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In dit nummer:
>

It Koartling:
Ve e l a c t i v i t e i t e n

>

Sportkoppen:
Postruiters 70 jaar

>

Inspiratie:
Folkert Langhout

>

Molen de Mûnts:
De Voorzoom

>

S t ro o b o s s e r t re k v a a r t ,
Trekweg, De Lêste Stuver

>

Buitenposters:
K e e s e n W i j k e Ve e n s t r a

(foto: Hielke Boorsma)

Tiende burendag

Dit jaar werd landelijk voor de tiende keer de burendag gehouden. Op die dag kun je gezellig samen komen en iets goeds doen voor je buren of de buurt. Buurten worden
mooier, gezelliger en veiliger als buren elkaar ontmoeten en samen wat doen. De bovenstaande foto is van de burendag Jeltingalaan. Eerst genoten ze van een kopje
koffie en een plakje cake. De perkjes langs de weg werden opgeknapt. ‘s Middags was het tijd voor spelletjes en een Amerikaans buffet.

Va n d e re d a c t i e Buitenpost en de Culturele Hoofdstad 2018
Meedoen

Hoewel het vakantietijd was,
waren er toch Buitenposters die
met ons meedachten. Dat is een
verheugend feit. De categorie
‘vrijwilligers’ bijvoorbeeld kwam
naar voren. Buitenpost heeft ongetwijfeld veel inwoners die vrijwilligerswerk doen. Dit zijn vaak
stille krachten waarop de samenleving van ons dorp drijft. Omdat
er een ongekend aantal activiteiten op velerlei gebied plaatsvindt,
vooral dankzij een groot aantal
vrijwilligers, lijkt het ons een
goede zaak om iedere maand een
vrijwilliger in het zonnetje te zetten in ons aller Binnenste Buiten
Post. Alice Schaafsma is bereid
gevonden deze nieuwe rubriek te
verzorgen. Zij zal zich in het oktobernummer voorstellen en dan
zal waarschijnlijk ook het eerste
artikel over een vrijwilliger het
licht zien. Verder viel ons op dat
de ene Buitenposter aandacht
vraagt voor een andere dorpsgenoot om die eens in onze krant
voor het voetlicht te brengen. Ook
dat is een mooi voorbeeld van
meedoen. Tevens deed zich het geval voor dat iemand die hier nog
niet zo lang woont, meedeelde De
Binnenste Buiten Post met veel
genoegen te lezen en daarop aansloot met de vraag of hij iets voor
ons zou kunnen betekenen. Dat
is ook een staaltje van meedoen.
Voorts was het zo dat er zich
bronnen meldden met foto’s uit
vroegere jaren. Daar zullen vast
exemplaren tussen zitten die geschikt zijn voor het onderdeel ‘Uit
de oude doos’. Ook deze vorm van
‘meedoen’ willen wij graag letterlijk en figuurlijk gestalte geven
in ons blad. Zo houd je een eigen
krant met elkaar in stand!

Op 6 september 2013 werd bekend dat
Leeuwarden na een uitverkiezing één van
de twee Culturele Hoofdsteden van Europa
2018 zal zijn (in het fries: Kulturele Haadstêd
2018, afgekort: KH2018). De ‘Culturele Hoofdstad’ is een europees kunstevenement waarvoor jaarlijks één of meerdere steden uit
verschillende landen gekozen worden. Voor
2018 mochten Nederland en Malta deze aanwijzen. Leeuwarden maar ook heel Fryslân
zullen zich van 2014 tot 2019, met als hoogtepunt 2018, gaan presenteren met minstens
40 grote en tal van kleinere culturele evenementen. Er wordt gehoopt dat er in deze tijdspanne miljoenen bezoekers naar onze provincie zullen komen. En ook: dat in de jaren
erna nog lang cultureel en toeristisch, en dus
ook economisch, vruchten van de bijzondere
status geplukt kunnen worden.

Voor de uitvoering van het kunstfeestje werd
begroot dat er 70 miljoen euro beschikbaar zou
zijn. Ogenschijnlijk een groot bedrag maar praktisch gezien is het maar minimaal. Bovendien is
gebleken dat de raming op los zand stond en is
er onzekerheid of het geld wel daadwerkelijk op
tafel komt. Om het project toch provinciebreed
van de grond te krijgen wordt door de organisatie een beroep op alle Friezen gedaan om eraan
mee te gaan doen. De kosten van eigen activiteit
moeten veelal door de deelnemers zelf gedragen
worden, dus wordt er veel van zelfwerkzaamheid, creativiteit en inventiviteit verwacht.
De oproep werd dit jaar door het gemeentebestuur opgepakt en deze sprak in april de wens uit
“dat het in 2018 in de Achtkarspelen bruist van
de culturele aktiviteiten en evenementen”. Er

werd voor geïnteresseerden op 21 april een eerste bijeenkomst in het gemeentehuis gehouden
met een vervolg op 1 september. Bij de laatste
waren ruim 30 deelnemers aanwezig, waarvan
een twintigtal van de dorpen en de rest van instellingen en de gemeente. Buitenpost was getalsmatig oververtegenwoordigd met mensen
van ondermeer De Kruidhof, It Koartling en Plaatselijk Belang. Het enthousiasme tot nog toe van
de meeste van de 11 dorpen in onze gemeente is
daarmee toch wel zuinig.
De organisatie van KH2018 heeft als thema van
het evenement de ‘iepen mienskip’ (open gemeenschap) gekozen en vraagt de deelnemers
daarop in te steken. Op de eerste avond waren
ideeën verzameld en deze werden op 1 september in een presentatie op een rij gezet. Daarin
werd geconcludeerd dat er vooral ingezet moet
worden het eigen landschap en de volksverhalen. Zo kunnen pingo’s een prima tribune vormen
voor uitvoeringen. En er zijn al grote jaarlijkse evenementen waarop ingehaakt kan worden. Overigens hoeven de festiviteiten niet het hele jaar
plaats te vinden, en kunnen ze het beste op de
vakantieperiodes en weekends geconcentreerd
worden. De Kruidhof zal één van de grotere elementen van de KH2018 uitvoeren met het ecologische project ‘Silence of the bees’ (het zwijgen
van de bijen’). Daarmee zal Buitenpost al prominent op de provinciale kaart aanwezig zijn. Maar
natuurlijk moet er veel meer in ons dorp mogelijk
zijn. Het is een gelegenheid bij uitstek om onze
omgeving met haar rust en ruimte te presenteren
als een bijzondere natuur- en culturele ervaring.
KH2018 kan een vruchtbare buitenkans worden
om Noord-oost Friesland toeristisch op de kaart
te zetten.
Een werkgroep zal verder gaan met de voorbereidingen en een volgende vergadering komt er in
januari 2016. PBB volgt de ontwikkelingen nauwgezet en staat open voor de inbreng van Buitenposters. 2018 mag nog ‘ver weg’ lijken, maar in
de praktijk kan 2 jaar zelfs voor een weinig ambitieus plan maar kort dag blijken te zijn. Dit blad
staat open voor uw inbreng en zal u verder op de
hoogte houden.

Het sociaal experiment en
de kwartiermakers
Na een periode van ziekte van de welzijnswerker en daarna een lange vakantieperiode, is het
Sociaal Experiment op 9 september weer opgestart. Dit onderzoeksproject in opdracht van de
gemeente Achtkarspelen en zorginstelling De
Friese Wouden, heeft tot doel een inventarisatie
te maken van de zorgbehoefte in ons dorp. Met
name de nu ontstane situatie, na de overheveling
van zorgtaken van rijksoverheid naar gemeente
per 1 januari 2015, heeft de interesse. Plaatselijk
Belang Buitenpost participeert vanaf het begin in
dit project. Voor haar maken ook de ontwikkelingen rond Haersmahiem, de uitkomsten van het
onderzoek bijzonder interessant.
Bij deze bijeenkomst waren ook Suzan Bosch,
Jan P. Klapwijk en Jan van der Wal aanwezig.
Deze drie zullen, op verzoek van en in samenwerking met Plaatselijk Belang, als kwartiermakers
voor een eventueel op te richten zorgcoöperatie
gaan fungeren. Een eerste taak zal inventarisatie van de behoefte en een onderzoek naar de
werkwijze van al bestaande coöperaties zijn. In
een komend nummer van dit blad zullen ze zich
voorstellen en er meer over vertellen.

PBB en dit blad nu
ook op Facebook!
Sinds kort heeft Plaatselijk Belang Buitenpost
samen met dorpsblad ‘De Binnenste Buiten’
een gedeelde Facebook-pagina. Naast de website www.binnenbuitenpost.nl is dit een middel
om de informatie naar de eigen inwoners te
vergemakkelijken, maar ook het erop te kunnen
reageren te vereenvoudigen. De pagina is te
vinden op: https://www.facebook.com/dorpbuitenpost?ref=bookmarks maar ook gevonden
worden door de zoekopdracht
buitenpost in te typen. Bijdragen
en meldingen zijn natuurlijk welkom maar er gelden wel dezelfde regels als voor publicaties in
De Binnenste Buiten.
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D e foto

Week van de Opvoeding
De Week van de Opvoeding draait om ontmoeting en
uitwisseling tussen ouders, medeopvoeders, kinderen en jongeren. Daarbij staat een positieve benadering voorop. Dit jaar is het motto ‘Geef me de vijf!’ De
Week van de Opvoeding is van maandag 5 tot en met
zondag 11 oktober. Het Centrum Jeugd en Gezin (CJG)
Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel organiseert een
tweetal activiteiten.

Het ooievaarsnest in het West heeft een opknapbuurt gekregen. De palen, waar de schoren opstaan, en de schoren waren behoorlijk verrot en zijn vervangen.
(foto: Hielke Boorsma)

Op de koffie bij het CJG
Opvoeden: het is misschien wel de meest uitdagende
baan die er is. Het daagt je uit en geeft voldoening.
Het kan je blij, maar ook moe maken. Vaak is het geweldig, soms geweldig ingewikkeld. Positieve benadering is hierin belangrijk richting je kind. Vragen o.a. over
weerbaarheid, grenzen stellen, straffen en belonen.
Op twee locaties is er de mogelijkheid voor ouders van
kinderen 0 tot 10 jaar om tijdens een inloopochtend
hierover te spreken. Medewerkers van het CJG waaronder gezinswerkers van het Jeugdteam en de JGZ
zijn aanwezig om vragen te beantwoorden.

Strijd mee tegen MS

Mondzorg voor ouderen op Nationale Ouderendag

Waarom? Meer dan 16.000 mensen in Nederland hebben Multiple Sclerose (MS). Deze ongeneeslijke ziekte treft vooral jonge mensen tussen
de 20 en 40 jaar oud, die in de bloei van hun leven staan. Dit zijn mensen
die vaak aan de top van hun carrière staan, een gezin stichten of aan een
nieuwe studie beginnen. Mensen met dromen, mensen met een positieve toekomst in het voorruitzicht. En dan valt de klap: MS. Een ziekte die
het hele gezin treft. MS is ongeneeslijk! Om MS patiënten een toekomst
te geven is geld nodig. Het Nationaal MS Fonds helpt mensen die MS
hebben met coaching, voorlichting en financiering van wetenschappelijk
onderzoek.
Voor de collecteweek van 23 t/m 28 november 2015 zijn wij opzoek naar
collectanten. Collecteren is niet moeilijk! Je zet je minimaal 1 avond per
jaar in voor mensen met MS. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden
met jouw voorkeuren.
Aanmelden kan via de website van het Nationaal MS Fonds (http://www.
nationaalmsfonds.nl/help-mee/ms-collecte), per telefoon op 0511-542035
of via de e-mail naar jhjorritsma@gmail.com.

Tandartspraktijk de Groenkamp organiseert op 2 oktober een gratis inloopspreekuur en voorlichting over
mondzorg voor ouderen in het Haersmahiem te Buitenpost.
Een gezonde mond is veel belangrijker dan u denkt. U
praat, eet, lacht en zoent niet alleen met uw mond. Uw
mond vertelt u ook veel over hoe het met uw gezondheid is gesteld. Helaas raakt mondzorg bij ouderen
makkelijk op de achtergrond. Waardoor ongemerkt serieuze klachten ontstaan. Daar willen we graag iets aan
doen en daarom nodigt Tandartspraktijk de Groenkamp

Zondag 25 oktober kinderdienst
Hoe groeit alles? Hoe kan het dat je iets kan onthouden? Hoe komen de
sterren er? Weet jij hoe het zit? Tijdens deze dienst ontdek je van alles,
met uitvindingen van een professor.
Het belooft een mooie actieve dienst te worden! Kom jij ook?
Op zondag 25 oktober ben je van harte welkom in het Lichtbaken, aan de
Marconistraat 5 in Buitenpost. De dienst begint om 10.00uur. Na de dienst
is er ranja en koffie voor iedereen.

Pubers Opvoeden een uitdaging?
Voor ouders met kinderen in de puberleeftijd is het niet
altijd even gemakkelijk om goed in contact te blijven
met je zoon of dochter. Vraag van vele ouders: hoe
blijf ik in gesprek met mijn puber? Onderwerpen die
op deze avond aan de orde zullen komen, zijn: Digitaal
pesten, gebruik van sociale media, middelen gebruik,
groepsdruk. Ouders krijgen volop gelegenheid om van
elkaar te leren.
Kijk op www.cjgachtkarspelen-tytsjerksteradiel.nl bij
Activiteiten voor de data, tijdstip en locatie.

u als oudere, mantelzorger of verzorgende uit voor gratis voorlichting over mondzorg. Tevens organiseren wij
een inloopspreekuur waar een tandarts, tandtechnicus, mondhygiëniste en preventieassistente aanwezig
zijn. Hier kunt u terecht kunt voor klachten aan uw
prothese of andere problemen in uw mond.
Op Nationale Ouderendag, vrijdag 2 oktober, van
10.00-12.00 bent u van harte welkom. U kunt gewoon
binnenlopen in het Haersmahiem, Eringalaan 8, Buitenpost.

Zingen voor Israël op 24 oktober

Onder het motto “Zingen voor Israël” organiseert de
Stichting Christenen voor Israël te Nijkerk een koor- en
samenzangavond op zaterdag 24 oktober 2015 in De
Fonteinkerk, De Achtkant 48 te Buitenpost. Aanvang:
19.30 uur, maar vanaf 19.15 uur zal er al samenzang
zijn. Muzikale medewerking wordt verleend door het
duo Garland for Ashes uit Buitenpost en door het Chr.
Mannenkoor “Pro Rege”. Dit koor telt ruim 90 leden
uit Dokkum en de wijde omgeving. Vanaf de oprichting (1997) staat “Pro Rege” onder leiding van Dirk

Norbruis. Anja Heikamp-Kommerie zal het koor op het
orgel begeleiden en de samenzang. In het programma
is namelijk ook veel plaats voor samenzang ingeruimd.
De avond wordt geopend door ds. J.P. Strietman. Ds.
H. Poot zal een meditatie houden. Iedereen is van harte welkom. De toegang is vrij, wel zal er een collecte
worden gehouden voor de overlevenden van de Holocaust. Ook is er gelegenheid om producten uit Israël te
kopen en er zal een (kleine) boekentafel zijn.

Charles Dickens Kerstmarkt
Opbrengst collecte
De collecte voor KWF Kankerbestrijding in Buitenpost heeft
€ 4261,14 opgebracht. Wie de collectant gemist heeft, kan alsnog een gift
overmaken.

S p r e k w u r d f a n ‘e m o a n n e
Lape
Mei lapen kinst fersliten klean wer oplapje. Wa docht dat noch? Do kinst
sa linich wêze as in lape, mar likegoed sa loai as in lape. Ast omrinst mei in
gesicht as âlde lapen, dan bist ûntefreden of hast in min sin.
It is lape om loare
Het is lood om oud ijzer
Dat is út ien lape skuord
Dat is van hetzelfde laken een pak
Wy kinne meielkoar as wollene lapen
Wij kunnen erg goed met elkaar opschieten
Dat is in lape besiden it gat
Dat is een heel domme fout
Se hat in fikse lape op ‘e jas
Ze heeft een wandaad op haar geweten
Dy jonge is wat in wollene lape
Die jongen is een onnozele goedzak

Op zaterdag 12 december 2015 wordt er voor de derde
keer een Charles Dickens Kerstmarkt van 14.00-20.00
uur in het centrum van Buitenpost gehouden.
De voorbereidingen voor deze kerstmarkt zijn sinds februari al in volle gang. Wij kunnen u alvast melden dat
er zich tot op heden 80 standhouders en een aantal
koren/muzikanten op hebben gegeven. De standhouders, de koren en de muzikanten zullen wij via onze
facebookpagina Kerstmarkt Buitenpost aan u voorstellen evenals de sponsors die ons een warm hart toedragen. U kunt op de hoogte gehouden worden door deze
pagina leuk te vinden en door onze tweets te volgen
via twitter.com/Kerstmarkt0511.

Nieuws en informatie over de kerstmarkt kunt binnenkort ook vinden op de website van Bruisend Buitenpost (www.buitenpost.info.).
De organisatie is nog op zoek naar vrijwilligers die overdag hand en spandiensten willen verrichten. Zo zijn wij
bijvoorbeeld op zoek naar een gastheer/gastvrouw die
de koren in de Mariakerk willen begeleiden. Voor meer
informatie over de vrijwilligersvacatures kunt u contact
opnemen met Hannie Rienks, telefoon 06 34 63 91 41,
e-mail hannierienks@gmail.com. Wilt u informatie over
hoe u zich op kunt geven voor de kerstmarkt of heeft
u nog een tip, dan kunt u hier eveneens contact over
opnemen met Hannie Rienks.

Op Onbekend Terrein
De redactie (en waarschijnlijk ook
veel van onze lezers) is benieuwd
wat dit bord in een weilandje aan
de Newtonstraat betekent. Komend vanuit de oostelijke richting
(oude spoorwegovergang) staat
rechts van de weg dit bordje en
dat roept dus de nodige vragen
op. Weet u de betekenis of weet
u iemand die er meer over kan vertellen, geef het door en kunnen we
misschien in de volgende krant dit
‘mysterie’ oplossen. Uw correspondentie graag in de bus bij The
Readshop of naar bibupost@gmail.
com.

Al gelezen?

™

> Een 21-jarige man uit Buitenpost is maandagmiddag 7 september door de politie
aangehouden nadat hij in een tankstation
aan de Boelenswei in Boelenslaan met vals
geld probeerde te betalen. Het ging om een
briefje van vijftig euro. Toen de medewerker
van het tankstation ontdekte dat het geld
dat hij in handen kreeg gedrukt vals geld
was, schakelde hij de politie in. Uit onderzoek bleek dat de verdachte Buitenposter
nog meer vals geld op zak had.
> Op 30 augustus zijn er twee boeken
gepresenteerd over Tony Feitsma (19282009), voorvechtster van het Fries. Op die
dag werd in Brantgum een bijeenkomst
gehouden rond Feitsma en haar betekenis
voor het Fries. Zij was professor aan de
VU en de Universiteit van Amsterdam, ze
was een van de oprichters van de Fryske
Nasjonale Partij (FNP) en een vasthoudend
en strijdbaar schrijfster, die duizenden artikelen over het Fries en verwante zaken
publiceerde in kranten, tijdschriften en bundels. Professor Tony Feitsma heeft ook jaren
gewoond aan de Beatrixstraat in Buitenpost.
> Klaas Antuma van de fractie ChristenUnie
in de gemeenteraad van Achtkarspelen heeft
het college van B. en W. vragen gesteld over
de sloop van de gebouwen van de oude
Van den Brug-locatie aan de Voorstraat in
Buitenpost. De fractie wil weten waarom
de gebouwen nu worden gesloopt en of
de financiën daarvan zijn geregeld. Verder
wil de fractie weten hoe het staat met de
plannen om op de locatie starterwoningen
te realiseren en tot slot vraagt Antuma of er
op korte termijn opbrengsten te verwachten
zijn uit de verkoop van de gronden.
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Ut de âlde doaze fan De K rite

Vanaf links: Leffert van der Meer, Doreen Kolthof, Joeke Dorhout en Foppe de Vries.
(eigen foto)

Yn novimber 1976 waard it stik “It heft yn hannen” oer it fuotljocht brocht.
In prachtige foarstelling mei twa slûchslimme bruorren en harren suster
dy’t de broek goed oan hie. Spilers wienen Foppe de Vries, Joeke Dorhout, Nyske Pol, Coby de Vries, Doreen Kolthof, Leffert van der Meer en
Hendrik Aardema. Op 2 augustus 1978 waard it stik as iepenlofspul opfierd, dit yn it ramt fan it 25-jierrich bestean fan it “Concours-Hippique”.
Jierren letter, febrewaris 2008, waard dit stik fan Bienze Westra op’e nij
spile. Yn The Point wienen it Harrie Tiemens, Dictus Benedictus, Sjoukje
Wiersma, Anneke Nieuwenhuis, Frouke Wiersma, Jan Willem Bouma en
Foppe de Vries dy’t, doe lyk as 30 jier earder, in soad súkses hienen.
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Soms kunnen we zeer effectief vergaderen! Na anderhalf uur kon onze
voorzitter, Hans de Vries, de vergadering weer sluiten. Toch is er weer
veel besproken, al komen er soms tot onze spijt dezelfde punten weer
aan de orde. Dat ligt dan ook aan de trage voortgang van zaken, zoals bijvoorbeeld de verbouwing van de Poiesz of de aanleg van de
spoorbrug. Ook over de dierenweide is nog niet iets nieuws te melden.
Daarom hier maar eens wat meer uitgebreide aandacht voor Bruisend
Buitenpost. Een bestuurslid van ons, Arnold Jan Ruisch, zit ook in het
bestuur van deze club. U kent waarschijnlijk wel de website, www.bruisenbuitenpost.info, waarop u al uw aktiviteiten aan kunt melden. Dat
was hun eerste daad na oprichting. Daarna zijn ze aktief begonnen
met inventariseren van leegstand en mogelijkheden om op een creatieve manier deze te verminderen. Binnenkort kunt u hier al wat van
zien: er zijn in ieder geval plannen voor het pand van Wiersma en van
Dijkstra (de vroegere Schlecker). Ook hebben ze door een architect een
plan laten opstellen voor een mooi aangekleed centrum. De tekening is
een suggestie hoe de Kerkstraat, het Christinaplein en de Voorstraat
er in de toekomst uit zouden kunnen zien. Het bestuur van Plaatselijk
Belang is er in ieder geval enthousiast over. Vooral de aankleding met
meer groen ziet er aantrekkelijk uit, waardoor de leefkwaliteit zeker
verhoogd zal worden. Het vervolg is een bijeenkomst met ondernemers,
betrokkenen en gemeente om te brainstormen over deze schets en mogelijkheden voor realisering te bespreken. Het project “Hoe word ik 100
in Buitenpost” heeft na de twee brainstormbijeenkomsten volgens het
bestuur tot nu toe te weinig opgeleverd. De verschillende werkgroepen,
die toen gevormd zijn, komen binnenkort bij elkaar en we rekenen er
op dat de organisaties die dit project begeleiden hun bijdrage leveren,
zodat volgend jaar het project succesvol kan worden afgesloten. Het
bestuur zal de voortgang kritisch blijven volgen. Vermeldenswaardig
is ook dat besloten is om de website van de Binnenbuitenpost vakkundig op te frissen. Ons bestuurslid Johan kootstra zal zich hiermee bezig
houden.

Ledengearkomste

Wurklist

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

PBB Van de bestuurstafel...
September 2015

It bestjoer fan de Fryske Krite Bûtenpost noeget al har leden út foar de
ledegearkomste op tiisdeitejûn 13 oktober 2015 yn de boppeseal fan The
Point. Oanfang: 20.00 oere.
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2. Meidielings.
3. Ferslach ledegearkomste 30 oktober 2014.
4. Jierferslach.
5. Finansjeel ferslach.
6. Ferslach rekkenopnimmers.
7.
Beneaming nije rekkenopnimmers.
8. Skoft.
9. Bestjoersferkiezing:
Ofgeand en wer beneamber Anneke Paauw en Sieger de Vries
Tsjinkandidaten kinne har oant fiif minuten foar de gearkomste skriftlik,
mei 10 hantekenings fan oare leden, oankundigje by it bestjoer.

Namens het bestuur van Plaatselijk Belang Buitenpost,
Marianne Rigter
P.s. Als bestuur waren wij verheugd te lezen dat het College van B&W de
gemeenteraad heeft laten weten de tekortschietende verlichting aan
het West aan te kunnen passen. Wij hopen dat het voor de komende
winter nog gerealiseerd kan worden!

Sterk staaltje Jan Arendz en Marijke Geertsma

10. Besprek winterwurk.
12. Omfraach.
13. Sluting.

Jeugdtoaniel 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 euro.
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

De minske sit fol mei ferhalen. Self betocht of gewoan bewarre bleaun
troch dat se trochferteld waarden. Wier barde ferhalen waarden moaier en
sterker troch it trochfertellen: sterke ferhalen en sterke staaltsjes. Der wie
in tiid dat minsken net lêze en skriuwe koenen. Minsken fertelden mekoar
ferhalen dy’t troch oaren wer trochferteld waarden, fansels hjir en dêr wat
oanpast en oandikke. Doe’t de ferhalen opskreaun waarden kamen de earste boeken en bleaunen de ferhalen bewarre. Mar hoefolle ferhalen binne
ferdwûn om’t se net fêstlein binne foar it neigeslacht ….Jan en Marijke ha
fan in soad minsken yn ús provinsje bysûndere ferhalen heard en fan al
dizze ferhalen is de foarstelling “Sterk Staaltsje” makke. Hja fertelle dizze
ferhalen, anekdoates en grappen oan de bar fan Kafee The Point.
Tongersdeitejûn 8 oktober 2015. Oanfang: 20.00 oere / Kafee The Point.
Foarferkeap: € 9,00 (Dropshop Liquerice) / Oan de seal: € 10,00.
Ynformaasje: 0511 541444 / www.maskelynbuitenpost.nl
Aginda:

“Wat in skrik” siket regy-assistinte
Op de sneontejûnen 21 en 28 novimber spilet it Kritetoaniel “Wat in skrik”
skreaun troch Henk Sloots. Spilers binne Anneke Nieuwenhuis, Iebe Bouma, Klaas Jansma, Andries Hovinga en de debutanten Marieke Kamminga
en Elke Draayer. Foar it stik binne De Krite en fansels Jelmar Hoekstra
(regy) op syk nei in regy-assistinte/ynstekster. Sis mar in linker- en rjochterhân. Wat liket dit wat? Fan no oant de útfieringen twa jûnen yn’e wike
yn’t spier mei in pracht ploech toanielminsken. Liket dit jo/dy wat …. Stjoer
efkes in berjochtsje nei fryskekritebutenpost@hotmail.nl

Inez Timmer – Op alle Fronten
Zondagmiddag 15 november 2015, aanvang: 15.30 uur, zalencentrum The
Point. Voorverkoop: € 9,00 / Aan de zaal: € 10,00.
Popkoor Akkoord - Kerstconcert
Zondagmiddag 20 december 2015. aanvang 15.30 uur, Mariakerk Buitenpost. Voorverkoop € 7,50 / Aan de kerk € 8,50.
Belangryk: De foarstelling fan Pier 21 – Life is beautiful mei Klaasje Postma is net op woansdeitejûn 13 april, mar in wike earder op woansdeitejûn
6 april 2016.

MODESHOW !
WOENSDAG 30 SEPTEMBER
’s Middags 13.30 uur
’s Avonds 19.00 uur

Friese Borgers
5 kilo
€ 4,50
Nieuwe oogst mandarijnen 10 stuks
€ 1,99
Nieuwe oogst elstar
2 kilo
€ 2,98
Fruitmanden
vanaf
€ 7,50
GELDIG VAN 28-09-2015 TOT EN MET 03-10-2015
Druk en zetfouten voorbehouden

Modique Nijenstein 11 Buitenpost 0511-543128

Kerkstraat 24

Tel. 0511 540004

Volg ons ook op facebook

Zonnebankactie
12 x zonnen voor de prijs van 10!
Nieuwe lampen gemonteerd!

De Binnenste Buiten Post

Buitenp oster s

door Nelleke Kemps-Stam

We wonen op een toplocatie
Kees en Wijke Veenstra wonen al 45 jaar in de Molenstraat

De Molenstraat in Buitenpost is genoemd naar de molen die er van
1755 tot 1947 heeft gestaan. Een brand maakte een eind aan zijn
bestaan. Op de plaats waar de molen stond kreeg in 1963 de woningstichting een plek. Ook dat is al weer verleden tijd. De SWA
maakte plaats voor de wooneenheid Molenhof. Daar herinnert een
molensteen nog aan de plaats van de molen. Tot 2008 stond er een
telefooncel op de kruising met de Kuipersweg. Voor Kees en Wijke
Veenstra fungeerde hij als herkenningspunt om bij hun huis in de
Molenstraat te komen.

Kees in zijn eigen kantoor. (foto: Nelleke Kemps - Stam)

Napoleon heeft in 1805 straatnamen officieel ingevoerd . Vanaf
dat moment was het verplicht om
de huizen in de straat te nummeren en om de straten een officiële
naam te geven. Dit wordt ook wel
het Parijse systeem genoemd.
In Nederland werd dit systeem
voor het eerst in 1806 ingevoerd
in Maastricht. Amsterdam volgde
pas in 1875 met het invoeren van
dit systeem.
Keukenprinses
“Bij de telefooncel linksaf”, wezen
Wijke en Kees hun bezoek vaak de
weg. Toen die verdween werd het:
“Bij de Friesland Bank linksaf”.
Met de sluiting van de bank in 2012
moet men het zelf maar uitzoeken.
Kees en Wijke Veenstra zijn geen
geboren Buitenposters. “Ik ben
geboren in de Dokkumer Wouden”, begint Kees. “Daar lagen
drie dorpen: Akkerwoude, Murmerwoude en Dantumawoude,
het latere Damwoude. Daar ben ik
geboren in 1935, tachtig jaar geleden.” “En ik in Bedum in 1938”,
zegt Wijke. “Ik kom uit een gezin
met negen kinderen, dus ik moest
op mijn veertiende werken. Eerst
bij mensen in de huishouding en in
1958 ben ik naar het Talmahuis in
Veenwouden gegaan. Ik werkte in
de keuken om eten te koken. Keukenprinses, daar voel ik mij heel
goed bij. Later heb ik nog een jaar
of vier in de Sionsberg gewerkt en
toen zijn we getrouwd.” De we-
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gen van Wijke en Kees kruisten
elkaar nadat Kees door anderen op
sleeptouw werd genomen om een
meisje te zoeken. “En zo kwam
van het een het ander”, zegt hij.
Bankman
Kees is altijd een bankman geweest, zoals hij dat noemt. Geen
man die op de bank zit, maar bij
een bank werkt. “Ik begon in 1951
in Leeuwarden bij de vroegere
Raad van Arbeid, die de kinderbijslag regelde. Na twee jaar ben
ik naar de Amsterdamse Bank in
Dokkum gegaan. Daar hebben we
een jaar of vijf gewoond en daar
zijn de kinderen geboren. Toen
zijn we naar Buitenpost gekomen
omdat de bank hier een bijkantoor
wilde hebben. In het bijgebouwtje
van wat nu de apotheek is, kwam
de bank. In de huidige apotheek
zetelde toen het Arbeidsbureau.
Nadat het kantoortje opgeheven
werd, ben ik in Groningen gaan
werken. Maar we zijn lekker in Buitenpost blijven hangen”, beschrijft
hij zijn carrière. Hij maakte allerlei
fusies van banken mee. “In 1964
veranderde de Amsterdamse Bank
in de AMRO Bank en weer later
werd het ABN AMRO. In Groningen werkte ik bij de Christelijke Cooperatieve Volksspaarbank Eigen
Haard. Die bank werd later weer
overgenomen door verschillende
banken en nu is het SNS.” Je zou
door de bomen het bos niet meer
zien, maar Kees kan er wel om la-

chen. Met de bankencrisis heeft
hij zich niet bemoeid. “Maar dat er
geen mensen meer aan de balie
zijn om geld te halen of een praatje
te maken, vind ik wel erg.”
Actief
“O ja”, zegt Kees als ik vraag of
hij aan het dorpsleven heeft deelgenomen. “Je moet niet aan de
kant blijven staan. Waar zal ik mee
beginnen? Ik wil niet opscheppen
hoor. Wij waren toen nog jong hè?
Nu zijn we oud of al overleden. Begin jaren ‘70 ben ik penningmeester van Plaatselijk Belang geweest
dat toen op z’n gat lag. Ik ben ook
politiek actief geweest: voorzitter
van de Antirevolutionaire Partij,
secretaris van de gemeentelijke afdeling. Ook kerkelijk als ouderling
en voorzitter van de mannenvereniging.” Wijke schuift een briefje
naar Kees toe als hij iets dreigt te
vergeten. “O ja: ik ben ook nog
heel lang secretaris/penningmeester van de ambulance Achtkarspelen-Noord geweest. Dat werd
gedaan door vrijwilligers. Ze reden
dag en nacht eigenlijk voor niks.
Eén keer per jaar bracht ik met
Kerst wat geld naar hen toe. Het
waren allemaal dorpsbewoners.
De ambulance stond bij het vroegere Groene Kruisgebouw aan de
Haersma de Withstraat.” Ondanks
zijn leeftijd is Kees nog altijd actief
bij de PCOB, de Protestants Christelijke Ouderen Bond. “Bij gebrek
aan een voorzitter ben ik dat soms
even. We kunnen heel moeilijk
mensen krijgen. Men voelt zich
veel te jong voor de PCOB.” Wijke zit ook niet stil. Behalve dat ze
naar bijeenkomsten van de CPB,
de Christelijke Plattelandsvrouwen
Bond gaat, neemt ze pianoles. “In
september zal een lerares van de
muziekschool me versjes leren
spelen, zoals Peerd van ome Loeks
is dood en verjaardagsliedjes.”

Gedenkteken. (foto: Nelleke Kemps - Stam)

De inmiddels opgeheven buurtvereniging van de Molenstraat kon
ook altijd op het gezin van Wijke en
Kees rekenen. “We wonen op een
toplocatie”, volgens Kees. “In een

Wijke en Kees bij de molensteen.(foto: Nelleke Kemps - Stam)

mooie straat met een parallelweg
en een groenstrook. In maart 1969
zijn we erin getrokken en we zijn
op dit stekkie blijven hangen. We
wonen er straks vijfenveertig jaar
en kunnen elk knopje vinden bij
donker”, vertelt hij. “Toen we vijftig jaar getrouwd waren, hebben
we de hele buurt uitgenodigd. Het
is ook mooi dicht bij het spoor. Drie
keer een trein aan beide kanten,
waarvan één keer een sneltrein,
wat wil je nog meer?” Kees en Wijke hebben geen auto. “Het is er
nooit van gekomen. Ik was atechnisch”, verklaart hij. “En bovendien
was er indertijd een goede regeling om met de trein te rijden en zo
is het erbij gebleven. Ook onze kinderen waren thuis op het spoor.”
Met de nieuwe OV-chipkaart hebben ze geen moeite. “We
kunnen overal wel komen.”
Toekomst
Van ouderen wordt gevraagd zolang mogelijk thuis
te blijven wonen. “We hebben wel tegen elkaar gezegd: hoe komt het straks?
We hebben al een verhoogde toiletpot en bij de achterdeur een oprijverhoging”,
zegt Wijke. “Een slaapkamer beneden maken willen
we niet. In de bibliotheek las
ik in een tijdschrift dat je beter een
traplift kunt huren dan kopen. Ik
heb het even gekopieerd en meegenomen. Een keer in de veertien
dagen heb ik een particuliere hulp.

We hebben geen luxe huis, maar
wel heel praktisch. En zo scharrelen we wat.” Gelukkig is het
echtpaar nog aardig gezond, mede
dankzij de belangstelling van Wijke
voor het gezondheidsnieuws van
dr. A. Vogel en het tijdschrift Bewust. “Zo ben ik een beetje een
alternatieveling geworden, maar
niet extreem. Het is goed dat hier
een biologische winkel gekomen
is. En ik vind het heel mooi om in
de keuken te zijn. Ik laat liever een
stofbeurt overgaan, dan dat ik mijn
eten niet goed doe.”
Hoewel Kees en Wijke jaren gereformeerd zijn geweest, zijn ze vanwege andere inzichten niet meer
kerkelijk. Wel krijgen ze nog steeds
het kerkblad van de PKN. “Je bent
er zolang bij geweest en je kent
nog zoveel mensen uit die tijd. Je
wilt wel meeleven. Als je ernaast
staat, ben je een deel van wat er
zich om je afspeelt kwijt. En dat
willen wij nog wel houden. Af en
toe bezoeken we in Leeuwarden
een bijeenkomst van het Leger
des Heils. Die mensen zijn heel
praktisch bezig en dat vinden we
belangrijk. Het is geweldig wat die
mensen doen. En ze kennen geen
dogma’s. Het praktische christendom trekt ons echt aan.”
Zijn er nog plannen voor de toekomst? “Hierboven”, wijst Wijke
omhoog. “We gaan rustig de tijd
uitkopen”, zegt Kees. “Wat er vandaag nog is, is morgen weer weg.”

(advertentie)

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 22 oktober aanstaande.
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 22 oktober.
Jelkje Kloosterman, Trudy Nicolai, Sija Tol en Sonja Witterholt

Far wol Janne

door Janne Oosterwoud

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

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

De Binnenste Buiten Post
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De Stroobossertrekvaart, de Trekweg en De Lêste Stuver
De Stroobossertrekvaart bestaat al meer dan 400 jaar
en die was indertijd een belangrijk vaarwater tussen
Gerkesklooster en Dokkum. Deze watergang loopt
voor een deel door het grondgebied van Buitenpost. De
Trekweg, die parallel loopt aan de trekvaart, is ook heel
oud en vormde in de afgelopen eeuwen als een niet al
te beste verbinding tussen de genoemde plaatsen Gerkesklooster en Dokkum. Het ligt eigenlijk voor de hand
dat deze weg in eerste instantie jarenlang werd gebruikt
als jaagpad om de toenmalige schepen door de vaart te
trekken. De Buurtschap De Lêste Stuver in het Oost van
Buitenpost lag of ligt aan de Trekweg en de vaart en die
speelde een tamelijk belangrijke rol in het betreffende
verkeer aldaar. De gedachte van ons als redactie was dat
daar vast een interessante geschiedenis aan verbonden
zou zijn. Eén van de redactieleden had eens een verhaal
over die omgeving gelezen en daarin kwamen gevechten voor tussen Friezen en Groningers en er werd ook
verteld over het smokkelen van in die vroegere tijd nogal begeerde goederen en drank. Die gegevens waren na
het nodige speurwerk helaas niet terug te vinden. Er
werd een beroep gedaan op het archief van de Provincie
Friesland en het Waterschap over de geschiedenis van
de Stroobossertrekvaart en de Trekweg. De provincie
liet niets van zich horen, maar het waterschap was wel
in oude dossiers gedoken. Echter, er kwam niets boven
water. Internet gaf wel enige informatie prijs en dat leek
ons toch wel zodanig interessant dat we die in dit artikel
weergeven. Buurtschap De Lêste Stuver is misschien jaren geleden al eens in De Binnenste Buiten Post aan de
orde geweest, maar wat hierover bekend is, vonden wij
in die mate boeiend dat het de moeite waard is er (nog
eens) kennis van te nemen.
Stroobossertrekvaart

herberg ‘De laatste Stuiver’. Uit de archieven blijkt dat deze
kroeg zeker in het jaar 1775 al bestond. De herberg lag aan
de trekweg naast de Stroobossertrekvaart. In vorige eeuwen
kon men hier als passagier met de trekschuit mee en werd er
vracht in- en uitgeladen.

Stroobossertrekvaart. (foto: Hielke Boorsma)

Andere bewoners van ‘De Stuiver’
Aan de toenmalige rijksstraatweg Leeuwarden-Groningen
stonden verschillende tolhuizen. Om hier te passeren moest
een bepaald bedrag aan tol worden betaald. Ergens in het begin van de 20e eeuw werd dit afgeschaft. Het tolhuis heeft er
nog lang gestaan. Tolpachters of tolgaarders waren omstreeks de jaren 1880-1890 Tjibbe Jans
van Maassen, geboren in 1854 te Engwierum
en een zekere Pieter de Jong. Verder hebben er
Onderdeel 6: De Voorzoom
nog verschillende spoorwegwachters gewoond.
Deze waren onder meer belast met de bediening van de spoorbrug.

De Stroobossertrekvaart, in het Fries: Strobosser Trekfeart,
wordt ook wel Dokkumer Trekvaart genoemd. Bij Gerkesklooster sluit hij aan op het Prinses Margrietkanaal en het
Van Starkenborghkanaal. Deze trekvaart werd in de jaren
1654-1656 gegraven in opdracht van het stadsbestuur van
Dokkum. Het deel tussen Kollum en Gerkesklooster was in
de 16e eeuw al aangelegd. Dokkum dacht door een betere verbinding over het water met Groningen meer scheepvaartverkeer aan te trekken. Naast de vaart loopt een jaagpad
waarop de paarden konden lopen die de trekschuit moesten
voortbewegen. Door de hoge kosten van aanleg ging de stad
Dokkum failliet. Het eigendom van de vaart kwam toen in
handen van een groep schuldeisers. Deze hebben jarenlang
een aantal tolhuizen aan de vaart gevestigd die er voor moesten zorgen dat de vaart geld opbracht. Die tolhuizen stonden
op de plaatsen: noordelijk van Wouterswoude, bij Oostwoude, bij Oudwoude en oostelijk van Buitenpost, de Lêste Stuver die betaald moest worden vanaf Dokkum.
Trekweg
De Trekweg loopt in zijn geheel parallel aan de Stroobossertrekvaart van Gerkesklooster naar Dokkum en was tot 1992
administratief genummerd als rijksweg 858. Deze weg is
echter nooit onderdeel van een rijkswegenplan geweest en
had altijd een secundaire functie. In het kader van de Wet
herverdeling wegenbeheer werd hij overgedragen aan de
provincie Friesland met als registratienummer N910. Verder
zijn er geen historische gegevens over te vinden. Dat is jammer, want er zit vast een stuk geschiedenis achter omdat hij
eeuwen geleden is aangelegd.
Buurtschap De Laatste Stuiver in het Oost
Op een oude kaart van Achtkarspelen (Eekhoff 1844) wordt
de naam ‘Stuiver’ al aangegeven. Waar zou die naam vandaan komen? Op recentere kaarten komt de naam niet meer
voor. Men spreekt in Buitenpost en omgeving nog steeds
van ‘De lêste Stuver’ of ‘De Stuver’. Ook door historieschrijvers in de 18e en 19e eeuw werd geen melding gemaakt
van ‘De Stuiver’. Wel worden als oostwaarts van Buitenpost
gelegen buurtjes genoemd: het Uitland, Klein-Uitland, de
Horne en Scharnehuizen. Verder is het ook niet de naam van
een stuk land in deze buurt. Een verklaring van de naam ‘De
Stuiver’ kan niet anders zijn dan dat die afkomstig is van de

Herberg ‘De Laatste Stuiver’
In oude notariële akten kunnen we lezen dat deze herberg in
de periode van 1801 tot en met 1827 zeker driemaal van eigenaar is gewisseld. In 1801 werd het beschreven als staande
en gelegen aan de trekweg bij Steenharst onder Buitenpost.
Jan Manderts, koopman te Kollum werd de nieuwe eigenaar
voor 700 caroli guldens. In 1825 was de klandizie waarschijnlijk sterk teruggelopen, want het ging toen van de hand voor
ƒ 325,-. De koper was Durk Makkes Adema, landbouwer te
Buitenpost. Maar deze boer wilde er twee jaar later alweer
vanaf en er volgde een openbare verkoping. Provisionele koper werd Kornelis Durks Zijlstra, koopman te Buitenpost voor
ƒ 301,-. Bij de finale toewijzing werd het bod niet verhoogd en
Adema hield het in. De provisionele koper werd voor zijn bod
bedankt. Uiteraard had de herberg in de loop der jaren nog
andere eigenaren. In de periode 1880 tot 1911 waren deze:
Jan Harmens van der Veer, Riekele Westra, Gerke Dijkstra,
Tjibbe van Maassen en Jan Pama.
‘De Eerste Stuiver’
Hoewel de indruk wordt gewekt dat herberg ‘De eerste Stuiver’ er eerder was dan ‘De laatste Stuiver’. Is dit zeer waarschijnlijk niet het geval. In 1827 werd de herberg met een
perceel weiland gekocht door Elze Louws Sikkema te Buitenpost voor een bedrag van ƒ 1.850,-. Hij deed dit in opdracht
van Hendrik Hogeboom, hovenier te Oudeschoot. De koper
werd belast met ‘onderhoud van weg en pad, alsmeede met
een hout en steiger’. Omstreeks 1860/1870 was Ritske Jacobs Boersma de kroeghouder. Hij was getrouwd met Duifke Klazes Smids die in 1878 kwam te overlijden. Na dit jaar
kwam een eind aan de tapperij in dit pand. De Armvoogdij
van Buitenpost-Lutjepost kocht het gebouw in 1883 voor de
huisvesting van bedeelden. In de koopakte werd het pand als
volgt omschreven: ‘Eene Huizinge met Schuurtje en Stalling
en twee afzonderlijke verhuurd wordende woonkamers, benevens erf, tuin en boomgaard, staande en gelegen aan den
Straatweg bij Steenharsterbrug onder Buitenpost’. Jarenlang
hebben hier mensen gewoond die door de armvoogdij werden ondersteund. Het pand is al vele jaren geleden afgebroken. In een krantenadvertentie, geplaatst in 1925, wordt de
herberg ‘De laatste Stuiver’ genoemd, in verband met een
verkoping. In dat jaar moet het gebouw er nog hebben gestaan. In de jaren veertig van de 20e eeuw waren de fundamenten nog te zien.

De laaste Stuiver. (foto: Hielke Boorsma)

van beklaagde had laten staan, toen hij om 12 uur ging eten,
schuldig verklaard aan diefstal en veroordeeld tot 1 maand
gevangenisstraf’.
Tegenwoordige situatie
In 2011 werd er oostelijk van Buitenpost de rondweg zuidoost
aangelegd. Daarmee veranderde de verkeerssituatie behoorlijk bij ‘De laatste Stuiver’. De doorgaande weg langs de Trekvaart werd afgesloten en westelijk van het buurtschap kwam
een rotonde. Daardoor ligt ‘De laatste Stuiver’ thans aan een
doodlopende weg.
Volksverhaal over herberg ‘De lêste Stuver’
Bij het zoeken naar historische gegevens kwam de redactie
ook terecht bij de volksverhalen-kenner, onze plaatsgenoot,
dr. Jurjen van der Kooi. Hij schreef ons het volgende: Bûten
Bûtenpost stiet in herbrech ‘De laatste Stuiver’. Dy herberch
hat sà syn namme krigen. Der wenne yndertiid in kastlein
yn, dy mocht graech in buorrel en syn wyfke krektengelyk.
Dat komt de saek net to’n goede. Ik kaem safier, dat doe’t
de drankleveransier kom, doe koenen se him net bitelje. Sy
seinen tsjin ‘e drankleveransier: Dat komt, de lju dy’t hjir in
buorrel keapje, boargje altyd. Wy matte soms wit hoelang op
‘e sinten wachtsje. Doe sei de drankleveransier: Ik wol jim dit
kear noch wol drank leverje, mar dan matte de klanten direkt
bitelje. Dat biloofden de beiden. De kastlein hie noch ien stûr.
Dat wie alle jild dat der noch wie. Doe sei de man tsjin syn
wiif: Ik keapje fan dy in buorrel. Doe hie it wyf de stûr. Hja sei:
Ik keapje fan dy in buorrel . Doe hied er dy stûr wer. Sa gong
dat hyltyd hinne en wer oant de flesse leech wie. Se hienen
har oan har wurd hâlden. Hja as klanten hienen hyltyd kontant
bitelle, sa’t de drankleveransier it ha woe. De herberch krige
dêrtroch de namme: De laatste Stuver.

Molen de Mûnts

Herrie in de herberg
Niet altijd gedroegen de gasten zich fatsoenlijk
en daar werd in kranten melding van gemaakt
onder de rubriek Rechtzaken: ‘R.Br. 25 jaren,
arbeider te Laatste Stuiver; A.Sch., 29 jaren, arbeider te Harkema-Opeinde en W.D., 29 jaren,
schipper te Buitenpost, kwamen den 6 Januari
1895 met zekeren Ringnaldus, ’s avonds 10 minuten voor 10 uur in de herberg van J.H. van der
Veer, De laatste Stuiver en verlangden elk een
borrel. Ofschoon de overige bezoekers reeds
weg waren, gaf deze hen toch nog een borrel,
maar toen het 10 uur was, moesten ze weg.
Zij wilden niet, al zeide hij het twintigmaal en al
weigerde hij meer te tappen. R.Br. wierp daarop
achtereenvolgens 2 glaasjes stuk, doch toen het
derde denzelfden weg zou gaan, nam Van der
Veer het hem af; daarop heeft hij dezen tegen
het hoofd geslagen en op de borst gestompt.
Maar inmiddels was er reeds een boodschap
naar den maréchaussee gegaan en toen die
kwam gingen ze heen’. Dit incident leverde de
drie mannen een celstraf op te weten: R.Br. van
10 en de beide anderen van 5 dagen. Ongeveer
een maand later ging de herbergier van der Veer
zelf over de schreef en daarover valt te lezen:
‘J.H.v.d.V., 64 jaren, herbergier in de ‘Laatste
Stuiver’ onder Buitenpost, is, terzake dat hij in
het laatst van Januari of begin Februari l.l., zich
een schop toegeëigend heeft, welke de arbeider A. Adema ten gebruike had van zijn boer J.
Faber en in de sneeuw op de vaart voor het huis

door Fred Raalten

Dit is de eerste lat van een end(wiek) in de draairichting gezien. De Mûnts
heeft een oud-Hollands wieksysteem. Bij andere systemen bestaat de
voorzoom eigenlijk niet op deze manier, maar is deze uitgevoerd in de
vorm van een ‘Fok’ of als een stroomlijn-systeem. Soms plaatst men er
remkleppen in.
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Folkert Langhout
Prachtig om te zien hoe uit een zaadje een plant groeit.

gebruiken (uit Wijster, speciaal voor tuinbouw)
tussen werd er 2 x abortus bang geconstateerd
wordt de grond niet alleen bemest maar ook
en moesten alle stamboekkoeien afgemaakt
steeds losser. Ook wordt er soms bemest met
worden. In hun omgeving gingen 3 boeren
“roege dong” maar het nadeel is dat deze meer
failliet. Voor Folkert en Rinke ging het net goed
onkruid- en ziektekiemen bevat. Er worden
maar toen een tijdje later de huurboerderij vergroenten maar ook bloemen, pompoenen en
kocht werd en er beslissingen genomen moessierkalebassen gekweekt. Folkert drukt mij een
ten worden heeft Folkert de stap gezet om de
paar keer op het hart toch te vertellen dat het
inspecteur van het onderwijs, Piet Boelens, te
niet alleen werken maar ook echt genieten is in
bellen om te kijken of hij aan de slag kon als
deze tuinen. De tuindersverenionderwijzer. Die zag dat wel zitten. Er waren 3
ging heeft zelf de beschikking
vacatures, 1 in Veenwouden, 2 in Zwaagwestover 2 tuinfrezen, een grote
einde en binnen een paar weken kon Folkert
voor achter de tractor en een
aan de slag in Zwaagwesteinde. Dit hield wel
heel oude kleine. Deze kleine
in dat er binnen 14 dagen een boelgoed gerefrees is indertijd door de vergeld moest worden. De boelgoedboekjes waeniging gekocht van dhr. Hiemren handgeschreven, tijd om te drukken was er
stra en is misschien wel dertig
niet meer. Na 15 jaar boer onderwijzer! En nu
jaar oud. Toen de Swadde Ikker
moest hij kinderen leren lezen, zo van achter de
officieel geopend, in september
koeienstaart voor de klas. Folkert kwam terecht
2002, werd stelde Folkert voor
in een klas met langs de kant kasten vol begeom de burgemeester uit te noleidingsspullen. Het heeft even geduurd voor hij
digen. Maar hoewel de burgedat allemaal bekeken had maar het heeft hem
meester zelf niet kwam werd
geholpen. Korte tijd later werd begonnen met
hij wel vertegenwoordigd door
de Opstap methode, een methode die aansluit
loco burgemeester Willem v.d.
op wat het kind al kan. ‘s Ochtends eerst in de
Wal die namens de gemeente
kring en als er een onderwerp voorbij kwam
Folkert van Langhout (in het midden) in gesprek met de huidige voorzitter.
het bord met daarop de naam
waar veel interesse voor was dan ging men daar
(foto: Liesbeth Ribbink)
Swadde Ikker aanbood. Tijdens
mee aan de slag. Met de kinderen werd overIn 1975 waren er al volkstuinen en een tuindersde opening werd het muzikale gedeelte verzorgd
legd wat zullen we doen. Een muurkrant, gezavereniging in Buitenpost en wel aan de Kuipersdoor Ernst Langhout, zoon van Folkert en Rinke,
menlijk een boek of ieder persoonlijk een boek.
weg. De volkstuinvereniging bestond toen uit
met een speciaal geschreven lied voor de verEr werden boeken bij de bibliotheek gehaald ,
wel 150 leden. De gedwongen verhuizing naar
eniging. Een keer per twee jaar is er een open
en iedereen kon op zijn eigen manier hier op rehet nieuwe complex is niet zo soepel verlopen
dag om de tuinen weer eens onder de aandacht
ageren en zijn eigen werkstukken maken Als de
en dat heeft nogal wat leden gekost. Maar op
te brengen. Onder de aandacht van de jeugd
leerlingen tijdens deze activiteiten een woord
dit moment zijn weer alle akkers bebouwd en
brengen is ook een project geweest, de scholen
tegen kwamen waarvan ze niet wisten hoe het
is er zelfs een wachtlijst. Er tuinieren hier zelfs
werden één voor één bezocht en Langhout vergeschreven moest worden mochten ze het op
mensen uit andere dorpen, juist omdat men hier
telde daar over groenten en het eten, vroeger
het bord schrijven zoals zij dachten dat het goed
biologisch tuiniert. Waarom biologisch? Omdat
en nu. Geïnteresseerde basisschoolleerlingen
was. Was er een algemene spelling fout aan de
we er zo langzamerhand van doordrongen zijn
mochten als proef een stukje tuin gebruiken. En
orde dan werd dat klassikaal besproken. Kindat het vele malen gezonder en lekkerder is.
deden dat heel enthousiast.
deren leren van elkaar. Na
Rond 1993 werd er contact gelegd met de FeJammer genoeg gebeurt
een geweldige tijd op deze
deratie van volkstuinen Noord-Nederland. Men
dit nu niet meer. Een jaar
school verhuizen Folkert en
kwam in contact met Roel Kiers, landbouwvoorof wat geleden was er nog
Rinke naar Buitenpost. En
lichter biologisch tuinieren bij de landbouwvooreen groepje meiden die een
nu is het tijd voor alle andelichtingsdienst Eerst kwamen er een paar degroot gedeelte van hun tuin
re zaken die Folkert na aan
monstratietuinen waarop biologisch getuinierd
vol slaplantjes zetten. Op de
het hart liggen, bakken, zelfs
werd en dat werd langzaam uitgebreid. Na de
vraag waarom ze dit deden
oranjekoek!, volkstuin, volverhuizing naar het nieuwe complex werd eerst
omdat alle sla tegelijk klaar
leybal ( volleybal wordt nog
een derde gedeelte biologisch, al snel werd dat
was, was het antwoord:
steeds recreatief beoefend)
twee derde van de tuinen en uiteindelijk is nu
dat weten we maar we wilvissen, en op vakantie met
alles biologisch. Dat heeft nog wat voeten in de
len de sla verkopen en dan
de caravan. De vakanties
aarde gehad, er is zelfs een rechtszaak geweest
een grotere tuin gaan huren.
gaan de laatste jaren steeds
met de laatste tuinder maar het heeft uiteindeFolkert beleefde veel plezier
naar Noorwegen. In het belijk geresulteerd in een 100 % biologisch terrein.
aan deze activiteit met de
gin werden Roemenië, TsjeEén van de regels bij deze vorm van tuinieren
schoolgaande jeugd en dat
chië en Polen bezocht maar
is het niet gebruiken van kunstmest. Volgens
brengt het gesprek op zijn
Scandinavië is nu al meer
Folkert heeft de man die de kunstmest uitvond
loopbaan als onderwijzer.
dan 10 jaar favoriet. En dat
,Justes von Liebig, er later erg veel spijt van
Folkert is als boer begonnen.
zijn prachtige vakanties. Het
Oorkonde voor de jeugdige tuinder.
gekregen. Grond waarop te veel kunstmest is
Na zijn diensttijd ontmoette
is een keer gebeurd dat ze
(foto: Karin van IJsseldijk)
gestrooid moet diep geploegd worden en met
hij Rinke en na hun huwelijk
een 6 km. lange tunnel inremeststoffen van organische oorsprong worden
hebben zij samen op de boerderij van Rinke’s
den, in de stralende zon, en er weer uitkwamen
bemest omdat alle bacteriën gedood zijn. Zonouders geboerd. Zij hadden 30 stamboekmelkin de sneeuw. Onlangs hebben Folkert en Rinke
der deze bacterien kan de plant geen vitamines
koeien en waren toen al heel vooruitstrevend.
hun 60-jarig huwelijk gevierd, met hun kinderen
en mineralen opslaan. Bij het biologisch tuinieEen tractor in plaats van een paard, een silo in
en kleinkinderen. Ook dat was weer een bijzonren kweekt men gezonde grond door goede
de schuur en een melkleiding. Een mooie maar
dere dag. En ze wonen na 23 jaar nog steeds
bemesting. Door gecertificeerde compost te
soms ook moeilijke tijd. Met anderhalf jaar ermet veel plezier in het mooie dorp Buitenpost.
Op de voorpagina van de vorige Binnenste
Buiten Post stond een foto van de open dag
op De Swadde Ikker, het volkstuincomplex
in Buitenpost, waar nu alleen nog biologisch
geteeld wordt. Drijvende kracht achter deze
activiteit, het biologisch tuinieren, is Folkert
Langhout geweest. Over de volkstuin en zijn
leven vertelt hij in deze Inspiratie.

Tuinb e el d en
Het Stenen Paard op het schoolplein van De Mienskip
In 1969 waren er bij de toenmalige Openbare
Lagere School aan de Schoolstraat bouwwerkzaamheden. Volgens de toen geldende percentage-regeling voor de kunst 1,5% van het budget aangewend worden voor “de decoratieve
aankleding van belangrijke, representatieve
gebouwen”. Voor een bedrag van 1500 gulden
werd daarom plaatselijk kunstenaar Jaap Rusticus (1913-1972) gevraagd een object voor het
schoolplein te maken. Steenhouwer Jaring de
Roos van de Jeltingalaan vertelt: “Jaap Rusticus was vertegenwoordiger voor steenhouwerij De Vries aan de Jeltingalaan, maar als
kunstenaar van alle markten thuis. Al verdiende
hij met het eerste zijn brood, bij het laatste lag
zijn hart. Hij was lid van de kunsternaarsgroep
Yn’e Line en wist zich tekenend, schilderend of
beeldhouwend op bijzondere wijze uit te drukken. Gebrek aan ervaring in een techniek was
voor hem geen belemmering”. Zo ook hier. Zijn
ontwerp van een bakstenen paard werd middels een 20 cm hoog ontwerp
in ongebakken klei goedgekeurd. Daarna metselde hij het in de werkplaats

van steenhouwerij in baksteen. De Roos:
“Elke dag na schooltijd kwam ik langs om
de vorderingen te bewonderen. Het paard
werd in eerst drie delen gemaakt en op het
schoolplein samengevoegd. In de achterbenen zat een trapje waarlangs je makkelijker
op het paard kon komen. Deze is ondertussen door het lange gebruik bijna niet meer
te herkennen“. In 1980 werd een nieuwe
openbare lagere school aan de Groenkamp
gebouwd en verhuisde het paard mee. In
2011 was het paard slachtoffer van baldadigheid en ook bleek de gebruikte eenvoudige baksteen gevoelig voor de elementen.
Het onderhand 45 jaar oude kunstwerk vertoont daardoor stevige sporen van slijtage.
De Roos: “Dit beeld schijnt hier in de volksmond het puinpaard te heten, een naam
het beeld onwaardig. Het is een kunstwerk
dat de nodige aandacht verdient. Enigzins
wrang is dat het paard volgens de huidige normen niet meer door kinderen
mag worden gebruikt, want het is een niet-gekeurd speeltoestel.”
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Gesien Leguijt, 31 jaar en moeder
van 3 zoons, beschrijft het leven van
een doorsnee gezin. Met een lach
en een traan beschrijft zij de dagelijkse perikelen van een moeder en
vrouw.

Échte mensen.

‘Wij gaan trouwen!’ stond er te
lezen op de trouwkaart van mijn
broer en zijn verloofde. Reden
voor een feestje! De drie Daltons (beter bekend als mijn drie
heikneutertjes) stonden te trappelen van opgekropte enthousiasme… ’Mam, krijgen wij dan ook
een feest? Of is het alleen voor
mensen?’ schetterde onze jongste telg (dat kinderen ook mensen
zijn, wil er bij hem nog steeds niet
in) ‘Ja hoor, lieve jongen het feest
is ook voor kinderen’ lach ik hem
welwillend toe. ‘Dus moeten we
ook nieuwe kleren kopen’. Vanuit
hun slordige speelpakjes keken ze
me onthutst aan. Nieuwe kleren?
NETTE KLEREN??? De gezichtjes
betrokken zienderogen en ik zag
de donkere bui al hangen. Vol gemier en geklier kledingwinkel in en
uit draven. Passen meten en een
gillende kleuter….owh bah. Zo niet
mijn hobby! Maar ja, hé broerlief
gaat maar één keer trouwen en
zulke nette kleren hebben de jongens niet in hun kast hangen, liggen of staan. En dus veegde ik bij
voorbaat het zweet van mijn voorhoofd en maakte me klaar voor
een middag doffe ellende tot onze
oudste wiebel zei: ‘kunnen we
niet hetzelfde aan als vader?’(ja,
ze noemen mijn man ‘vader’ en ja
daar hebben we al heel vaak opmerkingen over gehad en nee, wij
vinden het niet raar, wij vinden het
leuk). En door die vraag begon ik
eens diep in mijn hersenpannetje
te graven. Want had ik niet laatst
ergens een site gezien waar je
leuke jongenspakken kon bestellen. Zelf even binnenbeenlengte,
schouderbreedte en meer van die
ongein opmeten, insturen en afwachten op het bekende pakketje
bij de deur. Eerst maar eens kijken
wat ‘vader’ van het hele idee vond.
Die keurde het glimlachend goed.
De jongste twee oogappels waren
weer dol-entousiast, want nu werden ze toch echt échte mensen.
Zo gezegd, zo gedaan. Met lichte
tegenzin werden de maten gemeten (moet je nagaan wat een drama het in een winkel zou zijn geweest) en met veel zin werden de
pakken besteld. Zwart… met een
krijtstreepje én een vlinderstrikje.
Heel eigenwijs voor drie van die
aapjes. Twee dagen later werden
ze bezorgd. Met trillende handen
(stel je eens voor dat ze niet zouden passen… de teleurstelling…
de horror van het tóch moeten
gaan winkelen) trok ik ze de jongens aan. En… ze pasten perfect.
Strikje om, zakdoekje in de borstzakjes… owh om op te vreten.
Drie blues brothers (maar dan zonder de bekende hoed en zonnebril) op een rij. De tranen schoten
me in de ogen (ook wel een bee
tje van het lachen, want het ziet
er gewoon overdreven koddig uit)
want ik had mijn modderhoopjes
nog nooit zo netjes gezien. Zo begon het er potdikkie ook nog echt
op te lijken. En mijn moederhart
zwol op van trots. Mijn mannekes,
die drie Daltons….het zijn al échte
mensen!

De Binnenste Buiten Post

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

De Postruiters bestaan 70 jaar

Buitenpost is een echt paardendorp en de BinnensteBuiten Post
heeft dan ook diverse malen aandacht besteed aan mensen die
hier hun beroep van hebben gemaakt of voor wie het een uit de
hand gelopen hobby is. In 1945 was de welvaart ver te zoeken; in
mei werd de bezetting van ons land door de nazi’s beëindigd. Een
maand later om precies te zijn op 12 juni, vergaderden een aantal Buitenposters en nog een paar mensen uit naburige dorpen om
een ruitervereniging op te richten. Ze noemden zich de Postruiters
en de vereniging bestaat nog steeds. Dit jaar vieren ze hun 70 jarig
bestaan. Met het jaarlijkse concours hippique heeft de vereniging
niets van doen. Ook de draf- en tuigsport staan er buiten. Het is
een vereniging voor paardenliefhebbers die zich met de ruitersport
en de dressuur bezig houden.
Oeds van der Ploeg was zeven jaar
oud toen de vereniging werd opgericht. De Postruiters oefenden
op een stuk land van de vader van
Oeds. Hierdoor kwam hij op jonge
leeftijd in contact met de paardensport. Enkele jaren later werd hij
zelf lid van de vereniging en is dat
nu op 77 jarige leeftijd nog steeds.
De heer van der Ploeg is voor zijn
inzet voor de vereniging benoemd
tot erelid. Tijdens het gesprek met
Oeds van der Ploeg heb je als eenvoudige BiBu correspondent snel
in de gaten dat de ruitersport deze
man in het bloed zit. Nog steeds
vol enthousiasme doet hij zijn verhaal. Ook de huidige voorzitter van
de vereniging Rennie Dijkstra uit
Twijzel is bij het gesprek aanwezig.
Een foto uit de begintijd, waarop
dertien leden te paard staan afgebeeld wordt uitvoerig bekeken.
Oeds somt de namen op van de
Postruiters die er op staan : “De
man vooraan is Jan Elzinga, zijn
paard heeft de benen op de tonne,
de drager van het vaandel is Jan
Dorhout. Dat was zijn taak.”En verder Hieke Radema, Eelke Dijkstra
uit Kollum, Jelle Pilat, Feikje van
der Ploeg, Hieke de Hoop, Daniel
de Hoop, L Miedema, Wytze Hoeksma, Jacob Elzenga en uiterst
rechts op de foto de instructeur Ten
Wolde. Voor zover mij bekend zijn
alleen Jelle Pilat en Eelke Dijkstra
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nog in leven. De meeste anderen
zijn overleden.” Nadat Ten Wolde
als trainer was gestopt werd deze
eerst door Spijker uit Surhuisterveen en later door Waanders uit
Lutjegast en Oostenrijk uit Smilde
opgevolgd. Al deze trainers hadden
een politie of militaire achtergrond
en konden goed met paarden omgaan.
In 1945 schreef de toenmalige secretaris : we leven in een tijd van
vernieuwing en opbouw en onze
paarden kunnen zeker meer dan
voor de ploeg of wagen lopen. Vol
enthousiasme gingen de Postruiters, zoals de leden hun vereniging
zich noemden, van start. Veel was
er niet in 1945; geen zadels, geen
hoofdstellen, de paarden hadden
niet eens een bit. Ze zaten op
oranje dekken, vastgezet met buikriemen . De ruiters droegen hun
gewone kledij. B. O. van der Ploeg,
de vader van Oeds stelde een stuk
land beschikbaar en er werd een
instructeur aangetrokken: Ten Wolde een ex-militair. “ Een paar jaren
later werd het beter”, vertelt Oeds
van der Ploeg. “Dertien zadels en
hoofdstellen werden van het leger
overgenomen. In die tijd werd deze
foto van de Postruiters genomen.”
In 1955 sloten de Postruiters zich
aan bij de Friese Bond voor Rijverenigingen.
In de zestiger jaren van de vorige

eeuw was het bijna over
voor de Postruiters. “Op
een gegeven moment
waren er maar twee leden over, Wytze Hoeksma en ik. Wij betaalden
de contributie aan de
bond, maar jarenlang
gebeurde er bijna niks.
Zelf trainden we bij een
andere vereniging de
Ypeyruiters uit Hurdegaryp en namen daar aan
wedstrijden deel”, vertelt
Oeds.”In Utrecht werd ik
zelfs drie maal kampioen
met een achtspan.” In
de zeventiger jaren ging
het in Buitenpost beter
nadat Ruurd Botma een
manege liet bouwen aan
Oost. Deze kreeg de
naam “De Posthoorn”.
De mensen kregen het
financieel ruimer en veel
kinderen namen rijlessen
op pony’s bij Botma. Dit
had voor de Postruiters
de plezierige bijkomstigheid dat er zich nieuwe
leden aanmeldden. De
vereniging bloeide op. In
die tijd was Oeds van der
Ploeg de voorzitter, men
Oeds van de Ploeg met op de achtergrond één van zijn paarden.
trainde in “de Posthoorn”.
Anno 2015 worden de trainingen
dorp vier leden van de Postruiters
nen deelnemen. Op zaterdag 10
voor pony’s gehouden bij de DBI
de beschikking hebben over een
oktober 2015 hopen de Postruiters
stables van Annette en Marten de
rijhal/manege. In het juninummer
hun 70 jarig jubileum te vieren in de
Boer. Ester Hoekstra uit de Wesvan de BinnensteBuitenpost hadmanege Paula de Jong (Oost) met
tereen is de huidige instructrice bij
den wij een interview met Paula
’s middags een feestelijk showprode ponyruiters. Dat de Postruiters
en Linda de Jong van stal Paula de
gramma wat voor iedereen vrij toenog steeds succesvol zijn blijkt uit
Jong. Dat was voorheen “de Postgankelijk is. Om 21.00 uur start het
het feit dat de vereniging sinds
hoorn” van Ruurd Botma. Dan zijn
feestprogramma met medeweraugustus van dit jaar drie Friese
er nog de DBI Stables van Annette
king van de vinyl dj’s “de Kolkenblakampioenen in haar midden heeft.
en Marten de Boer, Hester Klompzer”. Iedereen mag de (bestuurs)
Hiske Kuipers uit Buitenpost is
maker en de familie Piersma. Een
leden feliciteren en is die dag van
de instructrice bij de paarden. De
vijfde rijhal is in aanbouw bij Heleen
harte welkom. Het feestprogrammeeste eigenaren van paarden
de Haas.
ma vindt u elders in dit blad.
hebben echter privé les.
Momenteel telt de club 60 leden.
Dat Buitenpost een echt paardenMen moet lid zijn van een ruiterverdorp is blijkt uit het feit dat er in ons
eniging om aan wedstrijden te kun-

Kennedymars Fryslân van Driezum Walterswald
Dit kwam de organisatie op kritiek
te staan van sommige deelnemers,
tenminste volgens de Friese pers.
Het bestuur verdedigde zich met de
mededeling dat er signalen waren
van lopers die na zeven maal door
de Fryske Walden te hebben gelopen ‘ íets’ anders wilden en dit was
het dan. De 80 kilometerwandelaars
liepen via Birdaart naar Ferwert en
vervolgens via Holwerd, Hantum,
Metslawier, Ee, Engwierum en de
Dokkumer Nieuwe Zijlen via het
Jaagpad weer terug naar Driezum.
In de omgeving van Bidaard troffen
ze een man en een vrouw die er wel
een heel merkwaardige manier van
supporteren er op na hielden (zie
foto). Gewoon de slaapkamer verplaatsen langs de kant van de weg.
Origineel was het in ieder geval wel.
Verrassende ontmoeting in een “slaapkamer” langs de kant van de weg bij Birdaard voor
De wandelaars troffen het ’s nachts
de Kennedymarslopers. (foto: Hans Wijnja)
dat de maan helder scheen. Wel was
het behoorlijk koud, ongeveer 10 graden. Overdag liep
Merkwaardig dat een uitspraak van de Amerikaanse president Kennedy (1960-1963) dat een gezond iemand 50
de temperatuur snel op en werd er volop gezweet. Er
namen zeven Buitenposters deel aan de ultra loop. Sipmijlen(80 kilometer) in 20 uur zou moeten kunnen lopen,
wim Postma was de snelste. Hij was om 11.16 uur terug
juist in ons land zo is aangeslagen. Nergens ter wereld
in Driezum. De ander zes deden er langer over. In volgworden er Kennedymarsen georganiseerd en zeker niet
orde van binnenkomst waren dat Jakob Wiersma, Teikje
in Kennedy’s eigen land waar men zich bij voorkeur per
auto verplaatst. Heel bekende marsen zijn die van Sittard
de Haan-Bakker, Wiebe de Haan, Hillie Weistra, Johan
Wiersma en Bote de Haan. Er was ook een 40 kilometer
en Someren, die jaarlijks sinds 1963 worden gehouden.
loop. Onze plaatsgenote Antje Hania was de enige verteOp 26 en 27 september is er de eerste mars in de progenwoordigster van ons dorp die deze afstand liep. Ook
vincie Groningen. Kortom de Kennedymars is een sport
bij de 25 kilometer één Buitenposter; deze afstand werd
die zich in een groeiende belangstelling mag verheugen.
Ook Friesland kent één Kennedymars. Sinds 2007 orgadoor Albert Postma voltooid.
niseren Driezum - Walterswâld jaarlijks de tocht, ook dit
Ondanks de kritiek van de Friese kranten was de tocht
goed georganiseerd; er waren voldoende rustpunten
jaar ditmaal in combinatie met een nachtelijke 40 en 25 kivoor de wandelaars om te eten, te drinken en even te
lometer loop. Alleen in 2014 was er geen Kennedymars.
rusten. Hopelijk staat er volgend jaar weer een KennedyDe 8ste editie van de mars ging in tegenstelling tot voormars op het programma.
gaande jaren dit maal over de klei door Noord Friesland.

Hoveniersbedrijf

P. Douma

voor vakkundig snoeiwerk en tuinonderhoud

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

West 33, Buitenpost, tel. 0511-543870, www.eikenvaten.nl
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Spraakmakend Concours Hippique
Het Concours Hippique in
Buitenpost staat altijd garant
voor spanning, spectaculaire
rubrieken en boeiende kampioenschappen. De afgelopen editie (van 5 augustus
jongstleden) bevatte wederom alle elementen die dit
jaarlijkse evenement tot een
ware feestdag maakt voor
de hippische sport. Eén van
de hoogtepunten, binnen het
zeer gevarieerde programma, was de indrukwekkende demonstratie van para
dressuuramazone Rixt van
der Horst. In een adembenemend vertoon van professionaliteit en absolute topsport
kreeg zij, samen met haar
paard Uniek, zelfs het enLeendert Veerman (foto: Karin Sevink)
thousiaste publiek in Buitenpost even stil. De Grote Prijs
van Buitenpost werd dit jaar gewonnen door Anne de Vries uit Broeksterwâld: hij koos de gewaagde binnendoor route bij de voorlaatste hindernis en
werd beloond met de snelste tijd in een verder foutloze barrage. Lokale favoriete Hester Klompmaker baarde opzien door met twee combinaties in de
top drie te eindigen van het klassieke springconcours. Een ander hoogtepunt
op het Concours Hippique, was het kampioenschap vierspannen Fries ras;
slechts voor de tweede keer verreden in Buitenpost en een zeer populaire rubriek onder zowel deelnemers als toeschouwers. Frits de Jong uit Tjerkgaast
werd kampioen en was daar zichtbaar dolgelukkig mee. Het kampioenschap
tweespannen werd gewonnen door Leendert Veerman uit Wittelte. Werner
Sweens uit Riel greep de overwinning bij het kampioenschap tandems Hackney’s en Hendrik Eppinga werd kampioen bij de fokmerries Fries ras.
Enthousiasme en plezier heersten de gehele dag op het zonovergoten, sfeervol ingerichte en gedecoreerde concoursterrein.
Het Concours Hippique 2015 was met recht een spraakmakende editie van
deze prachtige traditie, in het hart van Buitenpost.

D e s p o r t foto

Vrijdag 11 september 2015 werd er weer op verschillende tennisparken gestreden om
de Achtkarspelencup wisselbeker. Op het tennispark in Buitenpost waren de categorie
geel-spelers mooi wedstrijden aan het spelen. Er deden 12 deelnemers mee. Het zonnetje liet zich regelmatig zien, hierdoor was het voor het publiek heerlijk vertoeven op
het terras. De Achtkarspelencup beker 2015 gaat ook dit jaar naar Surhuisterveen. Op de
derde plaats eindigde Kjell de Hek van de Tennisvereniging Buitenpost. (eigen foto)
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Uit d e ou d e d o os

De Postruiters. Vooraan: J. Elzinga. Vanaf links:J. Dorhout, H. Radema, E. Dijkstra, J. Pilat, ????,
F. vd Ploeg, W. Hoeksma, L. de Hoop, D. de Hoop, M. ten Wolde. (eigen foto)

Brimzen
praat

Baard
Het is niet vreemd dat u de
wenkbrauwen optrekt bij de
uitdrukking ‘om des keizers
baard’. Wij Nederlanders hebben meer met koningen dan
met keizers. Maar hoe komt
die keizer dan in zo’n gezegde
terecht? En wat doet die baard
daar? Je hoort die uitdrukking
nogal eens gebruiken in de
sportwereld. In de Champions
League en Europa League hebben de laatste wedstrijden in de
groepsfase soms weinig betekenis meer. ‘Om des keizers baard’
heet het dan. Het gaat nergens
meer om. Maar wij moeten al
die sportverslaggevers die de
‘ baard’ gedachteloos gebruiken, teleurstellen: de term gaat
helemaal niet om een keizer.
Dus ook niet om de baard van
een keizer. Het gaat om een geit
en wel om de sik van een geit.
De uitdrukking ‘om des keizers
baard’ is letterlijk overgenomen

uit het Duits, waar ‘um des
Kaisers Bart spielen of streiten,
bestaat. De Duitse taalkundigen
zijn ervan overtuigd, dat de
keizer daarin geen enkele rol
speelt en dat de zinswending
een verbastering is van ‘um den
Geissenbart spielen’. Er wordt
in voorkomende gevallen dus
gespeeld om de baard van een
geit, om niks dus. Wij kunnen
ons voorstellen dat ze daar bij
Studio Sport een sik van krijgen. De ploegen die met weinig
punten onderaan bungelen in
hun poule, doen de laatste twee
wedstrijden mee ‘voor spek
en bonen’. Ook zo’n vage term.
Maar de herkomst is bekend.
De uitdrukking komt uit het
vroegere boerenleven, waar
sommige knechtjes geen loon
kregen. Ze werden in natura
uitbetaald: mee-eten met de
pot. ‘Spek en bonen’ gold vroeger als zeer gezonde, krachtige
kost. Je zou je kunnen voorstellen dat de ploegen die onder in
hun poule bivakkeren, het hoofd
in de schoot zouden leggen. Het
gaat in deze zegswijze hier niet
om de eigen schoot, maar om
de schoot van de tegenstander.
In de middeleeuwen gold het als
een teken van overgave, veelal
bij ridders, als de verliezer van

een gevecht zijn hoofd in de
schoot van zijn tegenstander
legde. Voor de voetbalclubs die
zonder slaagkans nog meedoen, kost elk uitduel (vliegreis)
een hoop onnodige euro’s. Dat
geld wordt dus ‘over de balk
gegooid’. Dat sloeg op een balk
die in veestallen boven de ruif
hangt. Als het hooi over die balk
werd gegooid, viel het naast de
ruif. Het werd verspild. Vandaar
die uitdrukking. Maar voetbalteams die na de groepsfase
uiteindelijk de knock-outfase
bereiken, kunnen daarvan
stinkend rijk worden. Hoewel,
stinkend rijk… wat stinkt er
dan? Geld niet, dat wist keizer
Vespasianus al. Nee, de aanduiding ‘rijke stinkerds’ verwijst
naar de rijke mensen die vroeger in de kerk begraven werden,
maar in de maanden erna voor
nare lijkluchtjes zorgden. Voor
sommige ploegen in die Champions League en Europa League
valt de beslissing over het wel of
niet doorgaan pas op het laatste moment. Voor hen zit het
venijn dus in de staart. Net als
bij schorpioenen. Hét verschil:
voetballers vallen aan met de
punt naar voren, schorpioenen
met de punt naar achteren.

Dave
Door

Hoe kan dit,
waar is mijn
koffie?

Ha, ha!
Kaboutertjes
zeker!

Nieuwe adverteerders
We heten als nieuwe adverteerders Felinda , dé kapster bij u thuis en Slagerij Jan & Geertje van der Bijl
welkom en bedanken hierbij ook alle vaste adverteerders voor hun steun aan deze krant. U als lezers weten dit te waarderen.

Bezorging augustus
Wegens familieomstandigheden is de krant van augustus (te) laat bezorgd, graag uw begrip hiervoor.
Het leven van een bezorger is gelukkig niet allemaal
kommer en kwel, dat bewijst het volgende: Met de
fiets aangekomen bij Noventa, Ried nr. 11, zat het voltallige personeel aan de koffie en bij het zien van een
eenzame vreemdeling gingen de handen omhoog en
werd de bezorger uitgenodigd voor een kopje koffie,
dat dit ontzettend werd gewaardeerd, hoeft natuurlijk
verder geen betoog.

Be d r ij v ig heid door Piet Pettinga
Jan & Geertje
van der Bijl

Vanaf 30 september wordt Ambachtelijke Slagerij Jan & Geertje van der Bijl, De Zaak vol
Smaak. De reden hiervan is dat zij naast hun
ambachtelijke vlees en vleeswaren steeds
verder gaan uitbreiden met heel veel lekkers.
Om te eten, om te koken en om van te genieten. De Zaak vol Smaak wordt de lekkerste winkel in de buurt met vlees, vleeswaren en veel meer. U kunt profiteren van de
Lekker-veel-voordeel-weken. Zoals uit de advertentie in deze krant blijkt, zijn er tal van
koopjes verkrijgbaar, zoals de goed gevulde
feesttas voor 12,50 , doe uw voordeel er mee.
De redactie wenst de familie Van der Bijl veel
succes met het nieuwe concept.

De volgende Binnenste Buiten Post wordt verspreid in de week van 26 oktober 2015.
De krant niet of te laat ontvangen? Meld het zo snel mogelijk met uw adres bij: Piet Pettinga,tel. 540014/06 12325671, e-mail: p.pettinga8@chello.nl

Be d r ij v ig heid door Piet Pettinga
Bouwbedrijf Tamminga
Al ruim 35 jaar(sinds 1-8-1979) is Bouwbedrijf Tamminga aan de Wattstraat 8 te Buitenpost, actief met nieuwbouw van woningen, utiliteitsbouw, verbouw, renovatie,
restauratie en alles wat verder in de bouwwereld voorkomt. In Buitenpost zijn diverse voorbeelden van hun vakmanschap te aanschouwen, zoals HET OUDE KANTOOR
aan de Stationsstraat, drie geschakelde seniorenwoningen aan de H. de Withstraat,
uitbreiding Modista Bruidsmode & Bruidsstoffen aan de Voorstraat, de verbouwing
van het voormalige Arbeidsbureau tot Kinderdagverblijf met woning De Bernebrêge
op de hoek Kuipersweg/Bernhardlaan, het pand van Kootstra Advies aan het Ried 9,
het IJstijdenmuseum, en aan de Kerkstraat de winkels van slager van der Bijl en Radio Alfred Visser. Tamminga timmert ook al vele jaren aan de weg als Hoofdsponsor
van Korfbalvereniging De Flamingo´s. Vanuit de grote bedrijfshal met kantoor werd
ook de uitvoering aangestuurd van het warmtekoppelingsproject tussen Essentra en
zwembad De Kûpe, wat per jaar een besparing oplevert van 70.000 (!) kuub aardgas.
U ziet het , een bouwbedrijf dat van alle markten thuis is.

Bouwbedrijf tamminga aan de Wattstraat 8. (eigen foto)
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Actueel overzicht van vacatures
Grote belangstelling voor het Kom erbij-festival
In het kader van de Week tegen Eenzaamheid organiseert sociaal-cultureel centrum It Koartling op 1, 2
en 3 oktober het Kom erbij-festival in Buitenpost. Nog
vóórdat het festival is begonnen bestaat er al grote belangstelling voor het bijzondere evenement.
Het driedaagse festival wil inwoners uit Buitenpost en
omliggende dorpen in beweging krijgen en hen in contact laten komen met elkaar, met allerlei activiteiten en
met de verschillende maatschappelijke organisaties.
De kernbegrippen zijn ontmoeten en verbinden. Daardoor sluit het festival naadloos aan bij de maatschappelijke veranderingen die zich momenteel voltrekken.
Het is de eerste maal dat het festival in deze brede en
veelomvattende vorm wordt georganiseerd. Daarom,
maar ook omdat de organisatoren het festival graag
enthousiasme en spontaniteit meegeven, wordt gewerkt met een ‘open programmering’, waarvan iedereen een stukje of stuk kan adopteren en op eigen wijze kan invullen. Hierop wordt enthousiast gereageerd,
waardoor het programma heel divers, breed en aantrekkelijk voor jong en oud is. Op dinsdag 29 september wordt het programma definitief, maar er valt nú al
een goede indruk van het evenement te geven.
Het festival wordt op donderdag 1 oktober geopend
door wethouder Gerda Postma van de gemeente Achtkarspelen. Dan vindt ook de presentatie plaats van de
promotionele Kom erbij-folder met daarin een greep uit
het grote aantal lokale activiteiten.
Vrijdag 2 oktober staat in het teken van een informatiemarkt, met veel verschillende deelnemers en met
interessante lezingen en presentaties. De hele dag
door is er een gezellig Kom erbij-café, met ’s ochtends
een uitnodigende koffietafel en tussen de middag een
gezamenlijke lunch. Gemeentedichter Suzan Bosch is
óók deelnemer aan het festival en gaat o.a. met een

‘woordketting’ aan de slag. De markt wordt afgesloten met muziek. Daarna serveert het Tuincafé in De
Kruidhof een smakelijk én voordelig Kom erbij-menu.
Om 20.00 uur is de ‘grand opening’ van het nieuwe
Jongerencafé THÓK.
Het festival combineert op zaterdag 3 oktober cultuur
en gezondheid met workshops, lezingen en presentaties. Net als op de vrijdag er is de hele dag door een
gezellig Kom erbij-café, met ’s ochtends een uitnodigende koffietafel en tussen de middag een gezamenlijke lunch. Danstherapeut Job Cornelissen verzorgt op
zaterdag twee zeer bijzonder workshops: van 10.30 tot
11.15 uur in woonzorgcentrum ‘Haersmahiem’ en van
14.30 tot 15.15 uur in It Koartling. Job zou het heel leuk
vinden wanneer aan de tweede workshop vooral heel
veel kinderen willen deelnemen.
Een andere opvallende gast op de zaterdag is dr. Mathieu de Greef, bewegingswetenschapper bij het Centrum voor Bewegingswetenschappen UMCG/Rijksuniversiteit Groningen en lector ouderenzorg aan de Hanzehogeschool Groningen. De Greef komt op 3 oktober
van 10.30 – 12.00 uur vertellen over het beweegproject
dat in 2014 door De Friese Wouden is gestart en dat
ouderen stimuleert om op een verantwoorde manier
te bewegen.
Verder verzorgt RTV Kanaal30 tussen 10.00 en 12.00
uur vanuit It Koartling een live uitzending van het programma ‘Op ‘e hichte’. Tussen 13.00 en 16.00 uur vindt
weer het Repair Café plaats. Op deze slotdag van het
festival vinden echter nog veel méér activiteiten plaats
en valt opnieuw volop te genieten van muziek. Met
andere woorden: het festival is drie dagen lang lekker
leuk. Kom erbij!
Het definitieve festivalprogramma is vanaf 29 september beschikbaar op www.itkoartling.nl

Grand Opening van Jongerencafé Thók!
Buitenpost is hoognodig toe aan een eigen plek
voor jongeren. Daarom start op vrijdag 2 oktober in
It Koartling Jongerencafé Thók. Een veilige, gezellige
en trendy plek vóór en dóór jongeren.
Op vrijdag 2 oktober – tijdens het Kom erbij-festival –
vindt de Grand Opening van het café plaats. Dit wil je
natuurlijk niet missen! Er is bovendien live muziek en
vanzelfsprekend is de toegang gratis.
Het café is vooral een gezellige ontmoetingsplek,
door jongeren zélf georganiseerd, met volop ruimte voor eigen ideeën en initiatieven. Maar natuurlijk
biedt het café ook de gelegenheid om over allerlei
vragen of problemen te praten.
Dus: wil je bij de aftrap van Thók zijn? Kom dan op
vrijdag 2 oktober naar de Grand Opening. Helpen
met de organisatie? Stuur een berichtje naar kom-erbij@itkoartling.nl. Vergeet niet jouw naam, leeftijd,
telefoonnummer te vermelden.

Kom erbij-festival tijdens de Week tegen Eenzaamheid.
Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich eenzaam. De invloed van eenzaamheid is groot en leidt tot
gezondheidsrisico’s en een tekortschietend gevoel van
welbevinden en geluk. Eenzaamheid is van alle leeftijden, komt in alle lagen van de samenleving voor en kan
levens ontwrichten.
Iedereen kan op enig moment in zijn leven met eenzaamheid worden geconfronteerd, al loopt de één
meer risico op eenzaamheid dan de ander. Om deze
reden is het belangrijk dat eenzaamheid tijdig wordt
gesignaleerd en aangepakt, zowel voor jezelf als bij
een ander.

Kom erbij-festival.
Samen met lokale organisaties en ondernemers organiseert sociaal-cultureel centrum It Koartling dit jaar
tijdens de Week tegen Eenzaamheid een meerdaags
Kom erbij-festival in Buitenpost. Van donderdag 1 tot
en met zaterdag 3 oktober staat ‘ontmoeten en verbinden’ centraal. Door middel van diverse leuke activiteiten komen mensen in contact met elkaar en met
diverse organisaties.
Er valt voor jong en oud veel te zien en te doen. Zo is er
een informatiemarkt waar organisaties op het gebied
van welzijn, zorg, sport, kunst etc. hun aanbod kunnen
tonen. Het exacte programma van het Kom erbij-festival wordt binnenkort bekend gemaakt.
Bijzondere dansworkshop.
Op zaterdag verzorgt dansdocent, performer en vaktherapeut dans Job Cornelissen uit Landsmeer een
bijzondere dansworkshop, waaraan iedereen kan deelnemen, van (heel) jong tot (heel) oud. Deze workshop
wordt mogelijk gemaakt door de Stichting Care&Culture. Deze organisatie is een van de partners van It Koartling bij de realisering van een “Creatieve Werkplaats”
in Buitenpost. Met de dansworkshop krijgt u een uniek
voorproefje van wat een dergelijk sociaal-cultureel atelier zoal inhoudt.

Week tegen Eenzaamheid.
Van donderdag 24 september tot en met zaterdag 3
oktober is de Week tegen Eenzaamheid. Dan worden
overal in Nederland activiteiten georganiseerd waar
mensen elkaar kunnen ontmoeten. Het thema is dit
jaar: ‘Kom erbij & verbind’. Want verbinden speelt een
sleutelrol bij het aanpakken van eenzaamheid.

Vrijwilligers en participanten gezocht.
Om een geslaagd festival te realiseren, zijn vrijwilligers
en participanten nodig. Interesse om een activiteit te
organiseren tijdens het festival of om vrijwilliger te
zijn? Neem dan zo snel mogelijk contact op met Mart
Beerling van de Stichting Sociaal Cultureel Werk Buitenpost / It Koartling, e-mail: kom-erbij@itkoartling.nl.

In It Koartling vindt u het Vrijwilligerssteunpunt (VSP) voor Buitenpost en omstreken. Op dit moment
heeft het steunpunt de volgende
vacatures voor vrijwilligers:
1.

Vrijwilliger voor de Techniekclub voor kinderen, It Koartling,
Buitenpost.
2. Vrijwilliger voor de Kinderclub, It Koartling, Buitenpost.
3. Vrijwilliger voor de Timmerclub voor kinderen, It Koartling,
Buitenpost.
4. Begeleider avondactiviteiten voor kinderen, It Koartling, Buitenpost.
5. Vrijwilligers Jongerencafé THÓK, It Koartling, Buitenpost.
6. Leidinggeven activiteiten Scouting de Brimzen op zaterdagochtend,
Buitenpost.
7. Leidinggeven activiteiten Scouting de Brimzen op zaterdagmiddag,
Buitenpost.
8. Vrijwilligers voor het KOM ERBIJ-festival op 1 – 3 okt., It Koartling
Buitenpost.
9. Inspirerend en activerend lid van het bestuur, It Koartling, Buitenpost.
10. Penningmeester Feestweekcommissie, Buitenpost.
11. Voorzitter Feestweekcommissie, Buitenpost.
12. Collectanten Nationaal Fonds Kinderhulp 2016, It Koartling,
Buitenpost.
13. Webbeheer voor non-profitorganisatie(s), VSP / It Koartling,
Buitenpost.
14. Vrijwilliger voor desktoppublishing, De Kruidhof, Buitenpost.
15. PR-medewerker externe communicatie, Keunstkrite Twizel.
16. Vrijwillige fondsenwerver, Keunstkrite Twizel.
17. Taalvrijwilliger, Stichting Vluchtingenwerk Noord-Nederland,
Buitenpost.
18. Groepsvrijwilliger, Stichting Vluchtingenwerk Noord-Nederland,
Buitenpost.
19. Vrijwilliger voor de kringloopwinkel, WerkPro/Raderwerk, Buitenpost.
20. Maatsch. begeleider/buddy, St. Vluchtingenwerk Noord-Nederland,
Buitenpost.
21. Coach vestiging, Stichting Vluchtingenwerk Noord-Nederland,
Buitenpost.
22. Horeca-medewerk(st)er, zwembad De Kûpe, Buitenpost
23. Gastvrouw/gastheer voor het Ochtendcafé, It Koartling, Buitenpost.
24. Gastvrouw/gastheer voor algemene inloop/sociaal café, It Koartling,
Buitenpost.
25. Gastvrouw/gastheer voor het Tuincafé, De Kruidhof, Buitenpost.
26. Gastvrouw/gastheer voor Het Informatie Paviljoen (HIP-IVN),
Lauwersoog.
27. Portier/gezellige verteller voor Het Informatie Paviljoen (HIP-IVN),
Lauwersoog.
28. Weekendmedewerkers voor de verkooptuin, De Kruidhof,
Buitenpost.
29. Notulist / secretarieel medewerker, Ver. Plaatselijk Belang
Buitenpost.
30. Ervaren tuinmedewerkers: een of twee hoveniers, De Kruidhof,
Buitenpost.
31. Ervaren tuinmedewerker: een fruitbomensnoeier, De Kruidhof,
Buitenpost.
32. Ervaren tuinmedewerker: een kweker, De Kruidhof, Buitenpost.
33. Klusjesman/-vrouw, It Koartling, Buitenpost.
34. Tuinman/-vrouw, It Koartling, Buitenpost.
35. Vrijwilligers die willen meedenken over de organisatie van buurthulp
in Buitenpost.
36. Vrijwilligers/bemiddelaars voor het Vrijwilligerssteunpunt Buitenpost
(VSP).
Meer informatie over de vacatures op de website van het Vrijwilligerssteunpunt: www.vsp-buitenpost.nl.
Er is vrijwilligerswerk voor iedereen!

Vrijwilliger van de Maand.

Nederland is in Europa koploper als het om vrijwilligerswerk gaat. Ruim
5,5 miljoen Nederlanders doen vrijwilligerswerk. Het lijkt ons in de genen
te zitten.
U staat er daardoor misschien niet bij stil dat de leefbaarheid van Buitenpost in belangrijke mate afhankelijk is van de enthousiaste inzet van een
groot aantal vrijwilligers. Zij zijn als het ware het bloed in het lichaam dat
‘dorp’ heet.
Je vindt die vrijwilligers overal in het dorp, in alle ‘organen’ die het lichaam
nodig heeft om te functioneren. De vrijwilligers zorgen ervoor dat het dorp
lééft! Vaak functioneren zij onopvallend en ongemerkt.
Hoogste tijd om daarin verandering te brengen en om vrijwilligers te laten blijken dat ze worden gewaardeerd. Daarom organiseert het Vrijwilligerssteunpunt (VSP) Buitenpost in samenwerking met de redactie van de
Binnenste Buiten Post met ingang van het oktober-editie de maandelijkse
verkiezing van de “Vrijwilliger van de Maand”. Betrokkene ontvangt van
het VSP een attentie en is tegelijk voorwerp van redactionele aandacht in
deze krant.
Kent u iemand binnen uw organisatie uw instelling, of in uw naaste omgeving, die naar uw mening ervoor in aanmerking komt om als vrijwilliger in
het zonnetje te worden gezet, stuur dan een e-mail met korte motivering
naar vrijwilliger-van-de-maand@vsp-buitenpost.nl. Vergeet niet om ook uw
gegevens te vermelden, zodat met u contact kan worden opgenomen.

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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Ochtendcafé in It Koartling
Als je alleen
thuis zit komen
op een gegeven
moment
de muren op je
af. Het is stil om
je heen. Er zijn
in Buitenpost
een
heleboel
verschillende activiteiten waaraan je zou kunnen deelnemen. Maar misschien loop je daarvoor niet warm – is de
drempel hoog of vind je dat je daardoor teveel gebonden
bent. Voor alle ‘thuiszitters’ in Buitenpost (én iedereen

anders) is er goed nieuws. De Friese Wouden en sociaal-cultureel centrum It Koartling organiseren namelijk
met ingang van dinsdag 6 oktober het Ochtendcafé. Een
gezellige plek waar je even naar toe kunt gaan als je zin
hebt. Om een kopje koffie of thee te drinken, de krant te
lezen, een kaartje te leggen of om een praatje te maken.
Gewoon er even uit, even onder de mensen komen, zónder verplichtingen.
Het Ochtendcafé in It Koartling is voorlopig iedere dinsdag- en donderdagochtend open van 9.30 tot 11.30 uur.
Ook ú bent van harte welkom! De kosten bedragen EUR
2,50 per keer. Voor mensen die niet op eigen gelegenheid
kunnen komen biedt De Friese Wouden vervoersservice.
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Breiwol gezocht
voor Haak-maar-aan-project
Voor het ‘Haak maar aan’ project in
het kader van de Culturele Hoofdstad 2018 wordt door It Koartling
meegewerkt aan het haken van een
beddesprei ter grootte van 5 voetbalvelden. Een groepje van 8 haaksters
zal proberen een grote bijdrage te
leveren en is daarom op zoek naar
zoveel mogelijk restjes breiwol. Alle soorten en kleuren is welkom! Het materiaal kan gebracht worden in It Koartling of bij Joke de Vries, de Barrage 25,
telefoon: 0511 543803 Overigens zijn ook meer haaksters binnen het groepje
welkom en meer informatie of aanmelding kan bij hetzelfde adres.

Eenvoudige autotechniek Budgetkoken Kinderwerkactiviteiten
voor thuis en onderweg
gezellig&lekker&niet duur in de maand oktober
Het onmisbare vervoermiddel is voor menigeen
vaak een dure kostenpost. Wellicht vraagt
u zich wel eens 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, wordt besproken wat wel en niet
zelf gedaan kan worden en worden eenvoudige klusjes
uitgevoerd. Daarnaast is er ook aandacht voor het voorbereid te zijn op pech onderweg. Er zijn vijf lessen: de
eerste in It Koartling, de overige zijn in de garage aan de
Kuipersweg. Opgave kan nog tot 5 oktober op
johkootstra@gmail.com

P r ijs p uz zel

Het kijken naar koken
op tv is populair. Kok
Louwrens Bolling zal in
de cursus budgetkoken
zelf koken nog veel leuker is. In de gezellige
keuken van It Koartling
zal tijdens deze cursus
volop
samengewerkt
worden aan het bereiden van een maaltijd en
deze daarna genuttigd worden. Onder het motto “Gezellig, wel zo lekker en niet zo duur” laat kok Louwrens
Bolling aan de deelnemers zien hoe op een voedzame,
smakelijke en prijsbewuste manier gekookt kan worden.
De ervaren kok zal tal van tips geven en staat open voor
alle vragen! Zeven cursusdelen, elke 2e woensdag van
de maand, van oktober 2015 tot en met april 2016. Opgave kan nog tot 5 oktober op johkootstra@gmail.com

7 oktober, Filmmiddag met de
film ‘Epic’ uit 2013
Voor kinderen van groep 5 tot en
met 8. Tijd: 14.30 - 16.00 uur.
Kosten: 1 euro.
“Het zeventienjarige meisje Mary
Katherine trekt in bij haar excentrieke
vader (Bomba) die zich vooral bezig
houdt met wetenschap. Samen met
Ronin, de heldhaftige leider van de
zogeheten Leafmen, en diens eigenwijze stiefzoon Nod moet Mary
Katherine het bos redden van de
kwaadaardige Boggans”.
14 oktober, Knutselmiddag
Kalebassen snijden en versieren. Voor groep 6 tot en met 8. Maximale deelname: 12 kinderen. Tijd: 14.30 - 16.00 uur. Kosten: 1 euro. Inschrijven vooraf
nodig op e-mail adres: jokedevries49@live.nl

door Gryteke van IJsseldijk

Hoe werkt de puzzel?
Onderstaande woorden zijn van links naar rechts, van rechts naar links, van boven naar
beneden, van beneden naar boven en diagonaal in het diagram verborgen. De letters mogen
meer dan éénmaal gebruikt worden. De overgebleven letters vormen de oplossing van de
puzzel.
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bladeren
hazelnoot
natuur
september
wandelen
halloween
kalebassen
pompoenen
twijgen
buitenpost
herfst
oktober
trektocht
wintertijd
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Oplossen en inleveren.
Los de puzzel op en maak kans op een prijs ter waarde van € 10,-. Deze prijs wordt ter
beschikking gesteld door De Binnenste Buiten Post. Oplossingen – bij voorkeur op een kaartje
– inleveren in de kopijbus bij The Readshop (Nijenstein 7) vóór vrijdag 7 november 2014

Oplossing prijspuzzel augustusnummer.
De puzzel in het juninummer heeft correcte 26 inzendingen opgeleverd!
De oplossing luidde: Reizen is het hart verwijden.
De winnaar is: H.A. Oosterhoff, Dr. Postmastr. 19

Voor de opening van de footwalk hengelden wethouder Jelle Boerema van Kollumerland
en Martin van der Veen een fles Drakenbloed uit de Swadde. Daarna toosten ze samen
met Jan de Boer van Waldpyk en Regina ter Steege van Landschapsbeheer Friesland op
de opening van deze wandelroute tussen Buitenpost en Kollum. Voor meer informatie
over deze wandelroute: http://www.landschapsbeheerfriesland.nl/nieuws/577-foodwalkdoor-het-landschap-bij-buitenpost.html
(foto: Hielke Boorsma)
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p a g i n a 19

Het seizoen van het Rode Kruis is weer begonnen
Het Rode Kruis werkt al jaren met vrijwilligers, die eenzame en chronisch zieke mensen bezoeken. Eens in
de maand is er een gezellige morgen.
Het programma ziet er dit jaar als volgt uit:
15 oktober komt mevr. Ypenga vertellen over Diet Huber “Har libben en wurk”.
Op 19 november is mevrouw Weenink bij ons met
“Damast uit de kast”.
Op 17 december vertelt mevr. de Jong over haar
sportleven en wat zoal voorbij komt.
In het nieuwe jaar komt 21 januari de heer de Jong
ons de geschiedenis van Schotland vertellen.
Op 18 februari hebben we onze jaarlijkse feestmiddag
met Adriana Westra met “Tetje van toen”. De middag

begint om 14.00 uur in de Schakel, kosten € 5,-.
Dan is er op 17 maart een evaluatiemorgen alleen voor
de vrijwilligers, waar mevrouw Nickolson vertelt over
mindfulness.
We komen weer samen met de gasten op 21 april
voor een diapresentatie over de Wadden door de heer
Fennema.
We sluiten het seizoen af met een bingomorgen op
19 mei.
Al deze bijeenkomsten vinden plaats om 9.30 uur (mits
anders aangegeven) in de Schakel te Buitenpost. Heeft
u belangstelling of wilt u meer weten, bel mevr. Bruintjes 0511-544524.

Oogstdag & Fruitshow
Zaterdag 10 oktober 2015 organiseert Botanische Tuin De Kruidhof in
Buitenpost haar traditionele en altijd drukbezochte Oogstdag. Op deze
feestelijke laatste openingsdag deelt De Kruidhof haar oogst met het
publiek. Zo is er weer de jaarlijkse Fruitshow van bijzondere oude fruitrassen en een markt met proeverijen, streek- en biologische producten
in de Kloostertuin en de kas. Voor kinderen en volwassenen zijn er verschillende workshops en rondleidingen rondom fruit, kruiden en tuinmateriaal.

Binnen-Markt serveert unieke kop koffie
Ter gelegenheid van haar eerste jubileum serveert de
Binnen-Markt in Buitenpost een nieuw soort koffie:
de Uitgestelde Koffie. Het is een heel eenvoudig systeem, waarbij iemand van tevoren een koffie bestelt
voor iemand die het niet kan betalen.
“In Canada is het niet ongebruikelijk dat je in een
vriendelijk gebaar de koffie voor degene die na jou
komt alvast betaalt.” aldus Tjishe van der Meer die
samen met zijn vrouw Donna de Binnen-Markt runt.
“Toen Amo Draijer mij vroeg of wij het systeem van
uitgestelde koffie ook in ons Canadian Coffeehouse
wilden uitproberen, hoefden wij daar niet lang over
na te denken”.
Het leuke van een uitgestelde koffie is dat je dus niet
van tevoren weet voor wie je de koffie bestelt. En het
hoeft natuurlijk ook niet persé koffie te zijn, een ande-

re (warme) drank mag natuurlijk ook. Deze traditie is
ooit in Napels (Italië) begonnen en verspreidt zich in
rap tempo over de hele wereld.
“Eén halen, twee betalen” zegt Amo Draijer, “Zo zou
je het ook kunnen noemen. Je doet daarbij een kleinigheid voor een minder gefortuneerde medemens.
Wat is er nou leuker dan dat?” Hij is blij dat de Binnen-Markt op zijn voorstel is ingegaan. Als initiatiefnemer van Butterfly Buitenpost wil hij samen met
anderen, mensen helpen die (al of niet met vragen,
twijfels of zorgen) op zoek zijn naar vriendschap of
geloof.
Vanaf 19 september kan er uitgestelde koffie afgerekend worden. De bedoeling is dan dat er voldoende
voorraad wordt opgebouwd om vanaf december uitgestelde koffie te gaan serveren.

FNP Achtkarspelen schenkt € 1000 ,-- aan lokale goede doelen

Vanaf links: PBB-voorzitter Hans de Vries, Maaike Dotinga van der
Veen (raadslid FNP) en Geart van der Velde voorzitter FNP-Achtkarspelen.(foto: Hielke Boorsma)

Tijdens de jaarlijkse “FNP-famylje-dei” van FNP Achtkarspelen, wat de start van een nieuw politiek seizoen inluidt, is door de leden 1000 euro opgebracht.
Bij een spontane ‘pet-rûngong’ deden FNP’ers een
duit in het zakje om lokale goede doelen te steunen.
De keuze van deze goede doelen is gevallen op vier
instellingen die allen door vrijwilligers én vrijwillige
bijdragen in stand gehouden worden. Het zijn de Feanster Moune en het hertenkamp in Surhuisterveen,
het hertenkamp in Surhuizum en de toekomstige
Dierenweide van Buitenpost, alle vier kunnen ze 250
Euro tegemoet zien. In Surhuisterveen en Surhuizum
is dit afgelopen zaterdag al aangeboden.
FNP vindt het in stand houden van instanties die
breed gedragen worden door de ‘mienskip’ erg belangrijk. Vrijwilligerswerk bevordert de leefbaarheid
en de onderlinge samenhang, ook in de elf dorpen
van Achtkarspelen!

Vrouwen van Nu. Programma 2015/2016.
15 september: de heer K. Witteveen over het militair
ceremonieel rondom het Koningshuis.
20 oktober: de heer Heeres van apotheek ‘It Krúswâld’ over medicijngebruik.
17 november: mevrouw Wassenaar met ontdekkingsreis door Zweden.
14 december: Kerststukjes opmaken o.l.v. Froukje Wijbenga.
15 december: de heer Wijnstra met winterverhalen.
19 januari: Burgemeester Bilker met lezing over regentes en koningin Emma.
16 februari: Jaarvergadering. Greetje Krist over mensen die tussen wal en schip geraakt zijn.
15 maart: de heer Kabbes met een lezing over vaste
planten in de tuin.

19 april: mevrouw Westerdiep over poëzie-albums.
21 juni: Tetûn etc. ‘Waterjuffer’ Blauforlaat. Inloop vanaf 14.00 uur.
De afdeling omvat de dorpen: Twijzel. Twijzelerheide,
Buitenpost, Kootstertille. Jistrum, Drogeham, Harkema en Kollum. Verder zijn er nog interesse-groepjes
leesclub, zangkoor, handwerken, filmclub en fietsclub.
Alle bijeenkomsten worden gehouden in dorpshuis
‘De Bining’, aanvang: 19.45 uur, Simke Kloostermanstrjitte 5 Twijzel. Voor meer informatie kunt u telefonisch
contact opnemen met: G. Buikema-Dalstra, telefoon:
0511-541952.
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Geoogste appels (eigen foto)

Najaarsmarkt
In de Kloostertuin en in de kas is een najaarsmarkt met onder andere verschillende jams, natuurlijke verzorgingsproducten, diverse geitenkazen, biologische dressings, kruidenthee, alle historische Friese zaden, zepen en nog veel
meer. Daarnaast is er verkoop van heel veel pompoenen en fruit. Daarnaast is
er informatie over de bijen en verkoop van verschillende honingsoorten door
onder meer de imkerijvereniging.
Presentatie van de oogst
Ook dit jaar presenteert De Kruidhof zo’n tachtig soorten appels en peren van
voornamelijk oude rassen uit eigen Fruithof. Pomologen van Fruit yn Fryslân
kunnen u op deze dag van alles vertellen over fruit en uw eigen appel- of perenboom determineren, als u een aantal vruchten en wat blad aan een takje
meeneemt. Ook over ziektes en de verzorging van fruitbomen kunt u informatie krijgen. In de kas tonen we de oogst van onze oude cultuurgewassen
en kunt u proeven van onze huisgemaakte kruidenlikeuren en kruidenbitter.
Onze chefkok maakt allerlei gerechten van pompoen die u kunt proeven en
aanschaffen in de kas. Ook in het tuincafé kunt u genieten van allerlei lekkernijen met kruiden en fruit uit onze tuinen.
Uw eigen sap laten persen
Frytsjam uit Twijzel is er met een grote sappers. Bezoekers kunnen tegen een
vergoeding van € 1,25 voor de fles sap laten persen van zelf meegebrachte
appels.De appels kunnen voor 11.00 uur worden ingeleverd en na 15.00 uur
kan het sap worden opgehaald.
Activiteiten voor jong en oud
Tussen 10.30 en 16.00 uur kunnen kinderen in de kas een mooie lampion
snijden uit een pompoen. De kosten zijn € 4,00 per kind. In de kas kunt u
een boeket schikken met bloemen en ander herfstmateriaal uit onze tuinen.
Daarnaast kunt u op verschillende tijdstippen voor
€ 2,50 p.p. deelnemen aan een rondleiding en proeverij van huisgemaakte
kruidenlikeuren en kruidenbitter. Na afloop krijgt u een receptenboekje mee
naar huis.
Verkooptuin
In onze verkooptuin vindt u naast onze uitgebreide planten, fruitbomen- en
kruidencollectie speciale aanbiedingen van vaste planten voor maar € 1,00.
Daarnaast verkopen wij de laatste rozensoorten voor de helft van de prijs.

Jonge kunstenaars: opgelet!
Al jaren heeft het medisch centrum in Buitenpost wisselende kunstexposities in de centrale hal. Gevarieerde olieverfschilderijen, aquarellen en
beeldhouwwerk zijn al te zien geweest. Sinds juli is er is de fraaie expositie
van aquarellen van Betting Kroese uit Buitenpost. Hij schildert landschappen, stads-en dorpsgezichten, zee- en havengezichten en bloemen.
Het idee van het exposeren van werk van een lokale kunstenaar spreekt
ons erg aan .
Daarom willen we het komende jaar graag jonge kunstenaars uit de regio gelegenheid bieden hun werk te exposeren voor een periode van 3
maanden.
Reacties graag voor 15 oktober met beeldmateriaal naar info@fysiotherapiebuitenpost.nl onder vermelding van “exposeren”.

Spits gezegde
China Garden gaat uitbreiden, de werkzaamheden zijn gestart en in volle gang. De verwachting is de uitbreiding van het restaurant half
november 2015 gereed zal zijn. Tijdens de verbouwing is het restaurant gewoon geopend. (foto: Roel Timmermans)

Het is nooit te laat
om te worden wie je had willen zijn.

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

Voorstraat/Irenestraat BUITENPOST (0511) 54 44 44
www.kapengawonen.nl

