt erover:
“De kanteling betekent voor mij
ook heel duidelijk het creëren van
nieuwe mogelijkheden”. Ze somt
een aantal voordelen op: “Zorg kan
nu dichter bij de mensen komen
en meer op de individuele situatie
afgestemd worden. De professionele zorg zal zich aan moeten passen waardoor het voortaan hopelijk
minder zal gaan om het instandhouden van gebouwen en organisaties
met efﬁciënter gebruik van het geld.
De nieuwe situatie betekent ook
dat meer vrijwilligers ingeschakeld
zullen worden en dat hoeft voor alle
partijen zeker geen nadeel te zijn.
Natuurlijk zijn er randvoorwaarden
die hierbij geborgd moeten worden,
maar uiteindelijk kan het later heel
goed blijken een verbeterslag te zijn
geweest”.
De overgang per 1 januari van verantwoordelijkheden van rijk naar
gemeente is niet vlekkeloos ge-

gaan. De PvdA-bestuurder zegt
erover:”Het is voor alle deelnemers een zoektocht naar de juiste
manier van werken en er moet veel
gebeuren. Voor mij is trouwens de
eerste prioriteit dat de zorg tijdens
deze transitie gegarandeerd blijft,
niemand mag als gevolg daarvan
tussen wal en schip vallen. Dat zie
ik als een persoonlijke verantwoordelijkheid. Meer tijd om in te kunnen spelen op de nieuwe situatie
was misschien wel goed geweest,
maar het proces is nu goed op
gang. Natuurlijk, als het om geven
van goede zorg gaat is niets eigenlijk ooit genoeg. Maar los daarvan
kunnen we in de nieuwe situatie
beter gebruik gaan maken van de
beschikbare middelen. Die naar
het èchte zorgwerk laten gaan. Het
is overigens goed om daarbij het
misverstand uit de wereld te helpen dat de rijksoverheid bij de overheveling heeft gekort op het budget. Dat is niet zo, er is hetzelfde
beschikbaar maar het wordt niet
meer aangepast naar de nieuwe
ontwikkelingen die wel veel geld
zullen gaan kosten”.
“In de nieuwe situatie kijken we
kritischer naar het zorgaanbod. Het
gaat erom dat iemand de zorg krijgt
die echt nodig is en er niet langer
wordt gewerkt met vaste regeltjes.
Uitgangspunt is de persoonlijke

behoefte. Daarnaast moeten we
oplettend blijven voor wat betreft
nieuwe mogelijkheden en ontwikkelingen in de maatschappij. Flexibel zijn wordt een blijvende noodzaak. Professionals in de zorgketen
blijven een onverminderde vereiste. Voor lijfgebonden zorg kunnen
geen vrijwilligers worden ingezet
en blijven gekwaliﬁceerde mensen
nodig. Maar hopelijk wel zonder
overbodige managementlagen”.
Over de rol van de gemeente bij
het voorbestaan van de bestaande
voorzieningen zegt Postma: “De rol
van de gemeente bij bijvoorbeeld
voorzieningen als Haersmahiem en
Tjaskerhiem is beperkt. Als het om
‘de stenen’ gaat blijft dat een zaak
van zorgverzekeraars en -organisaties. Maar we voelen ons als gemeente zeker betrokken bij de ontwikkelingen. Wij zijn trouwens ook
even nieuwsgierig naar wat de burger daarin zelf wil en kan. Het Sociaal Experiment dat nu gaande is in
Buitenpost, mede een initiatief van
de gemeente is, kan een middel zijn
om daar inzicht in te krijgen.Voor de
toekomst van de ouderenzorg is het
bijvoorbeeld belangrijk om te weten
wat de precieze vraag zal zijn als
het gaat om woonvoorzieningen.
Wat vindt men echt nodig? Soms
gaat het niet eens om de pure zorg,
maar meer om veiligheid, het contact met anderen en gezelligheid.
Vaak wordt de eigen zelfstandigheid binnen die voorwaarden hoog
op prijs gesteld. Hoe dat in de praktijk in Achtkarspelen eruit moet zien
zal misschien wel per dorp bepaald
moeten worden. Daar kunnen de
plaatselijk belangen ook een rol bij
spelen. Misschien moeten we op

zoek gaan naar een nieuwe benadering, bijvoorbeeld naar woonvormen
waar verschillende generaties elkaar dagelijks kunnen tegenkomen
en verrijken. Ik heb wel eens het
idee men nu vaak voorbij gaat aan
wat ouderen kunnen bieden door
hun ervaring en levenswijsheid. En
andersom kunnen jongeren in de
ontmoeting ook veel voor het welzijn van ouderen betekenen”.
De wethouder onderstreept: “De
kanteling betekent voor mij het
in de eigen kracht zetten van de
burger. De mogelijkheden die nu
vaak onbenut blijven aan gaan boren bij het zorg dragen voor elkaar.
De burger kan nu ook zelf op zoek
gaan naar oplossingen voor zorgzaken. Naar de gemeente toe kan
dat ook in de vorm van een “Right
to challenge”. Dat betekent dat als
een burger denkt dat iets beter of
anders gedaan kan worden ze het
recht heeft een gemeente‘ uit te
dagen’ en deze de plicht heeft daarvoor open te staan en in gesprek te
gaan. De rol van de gemeente verandert daarmee. In plaats van de
alles-weter en alles-regelaar wordt
ze meer faciliterend. Maar wil de
nieuwe manier van werken slagen dan moet iedereen meedoen,
we gaan naar een participatiemaatschappij toe. Postma besluit:
”Wat erg belangrijk zal zijn is de
overgang die er moet komen van
de passieve naar de actieve burger.
Het houdt bijvoorbeeld in dat men
niet alleen signaleert dat iemand
verpieterd of vereenzaamd en dan
daarover de gemeente inlicht. Ga
op zo’n moment ook voor jezelf na
wat jij kunt doen om een ander in
deze situatie te helpen”.
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M el d p unt Cul ture el
> Grote dwarsﬂuituitvoering

Op zaterdag 25 april om 20.00 uur vindt in de zitkuil van het Lauwerscollege (ingang De Wâldsang) de grote dwarsﬂuituitvoering plaats van de
leerlingen van Anke Drentje en Paul Steemers. Het programma is een
afwisseling van klassiek tot pop, uitgevoerd door solisten, ﬂuitensembles
en het Fluitorkest. Ook voor de mensen die in de toekomst misschien
dwarsﬂuit willen gaan spelen, is dit concert uitermate geschikt om kennis te maken met alle mogelijkheden van de dwarsﬂuit. Dit laatste geldt
niet alleen voor de jongeren! Kortom het wordt een prachtig afwisselend
programma. De toegang is gratis.

Folkkoor It Wâldfolk zoekt
vrouwelijke versterking
Folkkoor It Wâldfolk bestaat uit twintig enthousiaste mannen en een zeer
bekwaam orkest. Wij zingen o.a. prachtige romantische Ierse en Schotse
ballades over het leven, de liefde en het landschap. Maar op het repertoire
staat ook een aantal country/pop/americana-nummers zoals liederen van
The Everly brothers en Mumford and Sons. Een deel is Fries repertoire,
grotendeels vertaald, zoals The Cliffs of Moher van Gurbe Douwstra. Ons
orkest bestaat uit vier trekzakken, mandoline, banjo, tin whistle en de bodhrán, een traditioneel slaginstrument. Ons folkkoor is vanaf nu ook toegankelijk voor vrouwen - wij slaan de richting in naar een gemengd koor.
Dames, wilt u eindelijk eens zingen bij een koor met voldoende mannen?
Dit is uw kans! Er is voorlopig plaats voor acht dames, zowel alten als
sopranen. Ook nieuwe mannen zijn welkom. Repetities 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. Of zoek op Youtube naar ‘waldfolk’. Als je interesse
hebt om eens een repetitie mee te doen, bel of mail Jaap Jongejan, tel.
0512-341706, e-mail: jaap@waldfolk.nl.

Kunst in de kerk tijdens feestweek
Beste amateurkunstenaars in Buitenpost, nog tot 5 juni kunnen jullie je
aanmelden voor de expositie ‘Kunst in de kerk’ in de Kruiskerk aan de
Voorstraat. En al is de feestweek misschien wat ingekort, onze expositie
duurt een hele week namelijk van 30 juli t/m 5 augustus. Voor aanmelding en inlichtingen kunnen jullie terecht bij de leden van de commissie.
Amateurs die nog niet eerder hebben deelgenomen krijgen voorrang, zij
mogen vijf stukken exposeren. Zij die wel eerder hebben meegedaan mogen zich ook opgeven, maar het moet om werken gaan die niet eerder
in de kerk zijn getoond. Het aantal is dan afhankelijk van de hoeveelheid
aanmeldingen. Wij rekenen op veel deelnemers!
De commissie:
Loes van Dam, loesvandam@hetnet.nl, tel. 402625;
Anja Kuipers, anja-w-kuipers@hotmail.com, tel. 842423;
Jacomijn Steen, jacomijnsteen@gmail.com, tel. 544747;
Meine Hamstra, mhamstra@telfort.nl, tel. 543297

D e foto’s

Oerboeren ondergaan een metamorphose
Wie het IJstijdenmuseum binnenstapt,
maakt kennis met De Oerboeren (Neanderthalers) die u een kijkje geven in
hun doen en laten en leefwijze. In januari 2014 werden de vitrines aangepast
voor de Oerboeren die vanuit het Limburgs Museum naar Friesland zijn gekomen. De Oerboeren zagen er bleek
uit en hadden geen haren, niet een
realistisch beeld van een Oerboer. De
opgeplakte beharing van armen en benen blijkt geen succes. Daarom heeft
het IJstijdenmuseum besloten de Oerboeren een complete metamorfose te
geven door Claus Schminkerij uit Kornhorn. Dat is bijzonder geslaagd. Je wilt
ze ‘s avonds in het donker niet graag
tegenkomen, zo echt zien ze eruit.

(foto: Conny Bloemhoff)

Nationale Dodenherdenking op maandag 4 mei 2015
Thema: Wie de ogen sluit voor het verleden, is blind voor de toekomst
Zeventig jaar geleden (1945-2015)
eindigde de Tweede Wereldoorlog.
Dit feit was voor het 4 mei-comité
aanleiding extra aandacht aan de
Nationale Dodenherdenking te besteden. Dat begint met een herdenkingsconcert van het Vocaal Ensemble Bonifatius uit Dokkum op vrijdag 1 mei in de Mariakerk alhier.
Zie advertentie in dit blad. Verder is
het de bedoeling dat enkele basisschoolleerlingen een voordracht ten
beste geven in de Fonteinkerk en
bij het monument met hun pake of
beppe. Wij nodigen u uit aan deze
herdenking deel te nemen, waarbij
u zich kunt richten op het hieronder
weergegeven schema. We beginnen 4 mei met een herdenkingsdienst in de Fonteinkerk om 19.00
uur, open vanaf 18.30 uur. Na een
woord van welkom wordt er een
kaars ontstoken en een lied gezongen. Het comitélid
Wim Ribbink levert een bijdrage onder de titel: Ballade
van de ter dood veroordeelden. Na een kort muzikaal
intermezzo van Jilles Dirk Bijlstra volgen enkele gedichten van kinderen met pake of beppe en een meditatie
van Ds. R. Prins. Sluiting met een lied.

Het oorlogsmonument bij de Hervormde Kerk. (eigen foto)

19.45 uur:

19.46 uur:
Deﬁlé:
19.20 uur: De stoet stelt zich op bij de kerk, voorafgegaan door trommelaars (P-plaats).
19.25 uur: Start stille tocht. Onderweg aansluiten is
mogelijk. De stoet loopt via de Bernhardlaan
naar de hoofdingang van Haersmahiem. Na
enkele momenten pas op de plaats wordt
de stille tocht vervolgd richting Eringalaan
om via de Beatrixstraat uit te komen bij de
Haersma de Withstraat die naar het monument leidt.
19.40 uur: Concordia begint te spelen en scouts van

19.47 uur:
19.52 uur:
19.58 uur:
20.00 uur:
20.02 uur:
20.05 uur:

De Brimzen gaan een roos uitdelen aan belangstellenden bij het monument.
Aankomst stille tocht. Deelnemers krijgen
een roos aangereikt, waarna de scouts zich
opstellen aan weerszijden van de vlaggenmasten.
Welkomstwoord namens het 4 mei-comité.
Enkele scholieren dragen met pake of beppe een gedicht voor.
Toespraak namens het gemeentebestuur.
The Last Post.
Twee minuten stilte.
Concordia speelt twee coupletten van het
Wilhelmus.
Bloemlegging door het gemeentebestuur
en Plaatselijk Belang, gevolgd door het
bloemendeﬁlé van de aanwezigen bij het
monument.

Feestelijke Koningsmarkt bij De Kruidhof
Op Koningsdag, 27 april 2015, organiseert De Kruidhof een speciale Koningsdagmarkt. De markt is gratis
toegankelijk. De tuinen en het IJstijdenmuseum kunt u
tegen een gereduceerd tarief bezoeken.
Appeltjes van oranje
Er is speciﬁeke aandacht voor buiten koken met een
bijzondere kruidenproeverij, tuinarchitectuur, tuinadvies en -gereedschap. Naast het uitgebreide plantenaanbod van De Kruidhof zijn er bijzondere Koninklijke
fruitbomen te koop zoals bijvoorbeeld de Malus Koningin Juliana en de Malus Prinses Beatrix. En zelfs een
oranje georiënteerde collectie planten en zaden. Ook
speciaal voor deze dag een mooi aanbod van hanging
baskets en bloeiende perkplanten en een standhouder
met eucalyptusplanten. U kunt proeven van onze huisgemaakte kruidenlikeur van verschillende kruiden. Het
IJstijdenmuseum toont een verzameling van fossielen
en bijzondere stenen. Voor vragen over planten in uw
tuin kunt u terecht bij de Plantendokter die van 13.00
tot 16.00 uur spreekuur houdt op de Verkooptuin.

Ruim vijftig vrijwilligers maakten zaterdag 28 maart, gehuld in gele hesjes, grote delen van
ons dorp schoon. Er werd een vrachtauto vol zwerfafval opgehaald. (foto: Hielke Boorsma)

Grote talentenshow en schminkerij�
Voor de kinderen is om 14.15 uur een grote talentenshow in de Muziektuin, begeleid door Stijn van Studio
Stijn. Kinderen die iets heel bijzonders kunnen zoals
bijvoorbeeld dansen, zingen/rappen of goochelen kunnen dit vooraf aangeven via studiostijn@live.nl. Alles
mag als het maar leuk is en Stijn helpt kinderen om

er een professioneel en spetterend optreden van te
maken voor een echt publiek! Daarna sluiten we het
kinderfestijn om 15.30 uur af met een grote surpriseshow. Wat er dan gaat gebeuren is nog een verassing, maar dat het leuk wordt is een feit. De veelgeprezen schminkartieste Claudia van Claus Schminkerij
is van 13.30-17.00 uur in de tuin om kinderen die dat
graag willen tegen een kleine vergoeding feestelijk te
schminken.
In het tuincafé en op het zonnige terras kunt u terecht
voor heerlijke huisgemaakte lekkernijen, broodjes
en verse soep. Voor de Verkooptuin en het tuincafé
betaalt u geen entree.

Opbrengst collecte
Amnesty International
Begin maart 2015 was het voor de 13e keer dat Amnesty International een landelijke collecte heeft gehouden. Dit jaar hebben we in Buitenpost met ons allen
een bedrag van € 1657,43 opgehaald. Wilt u volgende
keer ook mee helpen? Bel dan met het hoofdkantoor
van Amnesty international, tel. (020) 77 33 834 of mail
naar: collecte@amnesty.nl.

Al gelezen?

™

> De zware storm die dinsdag 31 maart over
ons land trok, heeft ook in Achtkarspelen voor
aanzienlijke schade gezorgd. Op verschillende
plekken waaiden bomen en lichtmasten om.
In Surhuisterveen waaide zelfs het dak van
een huis. Medewerkers van de gemeente
waren woensdag 1 april nog druk in de weer
om de schade in beeld te brengen en op te
ruimen. Voorlopig wordt de schade voor de
gemeente geraamd op ruim € 14.000.
> De politie van Noordoost Friesland is op
zoek naar de eigenaren van gestolen gereedschap. De politie vond een grote hoeveelheid
gereedschap in het huis van een 28-jarige
man uit Leeuwarden. De man werd 18 maart
aangehouden op verdenking van diefstallen
en het bezit van harddrugs. De gevonden
gereedschappen zijn vermoedelijk afkomstig uit schuurtjes en hokjes in dorpen in de
Friese Wouden. In hetzelfde grootschalige
onderzoek werden begin maart in Buitenpost
al twee mannen van 25 en 26 jaar en een 19jarige vrouw aangehouden.
> Voorganger Gerrit Lolkema van de Christengemeente Buitenpost is per 1 april vertrokken naar de Volle Evangeliegemeente Sion in
Gorinchem. Op zondag 29 maart was er ter
gelegenheid van zijn vertrek een afscheidsdienst voor hem en zijn vrouw Sjoeke. In april
2005 werd Gerrit Lolkema bevestigd als de
eerste voorganger van de Christengemeente
Buitenpost. Onder zijn leiding groeide de
gemeente naar ruim zeshonderd leden.
> Acht sportverenigingen uit de gemeente
Achtkarspelen hebben zich uitgesproken
tegen het verschuiven van de aansprakelijkheid voor de opstallen op sportcomplexen.
Het college van burgemeester en wethouders wil dat de sportclubs verantwoordelijk
zijn (en aansprakelijk) voor de opstallen zoals
speeltoestellen en dug-outs. Indirect betekent dit dat besturen van sportverenigingen
en vrijwilligers in de toekomst de kans lopen
aansprakelijk te worden gesteld voor ongevallen zoals in Twijzel.
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Feteranen – Pier 21
Nei it geweldige súkses fan De
Emigrant komt Stichting Pier 21
no nei Bûtenpost mei harren
nije stik Feteranen. 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 foarstelling dêr’t hilariteit en brekberheid, en herkenberheid en
oerdriuwing elkoar ôfwikselje.
(eigen foto)
Bouke Oldenhof skreau de
tekst, Jos Thie naam de regy op him. In prachtige ôfsluting fan it winterskoft
2014-2015. Underwilens binne der al yn in soad plakken, wêr’t it stik spile
wurdt, gjin kaarten mear te krijen. Ik soe net al te lang mear wachtsje...
Woansdeitejûn 13 maaie 2015
Oanfang 20.00 oere yn Sealesintrum The Point, entree: € 19,50
Ynfo: www.maskelynbuitenpost.nl of til. 541444

Expositie ARTchipel
Elf kunstenaars van het professionele collectief ARTchipel exposeren dit
voorjaar in de centrale hal van het gemeentehuis te Buitenpost. De tentoonstelling is te bezichtigen van 13 april tot en met 13 juli en kreeg als
titel Out of the Box. Vanuit hun eigen discipline en met verschillende materialen werd er een invulling gegeven aan het thema waarin “de doos”
centraal staat. De dozen en kisten hebben ieder een verschillende vorm en
een verschillende betekenis. Er zijn beschilderde dozen en kisten, “zwarte
dozen” met geheimen en als symbool voor o.a. het grote vergeten en
dozen gevuld met allerlei bijzondere zaken. De deelnemende kunstenaars
zijn: Rein Halbersma, Paul Dennis Edens, Lidwien Megens-Sloot, Trix de
Waal, Hennie Dijk-Stel, Dieneke Taal, Ineke Ekkers, Maaike Hogerhuis,
Thea Hoek, Nynke Runia en Pyr Bosma. Het kunstenaarscollectief ARTchipel werd in 2010 opgericht als vakgroep voor professionele kunstenaars
uit de regio Noordoost Friesland. In de periode juli-oktober vindt er een
aansluitende expositie plaats in De Kruidhof. De expositie in het gemeentehuis is tijdens reguliere openingstijden vrij te bezichtigen. Meer informatie over de expositie en de kunstenaars op www.keunstkrite.nl.

Handwerkmarkt
Op vrijdag 8 mei wordt er van 11.00-18.00 uur een handwerkmarkt in
het centrum van Buitenpost gehouden. Er zullen circa 25 standhouders
aanwezig zijn. Bij een aantal van deze standhouders kunt u een workshop
volgen. Daarnaast zijn er beoefenaars van oude handwerkambachten aanwezig. Deze beoefenaars laten u graag de technieken van onder meer
goudborduren, naald schilderen, frivolité, hardanger en arcissies zien. Verder wil de organisatie de actie voor stichting Het Vergeten Kind nogmaals
onder uw aandacht brengen. In het vorige nummer van De Binnenste Buiten Post hebben wij reeds een oproep geplaatst om knuffels te maken
voor dit goede doel. De knuffels die tijdens de markt ingeleverd worden of
reeds eerder ingeleverd zijn bij Haagen Hobby, zullen gedoneerd worden
aan deze stichting. Voor het op- en afbouwen van de marktkramen is de
organisatie nog op zoek naar een aantal vrijwilligers. U kunt zich hiervoor
opgeven bij Hannie Rienks-de Jong (tel. 544429/06 34639141), Greetje
Haagen (tel. 542351) of via handwerkmarktbuitenpost@gmail.com.

Stilte en ontmoeten
Stilte, je verlangt er soms naar. Even terugtrekken uit de drukke wereld
en niets hoeven. Vaak blijft het bij een verlangen naar en lukt het niet om
vorm te geven aan je behoefte aan stilte. Daarom deze uitnodiging om je
even in stilte terug te trekken, samen met ons. In een groepje op jezelf. In
een warm houten kerkje, waarin de traditie van bezinning en bezieling al
jaren wordt geleefd en voelbaar is. U bent welkom op donderdagavond
23 april. We komen dan om 19.30 uur samen in dit kerkje aan de Julianalaan 12a. 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

Herdenkingsconcert
zeventig jaar na de oorlog
Op vrijdag 1 mei vindt het herdenkingsconcert van het Vocaal Ensemble
Bonifatius onder leiding van Hans Algra met medewerking van Netty Otter (mezzo-sopraan), Jochem Schuurman (orgel en piano), Arjan Jongsma
(slagwerk), Rianne Jongsma, (ﬂuit), Wilma Jongsma (hobo) en Paulo Folkertsma (voordracht) plaats in de Mariakerk. Zij brengen onder andere het
Requiem Frisicum (nieuw) van Van Ligtenberg, Bea om Frede van Smilde,
Tombeau de Couperin van Ravel, Pie Jesu van Jenkins en Fijân mei dyn
wreed geweld van Folkertsma ten gehore.
De aanvang is om 20.00 uur. Toegangsprijs: € 15,00, voorverkoop (dropshop
Liquorice, www.bonifatiusensemble.nl of bij de koorleden): € 12,50.
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PBB Van de bestuurstafel...
april 2015

Op 1 april hield het bestuur van Plaatselijk Belang in het Koartling zijn
maandelijkse vergadering, geen grap en iedereen was aanwezig! We
hebben weer vele punten doorgenomen en voor de jaarvergadering de
laatste voorbereidingen getroffen. Als u dit leest is de jaarvergadering
al weer achter de rug en zijn we hopelijk verder in het denken over de
zorg die Buitenpost straks nodig heeft. Wie weet is er ook een werkgroep ontstaan, die zich hier in gaat verdiepen en concrete plannen
kan maken met de relevante partijen. Uit het project ‘Hoe word ik 100
in Buitenpost’ is er een groep Zorg gevormd, die inmiddels twee keer
bijeen is gekomen. Dat heeft echter nog niet veel concreets opgeleverd.
Onze voorzitter en secretaris zijn naar een gemeentelijke voorlichtingsbijeenkomst geweest over ANNO 2. Dat is een vervolg op ANNO,
Agenda Netwerk Noordoost, een investeringsprogramma van Rijk en
provincie, die voor Buitenpost de vernieuwde Voorstraat heeft opgeleverd. Het College van B&W had de ondernemersverenigingen en Plaatselijke Belangen van Achtkarspelen uitgenodigd om ideeën te leveren
voor nieuwe investeringen. Ons bestuur heeft de aanleg van glasvezel
voorgesteld en investeringen in zorg. Tot eind april kunnen ideeën worden aangeleverd. Onze vraag is wel of alle projecten uit ANNO 1 zijn uitgevoerd. De aanpak van het stationsgebied bijvoorbeeld hoort hierbij,
maar daar zijn tot nu toe alleen een paar bomen gekapt.
Twee bestuursleden zijn ook bij een bijeenkomst geweest over duurzaamheid: Duorsum dwaande. Een inspirerende bijeenkomst over burgerparticipatie in energie- en zorgcoöperaties. Ook hier weer de vraag
wie de kar gaat trekken in Buitenpost.
Ons bestuurslid dat participeert in het 4 Mei-comité meldt dat alles is
geregeld voor een goede herdenking. Namens PBB zal er een flink boeket bij het monument worden geplaatst en ook de rozen, die iedere aanwezige kan leggen, zijn weer geregeld.
De plannen voor de dierenweide nemen veel tijd in beslag, waardoor
enthousiaste vrijwilligers ontmoedigd raken. Ons voorstel is om snel
subsidie aan te vragen om de gang erin te houden.
Het ziet er naar uit dat in de zomer Buitenpost weer versierd wordt
met bloemen. Naast de bloembakken in de Kerkstraat komen er misschien ook bakken bij de lantaarns. Met dank aan onze bloemenzaken.
U hebt misschien ook wel gelezen dat op het platteland de aanrijtijden
van politie en brandweer te lang zijn. In de Federatie van dorpsbelangen van Achtkarspelen zal dit aan de orde worden gesteld.
Naar aanleiding van de vraag in dit blad over het niet meer draaien
van de molen en het verhaal hierover van de vrijwillige molenaar nog
het volgende. Het is een misverstand dat iemand van Plaatselijk Belang
dit zou verhinderen. We hebben contact opgenomen met hem en de
molen zal weer draaien als de wind gunstig is. Met de gemeente wordt
contact opgenomen over de bekabeling.
Tot slot goed nieuws: we hebben er weer een bestuurslid bij, Petra
Bouwmeester die op de ALV inmiddels is voorgesteld.
Marianne Rigter, bestuurslid

Buitenpost viert bevrijding 1945-2015
Al 70 jaar is Nederland bevrijd, maar elke dag worden we er wel aan herinnerd, dat er vele miljoenen mensen anno 2015 nog steeds niet in vrijheid
mogen leven. Daar willen we bij stil staan en de vrijheid vieren.
Koninklijk NVVH-vrouwennetwerk Buitenpost e.o organiseert in samenwerking met Het Behouden Huis een muzikale lezing over Lili Marleen,
Eeuwfeest van een schuldig lied. Dit lied is geschreven in de Eerste wereldoorlog en populair geworden in de Tweede. Nog tijdens die oorlog
groeide Lili Marleen niet alleen onder de Duitsers uit tot mythische proporties, ook de geallieerden zagen het lied als een mascotte van troost.
En zo werd Lili Marleen op handen gedragen door miljoenen soldaten en
daardoor een speelbal van ideologieën, oorlogszucht en propaganda.
De muzikale lezing wordt uitgevoerd door de bekende Inez Timmer, oudinwoonster van Buitenpost. Zij studeerde jazz en theater aan het conservatorium in Hilversum. Met een sterke voorliefde voor jazz en swing, heeft
Inez een enorme fascinatie voor de Duitse schauspiel-musik die begin 20e
eeuw in heel Europa zo populair was. Vermaarde zangeressen als Marlène Dietrich, Lale Andersen en Zara Leander hebben haar van meet af
aan geboeid. Inez Timmer woont tegenwoordig in Essen, maar heeft haar
band met Nederland geenszins doorgesneden. Geregeld verzorgt ze hier
optredens of is ze te vinden in haar tweede woning in Noord-Nederland.
Voor haar staat Lili Marleen voor het zoeken naar troost en liefde aan beide
fronten. Dit optreden vindt plaats op vrijdag 1 mei, aanvang 20.00 uur
in de bovenzaal van Nijenstein. Er is een lift aanwezig.
Kaarten voor dit optreden zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij Haagen
Hobby voor € 6.50 inclusief glaasje oranjebitter. Aan de zaal € 7.50 De zaal
is vanaf 19.30 uur geopend. U bent van harte welkom!

Bijzondere viering vrouwencontactgroep Doopsgezinde Gemeente
Op zondag 26 april verzorgt de Vrouwencontactgroep een viering met
muzikale medewerking van Willemke de Jong, piano. Het thema van de
viering is: Tijd van je leven. Hoe vullen we onze tijd in? Worden we geleefd
door de klok? Zijn wij ons ervan bewust welke grote rol Tijd in ons leven
speelt? Hierbij willen wij u van harte uitnodigen om hierbij aanwezig te
zijn. Na de viering is er gelegenheid om in de Ark kofﬁe te drinken. Hier
is de Wereldwinkel aanwezig. Doopsgezinde Gemeente, Julianalaan 12a,
aanvang: 10 uur.
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Benzine heeft altijd wel in ons bloed gezeten
door Nelleke Kemps-Stam

Wieberen, Siemen en Albert Veenstra houden ons op de weg

Toen Wieberen Veenstra exploitant werd van een tankstation aan
de Kuipersweg, kon hij niet vermoeden dat twee van zijn zoons zo
dicht in zijn buurt zouden blijven. Of ze zijn eigenschappen hebben
geërfd weet ik niet. In ieder geval gaat het spreekwoord ‘Zo vader,
zo zoon’ wel op voor hun beroepskeuze. Ze hebben alle drie iets
met auto’s. Siemen is de opvolger van Wieberen in het autowas-en
tankstation en Albert begon met een collega in het pand ernaast
Auto Veenstra.
Sinds 2010 zijn er meer dan 4.200
tankstations in Nederland. Uit
de meest recente metingen van
Bovag, Rai Vereniging en Petrolview blijkt dat dit cijfer nu nét onder
dat niveau is gezakt. Volgens sommige brancheverenigingen zijn er te
veel tankstations in Nederland en zij
verwachten dan ook dat de dalende
trend zich voortzet. (bron: Tankpro,
vakblad voor tankstations, 2014).
Zilvervloot
‘Mijn grootvader begon in 1920
met een autobusbedrijf”, duikt
Wieberen de familiegeschiedenis
in. “Mijn vader heeft in 1947 naast
Enitor een huis gebouwd met een
stallingruimte voor vier touringcars.
In 1962 zijn we naar de Kuipersweg

Siemen was vanaf zijn twaalfde al
betrokken bij het winkelgedeelte
van het bedrijf.
Overval
In 1982 werd de Shellpomp een
Texacostation. Siemen is de verantwoordelijke persoon. Albert heeft
een heel ander verhaal. Hij was
werkzaam bij Siton Autogroep dat
het pand naast de benzinepomp
huurde. Nadat dit bedrijf in januari j.l.
de deuren moest sluiten, deed zich
voor Albert de kans voor om met
zijn collega Meint van der Molen
in het pand een eigen autobedrijf
te starten. “We zijn de uitdaging
aangegaan om Buitenpost te bedienen. De verkoop is mijn afdeling en
Meint is eerste monteur. We onder-

Carwash (foto: Nelleke Kemps-Stam)

verhuisd en kwam er een Shell
tankstation bij. Mijn vader overleed
in 1971 en toen ben ik hier voor
mezelf begonnen met een garage
plus pompstation. Het touringcarbedrijf Veenstra Reizen verhuisde
naar het industrieterrein. Ik had
nog een spaarrekening van de Zilvervloot en daarvan kocht ik een
Fiat die ik te koop aanbood. Zo is
het begonnen”. Albert en Siemen
zijn dus de vierde generatie Veenstra’s die in de autobranche zitten.
Tot 1992 woonde het gezin Veenstra bij het bedrijf. Albert en Siemen zijn er geboren. “Ik liep vaak
in de werkplaats rond. Je zat altijd
tussen de auto’s. Dat vond je heel
normaal”, herinnert Albert zich.
Hij volgde destijds een auto-opleiding in Driebergen. “We hebben
ﬁetsen geleerd tussen de auto’s”,
lacht Siemen. “Benzine heeft altijd
wel in ons bloed gezeten”, zegt
Albert. “De aantrekkingskracht die
auto’s op mannen heeft, is bij mij
iets meer aanwezig. Met name de
combinatie van mensen en auto’s.”

houden en repareren auto’s en voeren APK-keuringen uit. En dat alles
onder de vlag van de Bovag.” “Er is
veel in moderne uitleesapparatuur
geïnvesteerd om foutmeldingen op
te sporen, zodat we auto’s kunnen
repareren”, vult Siemen aan. “We
zijn wel gespecialiseerd in Opel,
maar we moeten ook apparatuur in
huis hebben om andere merken te
kunnen repareren”.
Helemaal ongevaarlijk is het werken in een tankstation niet. Twee
keer werd er een overval gepleegd, in 2005 en 2012. “Beide
medewerkers die overvallen zijn,
hadden al een cursus gevolgd hoe
te handelen in zo’n situatie”, zegt
Siemen. “Maar je kunt je er niet op
voorbereiden”, merkt Wieberen
op. “Gewoon rustig blijven. Voor
een overvaller zit er te weinig wisselgeld in de kassa om het risico
te lopen gepakt te worden.” “Het
heeft wel een enorme impact op
degene die het overkomt”, zegt
Albert. “Maar het schept ook een

Het personeel van Veenstra: v.l.n.r. Gelske van der Woude, Tim Jongschaap, Jacob-Marc Kootstra, Henryk Piersma, Bauke-jan
Stuursma, Siemen Veenstra, Wybrand Veenstra, Wieberen Veenstra, Albert Veenstra, Meint van der Molen. (eigen foto)

enorme onderlinge band”, vindt
Wieberen. “Na 2005 hebben we
stil alarm en beveiliging aangeschaft.” Last van vervelende klanten hebben ze eigenlijk niet. “De
laatste keer dat iemand wegreed
zonder te betalen, was op 5 mei
vorig jaar. Ik heb meteen zijn kenteken aan de politie doorgegeven en
die hebben hem van de snelweg
geplukt. Die mocht een week gaan
schoffelen”, zegt Siemen.
Beste tankstation
In 2013 werd tankstation Veenstra
uitgeroepen tot beste Texacostation van 2012. Van Texaco-medewerkers wordt nogal wat verwacht
als je een personeelsadvertentie
leest: ‘Houdt u ervan om voortdurend nieuwe mensen te ontmoeten? Bent u klantvriendelijk en
komt u dagelijks met de glimlach
naar het werk? Bent u stipt en betrouwbaar? Verkiest u orde en netheid, zowel voor uw omgeving als
voor uzelf? Bent u niet vies van kleinere klusjes? En schrikt het u niet
af om de handen uit de mouwen
te steken?’ “Dat is niet ons lijstje’,
verklaart Siemen. Wij zoeken altijd
mensen uit Buitenpost. Wij weten
wie we in dienst hebben. En wat
heel belangrijk is, is klantbehandeling. We volgen ook trainingen
en opleidingen van Texaco zoals
klantvriendelijkheid, veiligheid en
hygiëne.” Voor klanten staat altijd
de kofﬁe klaar. Dat is iets wat Albert ook wil bereiken. “De drempel
om hier binnen te komen ligt iets
hoger. Maar je bent altijd welkom
in de kantine en de showroom.
Ook als je geen klant bent en niets
hoeft. Bij ons is de kofﬁe lekkerder
dan bij Siemen”, grapt hij. “Je kunt
hier altijd terecht voor vragen, het
verwisselen van autobanden of het

Kassabonnenactie Wereldwinkel
De Wereldwinkel Buitenpost, gevestigd in de hal van
Poiesz supermarkt, houdt in de week van 5 t/m 9
mei een kassabonnenactie ter gelegenheid van Wereldwinkeldag. De hele week kunt u de bonnen van
uw aankopen die week voorzien van naam en telefoonnummer inleveren. Uit de bonnen wordt dan op
zaterdag 9 mei een prijswinnar getrokken. Ook de hele
week is er een grabbelton voor de kinderen en kunnen
kinderen een kleurplaat halen en gekleurd weer inleveren. Uit de ingeleverde kleurplaten zal ook op zaterdag
9 mei een prijswinaar getrokken worden.
Ook voor cadeaus voor moederdag kunt u uitstekend

terecht bij de wereldwinkel. Wij hebben onder andere
prachtige sjaals en sieraden in ons assortiment. Maar
natuurlijk ook andere mooie spulletjes die met veel
zorg, aandacht en creativiteit vervaardigd zijn in derde
wereld landen. U kunt ook bij ons terecht voor mooie
pakketjes met daarin foodartikelen, zoals kofﬁe, thee,
chocolade, jam, fudge, koekjes, noten sap of een lekker wijntje. Dus denk bij uw moederdag inkopen vooral
ook aan de Wereldwinkel en steun zo ook de mensen
in arme landen. Wij hopen u te mogen verwelkomen
in ons mooie kleine winkeltje met toch een verrassend
ruim assortiment.

vervangen van een lampje.” In de
shop is meestal wel een actie en er
worden ook andere zaken gedaan.
Zo kun je er cd’s kopen van het
partyduo De Doelleazen en kaartjes voor voetbalwedstrijden. “De
Doelleazen zijn Buitenposter jongens. Sybren heeft hier nog bij de
pomp gewerkt en wij hebben hun
cd gesponsord”, wordt uitgelegd.
“Alles wat we lokaal kunnen sponsoren, daar doen we aan mee”,
aldus Siemen. “Er is nu weer een
spaaractie voor kussens, we hebben eigenlijk altijd wel wat.”
Carwash
Het tankstation was een van de
eerste in Friesland die een carwash-installatie opende . “Sinds
vorig jaar september is er een
nieuwe wasinstallatie in gebruik
genomen, die een nieuwe technologie toepast”, vertelt Siemen
trots.“De borstels bestaan uit geperst schuim met microvezels, die
krasvrij wassen en een langdurige
glans opleveren. De reacties zijn
positief en we zijn van plan om in
de toekomst het autowassen uit te
breiden.” Wast u uw auto nog op
de oprit? Siemen legt uit waarom u
dat beter niet kun doen. “Het is milieuvriendelijker om het in de wasstraat te doen. Buitenpost heeft
een open waterriool, waardoor alle
chemische reinigingsmiddelen en
shampoos rechtstreeks in de sloot
terecht komen. Bij ons gaat dat
naar opvangputten, waarna gecertiﬁceerde bedrijven het afvoeren.”
“In Almere is het al verboden om
op de oprit je auto te wassen”,
weet Wieberen te vertellen.

Het tankstation heeft weinig last
gehad van de crisis. Voor Albert
werd de crisis een geluk bij een
ongeluk door gebruik te maken van
de leegstand na het vertrek van Siton. “Je merkt trouwens pas sinds
2012 dat er minder nieuwe auto’s
worden verkocht, de verkoop van
gebruikte auto’s is redelijk stabiel
gebleven. Wij hebben alles zo ingericht, dat we in deze situatie kans
van slagen hebben.”
Het bestaan van de pompstations
lijkt bedreigd te worden door de
elektrische auto. “De afstand die de
elektrische kan bereiken, is niet heel
groot. En het duurt heel lang voordat
de batterij weer vol zit”, reageert
Siemen. “Dus voorlopig zien wij
daar geen concurrentie in. Toen mijn
vader met de benzinepomp begon,
was er al sprake van dat de olie op
zou raken en er alternatieve brandstoffen zouden komen.” In Buitenpost rijden zo’n vijf elektrische auto
rond. “Als ze onderweg stil komen
te staan, willen wij ze wel ophalen”,
biedt Siemen aan. Andere concurrenten zijn onbemande tankstations
in de buurt. “Het prijsverschil is niet
zo groot”, zegt Wieberen. “Ik denk
dat beide vormen van tanken zijn
eigen klanten heeft.” De toekomst
zien vader en zoons nuchter tegemoet. “Je moet je aanpassen aan
de maatschappij”, zegt Wieberen.
“Je moet je kansen grijpen.” “Mensen gaan steeds meer kilometers
rijden, waarbij fossiele brandstoffen
nog wel dominant zijn”, denkt Siemen. “In de autowereld verandert
ook veel”, besluit Albert, “maar de
basis blijft hetzelfde: dat we er zijn
voor de klant.”

(advertentie)

(advertentie)

Kassabonnenactie
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de week van 5 t/m 9 mei
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Alle
aankoopbonnen voorzien van naam en tel.nr.
komen
in een doos. Op zaterdag 9 mei wordt
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een bon getrokken voor een prijs. Tevens de gehele
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week grabbelton en kleurplaten voor de kinderen.
Ook de mooiste kleurplaat krijgt een prijsje.
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Een vondst uit de tweede wereldoorlog in Buitenpost, deel -1Zeventig jaren na het beëindigen van de tweede WO kan men zich
afvragen of er nog wel iets te publiceren valt over deze diep ingrijpende periode. Vele duizenden boeken zijn er immers in deze periode verschenen op internationaal-, nationaal- en regionaal niveau.
Over alle mogelijke onderwerpen is geschreven, alleen al over Hitler honderden titels. Men kan te kust en te keur gaan. En dan toch
verschijnen ieder jaar weer nieuwe titels. ”De honger naar meer
informatie over dit onderwerp lijkt niet te stillen”, aldus John S.D.
Eisenhower, zoon van de bekende Amerikaanse generaal en latere president Dwight D. Eisenhower. Nog steeds wordt er iets
gevonden, zoals geheime stukken die openbaar komen, voorwerpen, mondelinge overleveringen, die langzamerhand vervloeien in
geruchten. Flarden van verhalen, waarvan de samenhang van het
geheel verloren is gegaan. Velen die de situatie persoonlijk hebben
meegemaakt hebben er na de oorlog nooit meer over gesproken.
Daardoor zijn veel gebeurtenissen mee het graf in gegaan. Ook
het verzet in Achtkarspelen had onderling afgesproken dat zij niet
meer over de gebeurtenissen zouden spreken. ”Die tijd is deﬁnitief
afgelopen, niet meer achteromkijken, maar naar voren zien, de toekomst tegemoet”, aldus Trouw. Een aantal heeft echter jaren later
nog wel eens iets los gelaten. En een vondst geeft op haar beurt
ook weer een aanleiding tot nadere studie en een eventuele aanvulling van de geschiedenis. Het kan het beeld van wat de ‘gewone
man/vrouw’ in deze benarde jaren heeft meegemaakt aan zorg en
spanning nader illustreren. Zo laat een vondst uit WO II in Buitenpost ons zien wat er achter haar schuil ging. Een verhaal wat zelfs
bij de naaste familie geheel onbekend was.
Het persoonsbewijs van Maria Petronella. (foto’s: Hielke Boorsma)

De vondst
In 1999 kocht de familie M. Zijlstra
de woning op nr. 32 aan de Julianalaan. Het pand dateert uit de jaren
dertig en verkeerde nog in de originele staat. Zij moderniseerden
de woning en alles werd opnieuw
geverfd. Daarbij ontdekten ze in
een ingebouwde kast een luik in
de vloer. Direct werd hun nieuwsgierigheid gewekt. Het bleek dat
zich daaronder een ruimte bevond,
kennelijk een schuilplaats voor onderduikers. Bij nader onderzoek
kwam er een persoonsbewijs uit
de oorlog tevoorschijn. Het bleek
van een zekere Maria Petronella
Wachtendonk te zijn, geboren op
26 november 1915 te Nijmegen.
Het persoonsbewijs was haar verstrekt in Leek op 15 september
1944 en was haar tweede exemplaar. De eerste vraag was, is dit
misschien een Jodin geweest. Zo
niet, was het dan verzetsstrijdster,
bijvoorbeeld een koerierster. Niets
van dit alles, nader onderzoek
wees uit dat zij een gewone huisvrouw was. Maar wat moest dan
een onschuldige huisvrouw in een
schuilplaats voor onderduikers? En
waarom een tweede persoonsbewijs, terwijl veel later haar eerste
weer gebruikt werd?
Het onderzoek naar dit persoonsbewijs leerde ons twee mensen
kennen, die kenmerkend waren
voor hun generatie. Een generatie
waarvan “een gedeelte uit hun

leven was uitgesneden door de
bezetter”, vertelde iemand. Hij
bedoelde daarmee de onbezorgde
periode van hun jeugdjaren. Juist
die tijd zaten de mannen in de
‘gevaarlijke leeftijd’. Ze moesten
naar Duitsland, of waren krijgsgevangenen. Ze doken onder. De
avondklok verbood een ieder om ’s
avonds vanaf 19.00 uur, later vanaf
20.00 uur, nog buiten te zijn. Een
onbekommerd er op uitgaan was
onmogelijk. Arrestaties dreigden
overal. Dus thuis zitten zonder de
minste aﬂeiding, geen televisie, radio, meestal geen krant, geen licht
en vroeg naar bed.
Velen moesten onderduiken. Deze
‘oorlogsgeneratie’ verkeerde in een
situatie waarvan men zich momenteel geen voorstelling kan maken.
Maar ondanks dit alles ontplooide
zich ook in een dergelijke situatie
de romantiek van de liefde.
Maria Petronella Wachtendonk
(26-09-1915 – 31-10-2000)
Wie was deze Maria? We hebben
reeds gezien dat Maria in Nijmegen was geboren. Toen haar vader
een baan kreeg bij de Nederlandse
Spoorwegen, de NS in Rotterdam,
verhuisde het gezin naar deze stad.
Maria vond hier een baan bij de tapijtfabriek, waarvan de eigenaar
eveneens een fabriek in Moordrecht bezat .Door een fusie met
Deventer werden daar onder andere de bekende handgeknoopte

door Dave

Hé Teo,
moet je kijken!

Smyrna tapijten geproduceerd. De
ﬁrma, met ook buitenlandse vestigingen, genoot internationaal een
goede bekendheid. In augustus
1939 kampeerde zij met enkele
vriendinnen op een camping te
Beekbergen. Daar ontmoette zij
de 7e augustus Romke Stel uit Buitenpost. Kennelijk was ook Romke
met enkele vrienden op de camping. De vonk sloeg meteen over.
Er werd een afspraak gemaakt en
er volgden meer. Er ontstond een
relatie, die blijvend werd, ondanks
de grote afstand tussen Rotterdam
en Buitenpost en de moeilijkheden
die nog zouden komen. Nog die
zelfde maand werd het jonge stel
met de eerste zorgen geconfronteerd van het naderend onheil van
de tweede WO Op 24 augustus
1939 was het voormobilisatie. Vier
dagen later werd de algemene mobilisatie afgekondigd. Romke was
op dat moment in militaire dienst
.Dit betekende dus spannende
tijden. Maria en Romke moesten
afscheid van elkaar nemen, zonder
te weten wanneer ze elkaar weer
zouden terug zien. Dan breekt een
periode aan, waarover weinig bekend is. De verlofdagen tijdens de
mobilisatie zullen ze elkaar zeker
hebben opgezocht. Romke zijn bestemming was Haarlem, dus de afstand naar Rotterdam was aanmerkelijk korter dan naar Buitenpost.
Hun relatie werd steeds hechter
in een tijdsbestek van spanning

en zorg. Immers een dreigend
onheil hing er boven ons land. En
de nadere kennismaking bracht
ook nog eens twee verschillende
godsdiensten aan het licht, destijds
een bijna onoverkomelijke hindernis. Maria bleek lid te zijn van de
Rooms Katholieke kerk en Romke
was Gereformeerd. Maria’s ouders
waren niet gecharmeerd over de
keuze van hun dochter. En vooral
niet toen bleek dat zij zou overgaan
naar de Gereformeerde kerk. Maar
de bezoeken aan Rotterdam brachten toch een mildere stemming.
Romke bleek een rustige, dege-

lijke en principiële jongen te zijn.
Omgekeerd werd Maria gastvrij in
Buitenpost ontvangen. Zij was een
vrolijke, hartelijke, ﬁjngevoelige en
behulpzame vrouw. En zo werden
ze ook later bij de wederzijdse
families ontvangen. Deze kennismakingsbezoeken vonden plaats
tijdens de acht maanden durende
mobilisatie, overschaduwd door
dreigende onweerswolken van
naderend onheil. De bom barstte
letterlijk in de vroege morgen van
10 mei 1940. Omstreeks 04.00
uur ronkten twee Duitse bommenwerpers over de stad en lieten hun
dodelijke lading vallen op het vliegveld Waalhaven bij Rotterdam.
Om 05.15 uur volgde een nieuwe
aanval. De inwoners van de stad
werden op een hardhandige wijze
geconfronteerd met de realiteit
van oorlog .En toen op 14 mei het
bombardement op de stad begon,
steeg de angst en wanhoop ten
top. Vertwijfeld vroegen de inwoners zich af waar ze heen moesten en zou hun huis ook worden
getroffen. De alles overheersende
vraag, wat gebeurt er met onze familie, bekenden, geliefden. Ook de
familie Wachtendonk stond voor
deze vragen. Maria wist dat de mobilisatiebestemming van Romke in
de vesting Holland lag. Zouden ze
elkaar weer levend terug zien? De
rust in huize Wachtendonk keerde
enigszins terug toen bleek dat het
bombardement beperkt bleef tot
het centrum van de stad. De Strijensestraat lag te ver verwijderd.
Maar de impact was groot, evenals
de angst voor Romke. Wat zou er
met hem zijn gebeurd in deze angstige dagen?
Jasper Keizer

Met korting naar De Feteranen
Leden van de Bibliotheek proﬁteren op een leuke manier van hun bibliotheekpas. Zij kunnen met korting naar theater Sense in Dokkum. Naar de
bijzondere Friese voortelling Feteranen. Op zaterdag 9 mei om 20.15
uur. Twee oude veteranen hebben altijd gevochten voor de vrijheid van
Fryslân. Tegen wie of wat die ook maar bedreigde. En als het moet, doen
ze het meteen weer! De één wil nog altijd niet voor de ander onder doen.
Met uniformen vol medailles zijn ze herdenking na herdenking present.
Hoe lang nog? De twee Friese acteerkanonnen Freark Smink en Joop Wittermans spelen beide veteranen in deze voorstelling, waarin hilariteit en
breekbaarheid, herkenbaarheid en overdrijving elkaar afwisselen.
De korting per kaart bedraagt maar liefst € 5,-! Biliotheekleden betalen
daardoor geen € 21,50, maar slechts € 16,50. Bibliotheken Noord Fryslân
heeft, in samenwerking met Theater Sense, een beperkt aantal kaarten
beschikbaar, dus bestel snel, want op = op!
Voordeel halen uit je bibliotheekpas? Bestel dan je kaarten van woensdag
1 t/m zaterdag 26 april via ontdekdebieb.nl.

SLIJTERIJ KEMPENAAR

ALLES GRATIS

thuisbezorgd in Buitenpost!
06 1026 8982
verhuur van: biertaps, statafels, glaswerk, bier- en buffettafels
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Herbert Groteboer, hongerkind uit Rotterdam
De vader van Raoul Zwart, Jack de Zwart, is als zogenaamd hongerkind in de winter 1944/1945 vanuit het westen van het land ondergebracht in Friesland. Hierdoor heeft hij de oorlog overleefd.
Raoul de Zwart vond dat dit onderdeel van de oorlog altijd onderbelicht is geweest. Hij heeft daarom een documentaire gemaakt,
genaamd “Naar de boeren”. In de krant deed hij een oproep om
verhalen over hongerkinderen en hun gastgezinnen te sturen naar
zijn e-mailadres. Bijgaand verhaal heb ik toen gestuurd, het is gemaakt aan de hand van verhalen van mijn moeder. In het najaar van
2014 is er een expositie geopend (ook genaamd “Naar de boeren”)
in het Verzetsmuseum te Amsterdam. Deze reizende expositie
komt binnenkort naar het Verzetsmuseum te Leeuwarden.
Tijdens de oorlog is er ook in het
gezin van mijn moeder een ‘hongerkind’ geweest. Ze heeft er vaak
over verteld hoe Herbert Groteboer
uit Rotterdam in haar leven kwam.
Mijn moeder, Lutske Pilat, was de
vijfde op rij uit een gezin van dertien kinderen. Haar vader en mijn
grootvader was veehandelaar, en
ze woonden in een boerderij aan
het West te Buitenpost. Tijdens de
oorlog was er genoeg eten om de
vele monden te voeden; er werd
rogge verbouwd, er was een grote
groentetuin, er werd een koe gemolken, boter gekarnd en af en toe
een schaap (clandestien) geslacht.
Vanuit de kerk werden er in 1944
gastgezinnen gezocht voor hongerkinderen uit het westen van het
land. Mijn moeder vertelde dat ze
nog heel goed het beeld voor ogen
had, dat op een dag haar vader aan
kwam ﬁetsen met Herbert voor
op de stang. Mijn grootvader had
Herbert op het station uit de groep
hongerkinderen gekozen omdat hij
wel helder uit zijn ogen keek. Mijn
grootvader had gezegd: ”Waar dertien kinderen zijn, kunnen er ook
veertien zijn”.
Herbert was toendertijd 12 jaar
oud. Hij paste zich razend snel aan
in het grote gezin Pilat en sprak
binnen zeer korte tijd Fries, ook
al deed iedereen zijn best om Nederlands tegen hem te praten. Zijn
eetlust was enorm. In het gezin
was één lepel die groter was dan
de andere eetlepels, de ‘burdaap’
genoemd. Wanneer de warme
maaltijd op tafel kwam, riep Herbert: “Geef mij de burdaap maar.”
Het voordeel van een grote lepel

Leve n -12Gesien Leguijt, 30 jaar, moeder van
drie zoons, beschrijft het leven van
een doorsnee gezin. Met een lach
en een traan beschrijft zij de dagelijkse perikelen van een moeder en
vrouw.
Speelouders

had hij snel ingeschat!
Herbert sliep samen met leeftijdsgenoot Meint in één bed. ‘s Winters in
een kleine bedstee in de voorkamer,
waar ook ledikanten voor een aantal
meisjes van het gezin stonden. Zomers sliepen ze in het zogenaamde
‘dwarsbûthús’ (soort schuur) waar
een bed stond. Ze doken onder de
dekens toen de Duitsers op een
keer mijn grootvader kwamen halen, die een koe zat te melken.
Omdat mijn grootvader onmisbaar
was in het grote gezin, lieten de
Duitsers hem op een gegeven moment weer naar huis terug gaan.
Herbert ging niet naar de school in
het dorp. Deze was namelijk gevorderd door de Duitsers en dus gesloten. Als taak overdag moesten Herbert en Meint de boter karnen en
een emmer aardappelen schillen.
Herbert bleef een klein jaar in het
grote gezin Pilat. Mijn moeder had
de eer om hem na de bevrijding,
terug te brengen naar zijn ouders.
Zij moet toen 19 jaar zijn geweest.
Zo vlak na de oorlog was dat nog
een enorme reis van Friesland naar
Rotterdam. Een gedeelte van de
tocht kon worden meegereden
met een veewagen en het overige
stuk werd met de trein afgelegd.
De ouders van Herbert waren ontzettend blij dat ze kun kind weer
levend terug zagen. Als dank gaven ze aan mijn moeder een zilveren broche met een vogeltje erop
gegraveerd. Dat dit voor hun heel
waardevol moet zijn geweest, is
denkbaar. De broche had immers
tijdens de hongerwinter ook geruild
kunnen worden voor voedsel. Deze
broche is in mijn bezit. Ik wilde hem

Molen de Mûnts

door Fred Raalten

Onderdeel 2: De bonkelaar

De bonkelaar is een kamwiel op de spil. De Mûnts heeft er twee: een
bovenbonkelaar (bovenste rad) en een onderbonkelaar (onderste rad).
Noordelijke industriemolens hebben meestal één bonkelaar, maar soms
een schijﬂoop. Ook bij poldermolens komt dit voor, vooral als het molens
met een scheprad betreft. Noordelijke poldermolens hebben meestal een
boven- en onderbonkelaar. In een enkel geval zijn ze voorzien van konisch
werk of van twee rijen kammen: licht- en zwaarwerk. In een enkel geval
drijft de onderbonkelaar twee vijzels tegelijk aan. Bij de Hempense poldermolen zit deze op z’n kop, omdat men bij de laatste restauratie per
ongeluk een vijzel monteerde die de verkeerde kant opdraait.

De broche die Aukjes oma van Herberts ouders kreeg als dank. (eigen foto)

graag hebben, omdat het bijbehorende verhaal zo bijzonder is.
Mijn grootmoeder heeft later samen met Meint per trein een bezoek gebracht aan de familie Groteboer in Rotterdam. Tot het begin
van de jaren zeventig van de vorige
eeuw is er contact geweest met

Herbert. Hij was machinebankwerker van beroep, en heeft in de omgeving van Buitenpost nog eens
aan machines gewerkt. Hij kwam
toen langs bij mijn grootouders.
Het contact is echter op een gegeven moment verwatert.
Aukje Lourens-Dijkstra

Zeg het maar... ingezonden brieven
Heibel yn Achtkarspelen?
Boppesteande titel wie de kop boppe in stikje yn ien fan de streekkranten
yn ús kontreien. Dit nei oanlieding fan in moasje fan it CDA yn de gemeenterie (26 maart) oer in mooglike peilferheging yn in beheind gebiet yn de
Twizeler mieden.
Op de eftergrûn spylje trije saken:
a. De Veenweide visie: in diskusjestik foar de hiele provinsje weryn de
takomstige wetterpeilen fêst steld wurde yn alle gebieten wêr’t fean yn
de grûn sit. Dit plan kin der foar soargje dat it fean net alhiel ferdwynt
en grutte parten fan Fryslân noch ﬁerder fuort sakje en ferdroegje.
b. Het Watergebiedsplan Twijzel en Omgeving: Dit plan giet ek oer de
takomstige wetterpeilen yn in grut gebiet yn it noardoasten fan de
provinsje mei in útloop nei it Westerkwartier yn Grinslân.
c. In lytser plan binnen it Watergebietsplan Twijzel en Omgeving om der
de peilen ﬂink omheech te bringen.
De saneamde heibel of komoosje dy nei bûten komt giet by namme oer
dit lêste plan. It mienskippelike yn alle plannen is, dat sa njonkelytsen
breed de oertsjoeging trochbrutsen is dat wy net unbeheind troch gean
kinne de wetterpeilen omleech te bringen. Op ûnderskate plakken yn
Fryslân is it fean al fuort en op oare plakken sil dat ek barre as it belied net
feroaret. Foar de natoer is de peilferleging (ferdroeging) yn kombinaasje
mei de moderne lânbou in ramp. Ek de bebouwing hat as gefolg fan de
ynklinking grutte skea.
Oan’t nou ta wie de peilferleging it gefolg fan koarte termyn fysje, wêr’t
de lânbou altyd oan it langste ein luts. Oeral om ús sjogge wy de gefolgen
derfan. Bygelyks de polder Izermieden, wer’t ik wenje, wie 50 jier tebek
in paradys foar greidefûgels en blommen. Dizze maitiid ha ik foar it earst
gjin greidefûgel mear sjoen of heard. De rike ﬂora is feroare yn in monokultuur fan Ingelsk Raai gers. It ienichste ferskil mei de bollefjilden yn Noard
Hollân is dat men dêr bollen ferbout en hjir gers. Ik sil it ferline net ﬁerder
romantisearje. Ek doe wiene der misstânnen. Mar wol is sa njonkelytsen
dúdlik dat it lânbou belang by ús folslein trochsketten is nei ekonomysk
gewin op koarte termyn. Fûgels en blommen binne min yn jild út te drukken, mar hja binne wol wichtig foar in stikje beleving fan ús lânskip. Oan
de peilferlegingen kleve op langerte termyn ek hele hege kosten. Wa sille
dy betelje, is dat de lânbou?
Wat my ek dwars sit is dat in partij as it CDA, ek hjir yn Achtkarspelen, op
e’ nij wer de kar makket foar de lânbou, ynstee fan te kiezen foar dizze lytse
kompensaasje yn de Twizeler mieden foar alle natoer dy’t fernield is. De
partij dy’t altyd skerme mei de term rintmasterskip. Oan de ein fan al sokke
diskusjes blykt altyd wer dat rintmasterskip foar har ekonomysk belang op
koarte termyn is. Sa ek wer yn de rie fan Achtkarspelen wêr t dizze partij
stelt dat de ferskillende partijen, lângebrukers, eigenaars en omwennenden foaral op in respektfolle wize troch it wetterskip, de provinsje en alle
plannemakkers op nij mei inoar yn petear moatte. Ferline jier ha ik op in
foarljochtingsbyienkomst yn Surhústerfean sjoen hoe dat dan op en ta giet.
Fan in respektfolle wize mei inoar omgean wie troch it belang lanbou en
bewenners neat te fernimmen. It omkearde wie earder it gefal.
Wat dan ek noch te tinken fan de stimmingmakkerei troch de LTO Achtkarspelen dy’t hjir by peilferheging yn de Twizeler mieden sels de malaria
weromkommen sjocht. It soe better wêze dat hja wat mear seagen nei
alle negative effekten dy’t hja de lêste 40 jier oanrjochte ha en derom bliid
wêze soene dat der ek hjir en dêr yn de provinsje in bytsje kompesaasje
komt foar al wat ferlern gien is.
Jaap Meindertsma, Bûtenpost

Onze middelste blaag mocht vanmiddag spelen bij een vriendje uit
Drachten. En toen ik hem weer
op kwam halen kreeg ik hem, zoals gewoonlijk, bijna niet mee. Hij
wilde er vandaag wel blijven. Zelfs
mijn ultieme opvoedmethode, het
overbekende; ‘ik tel tot drie’ mocht
niet baten. En in de auto terug naar
huis kreeg ik de wind ﬂink van voren. Want... de papa en mama van
zijn vriendje waren veel liever. Zij
deden de kinderen meer verwennen en hadden ze precies genoeg
snoep gegeven. En ook waren ze
minder streng en knuffelde de vader net zoveel met onze blaag als
zijn eigen vader dat deed. De ontevredenheid over ons, zijn eigen
ouders, straalde ervan af. Ik kon er
niks aan doen, ik moest een beetje
lachen om dat eigenwijze koppie.
En wat werd hij daar kwaad om!
Verongelijkt zat hij stuurs voor zich
uit te staren. Ik kon niks meer goed
doen of goed zeggen. En toen ik
ook nog zei dat het vandaag tijd
was om eens lekker schoon te
worden in bad of onder de douche,
bleek de verongelijkte stilte van
eerder, de welbekende: stilte voor
de storm. Het hoge schelle stemmetje van mijn bengel tierde mijn
gehoorgang in. Tot ik er genoeg van
had en bulderend mijn ouderlijk gezag probeerde te laten blijken:”En
nou is het klaar! Jij gaat straks douchen… omdat ik dat zeg en daarmee uit!” Het schetterende bekkie
klapte dicht en grote blauwgrijze
oogjes staarden me aan. “Owh…
oké…”, zei hij een stuk zachter. Na
vijf dikke minuten stilte en ontwijkende blikken van mij probeerde ik
weer een gewoon gesprekje aan
te knopen. (Als ik eerder had gekeken was ik hoogstwaarschijnlijk
schaterlachend de weg afgereden
en dat was waarschijnlijk niet het
beste om een duidelijk standpunt
te maken. Onze boef kan namelijk
nogal grote onschuldige ogen opzetten.) “Hoe was het verder bij je
vriendje?” De grote oogjes gingen
weer op de normale stand en enthousiast begon het manneke te
vertellen, van de kinderboerderij
en het brood zónder roomboter,
want zij hadden lekkerdere boter die hij wél lustte. En van het
broertje dat ook net als zijn jongere
broertje wel eens niet luisterde.
Maar zijn vriendje luisterde altijd,
net als hijzelf (jaja, dat kan ik alleen
maar heel welgemeend be-amen
met een knipoog). Zijn wangetjes
kleurden rood van de verhalen en
zijn schelle stemmetje klonk ineens als een kamer vol klingelende
klokjes. Wat had hij weer genoten.
En wat genoot ik van zijn genieten.
Natuurlijk zijn de ouders van een
speelkameraadje altijd liever en
natuurlijk hebben ze altijd mooier
speelgoed en lekkerdere boter. En
dat doet me niks. Want elke keer
komt hij weer thuis met al zijn enthousiaste verhalen bij ons, zijn familie. Zijn ouders. En wat zijn we
daar blij mee.
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Geschiedenis van Buitenpost deel -4- (slot)
Koningsweekend 25, 26 en 27 april

Koningsdagmarkt 2014. (eigen foto)

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.

Programma 2015
Zaterdag 25 april
15.30-17.00 uur: Kinderdisco (groep 1 t/m 8)
20.30-01.00 uur: Feestavond
Zondag 26 april
19.30uur: Tentdienst
Maandag Koningsdag 27 april
8.00 uur: Start vrijmarkt (tot 15:00 uur)
8.30 uur: Tent open (kofﬁe/gebak)
9.30 uur: Concordia
10.30 uur: Aubade met burgemeester en Concordia
11.00 uur: Versierde optocht met als thema: Fantasie (alle leeftijden)
13.00 uur: Start beach korfbaltoernooi
(opgave en indeling via KV Flamingo’s)
13.00 uur: Start beach voetbaltoernooi
(opgave en indeling via VV Buitenpost)
15.00 uur: Matinee + live muziek
15.30 uur: Prijsuitreiking toernooien
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 inschrijver!
Er zijn leuke prijzen te winnen in verschillende categorieën.

D e foto

Aan de hand van het boek ‘Achtkarspelen rond de tweesprong van
Lauwers en Oude Ried’ van Simon
Hoeksma, volgen hieronder de rubrieken: wonen, cultuur en welzijn.
Wonen
De eerste woningwetwoningen
zijn in 1918 gebouwd aan de Herbrandastraat. Daarna heeft het tot
1947 geduurd, voordat er weer
volkswoningen in Buitenpost werden gebouwd. De uitbreiding van
het dorp vond plaats ten westen
van de Kuipersweg. Behalve de
Oude Havenstraat herinneren de
namen van de straten hier aan het
koningshuis en aan burgemeesters.
Voormalig Nutsgebouw met -woningen aan de Kuipersweg ±1925. (foto: uit het boek
‘Achtkarspelen rond de tweesprong van Lauwers en Oude Ried’ van Simon Hoeksma)
Het valt op dat er hier geen straat
is vernoemd naar koningin Wilhelmina. In 1970 werd het bejaardencentrum Haersmavonden dat de mensen zo breed mogelijk gevormd
hiem aan de Eringalaan gebouwd. Ten oosten van
moesten worden door met uiteenlopende opvattingen
de Jeltingalaan werd een industrieterrein aangelegd,
in aanraking te komen. De rechtzinnigen daarentegen
waar straten kwamen met namen die herinneren aan
moesten niets van het Nut hebben, want zij vonden
wereldberoemde uitvinders. In de jaren vijftig kwamen
dat de mensen alleen gevormd konden worden door
er woningen ten oosten van de Kuipersweg. Naast de
rechtzinnig-christelijke opvattingen. Het Nut hield reMolenstraat werden hier straten aangelegd met nagelmatig bijeenkomsten waar iemand van uit eigen
men van oud-grietmannen en Friese schrijvers. In de
kring of iemand van buiten een lezing hield. Daarnaast
tweede helft van de jaren zestig kwamen er woningen
nam het Nut diverse initiatieven op maatschappelijk en
ten zuiden van dit plan met straatnamen afgeleid van
cultureel gebied. Reeds in het eerste jaar nam Ons Nut
het Nationale Concours Hippique dat begon in 1954.
het initiatief tot de oprichting van een leesgezelschap,
Vanaf 1978 werd er gebouwd in het zuidwesten van
met het doel ‘uitbreiding van kennis en verlichting door
Buitenpost oftewel het plan Molenerf met straatnanuttige en aangename lectuur’. Ook niet-leden konden
men die herinneren aan molens en planten. Vanaf eind
van de inrichting gebruik maken. Twee jaar later werd
jaren tachtig verrezen er enkele seniorencomplexen:
er een Nutsspaarbank opgericht. Deze bank werd later
Herbrandastate, de Bouwhof, de Molenhof en Boeonderdeel van de Bondsspaarbank. In de negentiger
lensstate. Na 2004 kwam een plan ten noordwesten
jaren van de vorige eeuw is de Bondsspaarbank in Buivan Lutkepost gereed met straatnamen afgeleid van
tenpost dicht gegaan. In 1867 werd een brei- en naailanderijen die indertijd op toepasselijke wijze werden
school opgericht. Deze school heeft tot 1881 bestaan,
aangeduid. Hiertegenover naar het oosten verrees
toen werd het namelijk verplicht dit vak op de lagere
ook een nieuwe wijk onder de naam Mûnewyk met
school te geven. In 1877 kwam er een bewaarschool,
straatnamen die afgeleid werden van aldaar indertijd
de voorloper van de kleuterschool. Er werd gestart met
voorkomende planten.
twintig kleuters. In 1986 is deze school samen met
de openbare lagere school opgegaan in de openbare
Cultuur en welzijn
basisschool. Een derde onderwijsactiviteit was de opOns nut. Op 12 februari 1862 werd in Buitenpost een
richting van een vaktekenschool. Deze school startte
Maatschappij tot Nut van het Algemeen opgericht. Het
na een lange voorbereidingsperiode in 1913 met derdoel van het Nut was: het bevorderen van het welzijn
tig leerlingen en vijf leerkrachten. Veel leerlingen uit
van het individu en de gemeenschap en het streven
Buitenpost en omgeving hebben een opleiding als
naar individuele en maatschappelijke ontplooiing met
timmerman of schilder aan deze avondschool gevolgd.
een zo hoog mogelijk cultureel gehalte. Het eerste
Daarnaast heeft Ons Nut nog vele andere activiteiten
bestuur bestond uit enkele notabelen van het dorp:
opgezet. Zo werd in 1922 de Fryske Krite actief die
notaris Christiaan Beekhuis (voorzitter), kostschooljaarlijks één of meerdere toneelstukken opvoert. Het
houder Feike Poutsma (vice-voorzitter), houthandelaar
gebouw van het Nut stond aan de westzijde van de
Durk Kuipers (penningmeester), hoofdonderwijzer
Kuipersweg, op de plek waar nu een parkeerterrein is.
Hendrik Leopold en geneesheer Johannes de Boer.
Zie foto uit 1925 van het voormalige Nutsgebouw met
Deze notabelen waren van vrijzinnig-liberale huize. Zij
nutswoningen aan de Kuipersweg.

Zomerconcert Urker Mans Formatie

Op tweede paasdag (6 april) speelde het Kalaido trio (bestaande uit de Spaanse Ximo
en Estela Benita Bernés, op gitaar en viool en de Friese Jantine Venstra op fagot) in het
tuincafé van De Kruidhof tijdens een goed bezocht kofﬁeconcert. (foto: Hielke Boorsma)

Topsport

door Janne Oosterwoud

Under lieding fan juf Sjoukje marsjeerde de ‘wandelclub’ troch it
doarp foar de wyklikse training.
Grutsk rûn ik yn ‘e maat en wy
songen: ‘Wy wand’len door de
bossen en de hei, joechei!’ Yn
wite broekrokjes dienen wy mei
oan wedstriden. In rige medaljes
fersierde myn keammerke. De
medaljes ha’k fuortgoaid mar it
topgefoel is der noch altyd. Dêrnei
is myn sportkarriêre fêstrûn. Fan
gymtastellen koe ik wol grize en by
balspullen waard ik meast as lêste
keazen. Dat snap ik wol. Ik hie in
hekel oan wyld spul en winne of
ferlieze liet my kâld. Boppedat le-

vere dat baljen geregeld in stikken
brilmontuer op. Dat moast dan
lime wurde by de skuonmakker.
Gjin gesicht. Gymsealen en swimbaden, ik kin der net ècht bliid fan
wurde. Gewoan bûtendoar rinne
en fytse, dat is myn beweging. It
is wer tiid foar myn favorite maitiidssport. Bermhimmelje yn ‘e Mieden. Op ‘e knibbels bierblikjes út ‘e
sleat ﬁskje en oer stekken klimme
nei de oare kant. Alle spieren krije
in beurt. Midden tusken de bûtergieltsjes, de djerreblommen en it
piipkrûd. As dan de wettersnippen
oerﬂeane ha’k myn gouden plak te
pakken. Topgefoel!

Twaalf mannen in traditionele Urker kleding zingen in prachtige kerken, onder leiding van de bekende
organist en dirigent Martin Mans.
Ze brengen het nieuwe repertoire
ten gehore dat onlangs werd opgenomen voor hun nieuwe dvd ‘Geloof, Hoop en Liefde’, die bestaat
uit fragmenten van concerten en
exclusieve beelden van Urk. Een
aansprekende titel.
Het is indrukwekkend hoe de mannen van de Urker Mans Formatie
met hun stoere stemmen de grootste kerken kunnen vullen, maar ook
op gevoelige wijze kunnen zingen
De Urker Mans Formatie, met Martin Mans. (eigen foto)
over het heimwee van de vissers
op zee. De Urkers verrassen deze zomer met nieuwe
respectievelijk een taragot en een altviool.
titels. Op de dvd gaat het om liederen als: Liefde (PerDe Urker Mans Formatie is in 2011 opgericht en heeft
haps love), Keerpunt, Rots der Eeuwen, Santo, Where
een eigen stijl, die geworteld is in de Urker zangtraditie.
no one stands alone en More love to thee. In totaal 21
Inmiddels zijn er vijf cd’s gemaakt (‘Kracht’, ‘Een lied
nieuwe werken die met het thema verbonden zijn.
voor mijn Koning’, ‘De zee zingt’, ‘Vrede’ en ‘Liefde’).
Bijzonder is daarbij dat de mannen elk een of meerMet trots presenteert de Urker Mans Formatie deze
dere solo’s vertolken, waardoor hun unieke stemmen
zomer de nieuwe dvd ‘Geloof, hoop en liefde’.
nog meer tot hun recht komen. De meesten zingen
van jongs af aan onder professionele leiding en enkeDatum:
dinsdag 30 juni 2015
len zijn beroepszangers. De gedreven dirigent Martin
Aanvang:
19.30 uur.
Mans smeedt deze krachtige stemmen tot een eenLocatie:
Mariakerk, Oude Havenstraat 1, Buitenheid. Ondanks de hoge kwaliteitseisen die aan de zanpost
gers worden gesteld, is er tijdens de concerten sprake
Toegang:
€ 17,50. Bij reservering en in de voorvervan een ongedwongen sfeer, waardoor het bezoeken
koop € 16,-. Kinderen t/m 11 jaar € 5,-.
van een concert van de Urker Mans Formatie garant
Leden van ANBO/KBO/PCOB betalen op
staat voor een avond ontspannen genieten.
vertoon van de lidmaatschapspas € 13,-.
Tijdens het concert wordt de orgelbegeleiding verzorgd
Reserveren: www.martinmans.nl of op de reserveerdoor het jonge talent Mark Brandwijk. De zangers Ioan
lijn: tel. 06-25391903. Kaarten eveneens
Micu en Palle Jørgenson bespelen, naast hun zang,
verkrijgbaar aan de kassa vanaf 19.00 uur.

Koningsdag De Kruidhof
en IJstijdenmuseum
)

Maandag 27 april 10.00-17.00 uur
Plantenmarkt met o.a.
hanging baskets - eenjarigen - tuingereedschap
- Koninklijke fruitbomen- (oranje)likeurproeverijen plantendokter - kookdemonstraties - proeverijen
- talentenshow voor kinderen - Claus Schminkerij
entree markt, verkooptuin en tuincafé: gratis
tuinen, speeltuin en kinderactiviteiten:
volwassene € 2,50, kinderen € 1,00
Tuincafé en terras geopend!

De Kruidhof, Schoolstraat 29b, Buitenpost, tel. 541253
e-mail: info@dekruidhof.nl, website: www.dekruidhof.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

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

De Binnenste Buiten Post

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

Dietha en Ton, ondernemers in gezondheid en plezier

Toen Dietha Paauw werd gebeld om een afspraak te maken voor
een interview was haar eerste reactie: “Tjonge, ik sta ook al in het
januarinummer. Wat een belangstelling”. Het desbetreffende artikel gaat over Zwembad de Kûpe, waar Dietha als manager functioneert. Nu doet De Binnenste Buiten Post niet aan herhaling van
zetten, vandaar dat de Kûpe slechts zijdelings wordt genoemd. Dit
artikel gaat over Bewegingscentrum Switte waarvan Dietha en
haar man Ton van den Berg directeuren-eigenaren zijn.
In 2006 begonnen Dietha en Ton
hun bedrijf aan de Einsteinstraat
in Buitenpost. Lichaamsbeweging
is gezond en volgens Dietha en
Ton moet er ﬂink gezweet worden,
vandaar de naam Switte, Fries voor
zweten. De visie van hun bedrijf is
om mensen voor hun gezondheid
in beweging te krijgen en ook om
er plezier aan te beleven.
“Het is in onze branche helaas de
praktijk dat iedereen zomaar een
sportschool kan beginnen. Men
huurt of koopt een pand, daar worden een paar toestellen neergezet
en er vindt nauwelijks tot geen
begeleiding plaats of er loopt ongeschoold personeel rond; iedereen
mag zich namelijk instructeur noemen”, vertelt Dietha. “Wij kiezen
voor kwaliteit”, aldus Ton, “en nemen uitsluitend goed opgeleide instructeurs in dienst. Ze worden geacht diploma´s te halen bij de brancheorganisatie Fitvak. In onze regio
wordt door veel mensen helaas
veel te weinig of te weinig intensief
bewogen en ook hebben veel mensen baat bij een goed voedingsadvies. Wij hebben naast ﬁtnessinstructeurs een voedingsconsulent
én een diëtist in dienst die daarbij
hulp kunnen bieden. Bovendien
hebben we speciale beweeg- en
afvalprogramma’s waarbij meestal
een deel wordt vergoed door de
zorgverzekeraar. Uit de basisverzekering kunnen bijvoorbeeld drie begeleidingsuren worden vergoed.”
Voordat nieuwe leden starten
met trainen worden ze uitgebreid
getest en wordt een speciaal trai-
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ningsprogramma voor hen opgesteld. Dit betekent dat iedereen op
zijn of haar eigen niveau traint en
werkt aan zijn of haar eigen doelstellingen.
Dietha wijst er op dat meer dan de
helft van hun clientèle uit vrouwen
bestaat. Dat is ongekend hoog
omdat vrouwen doorgaans meer
schroom hebben dan mannen om
een bewegingscentrum binnen te
gaan. “Het komt voor dat mensen
die wekelijks met elkaar trainen
goede kennissen van elkaar worden”, vertelt Dietha. “Er ontstaan
sociale contacten en dat is ontzettend leuk. Na aﬂoop van het trainen
drinkt men vaak nog een kopje kofﬁe met elkaar. Na de inspanning,
na het switte, nog even relaxen. Er
zijn zelfs al een aantal liefdesrelaties ontstaan!”
Dietha is een echte Buitenposter,
geboren en getogen. Ton komt oorspronkelijk uit de Noordoostpolder.
Hij studeerde fysiotherapie in Groningen. In de tachtiger jaren was
het moeilijk om werk te vinden als
fysiotherapeut. Hij verving tijdelijk
Bas van Helden, die toen fysiotherapeut was in Buitenpost. Hij
maakte kennelijk een goede indruk
want korte tijd later kreeg hij een
aanbieding om bij Fysiotherapie
Buitenpost te komen werken. Ton:
“Ik ben nog steeds verbonden aan
Fysiotherapie Buitenpost, maar
werk vrijwel uitsluitend in Switte.
Daar heb ik mijn vaste behandelkamer en maak ik gebruik van de
trainingszaal van Switte.”
Ton en Dietha hechten ook veel

Afwachten maar of dit gerealiseerd
kan worden. Aan Ton en Dietha zal
het niet liggen. Zij zijn enthousiast
over de plannen van de Stichting.

Dietha Paauw en Ton van den Berg. (eigen foto)

belang aan samenwerking met
andere organisaties binnen ons
dorp, zoals It Koartling, Kinderfysiotherapie Buitenpost, Gemeente
Achtkarspelen en het onderwijs. In
samenwerking met medewerkers/
vrijwilligers van de stichting organiseerde Switte bijvoorbeeld voor
kinderen in de leeftijd van 6-8 in
het najaar van 2014 “Wrotte”: lekker bewegen en vies worden.
Medio april hebben ca. 100 eerstejaars leerlingen van het Nordwin college (voorheen AOC) het
programma NordwinFit gevolgd.
Een programma waarbij de leerlingen verschillende sportonderdelen
volgden en uitgebreid getest werden op hun gezondheid.
Dat men samenwerkt met de Kûpe
is bijna vanzelfsprekend. “Je kunt
in de krant lezen dat steeds meer
jonge Nederlanders kampen met
overgewicht, dat komt mede door

Voorbereidingen voor Concours Hippique 2015
weer in volle gang!
Iedere Buitenposter weet dat elk jaar op de eerste
woensdag van augustus het Concours Hippique
plaatsvindt. Één van de mooiste eendaagse openlucht
paardensport evenementen van Nederland en ieder
jaar weer garant voor duizenden bezoekers. Het bestuur van de Paardensportcommissie is alweer druk
bezig met alle voorbereidingen en licht alvast een tipje
van de sluier op:
Kampioenschappen
Naast de diverse tuig- en springrubrieken worden er
tijdens de komende editie maar liefst weer vier grote
Kampioenschappen verreden:
• Kampioenschap Vierspan Fries Ras
• Kampioenschap Fokmerries Fries Ras
• Kampioenschap Tweespan Tuigpaarden Ereklasse
• Kampioenschap Tandem Hackney’s
Vast onderdeel op het programma is ook dit jubileumjaar de Grote Prijs van Buitenpost Springen. De rubriek,
met deelnemers uit het hele land, zorgt altijd voor veel

Ondertussen zijn er ambitieuze
plannen om een nieuw sportcentrum in Buitenpost te openen. Er
wordt onderzocht of meerdere
sportfaciliteiten
samengevoegd
kunnen worden. Hierbij wordt
gedacht aan Zwembad de Kûpe,
sporthal de Houtmoûne en Bewegingscentrum Switte. De Stichting
Sportcentrum 8kspelen presenteerde onlangs een plan aan de
Gemeenteraad om alles in één
pand onder te brengen. Daar hangt
natuurlijk wel een prijskaartje aan.

Voor mensen die na het lezen van
dit artikel belangstelling hebben
gekregen voor Switte, er is een
websitepagina onder www.switte.
nl. Daar kunt u lezen welke bewegingsactiviteiten er plaats vinden.
Kinderen kunnen ook terecht bij
Switte: SDM Dansschool verzorgt
al een aantal jaren op zeer succesvolle wijze Streetdance/Hiphop
en Lyrical Modern danslessen bij
Switte.
De slogan van Switte luidt: ‘Voor
(uw) gezondheid en plezier’ en met
de visie die Ton en Dietha hebben
ten aanzien van bewegen, lijkt dat
volkomen terecht.

Open jeugddag tennisvereniging

sensatie, actie en snelheid.
50% vroegboekkorting
In de maanden mei en juni kunt u via onze site met een
vroegboekkorting van 50% entreekaarten bestellen voor
€ 5,00 per stuk. Tot 5 augustus kunt u bij de voorverkoopadressen entreekaarten kopen voor € 7,50. Op 5
augustus kosten de entreekaarten aan de kassa € 10,00.
Kinderen t/m 14 jaar hebben gratis toegang!
Voorverkoopadressen: The Readshop, Dropshop Liquorice, Kapsalon Sjiek (Kollum), DA Drogisterij Leek
(Leek), DA Drogisterij Postma (Surhuisterveen). Ook
voorverkoop via onze website. Dus… noteer woensdag 5 augustus in uw agenda!
Concours Hippique
Locatie: Mejontsmaterrein
Aanvang: 09.00 uur non-stop tot 18.00 uur
Voor nadere informatie en online kaartverkoop bezoekt
u de website: www.chbuitenpost.nl.

Buurtvolleybal op 1, 3 & 5 juni
Het is bijna zo ver… het buurtvolleybal toernooi staat
weer op de planning! Vorig jaar was dit evenement een
groot succes en er gaan geruchten dat het dit jaar zelfs
nog beter gaat worden. Op 1 juni barst de strijd der
titanen los en kan een ieder zich in het zweet werken
om de eer van de buurt hoog te houden. Net als vorig
jaar is het ook nu weer mogelijk om je op te geven met
een team van je bedrijf of gewoon een groep vrienden.
Zelfs als je geen compleet team hebt is deelname mogelijk, er is altijd aanvulling te regelen. Kortom, geen
enkele reden om je niet mee te doen…
De strijd wordt gestreden op 1, 3 en 5 juni waarbij de

de populariteit van de computer;
onze jeugd zit té veel”, aldus Ton.
“Daar maken wij ons nu druk om.
Het gaat ons niet om topsport te
bedrijven en zeker niet om jonge
mannen van zware spierbundels te
voorzien, maar gewoon om gezond
bezig zijn, overgewicht te bestrijden. En zweten/switte is daarbij
heel gezond.“

Ook op de huidige locatie staan
de ontwikkelingen niet stil: medio
deze maand heeft Switte, als eerste in de regio, het meest innovatieve trainingsconcept gelanceerd:
de eGym-Cirkel! Fit & Vitaal in 30
minuten mét resultaatgarantie! De
eGym-Cirkel is een slimme combinatie van acht volautomatische
toestellen. De instructeur stelt
eenmaal alle toestellen voor de gebruiker in en alle persoonlijke gegevens, zoals zitpositie en trainingsgewicht. Deze gegevens worden
automatisch bewaard op een chipkaart. Elke deelnemer traint en wisselt vervolgens op hetzelfde moment, waardoor gebruikers binnen
30 minuten een complete workout
doen. Zonder wachttijden en zonder dat het saai wordt. Uitermate
geschikt dus voor iedereen die niet
van ﬁtness houdt. Ook biedt eGym
de mogelijkheid data van dienstverleners zoals Runkeeper en dergelijke geautomatiseerd in de trainingsregistratie en analysen mee
te tellen. De belangstelling voor de
nieuwe lijn is overweldigend.

vrijdag natuurlijk de topdag zal worden met de ﬁnales
en aansluitend de prijsuitreikingen in de kantine van
de Houtmoune, voor velen een belangrijke reden tot
deelname. De eerste avond zal de schifting plaatsvinden waardoor de tweede en derde avond spannende
wedstrijdavonden beloven te worden. Dus, vanaf het
begin er vol tegenaan is het credo!
Opgave kan via onze website: www.vcbuitenpost.nl!
En… volg ons op Facebook: V.C.Buitenpost
Graag tot ziens op 1 juni in Sporthal de Houtmoune!!!

Twee jeugdige speelster aan het net. (eigen foto)

Afgelopen zaterdag 28 maart hield TV Buitenpost een open dag voor de
jeugd. Het weer werkte in het begin prima mee, dit werd in de loop van de
ochtend iets minder maar dit had geen invloed op het spel.
Mooie opkomst van 21 kinderen, die samen met trainer Dictus ﬂink bezig
zijn geweest met allerlei verschillende elementen in de tennissport, waarbij het balgevoel voorop stond. Ook met het weer kon het niet beter en na
een korte warming up vanaf 11.00 uur, was er een behendigheidsparcours
met diverse baloefeningen voor alle deelnemers. Na een glaasje fris en
wat lekkers werd de ochtend voortgezet met... een quiz vol vragen over
tennis.�Om 13.00 uur werd de ochtend afgesloten met het noemen van
de winnaars van het behendigheidscircuit en van de quiz. Wij als jeugdcie.
en ook trainer Dictus Koop hebben genoten van deze ochtend en enthousiaste jeugd. We hopen jullie snel weer te zien op de tennisbaan, want
er staat een superleuk tennisseizoen voor jullie te wachten met diverse
leuke activiteiten!
Lijkt jou tennis ook wel wat, kom dan eens langs op het tennispark aan
Freule pad 1 of bezoek ons nieuwe internetsite: www.tv-buitenpost.nl.
Alvast bedankt.
Vriendelijke groet,
Christina Kooistra, TV Buitenpost

› Hollandse aardbeien
› nieuwe oogst nicolás & malta’s
› Hollandse spinazie

500 gram

€ 0,99

v o l g ons ook op facebook

P r ijs p uz zel

door Gryteke van IJsseldijk

Hoe werkt de puzzel?
Onderstaande woorden zijn van links naar rechts, van rechts naar links,
van boven naar beneden, van beneden naar boven en diagonaal in het
diagram verborgen. De letters mogen meer dan éénmaal gebruikt worden.
De overgebleven letters vormen de oplossing van de puzzel.
hemelvaart
kwikstaart
ooievaar
tweelingen
vogels
broeden
karakiet
narcissen
thee

Erkend installatiebedrijf voor:

verkoudheid

• gas, water en sanitair

• databekabeling

ijs

• zink- en dakdekkerswerk

• ontwerp badkamer

pinksteren

• electrotechniek

• centrale verwarming

• ventilatie

• energie-zuinige ketels

• airco

• zonnepanelen

beltane
moederdag
vakantie

Oplossen en inleveren.
Los de puzzel op en maak kans op een prijs ter waarde van € 10,-.
Deze prijs wordt ter beschikking gesteld door De Binnenste Buiten Post.
Oplossingen – bij voorkeur op een kaartje – inleveren in de kopijbus
bij The Readshop (Nijenstein 7) vóór vrijdag 8 mei.

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

De puzzel in het februarinummer heeft 28 correcte inzendingen
opgeleverd! De oplossing luidde: regenmaand.
De winnaar is: fam. Bremer, Lutkepost 18.

De Binnenste Buiten Post
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Activiteiten voor volwassenen en
ouderen
Mantelzorger: wat gebeurt er als u uitvalt?
Wat gebeurt er als u als mantelzorger onverwacht ziek
wordt of een ongeval krijgt? Wie neemt de zorg dan
over? Om snel actie te kunnen ondernemen en de
zorg door te laten gaan, is de mantelzorgpas bedacht.
U zorgt voor iemand in uw naaste omgeving, bijvoorbeeld uw (hulpbehoevende) ouder, uw chronische zieke partner, of uw kind dat meer aandacht en zorg nodig
heeft dan andere kinderen. Wie neemt de zorg over als
u plotseling uitvalt (door ziekte of door een ongeval)?
• Welke persoon weet dat er iemand van u afhankelijk
is?
• Hoe weet men op de Spoedeisende Hulp wie men
bij een crisissituatie moet waarschuwen?
De mantelzorgpas helpt om de zorg te laten doorgaan als u plotseling uitvalt. Bewaar deze pas in uw
portemonnee. Hulpverleners kijken vaak daarin om te
weten wie u bent. Hulpverleners zien de pas en bellen uw vervanger. Die weet dat er actie moet worden
ondernomen om uw zorgtaak over te nemen. Benader

twee vertrouwde personen in uw naaste omgeving.
Vraag of zij tijdelijke vervanger in nood willen zijn. Willen ze dat? Vraag dan hun telefoonnummer. Die telefoonnummers vult u in op de pas.
Let op: het heeft geen zin om 112 op de pas te noteren! De meldcentrale weet immers niet dat er iemand
afhankelijk is van u. De mantelzorgpas zorgt er voor
dat iemand in de naaste omgeving zo spoedig mogelijk
gewaarschuwd wordt om de zorg zo snel en adequaat
mogelijk over te nemen. De mantelzorgpas is verkrijgbaar bij het Vrijwilligerssteunpunt (VSP) in It Koartling
en bij het Steunpunt Mantelzorg.

It Koartling wurdt pas werklik Frysk mei .frl
De Stichting Sociaal Cultureel Werk Buitenpost heeft
de domeinnaam itkoartling.frl laten vastleggen. De
plek die je kiest op internet zegt namelijk veel over wie
je bent. Met de extensie .frl onderstreept It Koartling
haar identiteit en is de stichting nóg meer verbonden
met de lokale Mienskip.
Toen prinses Máxima in 2007 zei “de Nederlander bestaat niet”, deed dit veel stof opwaaien in Nederland.
Haar opmerking leidde tot een heftig en emotioneel
debat. Maar hoe zit het in Fryslân? De Friezen worden als minderheid in Nederland erkend, maar er staat
nergens opgeschreven wie precies tot de Friezen behoort. Bestaat er wel zoiets als ‘de’ Fries?
De UCF (University Campus Fryslân) organiseerde in

januari 2014 in het Café van de Kleine Wetenschap
een bijeenkomst met als titel ‘De Fries bestaat niet’.
In dit café kwamen twee wetenschappers aan het
woord over de wetenschap achter de Friese identiteit.
Wat is een identiteit? Wat zijn de kenmerken van de
Friese identiteit? Hoe wordt deze in stand gehouden?
Wanneer is iemand een Fries? De conclusie van de
avond: Friese identiteit is jezelf Fries voelen. Daarom
de keuze van It Koartling voor .frl.
Voorlopig verandert er weinig: het .frl-domein is actief,
maar bezoekers van het sociaal-cultureel centrum worden automatisch doorgestuurd naar itkoartling.nl – de
plek die om praktische redenen voorlopig nog even het
hoofddomein zal zijn.

Lang Leve Kunst!
Volgens de prognose van PBL/CBS zal in Achtkarspelen
het aantal mensen van 65 jaar en ouder de komende decennia bijna verdubbelen: van 16,% (4.500) in 2012 tot
30,3% (7.800) in 2040. Daarom is er veel belangstelling
voor Healthy Ageing - gezond en actief ouder worden.
Dat kan op verschillende manieren. Eén daarvan is door
cultuurparticipatie. De ondertekening van het Convenant
Ouderen en Cultuur in 2013 vormt de start van het meerjarenprogramma Lang Leve Kunst dat tot doel heeft cultuurparticipatie door ouderen (65+) te bevorderen. Cultuurparticipatie heeft een belangrijk positief effect op de
vitaliteit, de gezondheid en het welzijn van ouderen. Dat
geldt zowel voor actieve participatie (het zelf actief aan
kunstbeoefening doen) als de passieve vorm. Partners
in het convenant zijn de Vereniging NOV, het Ministerie
van OCW en het Ministerie van VWS. Binnen het onderzoek (het ‘sociaal experiment’) dat momenteel in Buitenpost loopt naar de toekomst van de zorg heeft It Koart-

ling cultuurparticipatie als kernpunt ingebracht. Het gaat
bijvoorbeeld om tekenen in schilderen, beeldhouwen,
boetseren, metaalbewerking, textiele werkvormen, muziek, drama en dans. De gedachten van It Koartling gaan
concreet uit naar een combinatie van ontmoeting en (re)creatie, cursussen, workshops, creatieve therapie voor
zowel ouderen (met name mensen met geheugenproblemen en Alzheimer), mensen met psychische problemen, als (licht) verstandelijk gehandicapten, evenals hun
mantelzorgers, werk- en oefenruimte voor professionele
kunstenaars en studenten, en verder met exposities en
optredens. In het ideaalbeeld zoals dat It Koartling voor
ogen staat wordt dit alles samengebracht in een creatieve werkplaats, bedoeld voor jong en oud. Inmiddels
heeft zich een vijftal organisaties als ‘stakeholder’ rondom het voornemen geschaard. Ook zijn de eerste stappen gezet om te proberen het plan binnenkort invulling
te geven. Wordt vervolgd.

Netwerkcafé gaat van start!
Meer en meer mensen raken zonder werk. Het thuiszitten duurt ook
steeds langer. De gevolgen zijn bovendien ingrijpend: voor je ﬁnanciële situatie, 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 je zelf een
kans van slagen? Het Netwerkcafé
kan je daarbij helpen. Helpen om
aan je toekomst te werken.
Wat mag je verwachten?
Het Netwerkcafé wil mensen met
elkaar verbinden, versterken en ieders netwerk uitbreiden. Het Netwerkcafé biedt volop gelegenheid
om alle vragen over de zoektocht
naar werk op tafel te leggen, ervaringen te delen of
actief mee te doen aan één van de vele activiteiten.
Het Netwerkcafé organiseert eens per twee weken op
maandagochtend van 10.00 tot 12.00 uur in Iit Koartling een gezellige ontmoeting voor een praatje, met
een bakje kofﬁe of thee, om ervaringen uit te wisselen, nuttige tips te krijgen en suggesties te geven.
Je bent dan van harte welkom. Deelname kost niets.
Daarnaast organiseert het Netwerkcafé thema- en

supportbijeenkomsten, workshops
en netwerkwandelingen.
Online: www.netwerkcafe.frl
Naast het ‘fysieke’ Netwerkcafé,
bestaande uit de bijeenkomsten
op de maandagochtend, thema- en
supportbijeenkomsten, workshops
en netwerkwandelingen is het
Netwerkcafé binnenkort ook online
te vinden: netwerkcafe.frl. Op de
website kun je dan je ondermeer
het actuele activiteitenprogramma
vinden, evenals nuttige informatie
en tips, adressen en natuurlijk het
laatste nieuws over zaken die voor
jou van belang kunnen zijn.
Het Netwerkcafé in Buitenpost
wordt gesteund door de gezamenlijke kerken en gefaciliteerd door de Stichting Sociaal
Cultureel Werk Buitenpost. De eerste bijeenkomst is op
maandag 4 mei van 10.00 tot 12.00 uur in It Koartling.
Doe jezelf niet te kort! Bezoek het Netwerkcafé en
doe mee aan een van de vele activiteiten die speciaal
voor jou worden georganiseerd. Zo breng je het beste
in jezelf naar boven en vergroot je je kansen op het
vinden van een baan. Je bent het waard.

In een eerder artikel heeft u kunnen lezen dat De Friese Wouden,
de gezamenlijke kerken in Buitenpost en Stichting Sociaal Cultureel
Werk Buitenpost/It Koartling fors
inzetten op versterking van het
sociaal netwerk van de burgers.
Activiteiten waarbij mensen elkaar
ontmoeten vormen daarbij de bron.
Inmiddels zijn de activiteiten die in
Buitenpost worden georganiseerd
voor iedereen vanaf pakweg 20
jaar grotendeels in kaart gebracht.
U vindt het overzicht op de website
van It Koartling: www.itkoartling.nl.
Het overzicht is nog in bewerking,
wat inhoudt dat nog niet alle activiteiten worden genoemd en ook dat van
de vermelde activiteiten soms de correcte gegevens nog niet beschikbaar
zijn. Helpt u mee om het overzicht compleet te maken en actueel te houden? Is een activiteit of organisatie niet vermeld, of wilt u de vermelde
informatie wijzigen of aanvullen, neemt u dan contact op met It Koartling.

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 vrijwilligers:
1. Vrijwilliger Techniekclub voor kinderen, It Koartling
2. Vrijwilliger Kinderclub, It Koartling
3. Vrijwilliger Timmerclub voor kinderen, It Koartling
4. Begeleider avondactiviteiten voor kinderen, It Koartling
5. Begeleider avondactiviteiten voor jongeren, It Koartling
6. Leidinggeven activiteiten Scouting de Brimzen op zaterdagochtend
7. Leidinggeven activiteiten Scouting de Brimzen op zaterdagmiddag
8. Begeleiders voor Roefeldag 2015 in Buitenpost
9. Educatief begeleider van activiteiten voor kinderen, NME Achtkarspelen
10. Gemotiveerde (aspirant-) bestuursleden, It Koartling
11. Webbeheer non-proﬁtorganisatie(s), VSP/It Koartling
12. Vrijwilliger voor desktop publishing, De Kruidhof
13. Gastvrouw-gastheer, zwembad de Kûpe
14. Gastvrouw-gastheer scholiereninloop, It Koartling
15. Gastvrouw-gastheer algemene inloop, It Koartling
16. Weekendmedewerkers voor de verkooptuin, De Kruidhof
17. Intercedent (bemiddelaar/consulent) vrijwilligerswerk, VSP/It Koartling
18. Vrijwilliger voor het invullen van belastingaangiftes, SUSKA Buitenpost
19. Notulist voor het COMBI-overleg, It Koartling
20. Notulist/secretarieel medewerker, Ver. Plaatselijk Belang Buitenpost
21. Ervaren tuinmedewerkers: een of twee hoveniers, De Kruidhof
22. Ervaren tuinmedewerker: een fruitbomensnoeier, De Kruidhof
23. Ervaren tuinmedewerker: een kweker, De Kruidhof
24. Klusjesman/-vrouw, It Koartling
25. Routeuitzetter Swaddekuier
26. Vrijwilliger voor het organiseren van Roefeldag 2015 in Buitenpost, It
Koartling
27. Vrijwilligers voor het netwerkcafé voor mensen zonder werk, It Koartling
28. Vrijwilligers die willen meedenken over de organisatie van buurthulp in
Buitenpost, It Koartling
29. Medewerker van het vrijwilligerssteunpunt, VSP/It Koartling
Meer informatie over de vacatures op de website van het Vrijwilligerssteunpunt: vsp-buitenpost.nl.
Wekelijks spreekuur
Iedere maandag tussen 14.00 en 16.00 uur houdt het VSP spreekuur voor
iedereen die op zoek is naar vrijwilligerswerk. U kunt dan ook inlichtingen en
advies vragen. Wilt u er zeker van zijn dat de medewerkers van het VSP alle
tijd voor u hebben, maak dan tijdig een afspraak. Kunt u niet op maandagmiddag? Geen probleem! We zoeken dan samen naar een ander moment.

D e foto

Gezellige drukte tijdens de woonmarkt die op zaterdag 11 april in het gemeentehuis
gehouden werd. Gedeputeerde Hans Konst en wethouder Marten van der Veen kwamen
ook even langs. (foto: Hielke Boorsma)

De nieuwe Esther Verhoef
€ 19,95
Tevens veel andere nieuwe titels!
Ruitenvloeistof
antivries
- 5 liter
- kant en klaar
- vorstbestendig tot -20°C

Voorstraat 5 • 9285 NM Buitenpost
Tel. 0511 541545 • Fax 0511 541524
winkel@enormvanderveen.nl
www.enormvanderveen.nl
Lid inkoopvereniging Nicovrij UA te Deventer

Woensdagavond 22 april om 19.30 uur
Jaarvergadering PBB Plaatselijk Belang Buitenpost
in Haersmahiem aan de Eringalaan
(en niet donderdagavond zoals in ons vorige nummer vermeldt)

Thema: Toekomst van de zorg in Buitenpost
Een ieder is welkom!
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We halen alles uit de kast om alles uit de tuin zo goed mogelijk tot z’n
recht te laten komen! Het nieuwe Kruidhof tuincafé team stelt zich voor...
Om het tuincafé in de Kruidhof te bezoeken hoeft u niet eerst een
kaartje voor de tuin te kopen. Met ingang van dit seizoen kunt u
ook alleen een bezoek aan het tuincafé brengen om daar de huisgemaakte biologische specialiteiten te proeven of gewoon een lekkere kop kofﬁe op het terras te gebruiken.
Bijzondere aandacht voor de opening is er op 27 april, maar het tuincafé is nu al te bezoeken tijdens
openingsuren van de Kruidhof.
Daan, de kok, heeft een ambachtelijke passie voor het koken. Hij
heeft vier jaar ervaring opgedaan
in de keuken van Lauswolt, daarna
een jaar in Zuid Frankrijk en werkt
nog tot 1 mei als chef-kok in het
Oranjehotel in Leeuwarden.
Nu neemt hij, samen met zijn
vrouw Karin en dochter Doortje, de
grote stap naar het tuincafé. Met
speciale aandacht voor biologische
en huisgemaakte producten wil het
tuincafé, in samenwerking met de
Binnenmarkt, een laagdrempelig
café/restaurant voor de hele omgeving worden. Ook worden er zoveel mogelijk Friese, regionale en
producten uit de tuin zelf gebruikt.
Coca Cola en Heineken zult u hier
niet vinden, wel frisdranken van
goede kwaliteit zonder E-nummers
en streekbieren. Ook de wijnen
zijn duurzame biologische wijnen.
Er wordt nog een moestuin aangelegd voor de verse groenten.
De broden en koeken worden geleverd door de Binnenmarkt (inmiddels al een vertrouwd adres voor
veel Buitenposters) waar intensief

mee wordt samengewerkt.
Vanaf 3 mei kunt u hier elke zondag
brunchen tussen 12.00 en 14.00
uur, eventueel gecombineerd met
toegang tot de tuinen en om 14.00
uur een rondleiding. De prijs is
dan inclusief. Opgeven kan, maar
is niet noodzakelijk, via e-mail:
tuincafekruidhof@gmail.com of tel.
06-29169604.
Ook komen er workshops buiten
koken, dus in de tuin. Te denken
valt aan barbecueën of pizza’s bakken (de bodems zijn van speltdeeg)
in de houtoven. Dit is ook een leuk
idee voor kinderfeestjes! Binnenkort kunt u alle nieuwtjes over en
uit het tuincafé lezen en volgen op
Facebook (zoek het tuincafé). Catering, recepties, feesten, ook voor
grote groepen, op aanvraag is alles
mogelijk.
De eerste boekingen zijn al binnen.
Zelfs koken bij u thuis (een compleet verzorgde avond inclusief
wijnen) kan geregeld worden. En
tijdens de wintermaanden is het
tuincafé open voor partijen en voor
dineren op vrijdag, zaterdag en zondag. Daarover te zijner tijd meer.
We wensen het team veel succes
met deze uitdaging!

S p rek w urd fan ‘e m o anne
Mich
Wy binne noch wolris yn ‘e war mei it Fryske ‘mich’ en it Nederlânske ‘mug’.
In Fryske mich is in Nederlânske vlieg. In Fryske langbonk, langskonk, langpoat of neef(ke) is in Nederlânske (langpoot)mug. Yn it Nederlânsk maken
ze van een mug een olifant, yn it Frysk meitsje se fan in fear in balke.
Wat is in mich dy’t net gûnzet?
Je moet je wel eens laten horen.
Ik slaan neat ôf as miggen.
Ik sla niets af dan vliegen.
Se kamen der op ôf, machtig as de miggen.
Ze kwamen er in groten getale op af.
Der om hinne ﬂeane as in mich om ‘e lampe.
Om zijn eigen ondergang heen dwarrelen.
Hy hat in libben as in mich op ‘e râne fan de sjerppot.
Hij heeft een zeer aangenaam leven.

D e foto

Op woensdag 8 april trokken er enkele met groen gecamouﬂeerde legervoertuigen door
ons dorp, op weg naar het oefenterrein nabij het Lauwersmeer. (foto: Hielke Boorsma)

Het nieuwe Kruidhof team met van links naar rechts: Donna, Tjishe, Doortje, Daan, Karin en Emiel. (foto: Karin van IJsseldijk)

Tuinbeelden de familie van der Schaaf
Als redactie zijn we bezig met een
nieuwe rubriek Tuinbeelden. In diverse Buitenposter tuinen staat een
‘kunstwerk’ in één of andere vorm.
De bewoners hebben dat geplaatst
om hun tuin een bijzondere aanblik
te geven. Omdat het om allerlei uitingsvormen gaat, moet u het begrip
‘beeld’ en ‘kunstwerk’ enigszins
ruim opvatten. Wij gaan op zoek en
als we iets bijzonders ontdekken,
gaan we op dat adres vragen of we
een foto mogen maken. Buitenposters die een beeld of andersoortig
kunstwerk in hun tuin hebben staan
en dat wel eens in De Binnenste
Buiten Post willen zien uitgebeeld,
roepen we graag op zich bij één van
onze redactieleden te melden. Dan
behoeven wij minder te zoeken.
Hieronder volgt het eerste verhaal
van de heer Jan van der Schaaf over
zijn Amerikaanse molen.

De familie van der Schaaf bij hun bijzondere molen in de tuin aan de Mejontsmastraat.
(foto: Hielke Boorsma)

Historie
In de negentiende eeuw na de burgeroorlog kwam
de trek op gang naar het westen. Vol beloften voor de
nieuwe mogelijkheden. President Jefferson gaf opdracht om de doortocht naar het westen te verkennen,
want daar was eigenlijk nog niemand geweest. Eerst
via de Mississippi en later via de Missouri probeerde
men de doortocht te realiseren. De tocht verliep heel
vreedzaam. Ze werden veel geholpen o.a. door de indianen. Dit in tegenstelling tot de vele indianenverhalen
die we kennen. De laatste delen van de tocht gingen
door de Rocky Mountains. Totaal heeft deze tocht heen
en terug ongeveer twee jaar geduurd.

lonisten van nu zijn er anders en diverser. De infrastructuur van het Amerikaanse platteland komt overeen met
het platteland van Duitsland, verwaarloosd en gebrekkig. Al het geld gaat naar de industriële gebieden. Er
wordt nu veel mais etc. verbouwd in de midwest. Tegenwoordig is het ook het wingewest van schaliegas.
Het komt wel een beetje overeen met Nederland.
Denk maar eens aan het gas en zout in het noorden.
In de Midwest kan het heel hard vriezen in de winter.
Daarom werden de molens uitgerust met een pomp
diep (3-4 meter) onder de grond, die het water omhoog drukte naar een tank binnenin een van de gebouwen. De molen stond hoog op een heuvel om wind te
vangen. Later kwam ook de mogelijkheid om stroom
op te wekken. Men heeft dan veel grotere molens nodig om dat voor elkaar te krijgen. Vanaf ongeveer 1900
worden deze molens ook geproduceerd in Nederland.
De ﬁrma Bakker uit Sneek is hiervan bekend. Tegenwoordig doen we het met molens met wieken en niet
met bladeren. Die zijn uiteraard veel efﬁciënter. In de
USA kan men deze molentjes nu kopen in de winkel.
Het is daar nu ook een symbool van het verleden. Zij
kosten ongeveer € 40,- tot € 50,-. Wij namen hem mee
naar het vliegveld en we konden hem zo portvrij in ons
land importeren.

Op reis
Toen wij daar waren wilden we de plaats bezoeken
waar was gestart. Na veel zoeken vonden wij een gedenkpaaltje van 1,5 meter hoogte met de gebruikelijke
tekst. Wij hadden een museum verwacht waar werd
uitgelegd hoe de tocht verliep. Daar dus niet. De hele
midwest wordt nu bevolkt door deze kolonisten. De ko-

Foto
Hij staat nu bij ons in de tuin. Eerst mocht hij alleen in
de achtertuin, want wie zet nu zo’n groot ding in de
voortuin. Toen mijn vrouw eraan gewend was, mocht
ie later naar voren. Het in elkaar zetten van de molen
was een hele klus, want de molen is opgebouwd uit
allerlei staafjes en boutjes.

De molen in de Mejontsmastraat
Deze molen komt uiteindelijk als hobbymolen uit Amerika. In winkels zoals hier de Welkoop kun je deze molens kopen in twee uitvoeringen. Wij hebben de kleine
gekocht want de grote past niet in onze tuin. Deze molens werden vroeger gebruikt als noodzakelijk middel
om water en later ook stroom in de eenzame wereld
van de boeren op de prairies. Onze zwager ging als
boer naar die wereld en daarom vonden wij dit symbool
ook leuk. Zij gingen in onze ogen ook koloniseren.
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A nne’s ansi c hten
Brimzen
praat

De Koekoeksklok

Op deze foto uit 1956 is het gymnastiekgebouw aan de Parklaan te zien. Van oudsher hoofdzakelijk in gebruik
voor de gymnastiekvereniging M.A.A.S..Later werd het eveneens gebruikt door de basisschool en werd er bijvoorbeeld judolessen gegeven.

Tuin ( b e ) leven
De eetbare seizoenen

van smaak), 250 gram zachte roomboter, snuf zout

Toen mijn moeder vroeger limonade maakte van
vlierbloesem schermen, werd ik al enorm enthousiast.
Het feit dat je ‘’gratis’’ iets uit de natuur kon plukken
wat eetbaar was, vond ik buitengewoon interresant.
Dit enthousiasme in combinatie met mijn passie;
koken, heeft tot een kookstijl geleid waarin planten
een grote rol spelen. Een van mijn favoriete wilde
kruiden is daslook. Alle onderdelen van het plantje
zijn eetbaar en al deze onderdelen geven dezelfde
sensatie: knoflook en ui! In proffesionele keukens
word wel gezegd dat koken met knoflook als vals
spelen is, omdat je met knoflook zelfs een schoenzool
nog lekker krijgt. Als de gemiddelde kok daslook zou
kennen zou hij een zelfde titel krijgen. Deze maand
deel ik eenvoudig recept van heerlijke daslookboter
met jullie. Je kunt het zelfs invriezen zodat je op elk
moment een heerlijke kruidenboter hebt.
Daslook boter
8 grote bladeren van daslook (pluk deze voordat de
bloemen eraan zitten want dan is het blad nog intens

Be d r ij v i g hei d door Piet Pettinga

Was de daslook in ruim water, blend ze in een keuken
machine met een heel klein scheutje water. Als het
een fijne puree is voeg je de zachte boter toe. Blend
tot je een gifgroen kleurende daslook boter krijgt.
Breng het nu nog op smaak met zout.
Daan Nagelkerke (29) is chef-kok en runt sinds 2015
met zijn vrouw Karin Koopman Het Tuincafé van De
Kruidhof. Hij heeft een passie voor het gebruik van
producten uit de natuur en gezond en biologisch
eten. Daarom deelt hij vanaf nu graag zijn verhalen
en recepten met u. En als u nieuwsgierig bent naar
de smaak van zijn gerechten bent u natuurlijk van
harte welkom om eens te komen proeven! Het tuincafé is gratis toegankelijk en geopend van di-za van
10.00-17.00 uur en op zondag van 12.00-17.00 uur. Ook
voor familiefeesten, personeelsuitjes, bruiloften of
andere gelegenheden bent u bij Daan en Karin op
het juiste adres.

De volgende De Binnenste Buiten Post wordt
verspreid in de week van 18 mei 2015.
De krant niet of te laat ontvangen? Meld het zo snel mogelijk
met uw adres bij Piet Pettinga,
tel. 540014/06 12325671, e-mail: p.pettinga8@chello.nl.

Daan Nagekerke,
chef-kok van Tuincafé De Kruidhof

Handelsonderneming Minco

Sinds een aantal jaren hebben we
in Buitenpost een hout- en bouwmaterialenspecialist. Aan de Marconistraat 3 (op Bedrijventerrein De
Swadde) vindt u alles op het gebied
van tuinhout, pvc buizen, isolatie,
bouwhout en fundering en alles uit
voorraad leverbaar, hoge kwaliteit
en scherpe prijzen. Mocht iets onverhoopt niet op voorraad zijn, dan is
het binnen enkele dagen aanwezig.
Sinds kort heeft Minco een afdeling
rioleringsmateriaal in het bedrijf opgenomen. Hier vindt u alles op het
gebied van binnen- en buitenriolering, drainage, invoerset, regenwaterafvoer, straatkolken en putten.
Handelsonderneming Minco op De Swadde. (eigen foto)
Op de website PVCafvoer.nl vindt u
tal van voorbeelden, maar persoonlijk langskomen kan
De openingstijden zijn: ma. t/m do. van 8.00-17.00 uur;
natuurlijk ook altijd. U krijgt dan tevens een gratis advies
vr. van 8.00-17.30 uur en za. van 8.00-15.00 uur. Telefoop maat en inlichtingen over de 5% afhaalkorting!
nisch te bereiken op tel. 541440 of 06-15157754.

Deﬁlé legervoeruigen WO II Opbrengst collecte
Op bevrijdingsdag dinsdag 5 mei komt er een deﬁlé
reamafonds
van oude legervoertuigen uit de tweede wereldoorlog
door verscheidene dorpen rondom en door ons dorp.
De verwachte doorkomsttijd door ons dorp is tussen
14.30 en 15.00 langs de route Jeltingalaan, Stationsstraat en de Voorstraat richting Twijzel.

Het begin van de koekoeksklokkenindustrie in het Duitse Zwarte
Woud gaat terug tot in de 17e eeuw. Het was in 1640 dat de eerste koekoeksklok in het Zwarte Woud werd gemaakt. De klokjes van die tijd
waren van eenvoudige kwaliteit. Ze hadden maar één wijzer en hun
betrouwbaarheid was twijfelachtig. Ze werden gemaakt door mensen uit de bergen die geen grond hadden en die in de zomer werkten op boerderijen. Om gedurende de wintermaanden te overleven,
begonnen ze met het vervaardigen van klokjes om de geringe opbrengst aan hun inkomen toe te voegen. De zwartewoudklokjes ontwikkelden zich en de minutenwijzer werd er aan toegevoegd. Vanaf
toen veranderden de wijzerplaten en waren dikwijls van geverfd
hout of ook van geverfd glas. Deze klokjes zijn snel over de hele wereld bekend geworden door hun schappelijke prijs en hun sterkte. Er
werd een wedstrijd georganiseerd onder de makers om de vorm van
de behuizing van de klokjes te vernieuwen. Die werd gewonnen door
Friedrich Eisenlohn, die ook de spoorweg van Baden-Württemberg
bouwde, met een koekoeksklok waarvan de vorm nog steeds gangbaar is. Het eerste koekoeksklokje werd gemaakt door Franz Anton
Ketterer in het dorpje Schonwald, dichtbij Triburg, in het Zwarte
Woud. Ketterer slaagde er als eerste in de koekoeksroep te imiteren
met twee fluitjes die een verschillende toon voortbrachten. Aanvankelijk wilde hij een hanenkraai laten horen, maar dat lukte niet. Hij
heeft het vereenvoudigd en kerkorgels hebben hem geïnspireerd.
Het was tijdens de winter van 1796 dat deze eenvoudige kunstenaar
dit eerste klokje op beeldhouwkundige wijze fabriceerde om het cadeau te doen aan de burgemeester, de graaf Hanspeter Waldoffer.
Dit klokje had direct succes. In korte tijd werd hij overspoeld met
orders. De koekoeksklokkenindustrie was geboren. Amper 12 jaar na
de fabricage van het eerste klokje, in 1808, telde het dorp Schönval
en de omliggende plaatsen een belangrijk broederschap van 680
koekoeksklokkenbouwers. Vandaag kost een authentieke koekoeksklok, gemaakt door een kunstenaar van het Zwarte Woud, rond de €
800,-. Voor sommige klokjes wordt dikwijls nog meer gevraagd. Hoe
herkent men een echte koekoeksklok uit het Zwarte Woud? Hij doet
zijn werk alle uren, spreidt zijn vleugels en laat zijn ‘ koekoek’ horen.
U kunt er honderden zien in Furtwangen bij Baden-Württemberg in
het Zwarte Woud, alwaar men ook de wereldberoemde koekoekswals in diverse variaties kan beluisteren.

De collecte voor het reumafonds heeft dit jaar in Buitenpost het prachtige bedrag opgebracht van € 3455.
Dit was 140 méér dan in 2014! Alle collectanten en
gevers hartelijk dank!

Workshop gezond en lekker koken
met kruiden uit eigen tuin
Dit seizoen organiseert De Kruidhof samen met cadeauwinkel Op ‘e Stâl
en voedingsconsulente Anneke van Fit & Gezond een aantal verrassende
kookworkshops met kruiden. Op vrijdag 24 april is de eerste workshop
Lentekoken. Gezond en lekker koken met verse kruiden en streekproducten is de rode draad van deze serie kookworkshops die zowel los als opeenvolgend te volgen zijn. Opgave is mogelijk via: opstal@waddengoud.nl. Alle
informatie en prijzen vindt u op: www.dekruidhof.nl en www.opstal.nl.

Keunstkrite website nu ook .frl
“De Keunstkrite is een tweetalige organisatie met een Friese naam, maar
biedt haar informatie tot nu toe vooral in het Nederlands aan. Dat is nooit
de bedoeling geweest, maar heeft een praktische reden. De vrijwilliger
die de teksten verzorgd is Nederlandstalig en het is veel werk om die
teksten over te zetten naar het Fries. Dat wordt incidenteel wel gedaan,
maar zou natuurlijk een structureel karakter moeten hebben.”, aldus de
woordvoerder. De Keunstkrite gaat vanaf mei alle informatie ook Friestalig
aanbieden en heeft daarvoor een vaste vrijwilliger beschikbaar gekregen.
“Als uitdrager van het Culturele Erfgoed van Noordoost Friesland is tweetaligheid gewoon een must. Het Friestalige domein is daarom tamelijk
vanzelfsprekend. Stukje bij beetje pakken we de externe communicatie
aan. We hebben nog een vacature voor iemand die de website wekelijks
bij wil werken. We krijgen enorm veel aanbod van leuke activiteiten in de
regio, en om de site actueel te houden moet je wat tijd investeren. Alle
teksten worden ook hier tweetalig ingevoerd en dan ben je snel een paar
uurtjes zoet. Op dit moment tellen we 42 vrijwilligers die allemaal hun
eigen taken hebben in het bestuur of in de werkgroepen. We zijn onder
andere druk met het Rondje Kunst(zinnig), de Kunstmarkt, de exposities
en het voorbereiden van lesmateriaal voor scholen. Daar kunnen we best
nog wat hulp bij gebruiken, dus bij deze meteen een oproepje!” Stichting
Keunstkrite Twizel werd opgericht in 2009 en verzorgt een deel van het
kunstzinnige en culturele aanbod in de gemeente Achtkarspelen.

Complete boxspring Issy
bestaande uit: 1x hoofdbord Issy, 2x boxspring
30cm vlak, 2x potenset, 2x pocketveringsmatras
7-zones, 1x topdekmatras HR-schuim 160x200 cm

€ 1.999,-

DroomDomein is de beste slaapformule van Nederland. Zij staat voor uitstekende kwalteit voor direct
de beste prijzen op het gebied van boxsprings, ledikanten, linnenkasten, matrassen, bedtextiel en bedbodems.
Ledikant Oppland
Robuust eiken in de kleur
Rhino. In diverse maten
en uitvoeringen leverbaar.
Zoals afgebeeld 180x200 cm

Schuifdeurkast Imbrinis
Leverbaar in diverse kleuren,
breedteen hoogte maten.
Exclusief verlichtingen spiegel
die zijn tegen een kleine
meerprijs leverbaar v.a.

€ 799,-

€ 429,-

Nachtkastje
Met 1 lade

€ 199,-

Dekbedovertrek Dreamer
100% Katoen in diverse keuren en
in drie maten leverbaar,
140x200 cm

Complete boxspring Phoenix
Bestaande uit: hoofdbord, 2x
boxspring basic 20 cm bies, 2x
pocketveermatras, 1x topper en
1x potenset. V.a.

€ 1.899,-

€ 39,95

H 197 cm

H 223 cm

H 235 cm

B 151 cm

v.a. 429,-

v.a. 489,-

v.a. 519,-

B 181 cm

v.a. 489,-

v.a. 499,-

v.a. 549,-

B 201 cm

v.a. 499,-

v.a. 529,-

v.a. 569,-

B 225 cm

v.a. 559,-

v.a. 589,-

v.a. 629,-

B 250 cm

v.a. 569,-

v.a. 599,-

v.a. 649,-

B 280 cm

v.a. 579,-

v.a. 619,-

v.a. 669,-

B 300 cm

v.a. 619,-

v.a. 659,-

v.a. 699,-

B 350 cm

v.a. 819,-

v.a. 859,-

v.a. 919,-

Dekbed Klimaat 6
Prachtig syntetisch 4-seizoenen dekbed.
Anti-allergisch en in vele afmetingen leverbaar.
140x200 cm

15% KORTING

€ 69,95

op de gehele
collectie van Tempur®
Vraag naar de voorwaarden

€ 39,95

Donsen hoofdkussen Natuur 6
Comfortabel hoofdkussen voor een gezond
en verantwoord slaapklimaat

Voorstraat/Irenestraat, BUITENPOST (0511) 54 44 44
www.kapengawonen.nl
Maandag t/m donderdag 09.30 - 18.00 uur • vrijdag 09.30 - 21.00 uur • zaterdag 09.30 - 17.00 uur • zondag gesloten

