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Open dag bij de Swadde Ikker

Op zaterdag 22 augustus was er een open dag bij de volkstuin de Swadde Ikker. Een wandeling langs de tuinen van de leden van de vereniging
was mogelijk in combinatie met een speurtocht/ quiz. Omdat deze open dag een onderdeel was van de fietsroute van het Brommelsfestijn, kon
uitgerust worden onder het genot van een drankje en een hapje. De hapjes waren gemaakt van onder andere biologische geteelde groente en fruit
van de volkstuin.

Va n d e re d a c t i e Ontwikkelingen rond nieuw zwembad komen in belangrijke fase
Terug

In het juninummer luidde de kop
van het artikel van de redactie:
Even weg. U, die dit leest, bent wellicht even weg geweest om vakantie
te vieren. Er zullen ook lezers zijn die
om een of andere reden niet op vakantie waren. Die hebben de feestweek dan in ieder geval niet gemist.
Hopelijk gaven bepaalde onderdelen van het programma enig vakantiegevoel. Je bent toch even de deur
uit en je kunt je gedachten even verplaatsen oftewel de vrije loop laten.
We konden tussen 30 juli en 5 augustus er gemakkelijk even op uit, omdat de weersomstandigheden gunstig waren. Het was een zonovergoten feestweek. Een woord van dank
is op zijn plaats richting feestweek-,
paardenmarkt-, paardensport- en
alle andere commissies en buurtverenigingen, die hun straat versierd en verlicht hadden. Ook nogal
wat Buitenposters hadden hun tuin
extra mooi gemaakt. Het was in alle
opzichten een kleurig en fleurig geheel. Is zo’n week voorbij dan loopt
ook de vakantieperiode op zijn laatste benen en moet er weer gewerkt
worden of andere bezigheden gaan
beslag op ons leggen. Dat geldt ook
voor ons als redactie. Het augustusnummer riep om invulling en dat
dwong de redactie tot reactie. In
de vergadering op 11 augustus hebben we afscheid genomen van onze
correspondente c.q. interviewster
Ineke Mooiweer. Het bewijs daarvan blijkt uit een foto elders in dit
blad. De afgelopen maanden liet
De Binnenste Buiten Post zich met
20 pagina’s vrij gemakkelijk vullen.
Het juninummer zelfs met 24 bladzijden. Wij gaan er graag vanuit dat
dit ook de overige maanden van
2015 het geval zal zijn.

Een half jaar geleden berichten wij in ons februari-nummer over de
plannen van Stichting Zwembad de Kûpe om een nieuw zwembad
te bouwen in ons dorp. Het huidige bad kan niet meer aan moderne
eisen voldoen en zal over enkele jaren moeten worden afgebroken.
Men is daarom al vanaf de oprichting van de Stichting bezig met
het noodzakelijke denkwerk voor de nieuwe voorziening. Wij vroegen voorzitter Bothilde Buma naar de vooruitgang en het blijkt dat
binnenkort concrete plannen kunnen worden gepresenteerd en
begonnen kan worden met de volgende stap: het vinden van de
benodigde ﬁnanciering.
In een eerste studie was het de
werkgroep, die zich met de oprichting van de Stichting bezig heeft
gehouden, al duidelijk dat er alleen
toekomst voor een nieuw zwembad is als gekozen wordt voor een
radicaal andere benadering van
de bouwwijze. Om een nieuw gebouw te kunnen exploiteren moet
er gekozen worden voor multifunctionaliteit, efﬁciëntie en innovatie. Het gebouw zal niet alleen
zwembad moeten zijn, maar ook
andere gebruikers onderdak bieden
waardoor voorzieningen gedeeld
kunnen worden. Er moet een oplossing gevonden worden voor het
kostbare hoge energie-verbruik en
door te kiezen voor een radicaal andere manier van bouwen moet het
gebouw ook toekomstbestendiger
zijn.
Samenwerking als sleutel
Bothilde benadrukt dat de plannen
erg ambitieus zullen klinken maar
bloedserieus en niet minder realistisch zijn: “Vaak trekken mensen
eerst hun wenkbrauwen op als
ze van onze plannen horen, maar
draaien vaak snel bij als ze horen
wat we willen gaan doen. Als eerste hebben we de keuze gemaakt
om zoveel mogelijk partners in het
plan te betrekken. Samenwerking
met sporthal de Houtmoune is

een belangrijk onderdeel van ons
plan. Ook praten wij al langer met
fysiotherapie Buitenpost en bewegingscentrum Switte. Verder willen
wij in het nieuwe gebouw het bad
boven de grond plaatsen, zodat het
pand later ook voor een andere bestemming geschikt zal blijven. Als
laatste en niet minst belangrijke
hopen wij dat het mogelijk zal zijn
om een data-centrum in de kelder
te huisvesten. De computers daarvan produceren veel warmte en in
combinatie met de warmtelevering
door onze buur Essentra zou dit ideaal voor de verwarming van het bad
zijn. Er zal een complex moeten
komen waar al deze onderdelen in
kunnen passen en daardoor wordt
het al met al een groot en uitdagend miljoenenproject.”

Bothilde Buma. (eigen foto)

Zwembad Blokweer in Alblasserdam dat in 2014 haar deuren opende is door het boven
de grond gepositioneerde bad extra hoog. (eigen foto)

Alblasserdam als voorbeeld
De werkgroep die zich bezighield
met de oprichting van de Stichting
keek twee jaar geleden naar een
pas gebouwd zwembad in Alblasserdam als voorbeeld van hoe zo’n
nieuw concept er uit kan zien. De
voorzitter vertelt erover: “De bouwwijze van het bad blijkt zeker een
succes. Ondertussen past men
het ook elders toe en het sterkt
ons vertrouwen erin. De huidige
werkgroep, met daarin ondermeer
als belangrijke doeners en denkers
Lammert Baas, Jack Hoving en
Jan-Willem Sietsma, is nu bezig alle
opties uit te denken en door te rekenen. Zo rond november zullen de
eerste concrete plannen worden
gepresenteerd.”
Financiering grote klus
Het belangrijke voorwerk is dan gedaan en dan moet de ﬁnanciering
rond worden gemaakt. Dit wordt
een grote klus. Buma: “Wij hopen
dan aan te kunnen tonen van welk
groot belang voor de leefbaarheid
een zwembad is. Voor Buitenpost
en de gemeente maar zelfs ook voor
de regio. Onze klanten komen van
heinde en verre door onze reputatie

op het gebied van zwemonderwijs.
Verder willen wij door de inrichting
van bad het recreatieve gebruik vergroten. Wij hopen dat gemeente
en provincie overtuigd zullen raken
van de grote kansen die dit nieuwe
bad zal bieden en daarop willen insteken. Maar wij zoeken uiteraard
ook naar zakelijke partners, zoals
zorgverzekeraars. Ook speuren we
intensief naar ﬁnanciering door middel van subsidies en sponsoring.
Het is een grote opgave maar ik
ben ervan overtuigd dat onze plannen realistisch en haalbaar zijn. Als
ik die mening niet zou hebben, dan
zou ik niet eens hieraan begonnen
zijn!”
Veel enthousiasme
“Zonder het enthousiasme van iedereen die bij het project betrokken
is, zou het allemaal niet mogelijk
zijn”, vertelt Bothilde verder, “De
inzet van het betaalde personeel,
maar ook de onmisbare vrijwilligers
die veel van het werk in en om het
bad op zich nemen, is geweldig.
Het zorgt voor de juiste sfeer om
dit aan te gaan. Wij gaan er voor om
dit plan te laten slagen!”
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M el d p unt Cul ture el
> Expositie Brei Werk vanaf in gemeentehuis

Van 12 september tot 8 januari worden antieke en oude breiwerken tentoongesteld in het gemeentehuis in Buitenpost. Daaromheen worden
allerlei activiteiten georganiseerd, zoals een breicafé met workshops en
demonstraties, een sokkenwaslijn en een bezoek aan het Fries Museum,
waar vanaf oktober ook een tentoonstelling over Breien is te zien. Voor het
inrichten van de expositie in het gemeentehuis worden nog antieke of ouderwetse breiwerken in bruikleen gezocht. Dit mogen kledingstukken zijn,
merklappen, gebruiksvoorwerpen, dekens, et cetera. Daarnaast worden er
breisters gezocht die sokken willen breien voor de waslijn en het breicafé op
12 september (ook in het gemeentehuis). Ook materiaal dat te maken heeft
met breien, zoals breiboeken, bijzondere naalden, breikokers en dergelijke
worden op prijs gesteld. Meer informatie over bruikleen en activiteiten bij:
info@keunstkrite.nl of Greetje Haagen van Haagen Hobby.

> Muziekinstrument leren bespelen?

Op 31 augustus starten de lessen weer bij cultuurcentrum de Wâldsang.
Bevoegde docenten staan er garant voor muzieklessen aan jong en oud.
Er is volop keuze: piano, gitaar, viool, ﬂuit, accordeon, zang, drums, trompet, keyboard en meer. En wat te denken van rocken in een popband,
zingen in een koor of spelen in een blazersgroep? Er is volop gelegenheid
om samen met anderen muziek te maken! En op de georganiseerde concerten kan iedereen van zich laten horen. Ook zijn er andere lessen, zoals
dans, fotograﬁe en theater. Meer weten en/of aanmelden? Bezoek onze
website www.cultuurcentrumdewaldsang.nl en volg ons op Facebook.

> Popkoor Akkoord van de partij op korenmiddag

Tijdens de 2e editie van dit korenfestival op zaterdag 19 september zullen weer diverse koren hun muzikale zangtalenten ten gehore brengen,
waaronder een drietal optredens van popkoor akkoord o.l.v. Sietske Smid
uit Surhuizum. De opening van het festival is om 13.00 uur, waarna de
optredens plaats zullen vinden op de terrassen van de plaatselijke horecagelegenheden. De entree is gratis. Meer informatie over popkoor Akkoord
kunt u vinden op de website: www.popkoor-akkoord.webs.com.

> Salsa/Latin for kids

Vind je dansen leuk en houd je van muziek? En lijkt het je leuk om salsa en
andere latindansen te leren? Zit je in groep vijf of hoger? Doe dan mee aan
de gratis proeﬂes op woensdagmiddag 2 september om 15.00 uur. Wil je
meedoen, dan graag even opgeven via de mail: hildansa@outlook.com,
facebook: facebook.com/hildansa, of telefoon: 06 27263545.

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

Stilte en ontmoeten
Stilte, je verlangt er soms naar. Even terugtrekken uit de drukke wereld
en niets hoeven. Vaak blijft het bij een verlangen naar en lukt het niet om
vorm te geven aan je behoefte aan stilte. Daarom deze uitnodiging om je
in stilte terug te trekken, samen met ons. In een groepje op jezelf. In een
warm houten kerkje, waarin de traditie van bezinning en bezieling al jaren
wordt geleefd en voelbaar is. Je bent van harte welkom op donderdagavond 24 september. We komen dan om 19.30 uur samen in dit kerkje
aan de Julianalaan 12A in Buitenpost. We volgen het ritme van stilte in de
vorm van een korte meditatie. Na de meditatie is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Voor kofﬁe en thee wordt gezorgd. Ga je liever je eigen
weg, dan verlaat je het kerkje in stilte. Graag tot 24 september.

D e foto

Afscheid van Ineke Mooijweer als correspondente
Op dinsdagavond 11 augustus
heeft de redactie van ons dorpsblad met een bloemetje en een
cadeaubon afscheid genomen van
correspondente Ineke Mooijweer.
Ineke heeft een kleine vijftien jaar
bijdragen geleverd voor deze krant.
De laatste pakweg twaalf jaar met
de vaste maandelijkse bijdrage Inspiratie. Voor deze rubriek heeft ze
zo’n honderdvijftig dorpsgenoten
geïnterviewd over hun hobby. Ze
vond het nu tijd worden om het
stokje aan iemand anders over te
dragen, Karin van IJsseldijk, die
met nieuwe ‘inspiratie’ de rubriek
zal voortzetten. Wij als recatie willen Ineke langs deze weg nogmaals
hartelijk bedanken!

Voorzitter van de redactie van De Binnenste Buiten Post Wim Ausma overhandigt Ineke
Mooijweer een boeket en cadeaubon.(foto: Hielke Boorsma)

Verandering bij tandartspraktijk de Groenkamp
Na (meer dan) tien jaar bij ons in de
praktijk werkzaam te zijn geweest
gaan Sander en Sascha Perk (zie
foto hiernaast) ons helaas verlaten.
Zij hebben een praktijk overgenomen en zullen vanaf 1 oktober
werkzaam zijn in hun eigen praktijk
in Drenthe.
Wij hebben twee ervaren tandartsen gevonden, die met ingang van
1oktober/1november ons team
komen versterken: Judith van der
Noord-Hoogstins en Liesbeth Cazemier.
Judith van der Noord-Hoogstins
(zie foto hiernaast) is in 2006 afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit
in Groningen. Zij is momenteel
werkzaam in een tandartspraktijk
in Groningen en in verpleeghuis
Bertilla te Drachten. Judith woont
in Buitenpost en gaat aan de slag
op maandag, dinsdag en vrijdag.

Liesbeth Cazemier (foto hierboven) is in 2009 afgestudeerd, ook
aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Momenteel werkt zij in twee
tandartspraktijken in Winsum (Gr.).
Liesbeth woont in Groningen en
blijft twee dagen in Winsum werken. Op maandag en woensdag
komt zij bij ons werken.
Kijk voor meer informatie of voor
het maken van een afspraak op
www.tandartsevdwal.nl

Programma 2015-2016 Koninklijke NVVH Buitenpost e.o.
De bijeenkomsten worden gehouden in De Schakel aanvang 19.45 uur behalve de nieuwjaarsvisite op 6 januari,
die begint om 10.00 uur ’s ochtends. Inlichtingen kunt u inwinnen bij mevr. A. Lammerts, tel. 541327.
Datum:
15 september
20 oktober
24 november
15 december
6 januari
19 januari
16 februari
19 april

Spreker:
mevr. H. Kloosterman-Combs, Twijzel
dhr. J. Klimstra, Broeksterwâld
dhr. B. Bilker, Kollum
programma nog niet bekend
mevr. Gerda Postma, Buitenpost
mevr. Wieny Toren, Bergum
Donna en Tjisse, (Binnenmarkt) Buitenpost
Oudega & de Groot met muziek

Excursies:
9 september
16 november
26 januari
11 maart
mei

Rondtrip Centrale As (opgave vóór 2 september)
Bakkerij van der Bijl, Kollum
De Veilige Veste, Leeuwarden
’t Oude station, Zuidbroek
Chocoladefabriek, Achlum

Onderwerp:
Kunst en kunstgeschiedenis
Sibbeltsje út Bûtenpost
Marijke Meu
Midwinterviering
Nieuwjaarsvisite
Veiligheid vrouwen
Jaarvergadering
Slotavond

Programma 2015/2016 Fr.C.P.B.
Al onze middagen beginnen om 14.30 in het vereningingsgebouw de Schakel.
10 september: Startmiddag met Gosse en Gryt Ytsma (Bedevaart naar Santiago de Compostella.)
24 september: Rayonstartavond. Aanvang 19.45 uur vertrek 19.00 uur bij de Schakel. De avond word georganiseerd door de afdeling Buitenpost. Adriana Westra uit Dokkum zal de avond verzorgen met leuke
sketjes.Kosten: € 6,00 en € 1,50 voor meerijders.Het wordt een vrolijke avond.
8 oktober:
Poppenstijn uit Norg. (IJsland in zomerkleuren.) Dit beloofd een kleurrijke avond te worden.
12 november: Ineke Admiraal uit Niezijl. (Ze werkte als buitengewoon ambtenaar van de Burgelijke Stand.)
19 november: Uitje. Dit keer blijven we in de buurt, we gaan naar slagerij v.d. Bijl en wat we daar allemaal gaan
doen is nog een verrassing. Het is ‘s avonds aanvang 19.30 uur.
17 december: Gezamelijke kerstviering. Het programma is nog niet bekend. De kosten zijn wel bekend, de
entree is € 5,00.
14 januari:
Anneke Bosma. (Hoe houden we ons hart gezond.)
11 februari:
Mevrouw.Ypenga uit Harlingen. (Diet Huber en Tutte mei de linten.)
4 maart:
Wereldgebedsdag in de Doopsgezinde Kerk om 14.30 uur.
10 maart:
Anneke Leijendekker uit Joure. (Sketsjes. Het programma heet “Seike ût de Skipsleat”.)
14 april:
De heer J. Fennema uit Blija. (Diapresentatie van de Waddenzee.)

Donderdag 27 augustus werd ons dorp getroffen door een enorme hoosbui, die zo’n
anderhalf uur duurde. Op diverse plaatsen in ons dorp kon het water niet wegkomen
en ontstonden er ware ‘zwembaden’. Dit was onder meer op het parkeerterrein van de
Coop en de Lidl en ook op het industrieterrein ter hoogte van Wiersma Autobedrijf en
Switte. Zelfs ﬁetsers kregen hier natte voeten! Hierbij een foto die de redactie ontving.
Hoog water bij het platte bruggetje over de waterpartijen langs de westelijke rondweg.
(foto: Auke Attema)

Het Bestuur:

Hinke van der West (presidente), tel. 542318, e-mail: gvdwest@telford.nl
Willy Stienstra (secretaris) tel. 06 23103124
Lotty de Haan (penningmeester), tel. 544054
Feikje de Haan (notuliste), tel. 541938
Rennie Ytsma, tel. 06 38317014

Al gelezen?

™

> Het is binnenkort wellicht mogelijk om een
OV-ﬁets te huren op het stations in Buitenpost. Het station wordt de komende twee jaar
grondig gerenoveerd. Het plein en de Stationsstraat worden opnieuw ingericht en er komen
extra parkeergelegenheden aan de noordzijde.
Ook krijgen de ﬁetsenstallingen aan de noorden zuidzijde meer capaciteit en komt er een
voetgangersbrug. Voordat de OV-ﬁetsplannen concreet vorm krijgen, wil de gemeente
weten hoeveel belangstelling er is.
> De Commissie Dierenweide Buitenpost
krijgt van het college van B&W van Achtkarspelen toestemming om op een perceel aan
de Akkelei een dierenweide op te starten. Vrijwilligers zullen er verschillende diersoorten
verzorgen. Rond de weide zal een hekwerk
van minimaal 1,80 meter worden geplaatst,
evenals een kapschuur, die zal dienen als
onderdak en beschutting van de dieren en
als opslag voor materiaal. Het is de bedoeling
dat de mensen de dieren kunnen bezichtigen
vanaf het voetpad buiten het terrein en dus
niet dat de bezoekers op het terrein kunnen.
De Commissie Dierenweide gaat de grond
huren van de gemeente.
> De gemeente Achtkarspelen wil dat alle
kinderen meekunnen doen aan activiteiten op
het gebied van onderwijs, sport, cultuur en ontspanning. Om te voorkomen dat kinderen niet
meekunnen doen heeft de gemeente een
Topregeling ontwikkeld. Dit staat voor Talent
Ontwikkeling en Participatieregeling. De regeling zorgt ervoor dat kinderen van 4 tot 18 jaar
met ouders met een minimum inkomen een
ﬁnanciële impuls krijgen. Het geld gaat niet
naar de ouders maar rechtstreeks naar de
sportvereniging.
> Essentra Extrusion aan de Beatrixstraat in
Buitenpost heeft concrete plannen om een
gedeelte nieuwbouw te plegen op de huidige
locatie. Het voorste gedeelte wordt gesloopt
en daarvoor komt een nieuw en modern
gebouw in de plaats. Daarnaast is Essentra
Extrusion druk doende om de omwonenden
het naar de zin te maken door in te zetten op
moderne en geluidsvriendelijke apparatuur.
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Winterprogrammering 2015-2016
Ook in onze plaatselijke theaters is er volop te genieten. Met trots presenteren ook wij ons programma. Voor uw agenda:
Donderdagavond 8 oktober 2015 - café The Point: Jan Arendz en Marijke Geertsma vertellen in hun programma Sterk Staaltsje de nodige sterke
verhalen aan de bar van het café. Dit allemaal in het Fries.
Zondagmiddag 15 november 2015 - zaal The Point: Inez Timmer brengt
een prachtig verhaal over het beroemde lied Lili Marleen van de Duitse
zangeres Lale Andersen in het programma Op alle Fronten.
Zondagmiddag 20 december 2015 - Mariakerk: kerstconcert van Popkoor Akkoord uit Surhuizum en omstreken.
Zondagmiddag 17 januari 2016 - café The Point: kroegconcert met Folkert Hans Talsma.

Zondagmiddag 14 februari 2016 - zaal The Point: Valentijnsconcert met
Gurbe Douwstra, Piter Wilkens en Marcel Smid.

COLOFON
Jaargang 16, nr. 9, augustus 2015
De Binnenste Buiten Post is een uitgave van de Stichting Dorpsblad ‘De
Binnenste Buiten Post’.

tel. 541658
tel. 06 40013382
tel. 06 28113411
tel. 541322
tel. 540014
tel. 544988
tel. 543948

Correspondentie:
redactie.bibupost@gmail.com
Kopij:
De kopijbus bij ‘The Readshop’ of via
e-mail: bibupost@gmail.com
Website: www.binnenbuitenpost.nl
Advertentieacquisitie:
Inlichtingen over advertenties: Ursula
Groenhart, tel. 06 48939919, e-mail:
ursulagroenhart@upcmail.nl
Bezorging:
Vragen en klachten over de bezorging:
Piet Pettinga, tel. 540014/06 12325671,
e-mail: p.pettinga8@chello.nl
Druk:
Hoekstra Krantendruk Emmeloord
Zet- of drukfouten voorbehouden.
Exemplaren zijn ook af te halen in
The Readshop, It Koartling en
de bibliotheek.
Kopij graag getypt of via e-mail aanleveren, maximaal ongeveer 150 woorden. De redactie kan geen garantie
geven dat kopij wordt geplaatst. Zij
behoudt zich het recht voor ingezonden stukken redactioneel te wijzigen
of niet te plaatsen. Anonieme stukken
worden niet geplaatst.
Kopij voor het volgende nummer inleveren voor 18 september 2015.
De volgende editie verschijnt
in week 40 van 2015.

PBB Van de bestuurstafel...
augustus 2015

De scholen zijn nog niet begonnen, maar op een mooie zomerwavond
vergadert het bestuur van Plaatselijk Belang Buitenpost toch al weer
in ’t Koartling. Ook de beheerders zijn nog met vakantie, dus we redden
onszelf. We kijken even terug op hoe het vorig seizoen is geëindigd: het
dorpbezoek van B&W aan ons dorp is naar tevredenheid verlopen. Wel
zijn de plannen voor de Poiesz nog steeds niet duidelijk, daar gaan we
achteraan.
Het dorp opfleuren met bloembakken is met dank aan onze bloemisten
ook weer mooi gedaan. In tegenstelling tot andere gemeenten die vinden dat hun dorpen er aantrekkelijk uit moeten zien voor toeristen en
natuurlijk ook voor de bewoners zelf, vindt onze gemeente dat niet tot
hun taak behoren. Als je bijvoorbeeld in Leeuwarden ziet hoe prachtig
de aankleding met bloembakken kan zijn, dan is het erg jammer dat de
gemeente dit niet tot haar taak rekent en ook nog leges vraagt voor het
aanbrengen van bloembakjes aan de lantaarnpalen in de Kerkstraat.
Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor het groenonderhoud. Het is al vaker
gezegd, dat het geen gezicht is hoe nu het openbaar groen wordt onderhouden. Het levert wel geld op, maar het is je onterecht rijk, of minder arm rekenen, zoals een bestuurslid opmerkt. Het kost immers aan
de andere kant geld voor uitkeringen. We hadden op onze oproep van
de vorige keer dan ook veel reacties verwacht over ons standpunt ten
aanzien van het openbaar groen, maar we kregen slechts een e-mail en
een mondelinge reactie. Dat maakt ons niet sterk in ons verhaal naar
de gemeente. Nu ook de perken worden vervangen door grasveldjes, en
meer mensen zien hoe mooie rozenstruiken zomaar worden vernietigd, kunnen we misschien toch nog meer steun van de bewoners van
Buitenpost verwachten? Voorlopig besluiten we om hierop geen actie
meer te ondernemen.
We hebben een brief ontvangen met een goed onderbouwde voordracht voor iemand die een Brims verdient. U weet het misschien wel,
de Brims is een huldiging van PBB voor iemand die zich op bijzondere
wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor ons dorp. Iedere bewoner van
Buitenpost kan iemand voordragen die in zijn/haar ogen in aanmerking komt voor de Brims. Het bestuur kiest uiteindelijk en onze voorzitter reikt op de jaarlijkse ledenvergadering de Brims uit.
U hebt kunnen lezen dat er vergunning is gegeven voor de dierenweide.
Nu zal het nieuw gevormde bestuur van de dierenweide op zoek gaan
naar subsidie voor de aanleg van de omheining en andere zaken. Ook
zijn er gesprekken gevoerd met de kwartiermakers voor de zorgcoöperatie, die zeer positief zijn verlopen. Deze twee door ons bestuur genomen initiatieven kunnen binnenkort succesvol zelfstandig functioneren. Een mooi resultaat van onze inspanningen.
Vindt u ook dat Plaatselijk Belang goed werk levert en u wilt ons ondersteunen, wordt dan lid voor maar € 5,00 per jaar. Meldt u aan bij onze
penningmeester via de e-mail: h.j.bergervoet@live.nl of bij onze secretaris: leoniekramer@live.nl.
Namens het bestuur van Plaatselijk Belang Buitenpost,
Marianne Rigter, bestuurslid

Pûpa Pûtata, muziektheater voor
kinderen in De Kruidhof
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2800 exemplaren
verschijnt 11x per jaar
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Piet Pettinga
Cathy Pot
Liesbeth Ribbink
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Woensdagavond 23 maart 2016 - zaal The Point: Tryater speelt de voorstelling Heimwee nei Hurdegaryp.
Woensdagavond 13 april 2016 - zaal The Point: Klaasje Postma vertelt
samen met pianiste Pauli Yap het levensverhaal van de Joodse pianiste
Alice Herz-Sommer. Haar motto was Life is beautiful, tevens de titel van
de voorstelling. Deze Friestalige produktie is na De Emigrant en Feteranen
de derde productie van Pier21 die door Maskelyn naar The Point wordt
gehaald.
Na de zomervakantie vindt u nadere info over de programmering en de
kaartverkoop van Maskelyn in de huis-aan-huis-ﬂyer en natuurlijk in De
Binnenste Buiten Post. Uiteraard is alles dan ook na te lezen op onze website: www.maskelynbuitenpost.nl.

Jeugdtoaniel Fryske Krite mei
Jelmar Hoekstra
Hé do! Ja, jij daar. Bisto gek op toanielspyljen? Hou je ervan om in de
spotlights te staan? Soest graach meidwaan wolle oan in fette teaterfoarstelling? Kun je goed dansen, zingen en hou je ervan om in de spotlights te
staan? Dan is dit dyn kâns, de Fryske Krite Bûtenpost wol graach (wer) in
jeugdploech oprjochtsje om in moaie krystfoarstelling mei te meitsjen. Iedereen mag meedoen, Frysk, Nederlands, Engels, Drents of Grunnings...,
maakt niet uit, alles mag!
Fan de hjerstfekânsje yn oktober ôf repeteare we alle wiken op sneintemoarn, dit oan’t de krystfekansje. Fansels ﬁere we ús toanielstik ek op en
dat dogge we op de krystmerke (in lyts foarpriuwke) en op it grutte toaniel
yn The Point yn desimber.
Wolst meidwaan? Dat kin! Geef je op! Doch dit foar oktober. Alle kinderen
tussen de 10 en 16 jaar kunnen zich opgeven. Yn oktober komme we foar
it earst by elkoar om kennis te meitsjen en... ferdiele we de rollen! Lytse
rollen, grutte rollen, rollen mei en sûnder tekst in het Fries of in het Nederlands, rollen dy’t miskien wol sjonge kinne of dûnsje wolle, alles kin! De
kosten binne mar € 50,00. Doch mei en jou dy op! Doen hoor!
Stjoer in mailtsje mei dyn:
namme, leeftyd (en miskien in fotooke, ast dy hast), adres, mailadres en
tillefoannûmmer nei: fryskekritebutenpost@hotmail.nl

Op vrijdag 4 september om
19.00 uur speelt Koas van der
Wal voor het laatst zijn succesvolle voorstelling ‘Pûpa Pûtata’
in de kas van De Kruidhof.
Een muzikaal theater-avontuur
dwars door de lucht tot op de
bodem van de sloot, met swingende dierenliedjes. Bijzonder
is dat hij deze keer de voorstelling in het Nederlands speelt in
plaats van in het Fries. Geschikt
voor kinderen van 6 tot 12 jaar.
Het verhaal
Het rupsje Pûpa Pûtata komt
door een zware wervelwind
midden in het rijke en bontgekleurde waterleven van een
boerensloot terecht. In één
klap is hij afgesloten van de vaste wal waardoor hij niet meer bij zijn eten
kan komen. Hoe overleeft hij in deze vreemde en onbekende omgeving?
In zijn zoektocht naar eten ontdekt Pûpa dat hij anders is. Veel andere dieren vinden hem stom omdat hij er raar uitziet. Pûpa leert snel welke dieren
hem op willen vreten en wat het is om anders te zijn. Heeft hij de moed
om zijn ware kleuren te laten zien?
Jong en oud worden meegenomen op reis langs uiteenlopende onderwerpen zoals: anders zijn, pesten, jaloezie, liefde, in jezelf geloven en leven. De voorstelling sluit aan bij de belevingswereld van het jonge kind. En
dat zowel in beeld als geluid. Na aﬂoop van dit spannende familie-avontuur
wil iedereen nog maar één ding, thuis verder zingen en dansen!
Met fantasierijke decors, karakteristieke stemmetjes, vrolijke muziek, zintuigenprikkelende geluiden, acteren en zang maakt Koas van der Wal visueel en muzikaal theater vol humor, interactie en poëzie. Meer informatie
op www.koas.nl.
De voorstelling duurt ongeveer een uur. Toegangsprijs voor kinderen en
begeleiders € 8,00 p.p. Melden bij de entree van De Kruidhof vanaf 18.30
uur, waarna we met de hele groep naar de kas lopen. Reserveren via
info@dekruidhof.nl is wenselijk maar niet verplicht.
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20 jaar Yoga en Ontspanning in Medisch Centrum
In de eerste week van september starten de yogacursussen in het Medisch centrum in Buitenpost weer.
Het is inmiddels al weer twintig jaar geleden dat hier
voor het eerst yogalessen gegeven werden door Peter Buis. De lessen zijn nog steeds gebaseerd op
drie eenvoudige uitgangspunten: gezonde beweging
– heldere aandacht en diepe ontspanning. In de praktijk blijkt deze combinatie de gezondheid op een goede
manier te ondersteunen.
In alle cursussen die in Buitenpost en Kollum worden
gegeven is diepe ontspanning een essentieel element
in de lessen. Voor iedereen is het belangrijk om voldoende te kunnen ontspannen maar soms verliezen
we dit vermogen geheel of gedeeltelijk. De yoga-oefeningen maken het mogelijk om een diepe ontspanning
te ervaren, iedereen is daar in principe toe in staat.
Vanuit die ontspanning kunnen aandachtoefeningen
worden gedaan die zicht geven op het functioneren
van lichaam en geest. Voor veel mensen betekent dit
dat ze beter om leren gaan met allerlei klachten die
samen hangen met een gebrek aan ontspanning. Niet
alleen ontspanning op het fysieke vlak maar ook psychische en emotionele spanningen kunnen zo op een
andere manier worden ervaren. Terugkerende stress
en spanning die mensen soms ervaren kan door die
ervaring van ontspanning vaak worden verminderd. En
dan ontstaat er weer ruimte om op een positieve manier richting aan het leven te geven.
Maar de cursus is zeker niet alleen bedoeld voor
mensen die met medische psychische of emotionele
klachten zitten. Iedereen die een manier zoekt om een
goede gezondheid in stand te houden kan baat hebben bij de eenvoudige oefeningen die desgewenst
ook thuis gedaan kunnen worden. Door regelmatig te
oefenen blijft het lichaam ﬁt en verhoogd het de veer-

Dinsdag 18 augustus is begonnen met de sloop van de voormalige VW garage tegenover
het ﬂat aan de professor Wassenberghstraat. (foto’s: Hielke Boorsma)

kracht die nodig is om in het dagelijkse leven optimaal
te kunnen functioneren.
In de yoga oefeningen die in de cursussen gedaan is
er aandacht voor het fysieke welzijn, voor mentale rust
en evenwicht in energie . De adem geeft de oefening
de directe gewaarwording van eenheid van lichaam en
geest. Aandacht voor de stroom van gedachten geeft
inzicht in de manier waarop je functioneert, en hoe je
bijvoorbeeld spanningen vasthoudt en los kunt laten.
De samenstelling van de lessen in de cursussen is afgestemd op de individuen in de verschillende cursusgroepen. Dat betekent dat elke les anders is en dat
de instructies voor alle oefeningen elke keer opnieuw
gegeven worden. Door deze benadering is het mogelijk om de lessen voor iedereen toegankelijk te maken
zonder dat de ‘moeilijkheidsgraad’ van de lessen in de
loop van de cursus hoger wordt. Het is dan ook mogelijk om halverwege de cursus in te stromen en mee te
doen zonder dat de andere cursisten het idee hebben
dat ze ‘opnieuw beginnen’ of dat de nieuwe cursist het
idee heeft dat het te moeilijk of niet te volgen is.
Op maandag 31 augustus worden er in Buitenpost gratis proeﬂessen gegeven. Als u meer informatie wilt of
mee wilt doen met een proeﬂes kunt u zich opgeven
via tel. 06 24965354.
Yogacursus najaar 2015
Maandag 18.30-19.30 en 19.35-20.35 uur van 7 september t/m 14 december (14 lessen).
Donderdag 18.30-19.30 en 19.35-20.35 uur van 10
september t/m 17 december (14 lessen).
Geen lessen in de herfstvakantie op 19 en 22 oktober.
Medisch Centrum De Groenkamp
Groenkamp 1
9285 SZ Buitenpost

Ongestoord praten op de Dag van de Dialoog

Swaddekuier op 5 september
Achteraf bleek het een wijs besluit om de Swaddekuier op 4 juli af te gelasten vanwege de extreme warmte. Maar wat was er al een werk verzet
en al een hoop onkosten gemaakt, maar de organisatie, de sponsors, de
boeren in de omgeving, de muzikanten en de andere vele vrijwilligers hebben het toch voor elkaar gekregen om de tocht ook dit jaar door te laten
gaan. Een groot compliment is op z’n plaats. Alle routes van 10, 20 en 40
km zijn geregeld. Als u nog mee wilt doen? Op de website: www.swaddekuier.nl leest u alles over dit evenement.

Tajefte

door Janne Oosterwoud

“Ik moat dy wat moais fertelle”,
seit se daliks by it earste kopke tee.
“Ik ha in pinfreon! Hjir yn it tehûs
ha se der fan alles fan te sizzen,
mar dêr lûk ik my neat fan oan.” Se
fertelt har ferhaal fan it al lang befreone echtpear. Doe’t dy frou stoar
wie de man har begûn te skriuwen.
“Wy wisten wol dat wy elkoar
graach mochten, mar no hoegden
wy dat net mear achter te hâlden. Ik
hie noait tocht dat dit noch mooglik
wie.” Se hellet in foto fan it kastke.
“Sjoch dit is Sipke”, en har eagen

strielje. In portret fan harsels set se
der njonken op ‘e tafel. “Sa’n foto
hat hy ek fan my. Hoe fynst it?” Ik
kin der net oer út, sa’n prachtich
kado fan it libben. “Wy binne beide
al ienennjoggentich”, seit se, “en
ik bin al seisenfyftich jier widdow.
Is ‘t net in wûnder? Spitich dat er
sa ﬁer fuort wennet. Mar no en dan
bringe de bern ús nei elkoar ta. Dy
ﬁne dan wat oars út en dan ha wy
in skoftke foar ús tegearre.” Mei in
glimk set se de foto’s wer te plak
en jit ús noch ien yn.

‘Zin in leven’ is dit jaar het thema van de Dag van de
Dialoog, vrijdag 13 november in Achtkarspelen. Aan
een dialoogtafel gaan mensen, onder deskundige begeleiding, in gesprek met elkaar. Gewone mensen,
van verschillende generaties, die elkaar misschien wel
eens zien, maar dan niet toekomen aan een echt gesprek. Geen discussie of debat, maar het in wederzijds respect delen van ervaringen, dromen en ideeën.
Achtkarspelen doet nu voor het derde jaar mee.
Twee vuistregels maken het gesprek tot een succes.
Laat OMA thuis: Oordelen, Meningen en Adviezen.
Dat is de belangrijkste tip voor deelnemers aan de
Dag van de Dialoog, deze week overal in Nederland.
Een tweede afkorting om te onthouden is NIVEA: Niet
Invullen Voor Een Ander. Als dit je aanspreekt of uitdaagt, meld je dan aan als deelnemer aan één van de
vele dialoogtafels op vrijdag 13 november. Leer jezelf
en anderen kennen op een onverwachte manier!

Deelnemers kunnen de locatie en het tijdstip van hun
voorkeur kiezen.
• Vrijdagochtend 13 november is het van 09.30 -12.00
uur bij Binnen Markt Kerkstraat 19, 9285 TA Buitenpost en tegelijkertijd bij Lokaal 11, De Voorstreek 13,
9873 PJ Gerkesklooster.
• Vrijdagmiddag van 14.00 tot 16.30 uur is het in Rabobank, De Kolk 37, 9231 CV Surhuisterveen.
• En nog een half uur later, 14.30 – 17.00 uur, in
Haersmahiem, Eringalaan 8, 9285 TR Buitenpost.
• Vrijdagavond van 19.30 tot 22.00 uur is het bij
Frytsjam, De Wedze 22a, 9286 EV Twijzel.
Mis deze bijzondere ervaring niet en stel je plek veilig.
Het aantal deelnemers per tafel is beperkt. Vol is vol.
Meld je direct aan via de website: www.fryslanindialoog.nl of via e-mail: achtkarspelen@fryslanindialoog.nl.
Inlichtingen bij Martje Schuring, tel. 06 11927323.
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Een koster zie je niet, tenzij hij er moet zijn
door Nelleke Kemps-Stam

Johan Vellema is het visitekaartje van de Fonteinkerk

“Slof, slof...! slof, slof! O wee, daar kwam de koster al aansloffen
op zijn grote pantoffels. En hij bromde, hij bromde maar. Hij zag het
biggetje wel lopen; maar die kleine bengels, die kleine deugnieten,
zag hij niet. Waar waren ze toch? O hij zou ze wel vinden hoor... o
en als hij ze had dan zwaaide er wat. Slof, slof..” Er zijn vast wel
oudere lezers die nu onmiddellijk aan het kinderboekVan de boze
koster van W.G. van de Hulst moeten denken. Zouden zulke kosters
nog bestaan? Ik ga het vragen aan Johan Vellema, koster van de
Fonteinkerk.
Een koster (van het Latijn custos =
bewaker), in Kerklatijn ook sacrista
geheten, is een persoon die, al
dan niet bezoldigd, belast is met
de dagelijkse zorg voor het kerkgebouw en het klaarzetten van de
verschillende voorwerpen voor de
liturgische eredienst, zoals het liturgisch vaatwerk of een glas water
op het spreekgestoelte. De functie
van koster bestaat zowel binnen
het katholicisme als het protestantisme. (bron: Wikipedia)
Zeshonderd bazen
Johan is al bijna veertien jaar koster
van de Fonteinkerk. “Voor die tijd
werkte ik bij Super de Boer op de
brood- en vleeswarenafdeling. In
het begin beviel dat prima. Er werd
van alles beloofd, zoals: je kunt
afdelingchef worden. Dat werd
steeds weer op de lange baan geschoven als er een nieuwe bedrijfsleider kwam. Toen er in het kerkblad
een vacature verscheen dat er een
nieuwe koster gezocht werd, heb
ik gesolliciteerd en zo ben ik koster
geworden.” Johan begon met zestien uur per week, maar na de verbouw van de kerk in 2007 was hij
zeven dagen in de kerk bezig. “Dat
ging wat te gek en omdat de vorige
hulpkosteres ermee ophield, heb ik
om een nieuwe gevraagd. Nu is er
een hulpkosteres op woensdag en
donderdag en de rest van de week
ben ik er. Dat is wel stukken beter
geworden.”

ik doorbetaald als ik ziek ben.” Het
kosterschap valt onder de Commissie van beheer, waardoor Johan om
de vier jaar een andere ‘baas’ heeft.
“En dan nog 600 andere bazen
natuurlijk”, zegt hij, “want de een
vindt het koud in de kerk en de ander vindt het weer te warm. Of het
toilet is niet schoon genoeg. Het is
altijd een beetje schipperen.”
Manusje-van-alles
Johan is ook verantwoordelijk voor
de tuin. Dat doet hij niet alleen,
want er bieden zich gepensioneerde vrijwilligers aan die een handje
meehelpen. “Ook als er klussen
zijn in de kerk die ik niet alleen red,
kan ik een beroep doen op kerkleden. Er zijn ZZP’ ers die ik kan vragen als het ergens lekt of het toilet niet goed doorloopt. Hetzelfde
geldt voor het onderhoud van de
kerk. In eerste instantie probeer
ik het zelf op te lossen, anders bel
ik iemand om even mee te kijken.
Het parkeerterrein wordt schoon
gehouden door de overbuurman.
En als groenvoorziening Caparis
er een schaftkeet neerzet, hebben
we afgesproken dat zij de grasstrook voor de kerk maaien. Zo doe
je het een beetje met elkaar.” De
keuken is nog even klein als voor
de verbouwing. “Twee, drie man,
meer kunnen er niet in”,vertelt
Johan. “De afwasmachine die er
kwam, is inmiddels al wel aan vervanging toe.”

Koster Johan Vellema. (foto: Nelleke Kemps-Stam)

gezet. Het bruidspaar heeft er niks
van gemerkt.”
De baas van de kerk
Was vooral in het begin het vergaderseizoen met zijn vergaderingen
de drukste tijd van het jaar, Johan
merkt dat de drukte wel doorgaat.
“De kerk wordt nu ook op verschillende dagen verhuurd aan het consultatiebureau en baby’s hebben
geen vakantie. Begrafenissen gaan
ook altijd door, gemiddeld één per
maand. Er zit nog een gymnastiekvereniging die ademhalingsoefeningen doet en sinds een jaar
wordt hier elke maandag van half
twee tot negen uur ‘s avonds vioolles gegeven. De ouders wachten
meestal hier en drinken een kop
kofﬁe aan de bar en maken een
praatje.” Niet voor niets wordt van
de koster gezegd dat hij het visitekaartje van de kerk is. Johan is alles
behalve een boze koster, want hij
staat overal als vriendelijk bekend.
“Als ik op school kom, roepen de
kinderen altijd ‘Koster!’ Ze hebben
op school het boekje ‘Levend water’ en daar staat ook een hoofdstuk
in over de kerk. Bij de vraag: ‘Wie
is de baas van de kerk?, schrijven
ze allemaal op: ‘De koster’. Ze weten ook waar hier de koekjes liggen
en als ze gevallen zijn of er is iets,

weten ze me altijd te vinden.” Wat
maar weer bevestigt dat de koster
ook een maatschappelijk werker is.
“Jongeren komen soms een half
uur van tevoren aan de bar zitten
om een praatje te maken. Ook als
er geen catechisatie is, komen ze
nog omdat ze iets kwijt willen. Dat
vind ik toch wel heel bijzonder.”

Huis van God
“Een koster zie je niet, tenzij hij er
moet zijn’, is Johans motto.” Hij zal
nooit een vergadering de deur uitkijken. “Pas als het klaar is ga ik de
zaal in om op te ruimen, en niet als
de eerste naar buiten komt.” Door
de jaren heen weet hij ook met las-

tige kerkmensen om te gaan, maar
zijn trucjes verklappen we niet. Het
kostersgezin heeft een eigen plek
achter in de kerk, zodat Johan het
overzicht over de kudde heeft. Een
eenling binnen de gemeente voelt
hij zich niet.”’s Ochtends heb ik
hier stamgasten die een praatje komen maken en een bakkie doen.”
Johan heeft dit nog nauwelijks gezegd, of een van de stamgasten
komt binnenwandelen met zijn
hond. Als hij ziet dat ik met Johan
in gesprek ben, verlaat hij de kerk
weer, maar niet voordat de hond
zijn koekje heeft gekregen.
Voor de een is het kerkgebouw
een plek waar mensen samenkomen om de erediensten te vieren,
anderen noemen het Gods huis.
“Ik zie het niet alleen op zondag als
het huis van God, maar elke dag. Ik
ben niet alleen op zondag christen,
maar dat ben je elke dag. Als hier
mensen voor het consultatiebureau
komen, dan zijn ze altijd nieuwsgierig naar het kerkgebouw. Dan grijp
ik mijn kans om te vertellen hoe het
hier gaat en wat we hier ‘s zondags
doen en doordeweeks. Ik zie het
wel echt als het huis van God. Daar
houd ik ook rekening mee met het
verhuren van het gebouw: een discoavond zul je hier niet vinden.”

De Fonteinkerk aan de Bernhardlaan. (foto: Nelleke Kemps-Stam)

In eerste instantie koos Johan voor
dit beroep om bij de supermarkt
weg te komen en uit te kijken naar
iets anders. “Maar toen ik eenmaal
als koster aan de gang ging, vond ik
het prachtig. De omgang met mensen, de vrijheid die je hebt, de verscheidenheid aan werk. Omdat er
geen opleiding voor koster bestaat,
heb ik via het CGMV een deskundigheidscursus voor kosters gedaan.
Daar heb ik een soort basistraining
gehad. Je leert hoe je met mensen
om moet gaan, hoe je gesprekken
voert, hoe je met baldadige jeugd
omgaat, de hygiëne in de keuken,
de veiligheid en onderhoud van de
geluidsinstallatie en dat soort dingen. Ik ben ook lid van de vakorganisatie CGMV die een afdeling voor
kosters heeft met een eigen CAO.
En er is altijd nog het Steunpunt
Kerkenwerk voor het personeelsbeleid. Zo is er nu ook een pensioenregeling voor kosters en word

Een koster is er niet alleen voor het
schoonhouden van de kerk. Hij is
ook: gastheer, cateraar, jeugdwerker, technicus, toezichthouder en
luisterend oor. “Johan ziet zichzelf
dan ook als een manusje-van-alles.
“Eigenlijk doe ik niets met tegenzin”, antwoordt hij desgevraagd.
“De mindere klusjes zijn wanneer
iemand overgeeft of in de wc poep
ligt op een plek waar het niet hoort.
Het mooist vind ik de gesprekken
met mensen. En als een begrafenisdienst goed verloopt en mensen
hier nog even kunnen napraten,
dan heb ik ook een goed gevoel.
Dan sta je heel dicht bij de mensen.
Je maakt veel persoonlijke dingen
met de mensen mee, zoals het dopen van een kindje, een trouwerij
of een begrafenis. Een keer was ik
vergeten het knielbankje voor het
bruidspaar neer te zetten, maar na
een wenk van de dominee onder
het gebed heb ik het er gauw neer-

D e n atuur foto
(advertentie)

Langs het Ottevangerpaad was in eind augustus een ware explosie aan stinkzwammen
waarneembaar. Een prachtig gezicht maar bepaald geen lust voor de neus, de zwammen
deden hun naam eer aan. (foto: Roel Timmermans)

Erkend installatiebedrijf voor:
• gas, water en sanitair

• databekabeling

• zink- en dakdekkerswerk

• ontwerp badkamer

• electrotechniek

• centrale verwarming

• ventilatie

• energie-zuinige ketels

• airco

• zonnepanelen

Voorstraat 25 • 9285 NN Buitenpost • Telefoon 541756
Fax 544361 • e-mail: mail@bremerinstallaties.nl
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Insp ir atie door Karin van IJsseldijk

Elke zichzelf respecterende krant heeft een strip

Hoe begon het, een paar jaar geleden. Op de peuterspeelzaal maakte
David al opvallend mooie tekeningen. En hij tekent graag, geen wonder. Het zit in de familie. Zijn betovergrootvader tekende destijds al
heel goed, hij tekende vooral in 3D.
Ook zijn beide pake’s en vader kunnen goed tekenen. En David leest
heel graag en meest strips. Donald
Duck, Suske en Wiske, de boeken
van Geronimo Stilton. Vooral de
strips van Garﬁeld (Jim Davis) hebben hem geïnspireerd. Over Garﬁeld heeft David ook al eens een
spreekbeurt gehouden. Deze combinatie was het begin. Hij tekende
een poppetje en een poppetje met
een koptelefoon op. Teo en Leo
waren geboren.
Nu tekent hij elke maand een
nieuw avontuur van Teo en Leo.
Meestal gaat het over iets wat hij

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

beleeft, met z’n broer Jesse of een
vriend, maar het kan ook zijn dat
hij gewoon spontaan iets bedenkt.
Nadat hij het bedacht heeft begint
het tekenen, een uur of vijf per aflevering kost dat wel. Eerst met
potlood, daarna met verschillende
diktes ﬁneliners.
Les in striptekenen heeft David
(nog) niet gehad. Hier in het noorden van het land liggen die workshops niet voor het oprapen. Tips
van striptekenaars heeft hij wel
gehad. Bijvoorbeeld van de striptekenaar IJsbrand Oost, die aanwezig was op de stripbeurs in het
Fries Congrescentrum in Drachten.
Van hem hoorde David dat de letters wat ronder moesten. Ook
kreeg hij uitleg over het tekenen
van rennende ﬁguurtjes. En al deze
opmerkingen en uitleg verwerkt hij
weer in de volgende strip. Tussen
de eerste Teo en Leo en de laatste
aﬂeveringen zit al een wereld van
verschil.
Striptekenen is niet de enige hobby van David, wel de allerleukste.
Naast het tekenen speelt hij gitaar,
hij heeft al een jaar of vijf les, en
maakt hij machines (snoepmachines) van technisch Lego. Werkende machines! Onlangs heeft hij
meegedaan aan een wedstrijd, het
ﬁlmpje was te zien op YouTube en

David Grijpstra. (eigen foto)

hij werd vierde. Hij heeft voor deze
activiteit een speciaal logo ontworpen.
Na zijn opleiding wil David dan ook
het liefst iets gaan doen met tekenen of werken/ontwerpen bij Lego.
Hij heeft een verhaal gelezen van
iemand die steeds maar weer brieven naar Lego schreef en er uiteindelijk een baan kreeg. Het zou wel
mooi zijn als Lego dan intussen een
vestiging in Nederland heeft!

Lego wizzard.

Maar voor het zover is zien wij vast
nog heel veel Teo en Leo strips
voorbijkomen.

Open Monumentendag en Cultuurmarkt 2015
Kom op zaterdag 12 september naar de Cultuurmarkt in het gemeentehuis
in Buitenpost. De cultuurmarkt is onderdeel van de Open Monumentendag in Achtkarspelen. Ook zijn diverse rijksmonumenten en ambachten in
de gemeente te bezichtigen. De Open monumentendag staat dit jaar in
het teken van Kunst & Ambacht.
Opening Open Monumentendag
Om 09.30 uur opent burgemeester Gerben Gerbrandy de Open Monumentendag bij jachtwerf en bierbrouwerij Brandsma in Reahel.
Cultuurmarkt
Van 12.00 tot 16.00 uur is in het gemeentehuis in Buitenpost een Cultuurmarkt, met als thema ‘Kunst en Ambacht’. Tijdens deze markt laten
kunstenaars en ambachtslieden hun werk zien en kunt u ook zelf creatief
bezig zijn. Enkele activiteiten:
· Kraampjes met werk van kunstenaars en ambachtslieden

door Dave

Oud worden in deze tijd
Het is gewoon niet voor te stellen,
je moet met een mobieltje bellen.
Je kunt er ook een tekst op lezen,
je moet altijd bereikbaar wezen.
En dat kan dus niet gewoon
met een vaste telefoon.

Sinds al weer bijna drie jaar heeft De Binnenste Buiten Post een
strip. Elke zichzelf respecterende krant heeft een strip, die opmerking kregen we als redactie binnen met daarbij genoemd de naam
van David. En onder het pseudoniem Dave zorgt hij elke maand
weer voor een verrassende aﬂevering van Teo en Leo. Dit pseudoniem is niet speciaal bedacht voor de strip.

Davids naam wordt door vrienden
en familie vaak afgekort tot Dave
en daarom was dit snel klaar. Al
meer dan dertig aﬂeveringen heeft
hij inmiddels getekend. David Yannai Grijpstra, 2e klas middelbare
school intussen. Toen hij voor onze
krant begon te tekenen zat hij nog
op de basisschool. Nu ﬁetst hij elke
dag naar het Gomarus College in
Zuidhorn, samen met nog een aantal Buitenposter leerlingen.
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Sociaal-cultureel werk It Koartling
Ot en Sienmuseum
Workshop bloemsierkunst van Anja Klok
Muziek van leerlingen van Cultuurcentrum de Wâldsang
Breicafé van Haagen Hobby
Expositie breien

Andere activiteiten
Op 12 september openen diverse rijksmonumenten in Achtkarspelen hun
deuren, zoals elf kerken, de Bouwepleats en het Lucas & Teikehûske in
Drogeham. Ook kunt u een kijkje nemen bij de jachtwerf en bierbrouwerij
Brandsma in Reahel en bij uurwerkmakerij Van der Schuit in Augustinusga.
De Open Monumentendag in Achtkarspelen wordt georganiseerd door
stichting Keunstkrite, stichting Oud-Achtkarspelen en de gemeente.
Noteer zaterdag 12 september alvast in uw agenda!

Bij de bank wordt er geen geld
netjes voor je uitgeteld.
Want dat is tegen de cultuur,
nee, je geld komt uit de muur.
Als je maar de code kent,
anders krijg je nóg geen cent.
Om je nog meer te plezieren,
mag je internetbankieren
Allemaal voor jouw gemak,
alles onder eigen dak.
Niemand die er ooit om vroeg:
blijkbaar is het nooit genoeg.
Man, man, man wat een geploeter,
alles moet met een computer.
Anders doe je echt niet mee.
Op www en punt nl
vind je alle informatie,
wie behoed je voor frustratie?
Als dat ding het dan niet doet,
dan word je toch niet goed.
Maar dan roept men dat je boft,
je hebt immers Microsoft.
Ach, je gaat er onderdoor,
je raakt gewoonweg buiten spoor.

De Binnenste Buiten Post

S p o r tko p p en door Bote de Haan
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Tafeltennis, meer dan een spelletje

Aan de Marconistraat staat een gebouw, waarvan een deel door tafeltennisvereniging Buitenpost wordt gehuurd. Op dinsdagavond
wordt er getraind en de wedstrijden worden op vrijdagavond of
zaterdagmiddag afgewerkt. De Binnenste Buiten Post bezocht de
club tijdens een trainingsavond en sprak met secretaris Rolf van
Essen en het pas weer op het oude nest terug gekeerde lid André
Folmer. Hij speelde een paar jaar voor Dokkum, maar nu het in Buitenpost crescendo gaat, heeft hij er weer zin in om zich in te zetten
voor de club in zijn woonplaats.
De terugkeer van André is tekenend voor het nieuwe elan wat TTV
Buitenpost momenteel uitstraalt.
Omstreeks het jaar 2000 zat het
klad er anders behoorlijk in. Leden
bedankten of lieten zich overschrijven naar andere clubs. Jeugdspelers vertrokken om elders te gaan
studeren, enkelen kozen voor een
andere sport. “Daar achter zat op
een gegeven moment niets meer”,
vertelt Rolf van Essen. “Plotseling
waren andere sporten populair bij
de Buitenposter jeugd en wij hadden het nakijken. Op een gegeven
moment waren er nog maar vijftien
leden over, de harde kern.”
Sponsorwisseling
De hoofdsponsor Bulthuis Bouwbedrijf stopte er mee. Een paar jaar
later in 2005 werd deze opgevolgd
door De Haan Westerhoff Zonwering uit Drachten. De begroting
kwam daarna elk jaar rond, de leden speelden hun wedstrijden in
de competities. Het bestuur was
klein, maar deed datgene wat nodig was om de club draaiende te
houden. In die periode werd er té
weinig gewerkt aan de toekomst.
In 2013 kwam het bericht dat de
hoofdsponsor het jaar daarna zou
stoppen. Tijdens de ledenvergadering werd het bestuur hierna
uitgebreid, er werd een actieplan
gestart om het gat in de begroting
te dichten en afspraken gemaakt
om in actie te komen.”
Nieuwe trainer en Fundag
Na het besluit om de club weer
nieuw leven in te blazen werd eerst
het clubgebouw rigoureus aangepakt. Er werd een nieuwere keuken geplaatst, de wanden werden
geverfd en dat allemaal door vrijwilligers van TTV Buitenpost. De verf
werd deels geleverd door sponsoren en de vele manuren kostten

vooral veel zweet, maar weinig
geld. Er kwamen nieuwe shirts en
er werd weer een trainer gecontracteerd: Peter Verweij, op dat moment actief op het hoogste niveau
in Nederland.
In februari van dit jaar werd er een
‘fundag’ georganiseerd voor belangstellenden, vooral bedoeld om
jeugd te trekken. Peter Verweij en
oud international Anne Vlieg speelden een demonstratiewedstrijd, er
werden pannenkoeken gegeten;
al met al een heel geslaagde dag.
Na aﬂoop meldden zich een paar
nieuwe leden.
Men denkt er ook over om de basisscholen te benaderen om de
jeugd te laten zien wat voor een
prachtige sport tafeltennis toch is.
”We zien nu dat het visitekaartje
weer klopt”, aldus Rolf. “Door de
opgeknapte kantine, nieuwe shirts
en, het belangrijkste, een uitstekende trainer hebben we weer
aantrekkingskracht. We organiseren dit jaar ook een regiotraining
voor alle tafeltennisclubs uit Noord
Nederland. Binnen de tafeltenniswereld beginnen wij weer mee te
tellen, nu daar buiten nog.”
Promotie eerste en tweede
Doordat er de laatste jaren nieuwe
leden bijkwamen werden de teams
in de breedte sterker. Het tweede
en derde team werden dit jaar kampioen en promoveerden. Voor het
komende seizoen meldt TTV Buitenpost zich met vijf teams aan bij
de NTTB. (Nederlandse Tafeltennis
Bond). Het eerste team promoveerde naar de Noordelijke 2e divisie,
waarin clubs van de drie noordelijke provincies spelen. Het is vele
jaren geleden dat het eerste team
zo hoog speelde. Het tweede team
speelt één divisie lager in de 1e klasse regionaal; de overige teams spelen 2e, 3e en 5e klasse regionaal.

TTV Buitenpost druk bezig tijdens een training op dinsdagavond. (foto: Harrie Slagter)

Echte sport
André Folmer (Concourslaan): ”Ik
maak mee dat wanneer ik vertel
dat ik tafeltennis, men reageert in
de trant van ‘Ach, leuk spelletje,
dat doe ik ook wel eens ’s zomers
op de camping’. Men neemt het
niet serieus genoeg. Het is echter geen spelletje, maar een hele
echte sport!!! Zet dat maar in de
krant en graag met een ﬂink uitroepteken.“
Dat tafeltennis een echte sport
is weten mensen die daarin geïnteresseerd zijn, echt wel. Op de
Olympische Spelen wordt er getafeltennist. In het verleden had Nederland een topspeelster Bettine
Vriesekoop. Momenteel scoort Nederland goed met Li Jie en Li Jiao,
kanshebbers op eremetaal volgend
jaar bij de Olympische Spelen in
Rio de Janeiro.
Bezoek en proefspelen
Heeft u zin om de club eens te
bezoeken, u bent van harte welkom. Er kan altijd eerst een maand
op proef worden gespeeld. De
trainingen zijn op dinsdagavond,
voor de jeugd van 18.30 tot 19.30
uur en senioren vanaf 19.30 uur.

Het paardenoog van de redactie
62e Concours Hippique
De belangrijkste sponsor, de zon, speelde met haar
parcours de Paardensportcommissie maximaal in de
kaart op woensdag 5 augustus jongstleden. Het was
droog en niet te warm. Een uitmuntend hippisch weertje dus, zeer aangenaam voor mens en dier. Dat was
maar goed ook voor het lange en volle programma.
Van 08.30-18.00 uur moesten alle onderdelen worden
afgewerkt. En dat lukte wonderwel. Er zat vaart in de
afwerking van de rubrieken Fries ras, tuigpaarden,
hackney’s en springen. Maar liefst vier Nationale kampioenschappen maakten hier deel vanuit. Het publiek
dat er in vrij grote getale op afgekomen was, kon met
volle teugen genieten. De redactie zat niet constant stil
en maakte af en toe een slag over het terrein, of, zoals bij een paardensportevenement wel gezegd wordt:
even kijken achter de kont van het paard. Dan zie je
onder andere de vrachtwagens waarin de deelnemers
rijtuigen en paarden vervoeren. Het is net of die auto’s
steeds groter en mooier worden. Er waren bakbeesten
bij die in de tonnen lopen. Als je dan de eigenaars en
medewerkers erbij neemt, kom je tot de conclusie dat
paardensport een dure hobby is, maar ja, een hobby
mag toch wat kosten. Wat verder opviel was het feit
dat je niet meer zoveel kramen zag met allerlei goederen en waren die te koop werden aangeboden. Dat
was jaren terug wel zo en zo’n markt heeft toch een
bepaalde uitstraling en geeft een soort gezelligheid.
Dat bereik je niet helemaal met het aanbod van alleen
patat, vis en ijs, hoe welkom die ingrediënten zo’n
dag ook zijn. Hoewel sponsoring van evenementen

de laatste jaren wat ‘knijperig’ uitvalt, kan toch met vreugde gezegd
worden dat meer dan 60 bedrijven
en organisaties uit Buitenpost voor
dit Concours Hippique de beurs
trokken. Van buiten ons dorp doen
minstens 90 sponsors mee. Dat is
een hele kluif voor de Paardensportcommissie die tot
op het bot moet worden afgekloven en vind ieder jaar
maar weer eens een sponsor die een rubriek voor zijn
rekening wil nemen. De commissie mag zich kennelijk
verheugen in talenten die van doorbijten weten. Zo is
het voortbestaan van het Nationale Concours Hippique
Buitenpost verzekerd.
Lustrum Buitenposter paardenmarkt
De betreffende commissie mocht haar 455e paardenmarkt organiseren. Als je zoiets leest en je gaat even
rekenen, dan kom je tot de verbazingwekkende ontdekking dat dit evenement al meer dan 4½ eeuw bestaat. Als je 455 aftrekt van 2015 dan kom je terecht
in 1560. Volgens internet (Wikipedia) was Buitenpost
ook toen al een pleisterplaats tussen Groningen en
Leeuwarden. Op welke plek werd de eerste paardenmarkt alhier gehouden? Oude foto’s tonen aan dat de
Voorstraat hiervoor werd gebruikt. Misschien was dat
in 1560 ook het geval. Veel verkeersdrukte was er nog
niet in tegenstelling tot de jaren ’70, ’80 en ’90 van de
vorige eeuw toen er 10.000 auto’s per etmaal over de
Voorstraat ‘vlogen’. Hoe het ook zij, de paardenmarkt
bestaat nog steeds en hopelijk blijft dat zo.

Mocht u belangstelling hebben
om een balletje te slaan, neemt
u dan contact op met Rolf van
Essen, tel. 06 42546978 of mail
ttvbuitenpost@gmail.com.
Ook bent u van harte welkom om
eens te komen kijken op een trai-

nings- of competitieavond in het
clubgebouw aan de Marconistraat
1a. Op Facebook heeft de TTV Buitenpost een eigen pagina. U kunt
daarop de verrichtingen van de leden volgen.

Lauwers College sportief van start!

De vakantieperiode was voor scholieren op maandag 17 augustus weer
afgelopen. Kersverse brugklasleerlingen van het Lauwers in Buitenpost
streden tijdens de zeskamp om de beste klas te worden. Tijdens de introductieweek stond alles in het teken van kennismaken, groepsvorming
en samenwerken. De week bestond uit veel contactmomenten met de
mentor, kennismakingsspellen, de eerste lessen en theater. Alles werd
op vrijdagmiddag afgesloten met een Amerikaanse fuif waarbij alle versnaperingen door de leerlingen zijn bereid en meegenomen.

D e s p o r t foto

Eén van de 44.000 deelnemers van de Nijmeegse vierdaagse was onze dorpsgenote
Antje Hania. Deze foto is genomen op de eerste dag: Antje aan de kofﬁe voor de kerk in
Bemmel. (foto ingezonden door: Gerrit Kuik)

ELKE WOENSDAG EN DONDERDAG

Familiepakket
4 personen patat en 4 snacks

2 personen patat en
2 halve kippen van het spit

9
5
,
€9
Normaal: €12,50

Maand
actie!

(alleen kroket of frikandel,
mag gecombineerd worden)

€7,

Normaal: €8,95

50

Kijk voor onze openingstijden op
onze facebook pagina of op onze site!

Alberto ‘XXL hamburger’

Belegd met: sla, komkommer, tomaat, kaas, gebakken ui,
champignons, paprika, spekjes en een gebakken ei

9
5
95
,
€5

Voor slechts:

Onze
specialiteit!

Stationsplein 2, Buitenpost | Tel. 0511 - 54 06 79
www.stationsrestauratiedeorient.nl
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D e foto’s

André Kuipers inspireert leerlingen Lauwers College Buitenpost
Voor 250 leerlingen van het Lauwers College begint het schooljaar
wel heel inspirerend: met een lezing van astronaut André Kuipers.
Hij neemt ze mee op ruimtereis.
“Er zijn twaalf mensen op de maan
geweest,” vertelt hij. “In 1972 waren we er voor het laatst. Het wordt
tijd dat iemand van jullie naar de
maan gaat, we zijn er al een poos
niet geweest.” Want ruimtevaarders, dat zijn ook gewone mensen.
Als je iets graag wilt, moet je het
proberen, adviseert hij de schooljeugd die anderhalf uur ademloos
naar hem luistert. “Misschien lukt
het niet, maar als je het niet probeert, lukt het zeker niet.”
Tijdens de ‘meet & greet’ die op
de lezing volgt, vraagt een van de
leerlingen of meneer Kuipers zelf
wel eens gezakt is voor een examen. Jazeker, is het antwoord. Hij
vertelt hoe hij op zijn veertigste
opeens Russisch moest leren, en
dan ook nog technisch, afgekort
Russisch. Dat was best moeilijk.
Kuipers benadrukt het belang van
geduld, frustratietolerantie, motivatie en doorzettingsvermogen. Op
de middelbare school ging het de
eerste drie jaren heel lekker. In de
vierde moest hij opeens aan het
werk. “Intelligent zijn is heel pret-

Tijdens de ‘meet & greet’ krijgen leerlingen goede tips van André Kuipers. (eigen foto)

tig, maar het kan ook gevaarlijk zijn,
want je weet dan vaak niet hoe je
moet knokken. Ik ben blij dat ik dat
geleerd heb.”
Leerlingen worden op het Lauwers
College gestimuleerd hun talenten
te ontwikkelen. Kuipers vertelt dat
er mensen met veel verschillende
capaciteiten nodig zijn om zo’n
ruimtereis mogelijk te maken: dromers die met een gek idee komen;
denkers, wetenschappers, die onderzoeken wat er mogelijk is; ingenieurs die iets kunnen bouwen om

Brimzen
praat

De computer
Als God de mens had geschapen om computers te
gebruiken, dan had hij ons zestien vingers gegeven. Schrijven met de pen in plaats van met het
toetsenbord dreigt tot de oude ambachten te
gaan behoren. De computers zullen nooit meer
kunnen dan wij, want wij hebben ze gemaakt.
Dat zeiden de apen ook over ons. Een computer
maakt dat je minder moet raden, maar dat heb
je met een bikini ook. Eén ding zal de computer
nooit kunnen, namelijk van de apen afstammen.
Een computer kan in twee seconden zoveel fouten maken als twintig mensen in twintig jaar!

de ruimte in te gaan en natuurlijk
een durfal die in zo’n bouwsel gaat
zitten.
De middag met André Kuipers
heeft de aanwezige leerlingen zeker gemotiveerd om het beste uit
zichzelf te halen. Een jongen vraagt
Kuipers om studietips. “Bijt je vast
in je passie en bedenk waar je over
tien jaar wilt zijn. Vraag je af: wat
moet ik dan nu doen? Dan kun je
alle stapjes maken. Misschien betekent dat wel dat je dat moeilijke
vak niet moet laten schieten.”

Met de computers gaat het zoals met alles: eerst
is er de oplossing, dan het probleem. Lichaamsgeur is ook pas een probleem geworden nadat
de deodorant was uitgevonden. Als je iets in huis
hebt dat je bloeddruk hoger doet stijgen dan je
drift, kun je het beter wegdoen. Dat geldt vooral
voor computers.Een computer kan alles, maar
dat is dan ook alles. Het onsympathieke van een
computer is, dat hij alleen ja of neen kan zeggen,
maar niet misschien. Vroeger pronkten managers met hun secretaressen. Nu laten ze eerst hun
computers zien. Een computerprogramma doet
wat je het opdraagt, niet wat je wilt dat het doet.
Mannen zijn net computers. Niemand begrijpt
waarom ze zo raar doen en ze hebben altijd te
weinig geheugen. De mens is de beste computer
die we in ons ruimteschip kunnen stoppen en de
enige die massaal geproduceerd kan worden met
ongeschoolde arbeid. Ideale computer, nog uit te
vinden: je stopt er je problemen in en ze komen er
nooit meer uit. Welke uitvluchten verzonnen de
mensen vóór er computers waren?
(Van een Buitenposter huisvrouw die uiteindelijk
toch slaagde voor haar computer-diploma).

Een boom aan de Berkenlaan werd door Kor Stelma, klimmend in de touwen, takje voor
takje steeds kleiner gemaakt, tot hij bijna helemaal plat lag. (foto: Hielke Boorsma)

Traditiegetrouw organiseert Volleybal Club Buitenpost het Buurtvolleybal toernooi in het
voorjaar. Dit jaar kregen we echter weinig teams op de been. Navraag leerde dat dit
kwam, doordat de geplande data ongelukkigerwijze samen vielen met de avondvierdaagse. Dit was reden om het toernooi eenmalig te verplaatsen tot vlak na de schoolvakanties
en dus aan het begin van het nieuwe seizoen. Goed te zien, dat er nu wel voldoende
inschrijvingen waren. En op 26 augustus begon het toernooi dan ook in een goed gevulde sporthal. Voor sommige teams is de olympische gedachte duidelijk het belangrijkst:
meedoen is belangrijker dan winnen. Andere teams laten blijken, dat ze de wisselbeker
graag naar hun buurt willen meenemen. Op het moment van schrijven van dit artikel is
de strijd nog in volle gang. Als u wilt weten hoe een en ander is afgelopen, kijk dan op
www.vcbuitenpost.nl. (foto: Hielke Boorsma)

Uit d e ou d e d o o s

De gemeente heeft een begin gemaakt met het verwijderen van heesterperken, die
worden vervangen voor gras. Dit zou volgens de gemeente goedkoper in onderhoud zijn.
Hier tegenover zwembad De Kûpe is het gras reeds ingezaaid. Aan het grasperk erachter
is te zien dat ook het onderhoud daaraan niet optimaal is. Er wordt alleen gemaaid, maar
de pollen rondom de bomen worden niet gefatsoeneerd. Het straatbeeld zal er dan
waarschijnlijk ook niet op vooruit gaan. (foto: Hielke Boorsma)

Adverteerders-nieuws
Op de hoek van de Voorstraat en de Kerkstraat was Kapsalon Elzinga omstreeks 1930 gevestigd. Deze foto is bij de redactie terecht
gekomen door bemiddeling van Juul Beerda.

Chinees Restaurant China Garden gaat verbouwen en blijft tijdens dit feit
gewoon open. Ze vragen excuses voor de overlast. Er komt meer ruimte
en het assortiment wordt aanzienlijk uitgebreid. U kunt een poster langs
de weg zien staan met daarop de voorgenomen plannen voor de uitbreiding. U kunt in dit blad de ontwikkelingen volgen.
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Informatie over enkele cursussen
Overzicht van cursussen/workshops
waaraan nog kan worden deelgenomen
Luisteren naar muziek

Dinsdagavond: 19.30 - 21.30 uur
Data: 20 okt., 17 nov., 1 en 15 dec. 2015,
2 en 16 febr., 1 en 8 maart 2016
Kosten: € 70,Opgave/inlichtingen: Evertje Gatsonides,
tel. 0511 542772,
email: evertje.gatsonides@upcmail.nl

Muziek op schoot

Maandagochtend: 9.30 - 10.15 uur
Start: 21 september (bij voldoende deelname )
Hoe vaak: 10 keer
Kosten: € 68,Opgave/inlichtingen: Evertje Gatsonides,
tel. 0511 542772,
email: evertje.gatsonides@upcmail.nl

Quilten

Dinsdagochtend: 9.00 - 11.00 uur
Start: 29 september (bij voldoende deelname)
Hoe vaak: 6 lessen per jaar
Kosten: € 48,Opgave/inlichtingen: Joke de Vries,
tel. 0511 543803, email: jokedevries49@live.nl

Leesclub

Woensdagavond: 19.30 - 21.30 uur
Data: 14 okt. en 18 nov. 2015, 13 jan. en 9 mrt
2016
Kosten: € 29.Opgave/inlichtingen: IJttje Veenstra,
tel. 0511 840221, email: ijttje.veenstra@live.nl

Tekenen en Schilderen

Woensdagavond: 19.30 - 21.30 uur
Start: september
Hoe vaak: 10 lessen
Kosten: € 85,- (excl.mat.)
Opgave/inlichtingen: IJttje Veenstra,
tel. 0511 840221, email: ijttje.veenstra@live.nl

Kruidencursus

Donderdagavond: 19.00-21.00 uur
Data: 10, 17 en 24 september
Hoe vaak: 3 keer
Kosten: € 35,-Opgave/inlichtingen: Evertje Gatsonides,
tel. 0511 542772,
email: evertje.gatsonides@upcmail.nl

Engelse conversatie

Donderdagavond: 19.00 - 20.15 uur beginners
Donderdagavond: 20.15 - 21.30 uur gevorderden
Start: oktober
Hoe vaak: 10 lessen
Kosten: € 95,Opgave/inlichtingen: Marjan Nijboer,
tel. 06 11127724,
email: m.nijboer@nijboertraining.nl

Cursus budgetkoken

Woensdagavond: 16.00 - 18.30 uur
Start: de 2e woensdag van de maanden oktober
tot en met april 2016
Hoe vaak: 7 lessen
Kosten: € 5,- per keer (incl. maaltijd)
Opgave/inlichtingen: Johan Kootstra,
tel. 0511 541322, email: johkootstra@gmail.com

Eenvoudige elektrotechniek thuis

Woensdagavond: 19.30 - 21.30 uur
Start: woensdag 4 november; 11 en 18 november
Hoe vaak: 3 lessen
Kosten: € 40,Opgave/inlichtingen: Johan Kootstra,
tel. 0511 541322, email: johkootstra@gmail.com

Eenvoudige autotechniek
(voor thuis en onderweg)

Donderdagavond: 19.00 - 20.15 uur
Start: oktober (wordt nog bekend gemaakt)
Hoe vaak: 5 lessen
Kosten: € 50,Opgave/inlichtingen: Johan Kootstra,
tel. 0511 541322; email: johkootstra@gmail.com

Een tablet gebruiken (voor beginners)

Donderdagavond: 19.00 - 20.15 uur (kan in overleg
ook overdag)
Start: donderdag 5 november; 12 en 19 november
Hoe vaak: 3 lessen
Kosten: € 40,Opgave/inlichtingen: Johan Kootstra,
tel. 0511 541322, email: johkootstra@gmail.com

Haken en breien
(voor de Culturele Hoofdstad 2018)
Donderdagmiddag, iedere 2 weken
Start: oktober

Roefeldag in september 2015 in Buitenpost!

It Koartling probeert altijd in te steken op de ontwikkelingen in de maatschappij. Zo proberen wij de komende tijd nieuwe cursussen op het gebied van zelfwerkzaamheid en zelfredzaamheid te introduceren. Hieronder
volgen de eerste drie! Verder volgt enige informatie over drie vernieuwde
cursussen.
Eenvoudige elektrotechniek thuis
Cursusleider Harry Nienhuis zal de deelnemers aan deze korte driedelige
cursus inwijden in de elektrotechniek in huis. Als eerste worden enkele
belangrijke begrippen uitgelegd. Daarnaast wordt er uiteraard ook praktisch gewerkt worden met bedrading, stekkers, zekeringen en meer. Verder zal er aandacht zijn voor het benodigde gereedschap, energiebesparing en veiligheid in huis.
Eenvoudige autotechniek voor thuis en onderweg
Het onmisbare vervoermiddel is voor menigeen vaak een dure kostenpost.
Wellicht vraagt u zich af of u door simpele klussen zelf te doen, daarop kunt
besparen. In samenwerking met garage Veenstra aan de Kuipersweg organiseren wij een kleine cursus eenvoudige techniek. Hierin leert u basisbegrippen van de auto, wat wel en niet zelf gedaan kan worden, eenvoudige
klusjes uit te voeren maar ook voorbereid te zijn op pech onderweg. Vijf
lessen: de eerste les is in It Koartling, de overige zijn in de garage.
Budgetkoken
Onder het motto “Wel zo lekker - niet zo duur” laat kok Louwrens Bolling
aan de deelnemers zien hoe op een niet minder smakelijke maar wel tegen
minder kosten gekookt kan worden. Samen wordt een maaltijd gekookt en
daarna genuttigd. De ervaren kok zal tal van tips geven en staat open voor
alle vragen! Zeven cursusdelen van oktober 2015 tot en met februari.
Kruidencursus
Wellicht heeft u zich wel eens afgevraagd wat je allemaal met kruiden
kunt doen. Je leest en hoort er steeds meer over, maar wat kan je er
nu precies mee? Onze vernieuwde Kruidencursus kan daarop antwoord
geven. De nieuwe cursusleider zal iedereen laten proeven en ervaren wat
kruiden zijn en wat de geneeskrachtige werking is. Ook staat het maken
van gerechtjes met kruiden op het programma, iets wat thuis als huiswerk
gedaan wordt. Een tweetal uitstapjes worden er gemaakt naar de botanische tuin De Kruidhof waar we een rondleiding krijgen en de tweede naar
het biologische volkstuinencomplex van de Tuinvereniging.
Muziek op schoot - najaar 2015
Afgelopen jaar is een succesvol jaar geweest. Er was zoveel belangstelling dat we twee cursussen na elkaar konden geven. Sommige kinderen
doen steeds weer opnieuw mee met een vervolgcursus, omdat ze het zo
geweldig vinden. In het volgende seizoen gaan we weer op 10 keer op
maandagmorgen aan de slag. Kinderen vanaf 8 maanden kunnen al meedoen. Niets moet, alles mag! Er is geen muzikale ondergrond voor nodig
om aan deze cursus mee te doen. Met enthousiasme bereik je alles al!
Gratis kennismakingsavond klassieke muziek
Op 20 oktober start in It Koartling een nieuwe serie van acht avonden met
Rudolf Nammensma. De eerste avond is gratis toegankelijk voor iedere
belangstellende.
Is het iets voor mij? De schoonheid van klassieke muziek ontdekken. De
geschiedenis erachter. En ook nog concerten meemaken, live, door bijvoorbeeld met korting naar een optreden van het Noord Nederlands Orkest
te gaan. Of via projecties van delen van concerten op een groot scherm.
Al enige jaren neemt Rudolf Nammensma, muziekwetenschapper en recensent van de Leeuwarder Courant, zijn toehoorders in It Koartling mee
op een avontuurlijke ontdekkingsreis, kriskras door de klassieke muziek. Hij
vertelt erover, intrigerend en op een laagdrempelige manier. Vorig jaar was
het een enorm succes om mensen te vragen eerst eens een avond mee
te maken en daarna pas te beslissen of je de hele cursus wilt gaan volgen.
Alle luisteraars zijn vorig jaar gebleven. Het nieuwe jaar brengt echter een
paar wijzigingen en daardoor kunnen er weer nieuwe mensen bij. Ook is de
zaal veranderd waardoor het mogelijk is meer personen te kunnen herbergen. En Rudolf vindt het ﬁjn om voor een groot publiek te kunnen werken.
Nammensma :”Hoe meer mensen deelnemen, hoe leuker en inspirerender de avonden worden. Voor mij. En voor de cursisten”.
Graag van te voren opgeven bij Evertje Gatsonides: tel. 0511 542772 of
email: evertje.gatsonides@upcmail.nl.

Wat is een Roefeldag?
Roefelen is een Vlaams woord en betekent ontdekken
en snuffelen. Tijdens een roefeldag kunnen kinderen
een kijkje achter de schermen nemen bij bedrijven,
winkels, instellingen en organisaties en waar mogelijk actief meehelpen. Hierdoor maken ze al jong kennis met allerlei verschillende beroepen, (vrijwilligers-)
werkzaamheden, sport- spel en culturele activiteiten
en hobby’s. Ervaren en leren door zelf mee te doen.
De Roefeldag wordt georganiseerd door de vrijwilligers van het kinderwerk van It Koartling in samenwerking met lokale bedrijven, organisaties en instellingen
in Buitenpost.

De Roefeldag wordt georganiseerd voor alle kinderen
van 8 t/m 12 jaar uit Buitenpost en zal plaatsvinden op
woensdag 23 september van 14.15-18.00 uur.
Wil je meedoen aan de Roefeldag?
Als je mee wilt doen aan de Roefeldag dan kun je
je opgeven tot en met vrijdag 18 september bij It
Koartling. Je kunt je in september opgeven via het
aanmeldingsformulier ‘Roefeldag’ op de website:
www.itkoartling.nl. Alle deelnemende groepjes dienen
zelf voor een volwassen begeleider te zorgen. Geef bij
aanmelding alvast aan, wie er als begeleider met jou
mee komt.

Wilt u op de hoogte blijven of reageren op het nieuws?
Bezoek onze website! www.itkoar tling.nl
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p a g i n a 15

U t d e âl d e d o aze fan d e K r i te
allinnich thús optreden, mar fanwege de premjêre en it goeie spyljen
fansels mocht De Krite yn april 1980
mar leafst trije kear spylje op de
slútjûnen fan It Bûn Fryske Toanielselskippen, no it STAF neamd. Dat
wie noch mar it begjin. Itselde jier
waarden de ‘bytsjes en fette lapen’
út it stik noch 15 kear opwaarme.
Wy wienen it ôfrûne skoft mei ‘In
nuver stel’ al wakker bliid dat we viif
kear it lân yn mochten. Tiden hawwe tiden sille wy mar sizze. Bysûnder oan it stik ‘Lekker Koese’ is wol
dat it yn it winterskoft 2014-2015
op’e nij opﬁerd waard. It ferhaal fan
Otto, Freark, Tet en Ankeline waard
no spile troch Lourens de Zee, Dictus Benedictus, Frouke Holtrop en
Oan de bytsjes en fette lapen mei Gryt Pel, Kees Folkertsma, Joeke Dorhout en Nieske Pol. (eigen foto)
Greetje Klaren. It waard fansels net
wer de slútjûn, gjin premjêre, mar
Wie it ôfrûne winterskoft wol hiel súksesfol foar it Bûtenposter toaniel, yn it
de ploech helle wol de measte punten yn de toanielkriich en wie dêrmei de
ferline koenen se der ek wol wat fan by De Krite. Yn maart 1980 waard it stik
bêste fan alle by it STAF oansletten selskippen dat winterskoft.
‘Lekker Koese’ oer it fuotljocht brocht. Skreaun troch Dimitri Frenkel Frank
en yn it Frysk oerset troch Bienze Westra, in Fryske premjêre. It ferhaal fan
Fansels bringt jo en jim Krite ek dit winterskoft wer twa prachtige stikken.
Otto, Freark, Tet en Ankeline waard oer it fuotljocht brocht troch Kees FolkFoar novimber kinne de data alwer yn de aginda: 21 en 28 novimber.
ertsma, Joeke Dorhout, Gryt Pel en Nieske Pol. It waard in grut súkses. Net
Meikoarten mear…

Molen de Mûnts

door Fred Raalten

Onderdeel 5: De Taats

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:

S p rek w urd fan ‘e m o anne

• Vrijwilliger Techniekclub voor kinderen, It Koartling.
• Vrijwilliger Kinderclub, It Koartling.
• Vrijwilliger Timmerclub voor kinderen, It Koartling.
• Begeleider avondactiviteiten voor kinderen, It Koartling.
• Begeleider avondactiviteiten voor jongeren, It Koartling.
• Leidinggeven activiteiten Scouting de Brimzen op zaterdagochtend.
• Leidinggeven activiteiten Scouting de Brimzen op zaterdagmiddag.
• Begeleiders voor Roefeldag 2015 in Buitenpost.
• Inspirerend en activerend lid van het bestuur, It Koartling.
• Penningmeester Feestweekcommissie, Buitenpost.
• Collectanten Nationaal Fonds Kinderhulp 2016, It Koartling.
• Webbeheer non-proﬁtorganisatie(s), VSP/It Koartling.
• Vrijwilliger voor desktop publishing (DTP), De Kruidhof.
• Taalvrijwilliger, Stichting Vluchtelingenwerk Noord Nederland.
• Groepsvrijwilliger, Stichting Vluchtelingenwerk Noord Nederland.
• Taalvrijwilliger, Stichting Vluchtelingenwerk Noord Nederland.
• Vrijwilliger voor de kringoopwinkel, WerkPro/Raderwerk.
• Maatsch.begeleider/buddy, St. Vluchtelingenwerk Noord Nederland.
• Coach vestiging, Stichting Vluchtelingenwerk Noord Nederland.
• Horeca-medewerker, zwembad De Kûpe.
• Gastvrouw-gastheer algemene inloop/sociaal café, It Koartling.
• Gastvrouw-gastheer voor het Tuincafé, De Kruidhof.
• Gastvrouw-gastheer voor Het Informatie Paviljoen (HIP) Lauwersoog, IVN.
• Portier/gezellige verteller voor Het Informatie Paviljoen (HIP) Lauwersoog.
• Weekendmedewerkers voor de verkooptuin, De Kruidhof.
• Notulist/secretarieel medewerker, Ver. Plaatselijk Belang Buitenpost.
• Ervaren tuinmedewerkers: een of twee hoveniers, De Kruidhof.
• Ervaren tuinmedewerker: een fruitbomensnoeier, De Kruidhof.
• Ervaren tuinmedewerker: een kweker, De Kruidhof.
• Klusjesman/-vrouw, It Koartling.
• Tuinman/-vrouw, It Koartling.
• Vrijwilliger voor het organiseren van Roefeldag 2015 in B’post, It Koartling.
• Vrijwilligers die willen meedenken over de organisatie van buurthulp in
Buitenpost, It Koartling.

Kont

Meer informatie over de vacatures op de website van het Vrijwilligerssteunpunt: www.vsp-buitenpost.nl.

Je soenen tinke kinne oan bleatekontehumor, mar dizze siswizen binne
sa geef en direkt, dy falle dêr net ûnder. Se binne gewoan ûnderdiel fan it
Fryske taaleigen. It wurd ‘kont’ is yn it Frysk ek mear in gewoan gongber
wurd as yn it Nederlânsk.

Zeg het maar... ingezonden brieven

Dit is de onderste lagering van elke spil (verticale as). In de spil zit een
vierkant massief ijzer, waarvan enkel het uitstekende gedeelte rond is. Dit
staat in een ijzeren potje, gevuld met olie. Tussen het ijzer en de bodem
van de pot zit een plaatje, een ‘brik’ genaamd. De ‘loze’ ruimte in de pot
is opgevuld met lood. Het ijzer in de spil draait in een stukje buis, dus niet
in de loodvulling.

Amnesty
International
komt op voor
mensenrechten
over de hele
wereld

Sy wol heger skite as har kont.
Ze is ontzettend eigenwijs.
Je soenen jinsels yn ‘e kont bite.
Je zou toch razend worden op jezelf.
Hy krige in bêste tik oan ‘e kont.
Hij kreeg een forse ﬁnanciële tegenvaller.
Hy wie lilk en kearde my de kont ta.
Hij was kwaad en keerde mij de rug toe.
Ik sit der net oer yn, it moat syn kont mar rêde.
Ik maak me niet druk, het komt maar zoals het komt.

Buitenpost, da’s pas binnenkomen...
Graag wil ik reageren op het artikel van Marianne Looijen over de berm
vol onkruid en de slecht onderhouden perkjes. Ik zie bij het binnenkomen
van ons dorp liever een berm vol met bloeiende bloemen en geen zicht
op het bord, dan een strakke gemaaide berm en een leesbaar bord. Het
is een schitterend kleurenpalet dat steeds van kleur wisselt: het wit van
de margrieten, het rood van de zuring en nu ze uitgebloeid zijn bruin, het
paars van de distels en nu grijs. Ik zou het ook niet als onkruid willen betitelen. Loop een rondje Buitenpost langs de vijvers en het is genieten. Alle
hulde aan het maaibeleid van de gemeente. Dat het groenonderhoud in de
wijken misschien wat beter kan, ben ik met je eens. Maar laat de bermen
in en rondom het dorp zo staan!
Roosje Hamstra

Leve n -15 Gesien 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.
Noorwegen
Ja, wij zijn ook op vakantie geweest. En ja, wij hebben ook genoten. Ietsiepietsie meer dan genoten zelfs. Wij zijn op vakantie geweest in Noorwegen. En dat was
niet zomaar een vakantie, maar
daar kom ik later nog wel op terug.
Vakantie dus, met de jongens. Vanuit de kofferbak van onze Opel. Ja
echt, niks geen caravan (die hebben we op de valreep voor de vakantie kunnen verkopen voor een
mooi prijsje), niks geen vouwwagen of dakkoffer. Alleen wij, onze
tent en de auto. Een belevenis op
zich natuurlijk. We gingen diep in
de nacht weg. Dronken een bak
‘sterke’ Senseo en begonnen onze
trektocht van 3800 km. Ik mocht
beginnen met het eerste stuk. Lekker rustig, bekend op Neerlandse
wegen. Ook in Duitsland was het
prima rijden. Denemarken beloofde veel weidse uitzichten en rustiger rijstijl. En die belofte kwam uit.
De kids zaten ondertussen gekluisterd aan de draagbare dvd-speler
en mister Bean knorde zachtjes
in onze oren. De eerste camping
(oosten van Denemarken) was een
gezellig knus en kneuterig dingetje. Kleine bebloemde wc-hokjes
en het éénpansgerechtje op ons
pitje. We genoten… nu al. En we
hadden er geen idee van. Geen
idee van de heuvels, die zouden
overgaan in besneeuwde bergtoppen, vorst in de tent, water drinken
uit bergbeekjes, Fjorden waar een
cruiseschip een speelgoedbootje
in leek. Niks had ons voorbereid op
de watervallen langs de weg waar
je zowat door heen moest rijden,
of de tunnels met rotondes onder
de bergen. Ik ben twee weken
stil geweest (en dat is echt een
unicum) van ontzag. Twee weken
rondrijden met een brok in je keel
van de schoonheid. De mensen
spraken in zangerig Noors en gingen direct over in het hardere Engels zodra ze merkten dat je een
buitenlander was. En de kinderen?
Onze mormeltjes? Het kajakken
was één van de favo’s deze vakantie. Maar dat ze alle drie een zakmes kregen (die ze alleen mogen
gebruiken en ‘op zak’ hebben als
wij erbij zijn) was een droom die
uitkwam. Af en toe glommen hun
oogjes van al dat natuurgeweld en
natuurschoon. Af en toe hadden ze
het niet eens in de gaten dat het
er was (die ene schommel op de
camping was dan belangrijker dan
de besneeuwde bergtoppen). Het
broodje bij de Subway in Oslo was
zo mogelijk nog indrukwekkender dan het paleis. Ach, daar zijn
het kinderen voor nietwaar? Maar
over één ding zijn we het allemaal
eens… in Daniëls genuanceerde
woorden: “Noorwegen is cool!”
Zo cool zelfs dat we na deze kennismakingsreis (er stak iets meer
achter deze reis dan een gewone
vakantie, zoals ik al zei in het begin) hebben besloten te kijken of
we van Noorwegen ons nieuwe
thuisland kunnen gaan maken. Of
ze ons willen hebben daar, met
onze Nederlandse eigenaardigheden. We gaan emigreren!

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

› Friese Borgers
› Friese Dore’s
› Alle verse salades

5 kilo
5 kilo
100 gram

€ 6,00
€ 5,00
€ 0,99

Like en deel ons bericht op fa c e b o o k en m a a k k a n s o p e e n
fr uit mand t er waar d e v a n € 2 0 , 0 0 !

Te Huur:

Bedrijfsloods Wattstraat 4 te Buitenpost
Afm: 15 x 30 m (totaal 450 m²).
Betonnen vloer, gevel en damwandbeplating, geïsoleerd dak.
Aan de voorkant een elektrische overheaddeur.
Loopdeur aanwezig met parkeerruimte.
Kantoor met toilet en meterkast.
Telefoonnummer: 0511-542740.

Agenda’s en kalenders 2016
nu binnen!
Ruim assortiment!

Zome rc o lle ct ie :
drie h alen = é én be tal en! !!
Aanbiedingen verkooptuin De Kruidhof
Gehele maand september
Groot aanbod van ruim 75 verschillende soorten vaste planten
(o.a. Hosta, Waldsteinia, Heliantus,Helenium,Vinca)
voor slechts € 1,00 per stuk.
Openingstijden: di-za 10.00-17.00 uur en zondag van 12.00-17.00 uur.
Verkooptuin en tuincafé gratis toegang.

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

Alice Schaafsma

In de vorige editie van dit blad hebt
u het tweede deel van het reisverslag van Alice kunnen lezen. Hieronder het laatste deel van haar
reisverslag.
Na ons verblijf in Hermanus gaan
we richting Kaap de Goede Hoop
en zullen daana onze reis naar Kaapstad vervolgen. Het autorijden gaat
Hannah prima af. De verkeersregels hier zijn nauwelijks anders dan
in Europa. Een uitzondering is een
stopbord voor een kruising met eronder 4 Way Stop. Dit betekent dat
iedereen voor iedereen wacht. De
auto die het eerst bij het kruispunt
is gaat als eerste. De hoofdwegen
hebben vrijwel altijd een brede
vluchtstrook, je gaat daar rijden als
iemand je in wil halen. Ben jij degene die inhaalt dan bedank je door
een paar keer met de alarmlichten
te knipperen. Verder is het linksrijden en blijven opletten: geregeld
lopen mensen op de vluchtstrook:
kinderen die naar school gaan, gezinnen, liftende mannen, vrouwen
met koopwaar etc. Een heel enkele keer passeren we ﬁetsers maar
dat is een uitzondering.

Mijn reis naar Zuid-Afrika deel -3Kirstenbosch
We stappen uit bij Kirstenbosch
Nationaal Botanical Garden, een
botanische tuin, 36 hectare groot
op een landgoed van 560 hectare.
De tuin ligt aan de voet van de oostelijke helling van de Tafelberg. Het
park werd opgericht in 1913 om
de unieke inheemse ﬂora te beschermen. De tuin is ook het vertrekpunt van een aantal routes om
deTafelberg te beklimmen. De tuin
omvat een grote overdekte serre
met daarin planten uit de verschillende regio’s. Buiten de serre vindt
je planten uit de Kaap. Het is hier
aangenaam toeven. Wij verblijven
hier een aantal uren in deze prachtige tuin, wat een bloemenpracht en
wat een rust heerst hier. Hele gezinnen (het is zondag) zitten hier te
picknicken en zijn hier de hele dag.
Openluchtconcerten worden hier
‘s zomers elke zondag gehouden.

Voor caberatiers is Zuma een dankbaar object.
De Tafelberg
Tussen de Devil’s Peak en Lion’s
Head ligt de overheersende Tafelberg. Als een goedmoedige reus
torent de berg boven de stad uit.
De tafelberg heeft een opvallend
vlakke top die bijna drie kilometer
beslaat, ligt vlak aan zee en bij Kaapstad. De Tafelberg wordt in 2012
uitgeroepen tot een van de nieuwe
natuurwonderen ter wereld. De
top is regelmatig onzichtbaar, wij
hebben dat ook regelmatig gezien.
De wolken worden ‘tafelkleden’
genoemd en zijn een gevolg van
de Zuidoostenwind. Deze wind
neemt vocht op als die over de
False Baai waait, botst dan tegen
de berg en stijgt op. Intussen koelt
de lucht af en condenseert tot een
dikke wolk die dan naar beneden
komt en weer vervliegt als ze in
de warmere gebieden komt. Ons
aanvankelijke plan naar de berg
te lopen kan in verband met onze
darmklachten niet doorgaan. Wij
gaan met de bus en zien een deel
van de Tafelberg.

Onze reis nadert haar einde, met
dit schrijven wil ik een indruk geven
hoe wij, mijn dochter en ik ZuidAfrika hebben beleefd. We hebben
samen deze reis gemaakt, we zijn
heel aktief geweest, hebben veel
ervaringen opgedaan, overwegend
positieve en voor mij was het een
eerste geweldige kennismaking
met dit mooie, bijzondere land.
Alice in de tuinen van Kirstenbosch in Kaapstad. (eigen foto)

Strandhuisjes op Cape Peninsula. (eigen foto)

We hebben beiden last van onze
darmen, misschien een licht virus
opgelopen, iets verkeerds gegeten? Verder voelen we ons prima,
we nemen vandaag een brooddag
en hopen dat daarmee onze klachten verminderen.
Kaapstad!
We merken het vanaf Kaap de
Goede Hoop, het verkeer is veel
drukker geworden, we rijden Kaapstad binnen. Kaapstad bijgenaamd
de Moederstad, is de hoofdstad
van de provincie West-Kaap. Ik wijs
Hannah op de militairen die overal
staan, karabijn in de hand, veel politie. Wat is er aan de hand? Later als
we bij onze B&B aankomen, hartje
stad, horen we dat president Zuma
vanavond een toespraak gaat houden voor de tv. In de hoofdstraten
zie je overal opgehangen tv-schermen zodat mensen, als ze dat willen, zijn speech kunnen volgen.
Wij hebben het ‘s avonds op tv gezien: een en al chaos, veel tegenstanders in het parlement die Zuma
verhinderen te spreken. Uiteindelijk worden deze door de politie
uit het parlement verwijderd. Niemand lijkt geinterresseerd te zijn.
Mensen doen lacherig over Zuma
en vertellen het volgende grapje
(echt gebeurd?) waaruit blijkt dat
hem enige intelligentie niet verweten kan worden: Zuma gaat buitenechtelijk vrijen. De vrouw blijkt
sero positief te zijn, zegt Zuma naderhand: ik loop geen enkel risico,
ik heb me na het vrijen gedouchet.
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Op onze eerste dag in Kaapstad
worden we bij klaarlichte dag, tijdens een wandeling overvallen
door vijf jonge mannen. Ze staan
verspreid op een hoek van de
straat en ook al hebben we beiden
een niet pluis gevoel we lopen rustig door. Om een lang verhaal kort
te houden: de mannen zetten ons
klem, willen onze tas, wij verzetten ons, worden boos en worden
geholpen door voorbijgangers die
gealarmeerd door ons geroep, de
auto stilzetten en ons te hulp komen. Uiteindelijk worden de mannen afgevoerd naar een wijkpolitieburo en doen wij een aanklacht.
Afrikaners en een Amerikaan hebben ons geweldig geholpen en
duizend maal excuses aangeboden
voor het gedrag van hun landgenoten.

Afrikaanse markt staat garant voor
een leuke dag. Er is veel te zien,
veel te beleven, veel te proeven
en als je goed kunt afdingen krijg
je veel voor weinig. Er is lekker
eten wat meestal op ambachtelijke en vaak biologische manier is
gemaakt De markt is de ontmoetingsplek voor de locals, ze komen
er samen, praten bij onder het genot van een hapje en een drankje,
doen er hun boodschappen en
daarnaast zijn er de vele toeristen.
Het is een belevenis hier rond te
lopen, te kijken naar Afrikaanse
kunst, Afrikaans handwerk, mooie
souvenirs. Wij genieten hier van de
mensen de dingen en lekker eten
en drinken. We kopen wat kadootjes voor thuis en keren uiteindelijk
weer terug naar onze B&B.

maar het had kleur en charme en
er heerste een gemeenschapsgevoel. Veel blanke en donkere jazzmuzikanten traden daar veelvuldig
op in cafeetjes en op straat. Het
werd midden van de jaren ‘60 door
de regering tot ‘blank’ verklaard.
Bewoners werden overgebracht
naar de Mitchell’s vlakte en andere
townships op de Kaapse vlakten.
De overheid beweerde dat de
verhuizingen deel uitmaakten van
een echt ontwikkelingprogramma.
Inwoners vertelden later: “Toen
we hier wegmoesten verloren we
meer dan ons huis, we raakten
onze buren kwijt, onze vrienden
waarop we konden vertrouwen.”
We rijden er doorheen, veel braakliggend terrein als herinnering aan
een harteloos systeem.

We maken ook een paar bustochten door de stad en zien Robbeneiland liggen, het is helder weer en
we zeggen hardop: Mandela. Mandela wat een president, hoe hij hier
verbinding probeerde te leggen
tussen alle mensen in Zuid-Afrika,
met zoveel geduld, liefde en doorzettingsvermogen.

We rijden langs Het Kasteel, een
massief vijfhoekig fort, zegt de gids
glimlachend: “Een kasteel op z’n
Sud-Afrikaans.” Het is gebouwd in
1666 en in 1676 is het voltooid. De
bastions werden vernoemd naar
de verschillende titels van de Prins
van Oranje.
De busrit brengt ons langs allerlei

De apartheid is afgeschaft maar er
zijn veel townships, ook bij Kaapstad, er is veel en grote armoede,
er zijn veel mensen in Zuid-Afrika
werkloos. Eigenaars van winkels,
B&B, horica, busondernemingen
etc. zijn overwegend blank, de
mensen die in dienst zijn, zijn overwegend gekleurd. Overal lopen
bedelaars en we wimpelen ze beleefd doch resoluut af. Een enkele
keer zijn we door een vrouwelijke
bedelaar uitgescholden.

Zaterdagochtend op de markt Old Biscuit Mill in Kaapstad. (eigen foto

Markten in Kaapstad
Er zijn veel leuke markten in Kaapstad en ook wij hebben er eentje
bezocht. Een bezoek aan een Zuid-

We rijden door District Six: een
buitenwijk, ooit beschreven als ‘de
ziel van Kaapstad’. De gebouwen
waren vervallen en er was misdaad

bezienswaardigheden, het weer is
zoals altijd heerlijk en wat winderig
dus goed insmeren is belangrijk
want je verbrandt hier snel!

Voor de liefhebbers hieronder het
recept om Biltong te maken.
Biltong
Dit Zuid-Afrikaanse tussendoortje
kom je echt overal tegen; in supermarkten, langs de weg, op het
strand, noem een plek en er is biltong. Biltong is uitgedroogd vlees,
in verschillende smaken - afhankelijk van het dier dat je kiest. Een
echte Zuid-Afrikaanse lekkernij.
Zo maak je het:
500 gram rundvlees of antilopen of
koedoe of struisvogel of vul maar
in
4 eetlepels peper
4 eetlepels zout
2 eetlepels koriander
2 eetlepels azijn
2 eetlepels bruine basterdsuiker
1 teentje knoﬂook
100 ml.witte wijnazijn
100 ml. water
satéstokjes
huishoudfolie
bereiden:
1. snijd het vlees in repen (2 bij ongeveer 10 cm) en leg ze in een
kom
2. meng de wittewijnazijn met het
water en besprenkel het vlees
hiermee
3. meng vervolgens de peper, het
zout, de koriander, de azijn, de
knoﬂook en de bruine basterdsuiker en strooi deze over de
reepjes vlees
4. dek de kom af met folie, ongeveer 6 uur af laten koelen in de
koelkast, marinade kan er dan
goed intrekken
5. draai het vlees om na ongeveer 3
uur
6. haal de reepjes vlees uit de koelkast en rijg ze aan satestokjes
Drie tot vier dagen laten drogen of
een snellere methode: in de oven
hangend aan haken, ovendeur op
kier en verwarmen tot 50 graden,
ongeveer 2 1/2 uur. Eet smakelijk!
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A nne’s ansi c hten

p a g i n a 19

Slager verrast organisatie met een
‘Swaddekuiertje’

Op dinsdag 22 augustus mochten bestuursleden Marijke Brander (rechts) en Hester van
der Meer (links) bij de presentatie van het ‘Swaddekuiertje’ alvast een ‘Swaddekuiertje’
proeven. (eigen foto)

Op deze ansicht zien we de oude (M)ULO aan de Irenestraat 16. De school werd gebouwd voor ƒ 90.883,90 in
1951/1952. Het gebouw werd geopend op 6 november 1952. In 1968 werd op grond van de Mammoetwet de
naam gewijzigd in Christelijke MAVO. Het gebouw is afgebroken in april 2000.

Nationale Nachtvlindernacht op De Kruidhof!
In de avond en nacht van vrijdag 11 september is
heel Nederland in de ban van de Nationale NachtvlinderNacht. Op zoveel mogelijk plaatsen in Nederland
wordt in deze nacht gekeken naar nachtvlinders met
behulp van lakens, lampen en stroop. Dat kan in de
eigen achtertuin, maar ook met een georganiseerde
excursie bij u in de buurt. In De Kruidhof gaan we
nachtvlinderen in de Geneeskruidentuin. Een nachtvlinderexcursie is een spannende gebeurtenis, want
wie gaat er nu midden in de nacht het bos in, gewapend met een pot stroop? Wie spant er een laken in
zijn achtertuin en zet er een felle lamp bij? Geen idee?
Nachtvlinderonderzoekers vinden dit soort zaken
heel gewoon. Ze doen het om beestjes met namen
als agaatvlinder, huismoeder, rood weeskind en windepijlstaart te lokken. Ook voor de jeugd is het een
belevenis: met zaklantaarn en stroop in de weer om
beestjes te lokken. Jonge onderzoekers zijn welkom!
Op vrijdag 11 september kunt u ’s avonds onder begeleiding van leden van de Vlinderwerkgroep Friesland
weer nachtvlinders bekijken en leren kennen. U kunt
ook rupsen uit uw eigen tuin meenemen voor determinatie. Bij gunstig weer - zacht, droog en rustig - is
het tot ca. middernacht mogelijk om vlinders te kijken.

De organisatie van de Swaddekuier die op 5 september wordt gehouden ontvangt een zeer brede steun van middenstanders en bedrijven. Zij
maken het mogelijk om alle wandelaars die mee wandelen onderweg
goed te verzorgen van een hapje en een drankje. Eén van de nieuwste
initiatieven is recent ontwikkeld door Jan en Geertje van der Bijl van de
keurslagerijen Buitenpost en Kollum. In de slagerijen is een nieuw worstje
ontwikkeld dat licht gerookt en lekker gekruid is. Het worstje is ‘Swaddekuiertje’gedoopt en vanaf 24 augustus verkrijgbaar in de slagerijen. Aan
alle wandelaars zal op zaterdag 5 september een kruidig ‘Swaddekuiertje’
worden verstrekt.
Het loopt goed met de inschrijvingen die wekelijks bij tientallen binnen
komen. Alles zit op schema volgens Willem Kroodsma van de organisatie
die inmiddels PvdA wethouder Gerda Postma bereid heeft gevonden om
op 5 september ’s morgens om zeven uur het startschot van het evenement te lossen.

Spits gezegde
Als het laatste kalf verdronken is,
haalt men ouwe koeien uit de sloot.

De volgende De Binnenste Buiten Post wordt
verspreid in de week van 28 september 2015.
Als het slecht weer is - regen of harde wind - gaat het
evenement niet door, omdat de nachtvlinders zich dan
schuil houden. We maken dat dan zo spoedig mogelijk bekend via onze website. Iedereen moet zelf een
goede zaklantaarn meenemen. Gratis toegang vanaf
21.00 uur tot middernacht. Het tuincafé is deze avond
gesloten. Voor meer informatie: www.vlinderwerkgroepfriesland.nl

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

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.

R a a d d e p l a at ( s ) door ©eel
Hoe werkt de puzzel
Deze foto is gemaakt op een plek in Buitenpost. Weet u welke? Omschrijf
duidelijk (voorwerp/straat/nummer) waar dit plaatje is gemaakt.

Hilda Talsma skriuwt earste echte skûtsje-roman!
Fris en tagongklik en ‘mei it brûs foar de kop’ nimt se
jo mei yn ‘e wrâld fan de skûtsjesilerij. Nei de Frisumtrilogy; De twadde hûd, Flammen en it Geloksbern en
de roman Brekber is dit alwer har fyfde boek. Yn alle
boeken stiet de leafde en de minsk yn al syn foarmen
sintraal.
Wyn fan feroaring fertelt it ferhaal fan Johanna Kamstra, in jonge húsdokter dy ‘t sa op it each it perfekte
libben hat. Har pasjinten binne wiis mei har, se is ferloofd mei gynaekolooch Joost en wennet yn in prachtige ﬁlla oan ‘e râne fan Ljouwert. Dochs hat se altyd it
gefoel dat se tekoart sjit en net past yn har omjouwing.
Se hat al jierren gjin kontakt mear mei har âlden, dy ’t
der mar wat hinne libje. De ienige fan har famylje dêr
‘t se har thús by ﬁelt is omke Hannes. Mei him en har
neef Ate gong se as jongfaam altyd op sylfekânsje. As
omke komt te ferstjerren moat Johanna wol kontakt
sykje mei har heit en mem en sjocht se har famylje
foar it earst yn jierren werom. Ek Ate. It testamint fan
Hannes set it libben fan de famylje Kamstra folslein op
‘e kop. Se moatte mei elkoar in kasko klear meitsje foar
de IFKS-silerij en dêrmei by de earste trije eindigje. De
ynset: de foarstlike erfenis fan Hannes...
Wyn fan feroaring is yn july en augustus Boek fan
de Moanne mei in aksjepriis fan € 15,- yn plak fan
€ 18,50.

Oplossen en inleveren
Schrijf de locatie en maak kans op een prijs ter waarde van € 10,-. Deze
prijs wordt ter beschikking gesteld door De Binnenste Buiten Post. Oplossingen – bij voorkeur op een kaartje – inleveren in de kopijbus bij The
Readshop (Nijenstein 7) vóór 18 september.
Oplossing Raad de plaat(s) van mei
De Raad de plaat(s) van mei heeft vier goede oplossingen opgeleverd. De
foto is gemaakt op de hoek van Dotter en Pijlkruid en kijkt uit op de woning
van J. Hamstra wonende aan de Pijlkruid 29. De winnaar is Ria Dekker,
Parcours 38.

Ke u z e u i t m e e r d a n 1 0 0 o p s t e l l i n g e n !

Direct de
BESTE PRIJS

€ 5.199,incl. apparatuur

Grayson

magnolia hoogglans - keuken 335 x 185 cm
De combinatie van greeploos design en optimale functionaliteit maken de Grayson tot een uiterst complete keuken. Compleet met: koelkast,
oven, gaskookplaat, vaatwasser, afzuigkap, spoelbak en werkblad van 12 mm dik steen.

Luanda

Direct de
BESTE PRIJS

Direct de
BESTE PRIJS

€ 4.899,-

€ 3.899,-

incl. apparatuur

zijdegrijs - keuken 275 x 215 cm
Compleet met:
< koelkast
< combi oven
< inductiekookplaat

<
<
<
<

Klee

incl. apparatuur

lak basalt - keuken 300 cm
afzuigkap
vaatwasser
spoelbak
werkblad

Compleet met:
< koelkast
< combi magnetron
< gaskookplaat

< afzuigkap
< spoelbak
< werkblad 6 cm dik

< Altijd direct de beste prijs

De

10

+ punten van
superkeukens

< Prijstransparantie
< 10 jaar garantie &
CBW erkend
< Duitse topkwaliteit
< Snelle levertijd
< Gratis 3D keukenontwerp
< Maatwerk
< Deskundig advies
< Vakkundige montage
< A-merk apparatuur
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