
Uitbreiding Anytime The Point
Met de uitbreiding van de snackbar naar een lunchroom krijgen we er 25 zitplaatsen bij. Anytime The Point is dus nu ook geschikt om de lunch te 
gebruiken, een kopje koffie te drinken (diverse soorten) of met een groepje kinderen (feestje) een kidsmenu te bestellen. Door de uitbreiding van 
de lunchroom moest het café ook worden aangepast. Dit is gedaan door de plaatsing van een ‘nieuwe’ bar + een upgrade van het hele café. En het 
mag gezegd worden, dit is super gelukt! Een prachtig mooie bar, biljart, poolbiljart, dartbanen en diverse tv’s, de mogelijkheid voor het bekijken van 
sportwedstrijden; Fox sport en Ziggo sport. Kortom een gezellig en compleet café, klaar voor de toekomst! Dit alles is gerealiseerd door een viertal 
ondernemers uit Buitenpost: Kazimier Timmerwerken, Installatiebedrijf Jurjen de Vries, Timmerbedrijf Oldenburger en KDB schilderwerken.
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Van de  redact ie
Dorpskrant
U staat er waarschijnlijk niet zo 
bij stil, maar De Binnenste Buiten 
Post bestaat intussen al weer 17 
jaar. Dat viel ons als redactie extra 
op toen wij kortgeleden in enkele 
bladen lazen dat er twee dorps-
kranten in Achtkarspelen ge-
noodzaakt zijn te stoppen. In Ger-
kesklooster-Stroobos verscheen 
vele jaren De Tweeling. Een toe-
nemend gebrek aan kopij deed de 
redactie besluiten de dorpskrant 
niet meer uit te geven, omdat het 
samenstellen ervan helaas niet 
meer de moeite loonde. Dat was 
tevens het geval in Kootstertille 
waar ook al decennialang De Nijs-
moune verscheen. Te weinig re-
dactieleden was het knelpunt en 
pogingen het aantal weer op peil 
te krijgen leden schipbreuk. Dat 
is bijzonder jammer, want je kunt 
van een dorpskrant zeggen wat 
je wilt, maar die vormt wel een 
(ver)bindend element. Als je de in-
formatie over je eigen woonplaats 
op deze manier gaat missen, dan 
krijg je onwillekeurig toch een 
meer los-zand-samenleving. Kol-
lumerpomp heeft ook een eigen 
dorpsblad en dat wordt al heel 
lang gerund door één persoon. 
Dat is bijzonder knap en verdient 
alle lof, maar als die wegvalt, heb 
je een probleem. Het hebben van 
een dorpskrant is een gunst, het in 
leven houden is een kunst. Wat dat 
betreft mogen wij in Buitenpost 
de handen dichtknijpen. Wij be-
doelen ermee te zeggen dat de sa-
menwerking tussen de inwoners 
en de redactie in voldoende mate 
wederkerig is. In allerlei vorm is er 
gelukkig de nodige medewerking. 
Op die manier houden we samen 
onze eigen krant in stand!

Omgevingswet treedt in 2019 in 
werking
Op 1 juli 2015 heeft een ruime 
meerderheid van de Tweede Kamer 
ingestemd met de Omgevingswet. 
Begin 2016 stemde ook de Eerste 
Kamer in met dit wetsvoorstel. 
Daarna volgde direct de publicatie 
in het Staatsblad. Verder moeten 
er een invoeringswet en een in-
voeringsbesluit komen. In 2017 en 
2018 werkt het kabinet verder aan 
de Nationale Omgevingsvisie. De 
wet treedt in 2019 in werking. 
De komst van de Omgevingswet 
betekent dat er veel verandert. 
Deze wet bundelt bijvoorbeeld 26 
bestaande wetten voor onder meer 
bouwen, milieu, water, ruimtelijke 
ordening en natuur. Het is belang-
rijk dat de overheid nu al begint 
met de voorbereidingen. Daarover 
zijn afspraken gemaakt met de Ver-
eniging van Nederlandse Gemeen-
ten, het Interprovinciaal Overleg en 
de Unie van waterschappen. 

Uitgangspunten Omgevingswet
Met de nieuwe Omgevingswet 
wil het kabinet de verschillende 
plannen voor ruimtelijke ordening, 
milieu en natuur beter op elkaar 

afstemmen. Duurzame projec-
ten, zoals windmolenparken, sti-
muleren. Gemeenten, provincies 
en waterschappen meer ruimte 
geven. Zo kunnen zij hun omge-
vingsbeleid afstemmen op hun ei-
gen behoeften en doelstellingen. 
Verder biedt deze wet meer ruimte 
voor particuliere ideeën. Dit komt 
doordat er meer algemene regels 
gaan gelden, in plaats van gede-
tailleerde vergunningen. Het doel 
staat voorop en niet het middel om 
er te komen. De houding bij het be-
oordelen van plannen is: ja, mits in 
plaats van: nee, tenzij. Zo ontstaat 
ruimte voor bijvoorbeeld bedrijven 
en organisaties om met ideeën te 
komen.

Omgevingswet vereenvoudigt 
en bundelt omgevingsrecht
Het omgevingsrecht bestaat uit 
tientallen wetten en honderden re-
gelingen voor ruimte, wonen, infra-
structuur, milieu, natuur en water. 
Zij hebben allemaal hun eigen uit-
gangspunten, werkwijzen en eisen. 
De wetgeving is daardoor te inge-
wikkeld geworden voor de mensen 
die ermee werken. Daardoor duurt 
het bijvoorbeeld langer voordat een 

project kan starten. Het kabinet 
maakt het omgevingsrecht gemak-
kelijker en voegt alle regelingen 
samen in één Omgevingswet. Wat 
levert de Omgevingswet de burger 
op? Van zesentwintig wetten naar 
één. Van vijfduizend wetsartikelen 
naar driehonderdvijftig. Van hon-
derdtwintig ministeriële regelingen 
naar tien. Van honderdtwintig al-
gemene maatregelen van bestuur 
naar vier, resultaat: één wet voor 
de hele leefomgeving. 
De Omgevingswet verplicht het 
Rijk, de provincies en gemeenten 
een omgevingsvisie te maken. 
In die omgevingsvisie moeten zij 
rekening houden met de verschil-
lende belangen in een gebied. Nu 
beslissen de overheden vaak al-
leen over een deelproject. Ze kijken 
vaak niet naar de andere plannen 
voor het gebied. Willen burgers 
of bedrijven straks een project of 
activiteit starten, dan behoeven zij 
nog maar één vergunning (digitaal) 
aan te vragen bij één loket. Daarna 
neemt de gemeente of provincie 
een beslissing. Zijn de gemeente 
en de provincie allebei verantwoor-
delijk voor de vergunningaanvraag, 
dan neemt maar één van beide 
de beslissing. Dit is gemakkelijker 
voor de aanvrager. Ook is de ver-
gunningaanvraag zo sneller afge-
handeld. Om een vergunning te 
krijgen voor een ruimtelijk project, 
moeten bedrijven onderzoek doen, 

bijvoorbeeld bodemonderzoek. 
Door de Omgevingswet zijn on-
derzoeksgegevens straks langer 
geldig. Hierdoor is het makkelijker 
om ze opnieuw te gebruiken. Som-
mige onderzoeken zijn helemaal 
niet meer nodig. Dit betekent ook 
minder kosten. 
Gemeentelijke ambitie
De gemeenteraad formuleert de 
komende tijd een visie (Omge-
vingsvisie). Deze visie moet aan-
sluiten bij de behoeften/vragen 
vanuit de samenleving. De Omge-
vingswet gaat over de fysieke leef-
omgeving en de activiteiten die ge-
volgen hebben of kunnen hebben 
voor de fysieke leefomgeving. Dan 
gaat het in ieder geval om:
• Bouwwerken, zoals woningen 

en bedrijven
• Infrastructuur, zoals wegen en 

riolering
• Water en watersystemen, zoals 

waterkwaliteit en waterkwanti-
teit.

• Bodem, zoals bodemvervuiling
• Lucht, zoals luchtkwaliteit
• Landschappen, zoals Noardlike 

Fryske Wâlden
• Natuur, zoals natuurgebied Twij-

zelermieden
• Cultureel erfgoed, zoals monu-

menten.

Kortom: Het doel van de Omge-
vingswet is: één loket voor burgers 
en bedrijven.

Omdat burgers en bedrijven, maar ook gemeentelijke politici met 
deze nieuwe wet te maken krijgen, hield het gemeentebestuur 22 
september jongstleden een informatieavond in de raadzaal te Bui-
tenpost.  Met de Omgevingswet bundelt de overheid alle regels 
voor ruimtelijke projecten. Zo wordt het gemakkelijker om ruim-
telijke projecten te starten. De Omgevingswet is één van de meest 
belangrijke en meest hervormende wetten die er aan komt. Minder 
regels, meer ruimte voor lokaal maatwerk en een groter vertrou-
wen in andere overheden, burgers en ondernemers. Dat zijn de 
centrale doelstellingen van de wet. Deze wet heeft dus veel invloed 
op de werkwijze van gemeenten, maar ook andersom: gemeenten 
krijgen grote vrijheid bij de uitvoering van de wet.

Omgevingswet...  Ik zie door de wetten m’n omgeving niet meer!
Algemene informatie over de Omgevingswet

Spits gezegde
Het leven kan alleen achter waar ts begrepen worden,
maar het moet voor waar ts geleefd worden.



Op zaterdag 19 november breng ik samen met mijn 
Pieten weer een bezoek aan Buitenpost. Ik zal rond 
13.45 uur op het station van Buitenpost arriveren. 
Daarna zal ik op mijn trouwe schimmel een tocht door 
Buitenpost maken, waarna ik alle kinderen zal toespre-
ken op het Nijensteinplein. Ik nodig groep 1 t/m 4 uit 

om samen met ons feest te vieren in It Koartling. Voor 
groep 5 t/m 8 zal ik zorgen dat er een leuke film in The 
Point wordt gedraaid. Via de basisscholen zullen de 
kinderen hier meer informatie over krijgen. 

Groetjes van Sinterklaas en zijn Pieten
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College stopt bezuiniging openbaar 
groen
 
Het nieuwe college van Achtkarspelen heeft besloten per direct te stop-
pen met de bezuinigingen op het openbaar groen. “Grien is prachtich hear, 
mar it wie no té grien. It moat wol binnen de perken bliuwe”, aldus wet-
houder Jouke Spoelstra. De afgelopen jaren is er ingrijpend bezuinigd op 
het openbaar groen in de gemeente. In het nieuwe coalitieakkoord Mei-
inoar ien heeft het college besloten de bezuiniging terug te draaien. Vanaf 
volgend jaar wordt er weer vaker gemaaid in de dorpsbuurten en ook het 
snoeien zal met grotere regelmaat gebeuren. Ook het verder omvormen 
van heesterperken naar siergazon gaat niet door. De huidige heesterper-
ken in de straten blijven bestaan en zullen weer worden onderhouden. 
Perken die dit jaar nog in de planning voor omvorming stonden, blijven in 
hun huidige vorm bestaan. De gemeente gaat haar best doen om deze 
weer op orde te krijgen. Inwoners in dorpen waar dit het geval is worden 
per brief op de hoogte gebracht. Heesterperken en ander openbaar groen 
kunnen overigens ook om functionele redenen anders worden ingericht. 
Bijvoorbeeld vanwege beter uitzicht op een kruispunt of een rustiger 
straatbeeld. Dergelijke veranderingen blijven in de toekomst aan de orde.

Subsidie voor Mienskipsinitiatieven
 
Achtkarspelen stelt € 50.000,- beschikbaar voor Mienskipsinitiatieven. 
Met deze subsidieregeling wil de gemeente activiteiten stimuleren, die 
inwoners ten goede komen of de buurt verbeteren. Vanaf 14 november 
2016 wordt de regeling opengesteld. Wilt u bijvoorbeeld een zwerfvuilac-
tie organiseren? Of kinderspelen, een sportactiviteit of iets met muziek, 
theater of duurzaamheid? Of hebt u een idee rond de identiteit van uw 
dorp of wilt u de leefomgeving aanpakken? Vraag dan subsidie aan. Om 
voor de regeling Mienskipsinitiatieven in aanmerking te komen is er een 
aantal spelregels. Activiteiten moeten inwoners betrekken bij hun buurt of 
dorp of ze moeten de leefbaarheid bevorderen in de buurt of het dorp. De 
subsidie bedraagt nooit meer dan 50% van het totaal benodigde bedrag 
en mag niet een aanvulling zijn op een andere gemeentelijke subsidie. Alle 
voorwaarden en meer informatie over de regeling zijn terug te lezen op: 
www.achtkarspelen.nl/mienskipinitiatieven.  Initiatieven kunnen vanaf 14 
november 2016 via het digitale aanvraagformulier op de website worden 
doorgegeven. De subsidie wordt verleend op volgorde van binnenkomst. 
Als het geld op is, wordt de regeling gesloten.

Lokale lasten inwoners 
Achtkarspelen dalen
 
Het college van b&w van Achtkarspelen presenteert een sluitende begro-
ting 2017. Burgemeester en wethouders zijn er bovendien in geslaagd om 
de lokale lasten voor de inwoners te laten dalen met 3,6 %. Inwoners van 
Achtkarspelen gaan er sinds jaren weer op vooruit. Na een stijging van 
7,5% in 2015 en 1,5% in 2016, gaan de lokale lasten voor een gemiddeld 
huishouden in 2017 met 3,6% omlaag. “Een trendbreuk waar het college 
trots op is. Het college zal zich inspannen om ook de komende jaren deze 
dalende trend te continueren,” aldus wethouder Harjan Bruinig, verant-
woordelijk voor de gemeentefinanciën.

Beginners-cursus EHBO 
In november start in Buitenpost een nieuwe beginnerscursus EHBO. Deze 
cursus wordt gegeven volgens de nieuwe eindtermen van het Oranje 
Kruis. Dit houdt in dat cursisten naast de “gewone” EHBO en reanimatie 
met AED, ook alles leren over eerste hulp aan kinderen. De beginners-
cursus start 10 november en zal zo’n 12 donderdagavonden in beslag 
nemen. De cursus wordt afgesloten met een examen. Iedereen vanaf 18 
jaar kan deelnemen. Aanmelden kan via de site van de EHBO Vereniging 
Buitenpost: www.ehbobuitenpost.nl. Hier is ook alle verdere informatie 
over de cursus te vinden.

De kunstgrasvelden van voetbalvereniging Buiten-
post en korfbalvereniging Flamingo’s op sportpark De 
Swadde zijn vanaf maandag 17 oktober gesloten voor 
trainingen en wedstrijden van jeugdspelers. Dat heb-
ben de besturen van beide verenigingen besloten. Het 
gaat om teams tot en met 19 jaar. De besturen laten 
senioren vrij in de keuze om wel of niet te spelen op 
het veld met rubberkorrels. “Wij nemen de jeugd in 
bescherming en laten de lastige vraag of het wel of 
niet verstandig is op het kunstgrasveld met rubberkor-
rels te spelen niet over aan kinderen”, verduidelijkt 
voorzitter Paul Olijve van VV Buitenpost de bestuurs-
besluiten.

Het bestuur van de voetbalclub geeft vrijdagavond tij-
dens de ledenvergadering een toelichting op de geno-
men maatregel. Het besluit geldt in ieder geval tot de 
uitkomsten van een landelijk onderzoek naar het spe-
len op rubbergranulaat bekend zijn. Voetbalverenigin-
gen met een kunstgrasveld waar de jeugdteams van 
VV Buitenpost een uitwedstrijd moeten spelen, krijgen 
een verzoek van de club om rekening te houden met 
het standpunt van VV Buitenpost en de jeugdteams in 
te delen op grasveld.
 

Gezondheidsrisico’s
“Wij zijn tot de keuze gekomen omdat het onduide-
lijk is hoe groot de gezondheidsrisico’s zijn van het 
spelen op het kunstgrasveld met rubbergranulaat. Dit 
naar aanleiding van het tv-programma Zembla dat een 
uitzending heeft gewijd aan dit onderwerp.” Ook het 
landelijk overleg afgelopen maandag van de KNVB, het 
RIVM, het ministerie van VWS en de VSG (Vereniging 
Sport en Gemeenten) heeft voor VV Buitenpost en KV 
Flamingo’s onvoldoende duidelijkheid gegeven in de 
mate van risico’s voor met name jeugdspelers. “Wij 
willen ook niet wachten op de uitslag van het nieuwe 
onderzoek dat het RIVM gaat verrichten”, aldus Olijve.
 
Afgesloten
De voetbaltweedaagse van voetbalschool Veerkr88 gaat 
volgende week op sportpark De Swadde gewoon door, 
maar maakt geen gebruik van het kunstgras. Dit geldt 
ook voor de korfbaltweedaagse Korfschot 21. De con-
sequentie van het sluiten van het veld voor jeugdspelers 
kan wel zijn dat sommige teams maar één in plaats van 
twee keer per week kunnen trainen. De kunstgrasvel-
den zijn buiten wedstrijden en trainingen om afgesloten 
voor spelende kinderen, ongeacht de leeftijd.

VV Buitenpost en KV Flamingo’s 
sluiten kunstgrasvelden voor jeugdspelers

Onder grote belanstelling hebben Marten van der Veen en Max de Haan, afscheid ge-
nomen als wethouders van Achtkarspelen. Er moesten vele handjes worden geschud. 
Als afscheidsgeschenk kregen de beide heren een bos bloemen en de nieuwe Friese 
encyclopedie. (foto: Hielke Boorsma)

De foto

Intocht Sinterklaas

KEaRN organiseert een Fundag voor jonge mantelzor-
gers uit Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. Ben jij acht 
jaar of ouder en groei jij op in een gezin met een chro-
nisch zieke vader of moeder? Of heb je een broer of 
zus met een handicap of is er misschien iemand in jul-
lie gezin met psychische problemen of een verslaving? 
Dan nodigen we je uit voor de fundag!
Op 10 november is het de Dag van de Mantelzorg, 
daarom organiseert KEaRN Welzijn speciaal voor jou 
als jonge mantelzorger op 12 november een leuke mid-
dag waarop je graffiti kunt komen spuiten met Mad D 
(Dikkie). Na deze middag kun je je eigen gemaakte cre-

atie natuurlijk mee naar huis nemen.

Datum:  zaterdag 12 november van14.00 tot 17.00 
uur in It Tillehûs in Kootstertille. Deelname is gratis

Wil je je aanmelden of heb je meer informatie nodig? 
Neem dan contact met op met Jildou Jager, tel. 06 
83671548 of e-mail: jildou.jager@kearn.nl. Hier kun je 
je aanmelden (voor 7 november) of aangeven wanneer 
vervoer een probleem is. Samen gaan we dan op zoek 
naar een oplossing. 
Hopelijk zien we je op 12 november!

Fundag voor jonge mantelzorgers uit Achtkarspelen

Afgelopen 9 oktober was het precies een jaar geleden 
dat Speelgoedbank Op Stelten spectaculair van start 
ging door wethouder Gerda Postma op een step door 
een papieren deur te laten steppen. Nu een jaar later 
wordt dat flink gevierd. Nu nog aan de Edisonstraat 
3 alwaar Kringloopwinkel Raderwerk gevestigd is. Er 
werd getrakteerd op koekjes die geschonken werden 
door de BinnenMarkt. Een zaak die de Speelgoedbank 
een warm hart toedraagt.
Het afgelopen jaar is een goed jaar geweest. De sa-
menwerking met Raderwerk is goed. Speelgoed wat 
stuk is kan regelmatig gerepareerd worden door de 
deelnemers die werken bij Raderwerk. De stevige 
basis in de samenwerking met Raderwerk komt ook 
vooral door het vertrouwen en de hulp van Gjalt Gjal-
tema en Johan Slaakweg. Het is de bedoeling dat de 
Speelgoedbank binnenkort ook mee verhuist naar het 
nieuwe pand aan de Marconistraat 2 in Buitenpost. De 
voorbereidingen hiervoor zijn al in volle gang.
Mensen weten de Speelgoedbank te vinden en done-
ren veel speelgoed. Ook de Coop in Buitenpost heeft 

het afgelopen jaar speelgoed gedoneerd wat na het 
seizoen overbleef in de winkel. De Speelgoedbank 
heeft nu zoveel speelgoed dat er nu gedacht kan wor-
den aan uitbreiding. Er is contact gelegd met de dor-
penteams en jeugdteams van Achtkarspelen en daar-
van hebben de eerste klanten ook al gebruik gemaakt 
van de Speelgoedbank. Ook wordt er gekeken buiten 
gemeente Achtkarspelen. De eerste gesprekken met 
voedselbanken rondom Achtkarspelen zijn al geweest. 
En de statuten zijn, tegen een zeer gereduceerd tarief, 
aangepast door notariskantoor Hellema in Dokkum. 
Durkje, Jolanda en Marijke hopen dat ze hierdoor meer 
gezinnen kunnen helpen en kinderen blij kunnen ma-
ken die veelal in situaties zitten waar ze zelf niets aan 
kunnen doen.

Heeft u vragen? 
Dan kunt u die stellen via ons telefoonnummer: 06 
10111520, onze website: www.speelgoedbankopstel-
ten.nl of onze Facebookpagina: www.facebook.com/
speelgoedbankbuitenpost.

Speelgoedbank Op Stelten bestaat één jaar

Een leegstaand pand in Buitenpost. Dat is een kans, 
zo zagen Tejo Moerings (kunstenaar) en Klaske van der 
Weide (theologe) in. Sinds 1 oktober  is Art-it-is, een 
centrum voor reflectie, experiment en presentatie, ge-
vestigd aan de Kuipersweg 2a. Een hele mond vol! Wat 
is er zoal mogelijk in het pand? Muziek, (kleinschalig) 
theater, kunstuitingen, lezingen, kringen, cursussen, 
workshops, ontmoetingen en last but not least werk-
plekken/ateliers. Het gaat niet vanzelf. We zijn op zoek 
naar iedereen die zijn talenten tot bloei wil laten komen 
en hulp kan bieden de locatie tot een trekpleister voor 
de wijde omgeving te maken. De etalageruiten bieden 
zicht op ‘Fictorie de vrolijke zaak’, de winkel van Klaske 

van der Weide, waar alles dat in de huiskamersfeer 
te zien is ook te koop is. Verder naar achteren is een 
80m² expositieruimte waar ‘Atelier Tejo Moerings’ de 
scepter zwaait. De gang ernaar toe bevat werk in wor-
ding, want een open atelier is bij Art-it-is de wijze van 
werken. Loop gerust eens binnen en ontdek de mo-
gelijkheden en bezigheden die er plaatsvinden. Elke 
maandag in november zal de deur openstaan. Vanaf 
december komen er ruimere openingstijden. 

Voor meer informatie (of hulp bieden) zie: 
www.facebook.com/artitisbuitenpost/ of mail naar: 
hkvanderweide@gmail.com.

Voormalig postkantoor/meubelzaak wordt kunstlocatie



PBB Van de bestuurstafel...

oktober 2016
Voorlopig heb ik , op verzoek van de andere bestuursleden, het voor-
zitterschap van Plaatselijk Belang Buitenpost op me genomen. Mijn 
eerste “ taak ” als voorzitter was al meteen heel leuk . Ik mocht uit het 
Leef baarheidsfonds een bijdrage voor de musical Esther bekend-
maken tijdens hun zondagse repetitie(zie verderop in dit blad). Er 
blijken nog vaak misverstanden te bestaan over het leef baarheids-
fonds. Ieder dorp krijgt dezelfde bijdrage, dus Buitenpost moet met 
grote evenementen zoals Concours Hippique en de kerstmarkt, veel 
zuiniger omspringen met het geld dan de andere dorpen. Vandaar 
onze voor waarden voor een bijdrage: niet commercieel en voor het 
hele dorp. We zullen dit gemeentebeleid opnieuw bij de wethouder 
naar voren brengen, een verdeling naar aantal inwoners vinden we 
recht vaardiger. De gemeente heef t nu ook subsidie opengesteld voor 
activiteiten die de leef baarheid bevorderen. Voor de energiecoöpe-
ratie Buitenpost komt deze subsidiepot te laat; we hebben bij de pro-
vincie een aanvraag ingediend, gesteund door PBB.
Naar aanleiding van een e-mail zullen we bij de nieuwe wethouder 
een goede aanpak van het zwer f vuil in het dorp ter sprake brengen. 
Het is vreemd dat de gemeente het niet als haar taak ziet om het 
openbare gebied te onderhouden. De Buvo betaalt Radar werk om 
het centrum schoon te houden en de prullenbakken te legen. Maar 
buiten het centrum moeten de bewoners het zelf doen.

Namens het bestuur van Plaatselijk Belang Buitenpost
Marianne Rigter, bestuurslid
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> Omdat er momenteel minder vraag is naar 
vluchtelingenopvang in AZC’s heeft het col-
lege van B&W van Achtkarspelen besloten 
het onderzoek naar het vestigen van een AZC 
te stoppen. Voor nu is er genoeg opvangcapa-
citeit in de gemeente. Het college richt zich 
nu op onderzoek naar de mogelijkheden van 
extra huisvesting van statushouders. De ver-
wachting is dat dit onderwerp eind dit jaar aan 
de raad wordt voorgelegd.
> VV Buitenpost heeft dertig zonnepanelen 
op het dak van de kleedkamers laten plaatsen 
en zal binnenkort ook nog led-verlichting in de 
gebouwen aanbrengen. De vereniging gaat 
voor verduurzaming van het sportcomplex. 
Eind 2015 heeft VV Buitenpost een energies-
can laten uitvoeren. De uitgebreide scan heeft 
inzicht gegeven in het energieverbruik en de 
status van de sportaccommodatie. Voor de 
investering heeft de club subsidie ontvangen 
van de rijksoverheid en een bijdrage gekregen 
van Rabobank Drachten Friesland-Oost.
> Een dozijn buurtschappen in de gemeente 
Achtkarspelen krijgen hun oorspronkelijke 
Friese namen terug. De gemeenteraad heeft 
met de plannen ingestemd. Het veranderen 
van de plaatsnamen in het Fries is overigens 
geen goedkoop plannetje. De borden kosten 
ongeveer € 350,- per stuk en per buurtschap 
zijn gemiddeld drie borden nodig. De verande-
ring kost namelijk € 13.000,-. Het betekent dat 
binnenkort de namen Reaskuorre, Blauforlaat, 
Reahel, Lytsepost, De Lêste Stuver, Bouwe-
kleaster, Hamsherne, Surhuzumer Mieden, 
De Koaten, Opperkoaten, Koartwâld en Kûk-
herne op de borden zullen verschijnen.
> Tuincafé De Kruidhof in Buitenpost krijgt een 
nieuwe pachter. Daan en Karin Nagelkerke, de 
huidige pachters van Het Tuincafé van botani-
sche tuin De Kruidhof dragen per 1 december 
2016 het stokje over aan Dirk Kerst Koopmans. 
Dirk Koopmans is het afgelopen seizoen vier 
dagen per week werkzaam geweest in Het 
Tuincafé en is enthousiast om het concept, 
dat Daan Nagelkerke en zijn vrouw met groot 
succes uitrolden, voor te zetten.

Al gelezen?
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Activiteiten Doopsgezinde kerk
Allerzielen
Voor wie steekt u/steek jij een kaarsje aan? Op 2 november, Allerzielen, 
gedenken rooms-katholieken hun overledenen. Ook niet rooms-katholie-
ken hebben dierbare overledenen te gedenken. Het is een eeuwenoud 
ritueel, een kaarsje aansteken op 2 november, Allerzielen. Samen met het 
noemen van de naam van degene die u wilt herdenken is het een manier 
om te laten zien dat u hem of haar niet vergeten bent. Het geeft troost 
hun leven te herdenken en te vieren. Mocht u, gewoon omdat het idee u 
aanspreekt, een kaarsje willen aansteken om iemand te herdenken, dan 
kan dat. De Doopsgezinde gemeente geeft iedereen, wel of niet kerkelijk, 
de mogelijkheid om dat te doen. Woensdag 2 november, van 19.00 tot 
20.30 uur. De kerk is open voor ieder die wil gedenken.
Zondagmiddagactiviteit
Op zondag 13 november zal drs. Willem Abma de zondagmiddagactivi-
teit in de Doopsgezinde kerk verzorgen. De titel van deze lezing is: Losla-
ten en vasthouden. De lezing gaat over de loslaat- en vasthoudmomenten 
in het fictieve leven van Rimmer de Vries. Ter sprake komen zijn jeugd, de 
ziekte van zijn partner, het verlies van zijn partner, het ouder worden, en 
de veranderende opvattingen over de relatie tussen kerk en samenleving. 
In de presentatie zijn passende gedichten opgenomen van verschillende 
dichters. De middag begint om 15.30 uur, de kerk is open om 15.00 uur. 
De toegang is vrij, wel is er een collecte bij de uitgang.
Bazaar, rommelmarkt en boekenmarkt
Op vrijdag 18 november is weer onze jaarlijkse bazaar. Voor diverse 
tweedehandsgoederen kunt u hier goed terecht, zo ook voor boeken. Ver-
der is er een theeschenkerij met eigengemaakt gebak, kunt u december 
cadeautjes aanschaffen in de boetiek, zijn er weer eigen gebreide sokken 
en bloemstukjes, is er een draaiend rad en een verloting met mooie prij-
zen. Ook voor de kinderen zijn er activiteiten. De openingstijden zijn van 
14.00-17.30 uur en van 19.00-21.00 uur. Van 20.00-21.00 uur bij de rom-
melmarkt een big shopper vol spulletjes uitzoeken voor € 2.50. U bent van 
harte welkom! Doopsgezinde kerk, Julianalaan 12a te Buitenpost.

Doede Veeman 
en Reizger – Frysk en Folk
Doede Veeman is al rom fjir-
tich jier aktyf as lietsjesjonger 
en muzikant. Hy bringt meast 
eigenmakke lieten oer saken 
dy’t him sa al dwaande hâlde, 
lykas fersmoarging, reedriden, 
oarloch, lytse bern, alkoholis-
me, relaasjes, ensafuorthinne. 
Fansels binne der ek balladen 
en koartswilige lieten by. Hy 
begeliedt himsels meastentiids 
op gitaar of akkordeon, mar be-
spilet ek ferskate oare, meast 
folksaardige, ynstruminten. Hy 
soarget yn syn program foar 
fariaasje, fan rock oant teare 
harksankjes en fan sigeunerswyskes oant tango, mar de teksten binne 
wol allegearre yn it Frysk. Reizger is in Fryske folkband. De band makket 
Frysk- en Ingelsktalige muzyk. De styl fan de muzyk hat foaral woartels yn 
de bluegrass mar ek yn Ierske en Ingelske folk.

Sneintemiddei 27 novimber.
Oanfang 15.30 oere / Túnkafee De Kruidhof.
Foarferkeap: €  8,50 / Oan de seal: € 9,50

Aginda:
Kerstconcert – Popkoor Akkoord en soliste Marjo van der Veen

Zondagmiddag 18 december
Aanvang 15.30 uur / Kruiskerk Voorstraat Buitenpost.
Voorverkoop € 7,50 / Aan de kerk € 8,50.

Kroegconcert – Johan Timersma

Zondagmiddag 15 januari
Aanvang: 15.30 uur / Locatie: Café The Point.
Voorverkoop: € 6,50 / Aan de zaal: € 7,50.

Voorverkoop: Dropshop Liquerice Buitenpost
Info: www.maskelynbuitenpost.nl, tel.  541444

Doede Veeman. (eigen foto)

Lichtjesavond 2016

Zaterdag 24 december willen wij wederom een lichtjesavond orga-
niseren, van 17.00-18.00 uur.Voor de nabestaanden van de overledenen 
die hun rustplaats hebben gevonden aan de Jeltingalaan te Buitenpost. 
Ook mensen die overledenen elders hebben zijn van harte welkom. Het 
doel van deze avond is om de dierbaren te gedenken die ons voor zijn 
gegaan. U kunt doorgeven of u hier eventueel aan wilt deelnemen,via An-
neke Piersma, tel. 543420 of e-mail: apiersma@hotmail.com of via Ieteke 
de Vries, tel. 544119 of e-mail: ieteke59@kpnmail.com.

De Fryske Krite spilet yn 
novimber De Finale

Op 19 en 26 novimber spilet de Krite foar jimme it kluchtige blijspul De 
Finale fan Tryntsje van der Zee. Spilers: Klaas Jansma, Iebe Bouma, An-
neke Nieuwenhuis, twa Bûtenposter debutanten Ria Krist en Klaske Kom-
mery en gastspiler Martinus Meindertsma. Regy: Jelmar Hoekstra. 
Koarte ynhâld: Rinus Palstra is ferstoarn en iepenet syn testamint op in 
wol hiel moderne wize. It earste part jout al wat kribbekeurichheden, om’t 
syn freondinne yn it hûs wenjen bliuwe mei, sadat dat net ferkocht wurde 
kin. It twadde part is noch slimmer, want fan de twa ton dy’t hy neilit moat 
de helte nei in goed doel. As de bern útfine kinne wat dit goed doel it is, 
kinne sy de oare helte ek opstrike, oars giet dy ek nei dat goede doel. 
Panyk yn de tinte, want se hawwe ferlet fan it jild om’t se slim yn’e niten 
sitte, of se gunne inoar gewoan neat...
Nei ôfrin fansels wer in fleurich stikje muzyk. 
Sneon 19 novimber:  Blowing Away
Sneon 26 novimber:  Tres Chic

Net stinne, mar fansels gewoan wer hinne, wat elkenien wit it: Kritejûnen 
binne noflike jûnen.

Stilte en ontmoeten: doe je mee?
Verlang je er soms ook naar? Je even terugtrekken uit de drukke wereld en 
niets hoeven? Wat wij merken is dat het vaak bij dit verlangen blijft en het 
ons niet altijd lukt om hier vorm aan te geven. Daarom trekken wij ons sa-
men één keer in de maand terug. In een groepje en toch ook op onszelf. In 
een warm houten kerkje, waarin we de traditie van bezinning en bezieling 
ervaren. Wil je meedoen? Je bent van harte welkom op donderdagavond, 
24 november. We komen dan vanaf 19.45 uur samen in dit kerkje aan de 
Julianalaan 12a in Buitenpost. Om 20.00 uur volgen we het ritme van stilte 
in de vorm van een korte meditatie. Na de meditatie, om ongeveer 20.45 
uur, kun je de anderen ontmoeten. Voor koffie en thee wordt gezorgd. Ga 
je liever je eigen weg, dan verlaat je het kerkje in stilte. Graag tot ziens!

mailto:apiersma@hotmail.com
mailto:ieteke59@kpnmail.com
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Buitenposters
door Nelleke Kemps-Stam

Ik ben honderd procent Buitenposter 
geworden  Kees Oerlemans geeft een lesje in integratie

Gesloten
Hoe een rasechte Amsterdammer 
in Buitenpost kwam, doet Kees uit 
de doeken. “Ik werkte bij de NDSM, 
de grote scheepswerf van Amster-
dam. En die ging in 1962 een doch-
teronderneming bouwen in Koot-
stertille, die kleine onderdelen voor 
grote schepen ging maken. Met de 
bouw werd ik met nog een paar 
collega’s geselecteerd om mee te 
gaan naar Friesland. Hier kon ik ook 
promotie maken.” Een woonplaats 
was er niet direct. “Dat zat zo. Er 
zouden bungalows gebouwd wor-
den in de buurt van de fabriek voor 
mij en mijn collega’s. We hebben 
maanden in de kost gezeten bij 
een familie in Kootstertille. In de 
weekenden werden we met een 
auto van de NDSM heen en weer 
naar Amsterdam gebracht. Toen 
in Buitenpost twee huizenblokken 
aan de Scheltingastraat werden 
toegevoegd, kregen wij hier een 
huis toegewezen.” Eindelijk kon 
Kees zijn vrouw en dochtertje laten 
overkomen. De bungalows werden 
nooit gebouwd.

Voor een Amsterdammer was het 
vijftig jaar geleden geen normale 
zaak om naar Friesland te verhui-
zen. “In het westen was het toen 
zo dat je overal naartoe kon gaan, 
maar niet naar Friesland”, herin-
nert Kees zich. “Ze spraken daar 
een heel andere taal en er was 
een gesloten gemeenschap waar 
je niet tussen kwam. Er zijn ook 
mensen die om die reden terug-
kwamen. Friezen zijn een beetje 
argwanend. Laat ik een voorbeeld 
geven. Ik zat in de oudercommis-
sie van de openbare school en er 
moest een stencilmachine komen. 
Om aan geld te komen, moesten 
we collecteren en ik kreeg ook een 
wijk toegewezen. Dat wilde ik wel 
doen, maar ik vroeg: ‘Denken jullie 
dat het iets oplevert als ik aanbel 
en in plat Amsterdams om geld 
kom vragen?’ Ze dachten ook van 
niet. Toen heeft iemand anders de 
collecte gelopen.”

Hoe word je een Fries
Toch is het Kees gelukt om zich tus-

sen de Buitenposters te mengen. 
“Dat was helemaal niet moeilijk”, 
legt hij uit. “Dat moet je zelf doen. 
Na anderhalf jaar zei ik tegen mijn 
vrouw: ‘Ik wil wel eens wat contact 
hebben, want ze komen natuurlijk 
niet allemaal hier naartoe om ken-
nis te maken. Ik moet hen opzoe-
ken. Maar ik zat dag en nacht  in 
Kootstertille op de fabriek. Op een 
dag kwamen er twee heren aan de 
deur. Die hadden mij elke zaterdag 
bij het Mejontsmaveld naar het 
voetbal zien kijken en vroegen of 
ik in de jeugdcommissie wilde. Ik 
zei meteen ja, want dat was mijn 
kans.” Het zou niet bij één com-
missie blijven. “Op een gegeven 
ogenblik werd ik gevraagd voor 
de oudercommissie van de lagere 
school. Tot mijn verbazing werd 
ik uit een dubbeltal gekozen met 
maar één tegenstem. Daarna ging 
de bal aan het rollen. Toen vroegen 
ze me voor de gymnastiekvereni-
ging. Ik heb minimaal tien jaar in 
het bestuur gezeten en werd ere-
lid. En omdat ik een volkstuintje 
aan de Ring had, kwam ook de 
tuinvereniging me vragen.” In het 
bestuur van de biljartclub stak Kees 
ook nog eens tien jaar. 

Het zijn meestal niet de duimen-
draaiers die gevraagd worden, 
maar juist de mensen die al veel 
doen. “Ik heb ook wel eens twee 
dingen tegelijk gehad. Toen ik nog 
in de oudercommissie zat, werd ik 
tijdens de ouderavond door mijn 
vrouw opgehaald. Ze hadden van 
de gymnastiek gebeld waar ik 
bleef, want er was ledenvergade-
ring.”
Het is opvallend dat Kees vaak tien 
of meer jaar bestuurslid is geweest. 
Dat verklaart hij las volgt. “Als je in 
een bestuur van een vereniging ge-
kozen wordt, zit je er voor vier of vijf 
jaar. Dan moet je zoveel mogelijk je 
mond houden en luisteren. Kijken 
hoe de anderen iets benaderen en 
bekijken. En dan moet je je eigen-
lijk herkiesbaar stellen. Dan heeft 
de vereniging pas wat aan je. Dan 
weet je van de hoed en de rand en 
hoe alles reilt en zeilt. Daarna moet 
het genoeg wezen.”  

De zware kleigrond op de volkstuin 
werd Kees fataal in 1985. “Voor de 
winter moest je de tuin omspitten. 
Thuis na het douchen kreeg ik een 
hartaanval waardoor een kwart van 
mijn hart afgestorven is. Daardoor 
ben ik mijn overcapaciteit kwijt. Ik 
ben daarna nog twee keer geope-
reerd, maar het gaat nog steeds 
goed.” 

Maak vrienden
Zijn jarenlange lidmaatschap van 
de biljartclub in Buitenpost heeft 
Kees goede maatjes opgeleverd. 
“Ze halen en brengen me en als er 
thuis iets niet goed gaat, mag ik ze 
dag en nacht bellen en ze komen. 
Dat is ongeloofl ijk. Laat ze dan zeg-
gen dat Friezen stug zijn, maar daar 
klopt geen barst van. Er zijn ver-
schillende van ons westerlingen  
hier weggevlucht omdat ze zichzelf 
niet kunnen zijn. Nou, ze zouden 
er versteld van staan als ze horen 
wat ik allemaal kan zeggen op de 
biljartclub. Je krijgt gewoon lik op 
stuk. We horen gewoon bij elkaar. 
Het is een geweldige ploeg, ik zou 
er niet meer buiten kunnen.” Kees 
is op een na de oudste van de club. 
“Maar ja, ze zijn spijkerhard hoor”, 
grapt hij. “want ik vraag altijd om 
ouderdomskorting en ik krijg nooit 
wat.”

Zelfstandig
Dat Kees en Ans nog steeds in de 
Scheltingastraat wonen, heeft ook 
een reden. “Ik woonde twee hoog 

in hartje Amsterdam. Op een gege-
ven moment kwam er een gezin op 
de eerste verdieping wonen met 
drie meiden en een zoon. Ik zeg 
tegen mijn moeder: ‘Dat blondje is 
wel wat voor mij’. We kregen ver-
kering en we zijn nog bij elkaar. We 
zijn bijna 62 jaar getrouwd, maar 
kennen elkaar al 73 jaar. Na de ver-
kerings-  en verlovingstijd trouwden 
we. Maar een eigen huis was na de 
oorlog ondenkbaar en we moesten 
bij mijn ouders inwonen. We had-
den alleen een klein slaapkamertje. 
Dat is geen doen, hoe goed je het 
ook samen hebt. Toen ik ontslag 
wilde nemen om ergens anders 
een woning te krijgen, wezen ze 
ons zomaar driehoog een woning 
toe. Daar waren we blij mee en nu 
zijn we tevreden met dit huis.”  

Het echtpaar wil zich zoveel mo-
gelijk zelfstandig redden en Ans en 
Kees dragen allebei hun steentje 
bij in het huishouden. Hulpmidde-
len aanvragen doen ze liever niet. 
“We zijn altijd van mening ge-
weest dat je die beter kunt kopen 
dan huren. De traplift hebben we 
zelf betaald en een verhoogd toi-
let. Je moet ook vooruit denken. Ik 
had een hele mooie tuin, maar die 
hebben wij stukje bij beetje afge-
bouwd. Nu is de tuin bestraat en er 
staat een schutting omheen, om-
dat wij de heg niet meer kunnen 
knippen.” De regering wil ook dat 
ouderen zolang mogelijk thuis blij-
ven wonen. “Dat is waardeloos. Ze 

beloven dit en dat, maar daar komt 
niks van terecht”, reageert Kees. 
“Aan de ene kant zeggen ze dat je 
zolang mogelijk thuis moet blijven, 
maar aan de andere kant sturen ze 
de thuiszorgers weg.” 

Blijf jezelf
Aan de muur hang een schilderij 
van een plek in Amsterdam die 
Kees aan vroeger doet denken. 
“Daar liepen wij altijd met mijn 
oudste dochter naar de zuigelin-
genzorg”, zegt hij. “Maar ik ga 
nooit meer terug naar Amsterdam. 
Ik ben honderd procent Buitenpos-
ter geworden. Ik spreek geen Fries, 
maar ik versta wel alles. Ik heb nog 
nooit meegemaakt dat iemand te-
gen mij zei dat ik maar Fries moest 
praten. Je kunt wel gemaakt doen, 
maar mensen voelen hoe je tegen-
over ze staat. En ik denk dat ik daar 
altijd gelijk in heb gehad. Je hoeft 
niet te zeggen dat Friezen niet te-
gen een geintje kunnen. Nou, dat 
kunnen ze wel hoor! Als ze maar 
voelen dat we allemaal uit dezelfde 
‘familie’ komen.”

De oudste inwoner van de Scheltingastraat is Kees Oerlemans. 
Hij en zijn vrouw Ans zijn ook de langst zittende bewoners van 
de straat. Vierenvijftig jaar geleden betrokken ze nummer 38, later 
verhuisden ze naar het hoekhuis op nummer 42. Hun twee doch-
ters zijn allang uitgevlogen, buren overleden of vertrokken, maar 
Kees en Ans bleven zitten in hun door Ans mooi ingerichte woning 
. Inmiddels zijn ze 87 en 85 jaar en doen nog alles zonder hulp van 
buitenaf. Alleen zijn Amsterdamse accent verraadt nog dat Kees 
geen Fries is.

Kees voor zijn huis. (foto: Nelleke Kemps-Stam)

door Dave
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Zegels plakken bij Texaco Veenstra? 
Ja inderdaad, dat lees je goed. 

Direct sparen voor €5,00 contant, 
een autowaskaart ter waarde van 

€7,50 of een gratis APK (normaal 
€19,95) bij Auto Veenstra.

DIRECT SPAREN 

� TexacoVeenstra

€19,95) bij Auto Veenstra.

Zegels plakken bij Texaco Veenstra? 



Plaatselijk Belang Buitenpost 
heeft € 400,- vanuit haar Leef-
baarheidsfonds beschikbaar 
gesteld voor de musical Ester. 
Tijdens de wekelijkse repetitie-
avond kreeg de voorzitter van 
de onlangs opgerichte Stich-
ting Toneel &amp; Muziek Bui-
tenpost, Jan van der Heide, gis-
teravond uit handen van Mari-
anne Rigter, voorzitter van PBB 
de cheque overhandigd. 

“Het is de eerste keer dat in Buiten-
post een dergelijk groot muzikaal 
evenement wordt georganiseerd. 
Het is vooral de samenbindende 

kracht die het geheel zo bijzonder 
maakt. Al vanaf het eerste begin 
wordt gesproken van een project 
voor en  door het dorp. Wij zijn 
PBB zeer erkentelijk dat zij dit eve-
nement financieel ondersteunt!”, 
aldus Jan van der Heide. Volgens 
Marianne Rigter sluit het project 
goed aan bij de doelstelling van het 
Leefbaarheidsfonds. “PBB juicht 
initiatieven toe die de verbindende 
kracht binnen de dorpsgemeen-
schap zoeken en ten toon willen 
spreiden. Die kracht is immers van 
essentieel belang voor de leefbaar-

heid”, zo luidt haar boodschap aan 
het complete musicalteam.

Door en voor Buitenpost
Ongeveer honderd Buitenposters, 
variërend van (amateur)zangers en 
acteurs, muzikanten, decorbou-
wers, kledingmakers, grimeurs 
en andere vrijwilligers, doen mee. 
Een grote groep is onder de inspi-
rerende regie van Atsje Lettinga 
begonnen met het instuderen van 
de teksten en liederen.

De musical Ester is een moderne 
bewerking van het bijbelboek Es-
ter. Een verhaal van alle tijden over 
een weggevoerd volk dat onder-

drukt wordt. Over een machteloze 
koning die zijn ogen sluit voor de 
werkelijkheid. Een voedingsbodem 
voor het ontstaan en verspreiden 
van haat en racisme. Ester wordt 
bij een missverkiezing gekroond 
als de nieuwe koningin. Blijft ze in 
haar comfortzone, of durft ze haar 
nek uit te steken en te kiezen voor 
de verdrukte minderheid waaruit zij 
afkomstig is? 
De uitvoering staat gepland voor 
de weekeinden van 31 maart en 
7 april 2017 in de Kruiskerk aan de 
Voorstraat.

(jonge)Mannen gezocht
Voor de cast worden nog (jonge) 
Buitenposter mannen gezocht. Zij 
kunnen zich aanmelden via e-mail: 
musicalbuitenpost@hotmail.com 
of op zondagavond om 19.30 uur 
naar de repetities komen in De 
Schakel bij het kerkgebouw aan de 
Voorstraat.

Sponsoring
Het uitvoeren van een musical 
brengt kosten met zich mee, zoals 
voor regie, licht en geluid, decors 
en kleding. De komende tijd zullen 

uiteenlopende acties gehouden 
worden, onder andere tijdens de 
Kerstmarkt in Buitenpost. Daar-
naast worden Buitenposter onder-
nemers bezocht voor een sponsor-
bijdrage. De eerste donaties zijn al 
binnen!

Twitter en Facebook
Informatie, foto’s en de vorderin-
gen van de musical zijn te volgen 
via twitter: @EsterBpost en op Fa-
cebook: musicalEsterBuitenpost.

De bijna voltallige bezetting van musical Ester met uiterst links op de achterste rij de regiseuse Atsje Lettinga. (foto: Hielke Boorsma)
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Verhaaltjes
 -2-

Alinda Elsenga – partner, moeder 
en werkt met verstandelijk beperk-
ten – deelt haar verhaaltjes uit het 
dagelijks leven.

Paard – Hynder
Mijn man Herre, krijgt een uitno-
diging voor een reünie van de Chr. 
MAVO te Bergum. We hebben al-
lebei op dezelfde MAVO gezeten 
maar Herre had twee jaar voordat 
ik aan de MAVO begon al examen 
gedaan. Er is een ware website 
opgericht voor deze dag. Er staan 
ook oude foto’s op. Herre noemt 
een paar namen van jongens die 
ik ook wel moet kennen. Die jon-
gens waren vroeger zoveel ouder, 
dat waren onbereikbare jongens. Ik 
keek vol ontzag naar hen maar naar 
mij keken ze niet! Klaas uit Garijp 
wordt nog gezocht. Nou! Dat is niet 
zo moeilijk, die is zo opgespoord. 
Via facebook een berichtje naar zijn 
zus en zo is ook hij gauw gevonden. 
Dan leest hij een aantal namen van 
leraren voor die ook op de reünie 
komen. Ik ken ze bijna allemaal, ook 
meneer Pietersma komt. “Oh! Komt 
hij ook!?” is mijn reactie. Dat vond ik 
een geweldige Nederlandse leraar. 
Hij gaf sjeu aan het lesgeven en had 
echt plezier in zijn vak. Hij vertelde 
eens dat hij vroeger op de basis-
school geen woord Nederlands ver-
stond. Hij was een Friestalig jochie 
van het platteland en had nog nooit 
Nederlands gehoord. Zijn mees-
ter had het steeds maar over een 
paard gehad, weken later kwam hij 
erachter dat paard hetzelfde was als 
“hynder”. Hier kwam zijn fascinatie 
voor de Nederlandse taal vandaan. 
Prachtig vond ik zulke verhalen! Hij 
was ook mijn mentor in het laatste 
jaar waarin ik de ziekte van Pfeiffer 
kreeg. Dat was lastig in het examen-
jaar. Leraren gingen bij alle leerlin-
gen langs die gezakt waren maar 
Pietersma kwam breed lachend 
en met de duim omhoog onze op-
rit op! Ik was geslaagd! Geweldig 
vonden mijn ouders en ik het dat hij 
even langs kwam met dit bijzondere 
nieuws. Wat zou het mij leuk lijken 
om even mee te gaan naar deze re-
unie. Ik druk Herre op het hart dat 
hij de hele hartelijke groeten moet 
doen! Ook moet hij even vertellen 
dat ik met deze onbereikbare jongen 
ben getrouwd en dat we samen drie 
kinderen hebben!

Financiële bijdrage Plaatselijk Belang Buitenpost voor musical Ester

Marianne Rigter overhandigd Jan van der Heide de cheque namens PBB. (eigen foto)

Goed nieuws vanaf de ijsbaan
De ijsbaan in ons dorp gaat zeker open deze winter. Een voorspelling die je ons als bestuur 
nooit zal horen zeggen. Toch is het een veel gestelde vraag naar ons toe als we bij de leden 
langs gaan om de contributie en de seizoenskaarten te regelen. Maar het wordt wel weer 
eens tijd dat er een goede winterperiode in Nederland komt. De voorbereidingen zijn bij het 
bestuur alweer begonnen en de seizoenskaarten zijn al bij de meeste leden gebracht. Alleen 
de kaarten want het betuur heeft dit jaar besloten om geen contributie te innen. Gratis een 
jaar lid zijn van de ijsclub. Wat zou het dan mooi zijn dat we er ook van kunnen genieten want 
daar doen we het voor. De planning ligt klaar en op 18 november zetten we de ijsbaan onder 
water. De jaarvergadering vind dit jaar plaats op 22 november ‘s avonds om 20.00 uur bij 
China Garden. Natuurlijk zijn alle leden hierbij van harte uitgenodigd maar de ervaring is dat er 
weinig animo voor blijkt te zijn. Animo is er genoeg wanneer we de ijsbaan kunnen openen. 
Deden we voorheen de luidsprekers nog richting het dorp om zo kenbaar te maken dat het 
ijs dik genoeg was en we open gingen,is nu met alle social media het maar een paar klikken 
en iedereen weet het. Een hele andere benadering binnen een paar jaar en misschien ook 
wel een verbetering. 
Mocht u nieuw zijn in het dorp en meer informatie over de ijsclub willen of lid worden van onze 
club kom dan naar de jaarvergadering of stuur een mail naar: ijsbaanbuitenpost@gmail.com.

Graag tot ziens, Het bestuur

Ongeveer tien jaar geleden, 
na eerst via avondstudie de 
benodigde diploma’s te heb-
ben behaald, is Anne Koot-
stra begonnen als makelaar/
taxateur in Buitenpost. Een 
bewuste keuze: hij stond in 
Harkema voor de klas als 
meester en had in dit dorp 
in eigen beheer een woning 
gebouwd. Affiniteit met de 
bouw(kunde) en de omgang 
met mensen was er duide-
lijk! Eerst vanuit een slaap-
kamer, daarna blokhut en nu 
kantoor aan huis, kunnen we stellen dat het 
een goede zet is geweest. Hij voelt zich als 
een vis in het water als het op makelen en 
taxeren aankomt.
Kootstra is als Buitenposter bekend met 
de prijzen in de (krimp)regio en merkt dat 
de markt in positieve zin verandert. Voor 
het eerst sinds jaren laten mensen, die op 
zoek zijn naar een woning, zich inschrijven. 
Zij  worden dan als eerste geïnformeerd over 

nieuw aanbod. Ook wordt 
de periode dat een woning 
te koop staat korter. 
Op dit ogenblik heeft Mees-
terlijk Goed in Buitenpost 
onder anderen woningen te 
koop aan het Molenerf, de 
Roede en de Bernhardlaan, 
maar ook in de regio (zie 
www. meesterlijkgoed.nl). 

Kootstra is nauw verbon-
den aan een groot project 
aan de rand van Buitenpost: 
De Keurloane. Hier worden  

veertien unieke appartementen gerealiseerd 
waarbij regionale ondernemers zijn betrok-
ken. Het wachten is op toestemming van de 
eigenaar. 
Dat Meesterlijk Goed Buitenpost een warm 
hart toedraagt komt duidelijk naar voren in de 
sponsoring van onder andere de Feestweek, 
het Bûtenposter Brochje en diverse plaatse-
lijke verenigingen en maandelijks een adver-
tentie in deze krant.

Bedr i jv igheid
door Piet Pettinga

Makelaardij Meesterlijk Goed

Anne Kootstra. (foto: H. Boorsma)





Dit prachtige museum herbergt 
een mooie verzameling schilde-
rijen, waaronder een aantal van 
Rembrandt, Johannes Vermeer en 
De Stier van Paulus Potter. Ook Het 
Puttertje van Carel Fabritius hangt 
aan een wand. Dit schilderijtje is 
tegenwoordig erg in trek bij Ame-
rikanen, omdat deze op de omslag 
van een boek van de beroemde 
schrijfster Donna Tartt staat afge-
beeld. Plotseling bleef ik staan voor 
een schilderij De Damspelers van 
Michael Sweerts (1618-1664). Het 
doek werd in het jaar 1652 geschil-
derd.

Nu ben ik lid van de damvereniging 
in Buitenpost. Iedere maandag-
avond worden er partijen opgezet 
en proberen de leden elkaar de loef 
af te steken. Hoe lang bestaat de 
club nog? Dit vragen de dammers 
zich vaak af. Een aantal jaren gele-
den waren er nog achttien leden 
en speelde Buitenpost met twee 
teams in de Friese Dambond. Een 
paar dammers overleden en ande-
ren hadden er geen zin meer in en 
bedankten. Op dit moment zijn er 
nog tien leden actief. In de Bond 
speelt Buitenpost al een paar jaar 
niet meer. 

Maar niet alleen de Buitenposter 
damclub kampt met teruggang van 
leden, ook andere Friese damclubs 
hebben hetzelfde probleem; het le-
denbestand vergrijst. Is het aloude 
damspel dan ten dode opgeschre-
ven? De jeugd heeft nauwelijks 
belangstelling voor dammen. Dirk 
Teitsma, één van de Buitenposter 

dammers, trainde jarenlang de Bui-
tenposter jeugd van de scholen De 
Mienskip en de Lichtbron. Volgens 
hem is er voldoende talent, echter 
er zijn te veel andere zaken die de 
jeugd bezig houden. De computer-
spelletjes zijn fl itsend en meer van 
deze tijd. Nu ik in het Mauritshuis 
voor het schilderij van Sweerts sta, 
realiseer ik me hoe oud de traditie 
van dammen eigenlijk is. “Zet dat 
schilderij svp op de foto”,  fl uister 
ik echtgenote Anneke in haar oor. 
Zij pakt haar i-phone en vereeu-
wigt het prachtige schilderij van 
Sweerts.

Ook het schaakspel is al eeuwen-
oud. Volgens Wikipedia stamt het 
uit Perzië (nu Iran) of India. Hoe 
en wanneer precies het bordspel 
is ontstaan is onbekend. Hoe gaat 
het met die andere Buitenposter 
denkers, vroeg ik me af. Hebben 
zij het soms ook moeilijk? Schaak-
club De twee Kastelen, die iedere 
vrijdagavond in gebouw  De Scha-
kel speelt, heeft ten opzichte van 
vorig seizoen een fl inke veer moe-
ten laten. Men speelde vorig sei-
zoen met het eerste achttal in de 
KNSB en met twee teams in de 
Friese Bond. Ik sprak met Jeroen 
Weggen, één van de sterkste DTK 
schakers.”De degradatie zagen wij 
totaal niet aankomen. Wij dachten 
veilig te staan”, vertelt hij. “Echter 
op de laatste speeldag zat alles te-
gen. Clubs, die onder ons stonden, 
wonnen en wij werden  gepas-
seerd op de ranglijst. Uiteindelijk 
degradeerden wij op slechts een 
half punt. Heel zuur en bijna niet 

voor te stellen. De degradatie had 
wel tot gevolg dat wij een aantal 
eerste teamspelers, leden van an-
dere clubs, waarvoor wij dispen-
satie hadden, verloren. Gelukkig 
kwamen er dit jaar een paar nieu-
we spelers bij en ook spelen twee 
jeugdspelers nu met de senioren 
mee. Ja, wel veel grijze hoofden 
ook bij ons, verder gaat het be-
hoorlijk goed.”  Ook al is het leden-
bestand dan vergrijsd, toch scoren 
De Twee Kastelen met éénentwin-
tig leden goed, zeker ten opzichte 
van de dammers. De Twee kaste-
len wonnen onlangs in de Friese 

Bond hun eerste wedstrijd van dit 
seizoen met 7-1 van Westergo.

Buitenpost kent nog een andere 
club die zich ook bezighoudt met 
een denksport, namelijk de brid-
gevereniging. Raadplegen van Wi-
kipedia levert in ieder geval op dat 
dammen en schaken oudere papie-
ren hebben dan bridge. Omstreeks 
1886 wordt als begindatum ge-
noemd.
Jan en Gerrie Hiddema zijn een 
echtpaar, die zich hier in Buitenpost 
bezig houden met de promoten van 
het bridgen. Gerrie is een gediplo-

meerd bridgedocente en ook de 
komende winter is er weer een 
cursus voor beginners. Maar liefst 
zesentwintig mensen hebben al 
zich aangemeld, waarvan negen-
tien uit Buitenpost en omgeving. 
De overige zeven komen uit Dok-
kum.  Klaverjassers hebben een 
voordeel  boven anderen die nog 
nooit hebben gekaart, omdat zij al 
met kaarten om kunnen gaan en 
krijgen een versnelde opleiding.  
De bridgeclub telt momenteel 
tweeentachtig leden en er wordt 
op dinsdagochtend en donderdag-
avond in The Point gespeeld. “Wij 
zoeken onze leden vooral onder de 
ouderen, jonge mensen hebben 
het vaak te druk met hun werk en 
gezin”, vertelt Jan Hiddema. “Voor 
de senioren is het goed om niet 
thuis te blijven zitten, niet te ver-
eenzamen maar geestelijk actief 
blijven. Het is wetenschappelijk 
aangetoond dat denksporten goed 
zijn voor de hersenen. Alzheimer 
en dementie komen bij mensen 
die dammen, schaken of bridgen 
minder vaak voor dan bij mensen 
die alleen maar tv kijken.” 

Bestaat de dam- en schaakwereld 
vooral uit mannen, bridge heeft 
het belangrijke voordeel dat daar 
ook vrouwen actief zijn. Een an-
der voordeel is dat het socialer is. 
Tussen het spelen door kan men 
een praatje maken. Dammen en 
schaken is intensiever, tijdens de 
wedstrijden wordt er nauwelijks 
gesproken. “Het betekent echter 
niet dat Bridgeclub Buitenpost op 
zijn lauweren kan gaan rusten met 
het huidige aantal leden. Ieder jaar 
verdwijnen er een paar leden, hetzij 
door overlijden of door een verhui-
zing. “Soms vindt iemand zich te 
oud en bedankt”, aldus Gerrie Hid-
dema. “Wij zijn actief bezig in het 
benaderen van pas gepensioneer-
den om de cursus ‘Bridge leren’ te 
volgen. Vroeger gebeurde het met 
boekjes, tegenwoordig kan men 
oefenen via de computer. Ik kan dat 
controleren en hen daarbij adviezen 
geven. Vandaar dat een opleiding 
nu veel sneller is dan voorheen. De 
cursisten worden niet gelijk lid van 
de vereniging, die beslissing mag 
men later nemen. Gelukkig zijn er 
velen die het wel doen en blijft het 
ledenaantal van onze club  op peil. 
Je moet er wel wat voor doen, het 
gaat niet vanzelf.”
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Spor tkoppen
door Bote de Haan

Damspelers in het Mauritshuis 

De Damspelers (schilderij) uit het Mauritshuis. (foto: Bote de Haan)

Uw correspondent is in het bezit van een NS kortingskaart met 
de mogelijkheid om één maal in de twee maanden gratis per trein 
naar de een of andere bestemming te reizen. De maand september 
liep ten einde en de kaart was nog maar een paar dagen geldig toen 
mijn echtgenote en ik besloten om Den Haag met een bezoek te 
vereren. Het Mauritshuis was daarbij ons doel.

De spor t foto’s

De afdeling sportstimulering (High Five) van de gemeenten Achtkarspelen, Tytsjerkste-
radiel en Kollumerland organiseerde in de herfstvakantie in elke gemeente weer een 
sportinstuif, men kon aan diverse sporten meedoen. (foto’s: Hielke Boorsma)

Op het sportpark De Swadde deden vijftig jongens en meisjes mee aan de eerste korf-
balschool. Onder leiding van toptrainers konden ze twee dagen sporten. (foto’s: Hielke 
Boorsma)

Iets voor jou?
Voor als je steun nodig hebt 
of steun wilt bieden.

Vrijwilligers bieden tijdelijk 
een steuntje in de rug. Zoals 
bij de administratie, de 
opvoeding, rouwverwerking 
en eenzaamheid.

Vind onze afdeling in jouw 
buurt via: www.humanitas.
nl/noord

Amnesty 
International

komt op voor 
mensenrechten
over de hele 
wereld



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.

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 18 november.

Oplossing prijspuzzel augustus.
De puzzel in het augustusnummer heeft 24 correcte inzendingen 

opgeleverd! De oplossing luidde: nazomeren. 
De winnaar is: Anke Bijma, Bernhardlaan 44.

Pri jspuzzel
door Gryteke van IJsseldijk

bladeren

her fst

kalebassen

verkoudheid

workshops

champignons

her fstkrans

november

wandelen

griezelen

horrorclown

vakantie

winter tijd



Bij Loes thuis zie ik bij binnenkomst 
eerst een groot schilderij wat zij 
gemaakt heeft en wat afgelopen 
zomer tijdens de expositie Kunst 
in de kerk te zien was. Iets heel 
anders dan de kleikunst waar ik 
voor kom. In het gesprek met Loes 
wordt duidelijk dat ze een bijzonder 
veelzijdige kunstenaar is. 

In haar atelier kijk ik mijn ogen uit. 
Inderdaad, paarden, dieren maar 
ook mensenfiguren en nog veel 
meer. Als ik het interview begin 
met de vraag waarom zij kleikun-
stenaar is geworden vraagt ze mij 
het woord kunstenaar niet te ge-
bruiken. “Kunstenaar is een groot 
woord”, zegt Loes. Zij noemt zich-
zelf liever beeldenmaker. 

Loes heeft de hbo-opleiding beel-
dende vorming gedaan, heeft Ba-
chelor of Fine Arts in Education, 
Docent Beeldende Kunst & Vorm-
geving gestudeerd aan de Christe-
lijke Hogeschool Windesheim en 
heeft een half jaar lesgegeven op 
het vmbo en de havo/atheneum-
klassen. Maar lesgeven aan klas-
sen met meer dan dertig leerlingen 
was niet haar ding. Lesgeven aan 
volwassenen wel. 
Op dit moment geeft ze les in te-
kenen, een basiscursus. Van teke-
nen, vooral anatomie tekenen van 
mens en dier, leer je veel. Je weet 
hoe het beenderstelsel in elkaar zit 
en hoe de spieren lopen. Veel hier-
van leerde Loes op de Klassieke 
Academie in Groningen, niet te 

verwarren met academie Minerva. 
Omdat ikzelf nog nooit van deze 
academie gehoord had heb ik er 
even wat over opgezocht. 

De Klassieke Academie voor Beel-
dende Kunst in Groningen staat in 
het verlengde van de eeuwenoude 
en rijke beeldende traditie in Ne-
derland. Juist in het noorden van 
Nederland is veel van die traditie 
bewaard gebleven, wat is omgezet 
in een onafhankelijke, ongesubsi-
dieerde kunstacademie. Deze op-
leiding trekt legio enthousiaste en 
hard werkende studenten, die op 
de Klassieke Academie dàt klassie-
ke vakonderwijs krijgen, dat in het 
naoorlogse gesubsidieerde kunst-
onderwijs het veld ruimde voor het 
‘postmodern’ onderwijs. 
Het vak dat Loes daar volgde was 
naaktmodel boetseren in klei en 
was. Ze leerde daar veel over de 
anatomie en pakt nog regelmatig 
een groot boek erbij waar al deze 
spieren en botten van mens en 
dier instaan. 

Loes tekent van kind af aan. Als ze 
op de middelbare school een uurtje 
over had tekende ze en de docent 
beoordeelde dan ook deze tekenin-
gen/dit extra werk. Nu vindt ze ook 
portretten tekenen en schilderen 
met olieverf geweldig werk (van-
daar het schilderij bij Kunst in de 
kerk). Ook volgt Loes lessen aan de 
kunstacademie Friesland bij Eve-
line van de Pas en Doet Boersma. 
Doet Boersma is docent tekenen 

en schilderen aan de kunstacade-
mie Friesland, Eveline van de Pas 
is ook docent tekenen en schilde-
ren en model aan de kunstacade-
mie Friesland. 
Tekenen en kleien vullen elkaar 
aan. Sinds een jaar of twee is Loes 
veel bezig met klei (ze heeft ook 
van klei uit haar eigen tuin een 
beeldje gemaakt, een hoofdje). Na 
haar opleiding is ze hiermee begon-
nen, rustig aan opbouwen, probe-
ren. Het maakt haar gelukkig, met 
de handen in de klei. In de kasten 
om ons heen staan veel en heel 
verschillende voorbeelden. Op dit 
moment is Loes met een haas be-
zig (zie foto). 

Ik vraag Loes naar het verschil tus-
sen kleien en keramiek. Daar pra-
ten we even over. Thuis zoek ik het 
voor de zekerheid nog even op en 
vind het volgende: Klei is een sedi-

mentair gesteente. We vinden het 
langs de zeekust of rivieren. Het 
is meestal goed kneedbaar. Er be-
staan veel soorten klei. Keramiek 
is een verzamelnaam waaronder 
alles valt wat uit klei is gemaakt. 
Het woord keramiek betekent ge-
bakken aarde. 
In november gaat Loes exposeren 
in de galerie van Hannie Mein. Ook 
heeft ze gesolliciteerd voor een 
plaatsje in Oldeberkoop tijdens de 
Open Stal. Daar zijn altijd zoveel 
gegadigden voor dat je moet sol-
liciteren. 

Loes maakt ook al een aantal ja-
ren deel uit van de commissie die 
Kunst in de kerk organiseert. Ook 
is ze lid van de Stichting keramis-
ten Noord-Nederland. Op de vraag 
wat inspireert je antwoordt Loes: 
“Mensen, dieren, het materiaal, de 
verbinding”. 

De laatste tijd is Loes aan het expe-
rimenteren onder andere met pa-
per clay. Je mengt dan klei met fijn 
gesnipperde eierdozen en tijdens 
het bakken (op 200 graden) ver-
brand het papier/de karton en krijg 
je een heel speciaal effect. Loes 
heeft haar eigen oven dus kan ook 
naar hartenlust experimenteren. 
Ook met opglazuur en ondergla-
zuur is ze bezig. Ze wil gewoon van 
alles uitproberen. En alles maken 
en doen wat haar gelukkig maakt. 

Haar afstudeerscriptie had als titel: 
Outsider art. Deze scriptie gaat 
over werken vanuit je hart, je ziel. 
Proberen vanuit je ziel te werken 
en daarmee in contact te blijven. 
En dat wil ze. 

Het was een bijzonder gesprek 
met Loes van Dam. Dank je wel 
daarvoor. (Momenteel is er weer 
keramiek van Loes te bewonderen 
bij de Binnenmarkt.)
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Eind vorig jaar viel mijn oog op een paar prachtige kleibeelden bij 
de Binnenmarkt. Pony’s, echte ouderwetse stevige Shetlanders, en 
een paard. En bij de beelden lag een kaartje van Loes van Dam. Tijd 
dus voor een gesprek over pony’s, paarden en het kleien.

Loes van Dam, beeldenmaker: 
Wat woorden je niet kunnen zeggen, zegt kunst je

Inspirat ie
door Karin van IJsseldijk

Loes met de haas waar ze momenteel mee bezig is. (foto: redactie)

“Ik ben geboren in de Valom en 
toen ik twee was zijn we naar Dok-
kum verhuisd. Ik kom uit een on-
dernemersgezin en mijn vader had 
een rijdende winkelwagen, de SRV. 
Na de lagere school ben ik naar de 
MAVO gegaan en na het diploma 
behaald te hebben heb ik een op-
leiding gevolgd aan de labaratorium 
school te Leeuwarden.” Na zijn op-
leiding ging hij werken bij DSM Bio-
logics (biotechnologie). Het bedrijf 
is in Groningen-Hoogkerk geves-
tigd en hij heeft er zeven jaar met 
veel plezier gewerkt. 

Maar het zelf willen regelen en 
plannen ging steeds meer kriebe-
len en zo heeft Jacob de switch 
gemaakt naar de logistiek. “Ik ben 
een regelaar en deed bij DSM ook 
al veel regelwerk.” Hij werkte on-
der andere als planner bij Veenstra 
Reizen in Buitenpost en ging in 
2004 naar PostNL. ”Ik ben in Zwol-
le begonnen bij de pakketdienst als 
bedrijfsleider sorteercentrum. Op 
dit moment zit ik bij de internatio-
nele afdeling  standplaats Amster-
dam en ben ik veel op Schiphol. In 
de funktie van Netwerk Solution 
Manager houd ik me bezig met 

logistieke oplossingen voor met 
name de Chinese import.” De pro-
dukten gaan via Nederland de we-
reld over, dat dit op een efficiënte 
manier gebeurt valt onder zijn 
verantwoording. Hij vindt het een 
mooie baan die hij fulltime invult 
en waarin hij zelf zijn werk indeelt 
en de mogelijkheid heeft om thuis 
te werken. “PostNL is een gezond 
bedrijf, ik zit bij de pakketjes, bij de  
e-commerce. Wij als buitenlandse 
afdeling maken een groei door 
met een verdubbeling ten opzichte 
van vorig jaar en de e-commerce 
NederlandPostnl  maakt een groei 
door van vijftien procent. Wij, mijn 
vrouw en ik, zijn in 1992 in Buiten-
post komen wonen. We hebben 
bewust voor Buitenpost gekozen, 
het is een redelijk groot dorp met 
een goede treinverbinding.“ 

Vanaf 1991 is Jacob aktief bij het 
CDA. “Ik ben begonnen bij het 
CDA provinciaal. Namens de CDA-
jongeren heb ik vier jaar in de Pro-
vinciale Staten gezeten, ook ben 
ik aktief  geweest in het landelijk 
campagneteam en heb ik deelge-
nomen aan het landelijk partijcon-
gres. Daarna heb ik binnen het be-

stuur van het CDA Friesland scho-
lingsaktiviteiten gedaan.” 

Door verandering van werk wer-
den de politieke aktiviteiten tijdelijk  
op een lager pitje gezet. In deze tijd 
werden hun zoons geboren, beide 
jongens, nu 17 en 20 jaar, studeren 
aan de Hanze Hoge School in Gro-
ningen. 
“Sinds een jaar of vier ben ik ge-
meentelijk mee gaan draaien in 
de schaduwfractie van het CDA. 
In september van dit jaar ben ik in 
verband met de collegewisseling,  
in de fractie gekomen als raadslid. 
De CDA-fractie bestaat uit vijf le-
den. Het CDA heeft twee deeltijd 
wethouders geleverd en zit nu in 

een nieuw college met de CU en 
de PvdA. 
Daarnaast is er tijd voor kerkelijk 
werk. “Wij zijn tot 2009 lid ge-
weest van de PKN. Later zijn mijn 
vrouw en ik overgegaan naar de 
Christengemeente in Buitenpost. 
De Christengemeente telt onge-
veer zeshonderdvijftig leden. Met 
mijn vrouw ben ik er actief als oud-
ste. Er wordt hier bewust gekozen 
voor echtparen, bij vertrouwelijke 
zaken, zoals bijvoorbeeld een cri-
sissituatie is het fijn dat je het met 
elkaar kunt delen.” 

Er blijft ook nog tijd over voor 
hobbies. Zo mogen Jacob en zijn 
vrouw graag een fietstocht maken. 

Daarnaast leest hij met name ach-
tergrondartikelen om te begrijpen 
wat er in de wereld speelt, ook 
op economisch gebied. Waarom 
de dingen gebeuren zoals ze ge-
beuren. Jacob heeft gekozen voor 
het CDA vanwege haar christelijke 
identiteit. ”Het is belangrijk dat je 
vanuit die identiteit omziet naar de 
zwakkeren in de maatschappij.” 
Hij geeft als voorbeeld het raads-
voorstel voor huishoudelijke hulp 
wat donderdag (13 oktober) wordt 
besproken. In het verleden kon ie-
dereen aanspraak maken op huis-
houdelijk hulp, nu wordt het maat-
werk en dat is een waarborg voor, 
dié hulp geven dáár waar het nodig 
is. Kan iemand het niet zelf dan is 
de overheid volgens het CDA, het 
schild voor de zwakkeren in onze 
maatschappij. Jacob vindt dat erg  
belangrijk en heeft, al dan niet toe-
vallig, in zijn portefeuille Wmo en 
Sociaal domein. 

Naast de bewogenheid om de so-
ciaal zwakkere is Jacob ook een 
mens met hart voor ondernemers. 
”Ik kom zelf uit een ondernemers-
gezin en als overheid moeten we  
ruimte bieden en randvoorwaarden 
scheppen voor nieuwe en/of jonge 
ondernemers. Een voorbeeld: Hoe 
helpen we mensen die een thuis-
winkel willen beginnen met daar-
naast internetfaciliteiten. We heb-
ben hier in Buitenpost ondertussen 
een paar grote internetjongens die 
hun kantoor in de oude sportschool 
hebben.”

Jacob Zwaagstra nieuw Buitenposter raadslid voor het CDA

Voor Jacob Zwaagstra is het een uitdaging om Buitenpost leefbaar 
te houden, leefbaarder te maken, de goede dingen te koesteren, zon-
der in kneuterigheid te vervallen, het ondernemersschap te profile-
ren, te stimuleren en te ondersteunen. Daavoor is het essentieel dat 
er eerlijke politiek wordt bedreven zodat het vertrouwen in de poli-
tiek toeneemt en mensen zich weer betrokken voelen en geinspi-
reerd raken door de politiek, aldus Jacob.  En Jacob Zwaagstra wil 
daar als nieuw raadslid  van het CDA zijn steentje aan bijdragen.

Jacob Zwaagstra. (foto: Hielke Boorsma)





Miljoenen mensen zetten zich dagelijks vrijwillig in. 
Om iets te doen voor hun omgeving of voor datgene 
wat ze belangrijk vinden, om anderen te ontmoeten, 
om nieuwe contacten te leggen, om te integreren, of 
om een andere persoonlijke reden. Maar ook: vrijwil-
lige inzet geeft de samenleving een menselijk hart. 
Een samenleving zonder vrijwilligerswerk is ondenk-
baar. De samenleving is echter voortdurend in bewe-
ging. Alles verandert constant. Antwoorden en oplos-
singen uit het verleden volstaan daardoor misschien 
niet meer. Met de veranderingen in de samenleving 
wijzigt ook de manier waarop vrijwilligerswerk plaats-
vindt. Steeds meer mensen zetten zich vrijwillig in búi-
ten georganiseerde verbanden. Daarnaast ontstaan er 
allerlei nieuwe initiatieven, waardoor bijvoorbeeld het 
onderscheid tussen vrijwilliger en deelnemer vervaagt. 
De Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) sti-
muleert het ontstaan van nieuwe sociale structuren en 
het particuliere initiatief. Zelfredzaamheid is het credo 
van deze tijd. Om die reden is in 2014 in Buitenpost 
een vrijwilligerssteunpunt gestart. Vrijwillige inzet re-
gel je immers niet van bovenaf, noch van veraf, maar 
van onderóp, vanuit de mienskip, mét en dóór de men-
sen die daarvan deel uitmaken. 

Tijdens het Kom Erbij Festival werd uitgebreid aan-
dacht besteed aan alle veranderingen rondom vrijwil-
lige inzet. De gevolgen zijn vooral merkbaar voor de 
traditionele organisaties. Zo wordt het bijvoorbeeld 
steeds moeilijker om vrijwilligers te vinden voor va-
catures. Denk hierbij aan bestuurlijke functies binnen 
verenigingen en stichtingen. Er is dus een andere be-
nadering is nodig, waarbij wordt geprobeerd om beter 
in te spelen op de ‘intrinsieke motivatie’ van de men-
sen. Als een iemand intrinsiek is gemotiveerd doet hij 
iets omdat hij het graag wil, niet omdat hij van buiten 
af wordt aangespoord om dit te doen. Het gaat dan om 
de ambitie en interesses van mensen, en zaken zoals 
de voldoening die vrijwillige inzet oplevert. Voor orga-
nisaties betekent het dat je nadrukkelijker vrijwilligers 
gaat zoeken op basis van de belangstelling, wensen 
en mogelijkheden van mensen, en minder aan de hand 
van concrete vacatures.

Vrijwilligers gezocht
Ook nu zoeken verschillende organisaties en initiatie-
ven vrijwilligers. We hebben er enkele uitgelicht:

De Stichting Swaddekuier organiseert jaarlijks een 
gelijknamige wandeltocht, met steeds nieuwe routes 
door het fraaie landschap van de noordelijke Friese 
Wouden. Vrijwilligers van de stichting zorgen ervoor 
dat het ieder jaar een geweldig evenement is. Het 
stichtingsbestuur is uiteindelijk verantwoordelijk voor 
wat er allemaal gebeurt. Dat bestuur heeft versterking 

nodig, waarbij wordt gedacht 
aan iemand die de financiën 
van de organisatie onder zijn 
of haar hoede gaat nemen.

De Stichting Speelgoedbank 
Op Stelten is het initiatief van Durkje Visser, Jolanda 
Poortinga en Marijke van der Wal. Zij bedachten dat 
als er mensen zijn die niet genoeg geld hebben voor 
voedsel, dat speelgoed kopen dan sowieso geen optie 
zou zijn. De speelgoedbank zamelt speelgoed in om 
het vervolgens gratis weg te geven aan deze kinderen. 
De kinderen hoeven het ook niet terug te brengen. Het 
speelgoed is van hen en blijft van hen. De speelgoed-
bank, die binnenkort gaat verhuizen naar de voorma-
lige Ford-garage in Buitenpost, heeft ambitie om te 
groeien en zoekt mensen die daarbij willen helpen.
It Koartling is een bruisende plek voor jong en oud en 
alles daar tussenin. Er zijn voordurend nieuwe initiatie-
ven en projecten en er wordt steeds nadrukkelijker sa-
mengewerkt met andere organisaties en initiatieven. 
Steeds méér mensen voelen zich aangesproken door 
wat er allemaal gebeurt en besluiten om mee te doen. 
Bijvoorbeeld als gastheer of gastvrouw, actief lid een 
van de projectgroepen of werkgroepen, organisator of 
begeleider van een van de vele activiteiten of als vrij-
willig medewerker om de innovatie en bestuurskracht 
van de organisatie te versterken. In alle gevallen ben je 
van harte welkom.

Het project de Húskeamer van Bûtenpost start binnen-
kort. Het gaat om een laagdrempelige ontmoetings-
plek voor en door alle inwoners van Buitenpost. Een 
plek waar mensen op ongedwongen wijze met elkaar 
in gesprek raken. Een plek waar ook mensen met een 
klein netwerk, of mensen die zich eenzaam of geïso-
leerd voelen, op hun gemak zijn. Wij doen het samen! 
is de kracht van het project. Doe je ook mee?

Het Netwerkcafé is een ontmoetingsplek voor en door 
mensen zonder werk. Eens per twee weken vindt in 
It Koartling een gezellige ontmoeting plaats voor een 
praatje, met een bakje koffie of thee, om ervaringen 
uit te wisselen, nuttige tips te krijgen en suggesties te 
geven. Daarnaast organiseert het Netwerkcafé thema- 
en supportbijeenkomsten, workshops en netwerk-
wandelingen. Het initiatief zoekt enthousiaste mensen 
die een inspirerende bijdrage willen leveren aan het 
Netwerkcafé. Ben jij zo iemand? 

Heb je belangstelling? Iedere donderdagochtend tus-
sen 9.30 en 11.00 uur houdt het steunpunt spreekuur 
in It Koartling. Kun je niet op donderdagochtend? Geen 
probleem! We zoeken dan samen naar een ander mo-
ment.
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Netwerkcafé zoekt vrijwilligers
Het Netwerkcafé in Buitenpost is 
een ontmoetingsplek voor en door 
mensen zonder werk. Mensen die 
hun baan onlangs zijn kwijtgeraakt, 
al langer zonder werk zitten of mis-
schien nog nooit een baan hebben gehad. Mensen met een bijstand- of 
een WW-uitkering, een andere uitkering of zelfs zónder uitkering.Het 
Netwerkcafé organiseert eens per twee weken op maandagochtend van 
10.00 tot 12.00 uur in sociaal-cultureel centrum It Koartling een gezellige 
ontmoeting voor een praatje, met een bakje koffie of thee, om ervaringen 
uit te wisselen, nuttige tips te krijgen en suggesties te geven. Daarnaast or-
ganiseert het Netwerkcafé thema- en supportbijeenkomsten, workshops 
en netwerkwandelingen. En élke activiteit biedt de gelegenheid om te 
netwerken. Deelname kost niets. De onderwerpen en activiteiten worden 
door de deelnemers aan het Netwerkcafé bepaald. Een kleine werkgroep 
coördineert alles en bereidt iedere bijeenkomst voor. Door verloop zoekt 
de werkgroep op dit moment enkele nieuwe leden. Enthousiaste mensen 
die een inspirerende bijdrage willen leveren aan het Netwerkcafé. Ben jij 
zo iemand? Neem dan contact op met Ton van den Brand of stuur een e-
mail naar werkgroep@netwerkcafe.frl.

Start multiculturele vrouwengroep
Op vrijdag 4 november start in sociaal-cultureel centrum It Koartling een 
multiculturele vrouwengroep. Het gaat om een gezellige plek waar vrou-
wen met verschillende achtergronden en culturen elkaar wekelijks ont-
moeten en met zelfgekozen activiteiten bezig kunnen zijn. Buitenpost telt 
verschillende mensen die het Nederlands onvoldoende beheersen om zich 
volledig zelfstandig te kunnen redden. Voor een deel gaat het daarbij om 
migranten en dan in het bijzonder -maar niet uitsluitend- om vrouwen.
Daarom is dit voorjaar het voorstel gedaan (een burgerinitiatief) om speci-
ale activiteiten voor vrouwen te gaan organiseren met als één van de sub-
doelen: verbetering van de taalvaardigheid. Het idee is een kleinschalige, 
multiculturele vrouwengroep waarvan de deelnemers samen dingen gaan 
doen. Dat kunnen nuttige zaken zijn, maar ook plezierige. Denk hierbij aan 
naaien, kleding verstellen, kledingreparatie en handwerken, samen formu-
lieren invullen, samen boodschappen doen, maar bijvoorbeeld ook samen 
koken, samen eten en samen lezen. De vrouwen bepalen zèlf welke acti-
viteiten plaatsvinden.

Waarom een vrouwengroep?
De communicatie verloopt in een groep met alléén vrouwen anders dan 
in een gemengde groep. Vrouwen kunnen snel relaties met anderen aan-
gaan en zij kunnen doorgaans goed luisteren, evenals goed voor anderen 
zorgen. Daardoor ontstaat in een vrouwengroep al gauw een omgeving 
waarin sympathie, vertrouwen en geborgenheid sfeerbepalend zijn. Kort-
om: een ideale situatie om kennis en ervaringen uit te wisselen.
Het hoofddoel is om een gezellige plek te creëren waar vrouwen met 
verschillende achtergronden en culturen elkaar wekelijks ontmoeten en 
met zelfgekozen activiteiten bezig zijn. Voor de deelnemers aan de vrou-
wengroep kan dit resulteren in een betere beheersing van de Nederland-
se taal, betere aanpassing aan de Nederlandse samenleving, een grotere 
zelfredzaamheid en zelfstandigheid, verbetering van de uitgangssituatie 
als het om de opvoeding van de kinderen gaat, plus uitbreiding en verster-
king van het sociaal netwerk.

Waar en wanneer?
De vrouwengroep komt met ingang van 4 november 2016 wekelijks op 
vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur bij elkaar in It Koartling.

Voorlezen aan kinderen in de bieb
Voorlezen is leuk, voorgelezen worden nog leuker. 
Daarom wordt er sinds afgelopen voorjaar door 
vrijwilligers van It Koartling in de bibliotheek in de 
Kerkstraat aan kinderen een mooi verhaal worden 
voorgelezen. De toegang is gratis en van tevoren 
opgeven is niet nodig. Voorlezen is niet alleen leuk, 
het is ook heel nuttig. Onderzoek wijst uit dat kin-
deren die worden voorgelezen beter scoren op 
school. Daarnaast hebben ze een grotere woordenschat en zijn ze beter 
in het verwoorden van emoties. Maar ook voor jongeren en volwassenen 
is voorlezen van blijvende waarde. Méér informatie over de voorleesmid-
dagen op Facebookpagina van It Koartling en natuurlijk bij de bieb in de 
Kerkstraat.

De Húskeamer fan Bûtenpost
Even de deur uit voor een kop koffie, een spelletje, hulp bij een knoop 
aanzetten of een luisterend oor? Nieuwe mensen leren kennen, nieuwe 
dingen leren? Andere mensen iets leren dat jij goed kunt? Iets moois ma-
ken? Samen bakken of koken en daarna gezellig samen opeten? Het kan 
allemaal in de Húskeamer! Gewoon een fijne, warme plek, waar (bijna) 
alles kan, maar niets moet. Vóór elkaar en mét elkaar. Binnenkort gaan we 
open. Wedden dat het gezellig wordt? En... ja, we zoeken nog vrijwilligers. 
Iets voor jou? Stuur dan snel een e-mail naar: huskeamerbutenpost@gmail.
com. Tot later!

Sociaal-cultureel centrum It Koartling is de ontmoe-
tingsplek voor heel Buitenpost. Er is altijd wel wat te 
doen, voor jong en oud. Het doel? Mensen erbij halen 
en laten meedoen. Ofwel: het sociale netwerk ver-
sterken. In de Week tegen Eenzaamheid organiseerde 
It Koartling voor de tweede keer een driedaags Kom 
Erbij Festival.

Levendige ontmoetingsplek
In It Koartling gebeurt van alles en voor iedereen. Van 
klaverjasclub tot netwerkcafé, van haken tot dansen, 
van samen muziek maken tot boekbespreking. Je kunt 
er regelmatig aanschuiven voor een gezellige maaltijd, 
of gewoon een praatje maken met een kop koffie. En 
als je iets anders wilt doen, dan kun je het er zelf or-
ganiseren. Het is een levendige ontmoetingsplek vóór 
en dóór alle inwoners van Buitenpost. Het is echter 
niet vanzelfsprekend dat iedereen komt en meedoet. 
Dan kan zijn omdat je er geen trek in hebt, maar bij-
voorbeeld óók omdat je niet goed durft of omdat je 
door een beperking er niet gemakkelijk kunt komen. 
Sommigen voelen zich hierdoor buitengesloten. Soci-
ale uitsluiting is één van de redenen door het ontstaan 
van eenzaamheid. Eenzaamheid heeft echter verschil-
lende gezichten. Daardoor kan iedereen, ongeacht 
leeftijd, geslacht, etnische afkomst of sociale positie 
door eenzaamheid worden getroffen. Het is bovendien 
een feit dat veel te veel mensen een klein sociaal net-
werk hebben of zich eenzaam of geïsoleerd voelen. 

Kom Erbij Festival
In de jaarlijkse Week tegen Eenzaamheid wordt aan-
dacht voor dit probleem gevraagd. Sinds vorig jaar or-

ganiseert It Koartling in die week een Kom Erbij Fes-
tival. Dit jaar bestond het evenement uit twee delen: 
op donderdag en vrijdag was er volop aandacht voor 
serieuze en actuele thema’s. Onderwerpen waarover 
professionals, beleidsmensen, vrijwilligers en geïnte-
resseerden samen in gesprek konden gaan. Het doel? 
Gezamenlijk concrete oplossingen bedenken, die haal-
baar zijn.

Zoete inval
Op zaterdag -laatste dag van het festival- was het 
werkelijk een zoete inval in It Koartling, met de hele 
dag muziek, eten, drinken, informatie en Repair Café. 
Ondanks de festiviteiten rondom de opening van de 
Centrale As, was het gezellig druk. Met dank aan de 
Rabobank, Wander van Duin en vele anderen die het 
festival mede mogelijk maakten, kan worden terug-
geblikt op een geslaagd evenement. Mede daarom 
zal tijdens de Week tegen Eenzaamheid in 2017, van 
donderdag 21 september tot en met zondag 1 oktober, 
opnieuw een Kom Erbij Festival in Buitenpost worden 
georganiseerd. Want het Kom Erbij Festival brengt 
mensen samen en inspireert. Het evenement creëert 
voorts het ‘momentum’ om dingen te veranderen en 
brengt zaken in een stroomversnelling. Heb je ideeën 
voor het festival of wil je meehelpen? Stuur dan een 
e-mail naar kom-erbij@itkoartling.nl.

In de tussentijd zijn er het hele jaar dóór een heleboel 
kom erbij-momenten, overal in het dorp. Momenten, 
waarop je anderen kunt ontmoeten, nieuwe contacten 
kunt leggen en bestaande relaties kunt versterken. 
Dus, waar wacht je op? Kom erbij!

Kom Erbij Festival: een terugblik...

Vrijwilligers gezocht

Spits gezegde
Leer van gisteren, 

 droom van morgen,

  maar leef vandaag.





Toos woont aan de Stationsstraat 
nummer 14. Ik ben het verkeerde 
pad opgelopen maar de man van 
Toos die net weg wil fietsen, wijst 
mij de weg naar de voordeur, waar 
Toos mij binnenlaat. We hebben 
het gesprek in een lichte en ruime 
kamer en nadat Toos de koffie 
heeft geschonken met koek uit 
Zwaagwesteinde, steken we met-
een van wal. 

Toos is geboren en getogen in 
Weesp, onder Amsterdam en 
groeide op in een gezin met zeven 
meisjes. Zij leerde haar man ken-
nen toen ze in Naarden-Bussum 
woonde. Haar man is in Haulerwijk 
geboren, een plaats in de provincie 
Friesland vlak bij de grens met Gro-
ningen en Drenthe. Als westerling 
moest Toos eerst wennen aan de 
Friezen. “Friezen laten niet meteen 
het achterste van hun tong zien en 
kunnen in het begin wat stug over-
komen, niet voor niets wordt er ge-
zegd: ‘Er zit een Friese kop op’. Nu 
komt me dat niet geheel onbekend 
voor want ik ken dat ook van me-
zelf. In het begin was het lastig de 
Friezen te verstaan maar in de loop 
der tijd werd dat beter.” Op dit mo-
ment verstaat en spreekt Toos het 
Fries uitstekend. Toos en Dick zijn 
getrouwd en kregen vijf kinderen 
waarvan de oudste vijfendertig en 
de jongste vierentwintig jaar is. 

De 24-jarige zoon komt tijdens ons 
gesprek even binnenlopen met de 
vraag of de auto geleend kan wor-
den. Ook wil hij voor de nacht een 
slaapplek en eventueel nog een 
warme hap. In dit gezin, merk ik, 
worden de dingen soepel gere-
geld. 

Toos vertelt verder: ”Na de ge-
boorte van de eerste drie kinderen 
heb ik mijn werk als ziekenverzorg-
ster weer opgepakt. Dit deed ik 
toen voornamelijk op de avonden 
en in de weekeinden.” Naarmate 
de kinderen groter werden is Toos 
meer gaan werken. “Ik heb nooit 
een  fulltime baan willen hebben 

omdat ik ook altijd vrijwilligerswerk 
heb gedaan en nog doe. “Door be-
moeienis van overheid en zorgver-
zekeraars is er de afgelopen jaren 
het nodige veranderd binnen ons 
werk. Onder collega’s zeggen we 
wel eens gekscherend: de enige 
constante is de verandering.” 
Toos is voornamelijk in Twijzel en 
Twijzelerheide aktief als ziekenver-
zorgster en werkt twaalf tot vijfen-
twintig uur per week. De diensten 
worden aangeboden vanuit een 
klein team en er zijn veel cliënten 
die een beroep op haar doen. 

Daarnaast is ze sinds haar huwe-
lijk lid van de Christen Unie toen 
nog het Gereformeerd Politiek 
Verbond. Door haar vader, die ja-
renlang raadslid en wethouder van 
het CDA is geweest in Weesp, is 
ze zich voor de politiek gaan inte-
resseren. “Toen we zeventien jaar 
geleden in Buitenpost zijn komen 
wonen, werd ik gevraagd voor een 
bestuursfunctie binnen de Chris-
ten Unie. Ik heb dat aangenomen. 
Twee jaar terug kwam ik hoger op 
de lijst doordat er een functie vrij-
kwam.” Ook is Toos vele jaren lid 
geweest van de Wmo-raad en be-
stuurslid van het  dagelijks bestuur. 
“Ik heb een groot gevoel voor 
rechtvaardigheid en wil opkomen 
voor mensen die dat zelf niet goed 
kunnen.” Doordat Toos mee ging 

draaien als lid van de schaduwfrac-
tie, is ze dit jaar uit de Wmo raad 
gegaan. 

Toos werd in september 2016 als 
raadslid geinstalleerd. De Christen 
Unie heeft drie raadsleden en twee 
schaduwfractieleden. Toos vindt 
het belangrijk dat vrouwen aktief 
zijn in de politiek. Een vrouw bena-
dert de dingen soms net even an-
ders. Naast haar gezin, haar werk, 
haar aktief zijn binnen de Christen 
Unie is Toos ook vrijwilliger voor 
het vluchtelingen werk in Buiten-
post. Via de kerk is ze hiermee in 
aanrakig gekomen. “De ervarin-
gen die ik opdoe in mijn werk, in 
het vluchtelingenwerk en tot voor 
kort in de Wmo, kan ik heel goed 
gebruiken als raadslid.” Ter voor-
bereiding van de raadsvergaderin-
gen, is er een informatiecarrousel 
en een fractievergadering. Op haar 
eerste raadsvergadering in oktober 
komen een aantal zaken aan de 
orde die onder het sociaal domein 
vallen, het beleidsterrein van Toos. 
Ze geeft aan zich hier goed op voor 
te bereiden; er valt het nodige over 
te zeggen.Toos heeft zich in dit ge-
sprek laten kennen als een aktieve 
betrokken vrouw die van haar werk 
haar hobby maakt, die het opneemt 
voor de zwakkere in de samenle-
ving, ergens voor wil staan en daar 
ook voor uit durft te komen.
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Vrijwilliger Toos van der Vaart:
“Ik wil ergens voor staan”

Toos van der Vaart-Kralt. (foto: Hielke Boorsma)

Toos van der Vaart-Kralt is 
vrijwilligster bij vluchtelingen-
werk en ex-vrijwilligster van de 
Wmo-raad. Tevens is zij een van 
de nieuwe Buitenposter raads-
lieden. Zij zit in de raad voor de 
Christen Unie. 

Vri jwi l l igers
Alice Schaafsma

Bij de feestelijke opening van het Kom Er Bij festival werd het gedicht van Susan Bosch aan de muur bij It Koartling door Lutz Jacobi 
onthuld. (foto’s: Hielke Boorsma)

De foto’s

Voedselactie Dorcas
Zaterdag 5 november zal er een voedselactie gehouden worden in de 
Poeisz supermarkt  te Buitenpost aan de Voorstraat te Buitenpost. Dit zal 
gebeuren onder de verantwoordelijkheid van Dorcas. Dorcas komt in actie 
voor de allerarmsten. De inzamelingsdag vindt altijd plaats rondom dank-
dag( woensdag 5 november). Dankdag is een dag dat we dankbaar mogen 
zijn voor de goede positie die de meesten van ons hier mogen genieten 
wanneer het gaat om aardse goederen. We mogen dan van deze rijkdom 
uitdelen aan mensen die weinig of niks hebben.
Graag wil ik een beetje toelichten wat Dorcas zoal doet. Zij komen in actie 
voor hele bevolkingsgroepen die het moeten doen van heel erg weinig. 
Deze groepen mensen willen we graag helpen op deze manier. Dorcas 
is een solide organisatie die werkt vanuit het christelijke principe dat je je 
naaste liefhebt en dat laat zien door het geven van geld of goederen. Bij het 
uitdelen van de pakketten in de arme gebieden wordt geen onderscheid 
gemaakt in geloof, ras of huidskleur! In de supermarkt hebben we een lijst 
met goederen die de grens over mogen. Er wordt een aparte hoek  voor 
gemaakt waar al deze goederen staan. We vragen het winkelend publiek 
mee te doen aan de actie. Je koopt dan een paar artikelen van het lijstje, 
rekent deze af bij de kassa en geeft het aan één van onze medewerkers. 
Wij verzamelen het en we brengen het naar het Dorcas-depot wat zich in 
Buitenpost bevindt aan de Molenstraat 50 bij de familie Terpstra. Deze do-
zen worden opgehaald door de Dorcas-chauffeur die zorgt dat alles op de 
goede plek komt. Er zal ook een collectebus staan wanneer u liever geld 
geeft. Voelt u zich niet verplicht mee te doen. Het is vrijwillig maar zeker 
aan te bevelen. Het is goed om te delen wanneer mogelijk.
Wanneer u na het lezen van dit stuk denkt dat deze actie ook iets voor u 
is dan mag u contact opnemen met  Sipke de Boer, tel. 402842 of e-mail: 
sipkedeboer@hotmail.com.

Namens de organisatoren,
Wiepke Terpstra en Sipke de Boer

Mee op een Tall ship om te zeilen over in de Cariben. Dit klinkt als 
een droom van een volwassen wereldreiziger, maar niets is minder 
waar: Amber de Bruin uit Buitenpost is pas vijftien jaar oud. En ze 
heeft geen zeilervaring.

De gymnasium leerlinge wil graag mee met de Wylde Swan. Hierop wordt 
een reis georganiseerd door Masterskip. Hun visie op onderwijs is dat 
leerlingen de kans moeten krijgen om zich in het kader van scholing ook 
buiten het klaslokaal te ontwikkelen. Masterskip richt zich op gemotiveer-
de jongeren vanaf 15 jaar, in de bovenbouw van de havo en vwo met een 
natuurprofiel.
Amber wil zichzelf ontwikkelen. “Ik wil meer uitdaging in mijn leren door 
deel te nemen aan het avontuurlijk leren op zee”, vertelt ze. “Ik ben ge-
wend aan mijn dagelijkse ritme: om zes uur opstaan met de trein naar 
school  gaan en na schooltijd huiswerk maken en korfballen. Dit vaste 
ritme wil ik graag voor vijf weken inruilen voor iets heel anders. Iets wat ik 
niet ken, maar wat ik wel graag wil leren kennen. Ik zal aan boord mijn les-
programma volgen. Daarnaast wordt aan boord verdiepende bètalessen 
gegeven waarvan de stof gekoppeld is aan het leven aan boord.” Hierdoor 
zit er meer uitdaging in het onderwijs voor Amber.
De leergierige tiener heeft ambitie genoeg. Ze probeert nu het benodigde 
geld bij elkaar te krijgen. Want de zesduizend euro die de reis moet gaan 
kosten, heeft ze niet op haar spaarrekening staan. Ze heeft tot 1 december 
dit jaar de tijd om het bedrag bijeen te krijgen. ,”Ik hoop genoeg donateurs 
en sponsoren te vinden. Een donateur wordt lid van de club van 20 en ont-
vangt voor een eenmalige bijdrage van € 20,00 regelmatig een nieuwsbrief 
met informatie over de acties die ik onderneem en mijn reisverslagen aan 
boord. Voor de bedrijven die mij willen sponsoren wil ik een tegenprestatie 
gaan doen. Meer hierover kunt u op mijn website lezen”.
Het verhaal van Amber is ook te lezen op haar website http://amberaan-
boord.jouwweb.nl

Buitenposter (15) wil studeren en 
zeilen in de Caribben

Amber de Bruin voor de Wylde Swan. (eigen foto)

De volgende De Binnenste Buiten Post wordt 
verspreid in de week van 28 november 2016.

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.



Nieuwe oogst 20 mandarijnen € 2,99

Friese Borgers 10 kilo € 7,50
 
Elstar 2 kilo € 2,50
 
U ontvangt dubbele punten voor alle aanbiedingen.
Spaart u nog niet bij ons? Vraag ons eventjes!

Kerkstraat 24   tel. 0511 540004    Volg ons ook op facebook
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Ooit, lang gelee nestelde ik mij op die prachtige laan
jullie wachten op mij en stonden daar al lang te staan
Aan beide zijden statig in een rij
Neen, niet zomaar een straat,
eerder een sierlijke laan
Al die jaren hebben jullie alles gegeven
In de herfst je prachtige bruine blad
Dakgoten vol heb ik van jullie gehad
En altijd hoorde ik jullie ruis
Ja, je voelt je dan thuis.
Nu komt de onvermijdelijke dag
mijn geliefde laan krijgt een ander gezicht
voor jullie is dat zeker niet licht
Oh Jeltingalaan, oh prachtige eiken
Best somber dat je nu moet gaan wijken
Ik pink een traan als jullie gaan
Want ik weet dan ben je niet meer een laan
Zeker, er komen nieuwe bomen terug
Die plantten ze dan heel vlug
Maar bedenk, zij hebben nog even te gaan

Eer ze net zo trots en fier als jullie
overeind zullen staan.

 Jan van der Til, 
 Jeltingalaan 9, 
 9285 WH Buitenpost, 
 tel. 06-21124927.

Zeg het maar...
ingezonden brieven

Reactie op: Eindelijk actie in Polder Rohel! door 
Jakob Hanenburg.

Beste Jakob,

Tijdens het lezen van je column vielen mij een paar 
dingen op. Daar wil ik als bewoner van de polder op 
reageren. Twee zinnen in je artikel werken op mij als 
de befaamde rode lap op de stier. Allereerst de zin: ná 
een zorgvuldige voorbereiding. En dan straks de zin:  
Het huidige project laat zien hoe er met alle belangen 
rekening wordt gehouden. Hopelijk geeft dit vertrou-
wen aan alle betrokken partijen voor in de toekomst! 
Ja, er is jaren over gepraat en je zou dan denken dat 
alles goed geregeld is. Niets is echter minder waar. 
Wij als bewoners zijn in, volgens mij, 2013 voor het 
eerst benaderd over de definitieve plannen. Gepraat 
werd er al langer. Omdat wij al geruime tijd met “natte 
voeten” te maken hebben, al meer dan tien jaar had-
den/hebben wij wel oren naar de betere afwatering 
die ons beloofd werd door de Dienst Landelijk Gebied. 
Er werden afspraken gemaakt, papieren getekend en 
september 2014 zou een en ander  van start. Uiterlijk 
2015 zou alles klaar zijn. Intussen werden er op mijn 
erf en in het land door It Wetterskip peilmeters neer-
gezet zodat straks de waterstanden te volgen waren. 
En vervolgens was het stil. Lang stil. Géén bericht dat 
er uitstel was. Dus zelf maar eens actie ondernomen. 
Ik zal u als lezer niet vervelen met alle details zoals  
telefoongesprekken en e-mails maar alleen de grote 
lijnen benoemen. Uiteindelijk resulteerde een en an-
der in de definitieve tekening en een inloop op het ge-
meentehuis op 29 juni dit jaar. Helaas voor ons waren 
de eerder gemaakte afspraken niet terug te vinden op 
de tekening dus de map onder de arm en naar de bij-
eenkomst. Dat werd opgelost dus vertrouwen in de 
verdere gang van zaken. September, er wordt hard ge-
werkt. Een beetje te hard naar onze zin als de buren 
en wij er achter komen dat er, zonder overleg, tekst en 
uitleg, of waarschuwing bomen op ons erf gekapt en 
gesnoeid worden. Een ravage! Weer overleg en excu-
ses, dit had zo niet gemoeten. Dan ineens zomaar een 
dam, van Staatsbosbeheerland naar dat van de buren 
en er zullen er maar zelfs drie naar mijn land komen. 
De maat is vol. Zo wel voor ons als voor de buren. Een 
zorgvuldige voorbereiding? Een project dat laat zien 
hoe er met alle belangen rekening wordt gehouden? 
Vertrouwen? Wordt vervolgd.

Beste Jakob, met (nog steeds) vriendelijke groet, 
Karin van IJsseldijk

Beste dorpsgenoten,

Ik  ben afgestudeerd aan de Klassieke Academie met 
portretten van dorpsgenoten en ik had geschreven dat 
deze portretten in de feestweek te zien zouden zijn bij 
Kunst in de Kerk. Maar daar waren ze niet.
Ik was namelijk in juli uitgenodigd voor een keramiek 
expositie in Letland met deze portretten. Het was een 
keramiek Biënnale van het Mark Rothko Art Centrum 
in Daugavpils, Letland. 110 buitenlandse keramisten 
(van over de hele wereld) exposeerden daar en 26 
Letse keramisten. De organisatoren waren onder de 
indruk van mijn werk en mijn portretten zijn opgeno-
men in de vaste collectie van het Mark Rothko Art 
Centrum. Wegens de omvang van het werk heb ik die 
portretten zelf met de bus heen gebracht maar ik reed 
dus met een lege auto terug. Ik heb overigens niet de 
hele weg gereden, ik ben van Travemunde (Duitsland) 
tot Liepaja (Letland) met de boot gegaan. Een waar 
avontuur.
Het Mark Rothko Art Centrum is gevestigd in een oud 
fort. In de stad Daugavpils is een heel groot oud fort 
(een soort Boertange) dat deels gerestaureerd is. In 
het gerestaureerde hoofdgebouw is het Mark Rothko 
Art Centrum gevestigd. Een prachtige locatie. Als er 
meer gebouwen gerestaureerd worden komt het op 
de Unesco Werelderfgoed lijst.
Ik ben een week in Letland geweest en ik ben alleraar-
digst ontvangen. De Letten zijn erg trots op hun land 
en zij behoren sinds 2004 ook tot de EU. De mensen 
zijn hoog opgeleid en er komen bekende  musici, ar-
chitecten en keramisten uit Letland. Het is dun bevolkt 
en heeft een prachtige natuur. De hoofdstad Riga is 
ook zeker een bezoek waard.  Het was voor mij een 
onbekend land maar ik ga zeker nog eens terug.

Jacomijn Steen
Op 4 oktober is Jaring Roosma van Steenhouwerij Buitenpost van start gegaan met de 
renovatie van het Paard dat bij De Mienskip staat. (foto: Hielke Boorsma)

De foto’s

Het oude pand van de Enitor (nu Essentra) aan de Beatrixstraat is gesloopt. In week 45 
gaat de eerste paal van de nieuwbouw de grond in. (foto: Hielke Boorsma)

De eerste palen van de voetgangersbrug zijn geplaatst, de gaten waren geboord tot een 
diepte van negen meter. (foto: Hielke Boorsma)

Tijdens het bijvullen van de nieuwe onkruidbestrijdingsmachine is de berijder met 
machine en al in het water van de vijver achter de Achtkant terecht gekomen. Om hem 
eruit te krijgen, moest eerst de voorkant van de machine eraf worden gesloopt, want 
men kon hem er zo niet uithijsen. (foto: Hielke Boorsma)

Mijn Jeltingalaan

De Jeltingalaan, die hierboven nog zo poëtisch wordt geprezen is voorgoed veranderd. Vorige week maandag werd begonnen met de 
kap van de bomen waaraan de Jeltingalaan zijn naam ‘laan’ ontleende. Het vormde na de kap van enkele bomen aan een vreemde kale 
aanblik. Hopelijk worden er wel weer boompjes geplant anders zal het Jeltingastraat moeten worden. (foto’s: Hielke Boorsma)

Dag van de dialoog
Vind je het fijn om mensen op een andere manier te leren kennen? Wil je 
een keer in gesprek op een rustige manier waarin ruimte is voor ieders ver-
haal? Heb je wel contacten en ervaar je niet altijd verbinding? Houd je van 
luisteren naar wat een ander bezighoudt en doe je ook graag jouw verhaal? 
Op vrijdag 4 én maandag 7 november vieren we in Achtkarspelen de 
vierde dag van de dialoog. Doe je mee? Je bent welkom om deel te nemen 
aan een rondetafelgesprek over het thema ‘Verbinding’. In een dialoogge-
sprek deel je vanuit je hart met een klein aantal mensen je gedachten, erva-
ringen en dromen over het thema Verbinding. Ook kijk je of je een stap kunt 
en wilt zetten om je droom dichterbij te brengen. Mensen van alle leeftijden 
kunnen meedoen. Vrijdag 4 november om half 10 tot 12 uur in It Koartling. 
Je kunt je opgeven bij Martje Schuring, coördinator Achtkarspelenindialoog, 
tel. 06 11927323 of e-mail: achtkarspelen@fryslanindialoog.nl. Op www.
fryslanindialoog.nl vind je meer informatie. Je bent van harte welkom!

Spits gezegde

Als je handen voortdurend bezig 
zijn met dingen vast te houden,
dan kun je niet geven of ontvangen.

Spits gezegde

Je hebt denkers en je hebt doeners.
De ergste zijn de denkers, 
die denken dat ze wat doen.



November zonnebankactie!
12 x zonnen voor de prijs van 10.

Heeft u de Tapparfum al ontdekt?

30 ml voor € 12,50
50 ml voor € 17,50

Met geurnoten van bekende merken

Hoveniersbedrijf  P. Douma

• Voor vakkundig snoeiwerk, tuinonderhoud en renovatie.
• Tevens verkoop van tuinmeststoffen en eiken houten vaten.

West 92  -  Buitenpost  -  tel. 0511 543870 
www.tuinonderhoud-douma.nl  -  volg ons ook op facebook



Oktober, tijd om bloembollen te planten. Ayttablomkes!
19 oktober is de geboor tedag van Viglius ab Aytta Zuichemus of in 
het Fries Wigle van Aytta van Swichum (1507-157 7) Viglius was een 
rechtsgeleerde, staatsman en humanist die grote invloed had in 
Europa in de tijd van Karel V. Hij heef t gestudeerd in Leuven en in 
Frankrijk . Op 25 jarige leef tijd, in 1532 , werd hij voor een jaar be-
noemd tot hoogleraar in de rechten in Padua. Padua waar s ’werelds 
eerste echte botanische tuin is opgericht. Een heuse academische 
plaats. Ik ben bijzonder geïnteresseerd in Viglius en hoe meer ik er 
over te weten kom hoe interessanter het wordt. Voor mij in ieder ge-
val een van de belangrijkste Friezen ooit. Een miskende Fries die veel 
voor het huidige Europa heef t gedaan, maar wellicht ook een van de 
mooiste voorjaarsbloeiers naar Fr yslân wist te halen.
In 1533 bezoekt Viglius zijn ouders in Friesland. In de periode waarin 
Viglius leefde begon de bloeitijd van botanische- en kruidenboeken. 
In deze boeken werd aandacht besteed aan de naam van de plant, de 
beschrijving, de vindplaats en de uit werking op de mens. De auteurs 
waren vaak zowel medisch, botanisch als farmacologisch actief, en 
baseerden hun kennis op de studie van de oudheid en op eigen waar-
neming. 
Maar wat heef t Viglius met bloembollen te maken?
Oktober is bij uitstek de maand om bloembollen te planten. Alle 
soor ten bloembollen kunnen geplant worden. De standaard regel 
voor de diepte is 3 x bollengte. Zo ook de winterakoniet, een t ypisch 
Fr ysk blomke. De eerste vermelding van de Winterakoniet in Fries-
land is van D. ter Haar. Hij publiceer t in het tijdschrif t ‘De Levende 
Natuur’ (1898) een verslag van een bezoek aan de plek waar de Aytta 
State heef t gestaan, de State van de familie van Viglius en waar in 
die tijd een boerderij stond. In de boomgaard van die boerderij bloei-
den het Lenteklokje (Leucojum vernum) en de Winterakoniet uitbun-
dig. Hij maakt geen melding van de naam Ayttablomke, wel van het 
feit dat vroeger op die plek de Aytta State had gestaan en de link 
naar Viglius van Aytta. Viglius zal gezien zijn vooraanstaande posi-
tie en zijn vele activiteiten en reizen tuinen zoals die van Padua wel 
gekend hebben. Mogelijk heef t hem dit gestimuleerd om net enkele 
planten uit Italië en Frankrijk over te brengen naar de Aytta State, 
bewijzen zijn hier echter nooit voor gevonden. En toch heef t de win-
terakoniet de Fr yske naam Ayttablomke gekregen. Viglius van Aytta 
van Swichum. Denkt u bij het planten van bloembollen even aan dit 
bijzondere verhaal. Oktober planten van de bollen en in februari al 
genieten van de eerste bloei.

Jan Willem Zwar t
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Ut  de âlde doaze fan de Kr i te

Yn febrewaris 1996 waard it stik Slippers oer it fuotljocht brocht troch de Krite. Alan Ayck-
bourn is de skriuwer fan dit prachtige stik, Relatively speaking, de Fryske oersetting is fan 
Tabe Beintema. It stik waard spile troch twa manlju, Foppe de Vries as Phillip en Lourens 
de Zee as Gejus en twa froulju, Sjoukje Wiersma as Sheila en Anjetta Hamstra as Ginny. 
Op de foto sjogge wy in petear tusken Phillip en Ginny. (eigen foto)

Tuin (be ) leven

De foto

Veel belangstelling bij de Oogstdag van De Kruidhof, de laatste dag dat de tuin dit seizoen 
open was. De kinderen konden zoals elk jaar weer aan de slag met het uithollen van 
pompoenen. (foto: Hielke Boorsma)

In de voortuin van de familie Hendrik Vonk, Herbrandastraat 19, staat een 
loodzware boorkop die gebruikt werd bij het booreiland boven Ameland. 
Albert Sietzema, die Fram-chauffeur was op Ameland had connecties bij 
de NAM en tikte op die manier de boorkop op de kop. Hij ging wonen aan 
de Achterwei in Ee en de boorkop ging mee daar naar toe. Hij verkocht 
zijn huis aan de pastoor van Ameland die daarmee bezitter van de boorkop 
werd. Hendrik Vonk kwam er achter dat de pastoor de boorkop wel kwijt 
wilde onder de conditie dat Hendrik hem twee kistjes wilde Havanna lever-
de. Aldus geschiedde. De boorkop werd met een kraan op een kar gehesen 
en werd op dezelfde manier bij de familie Vonk alhier afgeleverd. Er moest 
nogal wat aan gebeuren, want de boorkop zag en niet uit. Hendrik nam dit 
bijzondere instrument grondig onder handen. De boorkop ziet er weer uit 
als nieuw en glanst erover. Een heel apart en opvallend tuinbeeld dus.

NAM
Sinds 1947 heeft de NAM enkele duizenden boringen verricht, op zoek 
naar olie of aardgas. Bij het boren van een put komt veel kijken, zowel 
boven als onder de grond. Door moderne technieken worden boorinstal-
laties steeds efficiënter en compacter. De boortoren is tijdelijk en alleen 
nodig om een put te boren. Een boring duurt meestal zo’n twee tot drie 
maanden. Heeft de boortoren de gas- of oliehoudende laag bereikt, dan 
wordt de put afgewerkt en worden er veiligheidssystemen aangebracht. 
De boorteren wordt afgebroken. Op de boorlocatie blijft het asfalt achter 
met een tijdelijke afsluiter op de nieuw geboorde put. Tijdens de aanleg 
van de boorlocatie en het boren zelf is er veel transport. De aanvoer van de 
boortoren alleen al telt zo’n zestig transportbewegingen. Om overlast voor 
omwonenden te verminderen en om alles veilig te laten verlopen, wordt 
er een transportroute opgesteld. Nachtelijk transport wordt zo veel moge-
lijk vermeden. Een boorlocatie is net zo groot als een voetbalveld (75 x 100 
meter). De ondergrond bestaat uit vloeistofdicht asfalt. Speciale hoekbak-
ken vangen het regenwater en andere vloeistoffen op. Deze vloeistoffen 
worden onderzocht, verwerkt en gerecycled. Na de boring wordt er getest 
om de grootte en de eigenschappen van het olie- of aardgasveld vast te 
stellen. Gewonnen aardgas of olie wordt dan afgefakkeld omdat er nog 
geen leidingen zijn. Dit gebeurt milieuvriendelijk in gesloten fakkelkamers. 
Gassen die vrijkomen door de verbranding komen zo niet in de lucht, maar 
worden opgevangen.

Tuinbeelden

(foto: Hielke Boorsma)

B innen -12-
Buitenpost  

Pieter de Boer woont sinds begin 
2015 in Buitenpost en beschrijft 
zijn ontdekkingsreis door het dorp 
en de omgeving.�

Gebonden aan en in Buitenpost
 Na ruim anderhalf jaar merk ik dat 
er bepaalde gewenning optreed 
aan het leven in Buitenpost. Po-
sitief gewend, dat dan weer wel. 
Hoe ik dat merk? Het meest dui-
delijk is dat tijdens het ritje dat ik 
één keer per week moet maken 
naar Utrecht, waar het hoofdkan-
toor van mijn werkgever staat. Vier 
dagen per week stap ik in de auto 
naar Leeuwarden, is de ergste 
drukte een rij auto’s die achter een 
tractor aan moet hobbelen omdat 
er geen ventweg is. En als ik dan 
op dinsdag of donderdag richting 
Utrecht moet, dan weet ik weer 
waarom ik zo blij ben met die een-
zame tractor. Een ritje, officieel 
twee uren, geeft mij standaard nog 
een extra half uur tot uur training 
aan mijn beenspieren met optrek-
ken en afremmen in de oneindige 
stroom auto’s richting de rand-
stad. Begin oktober kregen mijn 
collega’s uit de randstad de kans 
om mijn wekelijkse ritje in tegen-
overgestelde richting af te leggen 
voor onze trouwerij. Tamara en ik 
hebben in de afgelopen maanden 
lang nagedacht over locaties voor 
het huwelijk, de receptie en een di-
ner. En al heel snel wisten we dat 
we het eigenlijk helemaal niet ver 
hoefden te zoeken. Want waarom 
ver weg trouwen, als je een fantas-
tische Mariakerk hebt waar onze 
kerkelijke inzegening kan plaatsvin-
den. Waarom een saaie veredelde 
vergaderruimte gebruiken voor je 
receptie, als je in je eigen dorp het 
Tuincafé in De Kruidhof hebt, met 
een prachtige binnen locatie voor 
de receptie, en ook een speelpa-
radijs voor alle neefjes, nichtjes 
en andere kinderen. En natuurlijk 
gelijk ook een prachtige fotoloca-
tie. De “ooh´s en aah´s” van mijn 
collega´s waren dan ook net zo op-
recht, en niet alleen omdat Tamara 
er fantastisch uitzag in haar jurk. 
Er is gewoon meer in Nederland 
dan alleen de randstad, jawel! Een 
andere veel gehoorde opmerking 
was: “Wat is het hier stil!” Eerlijk 
gezegd, het valt mij soms al niet 
eens meer op. Daar is die gewen-
ning weer. Geen constante stroom 
aan auto’s die zich door de stad 
begeven, geen neonverlichting op 
iedere straathoek en, zo viel het de 
dochter van een collega op, “De 
winkels zijn hier op zondag dicht 
mamma!” Terwijl we in Nederland 
steeds vaker en langer maar door 
gaan, merk ik dat het een heerlijk 
vrij gevoel geeft dat het zo af en 
toe ook even tot stilstand komt. En 
dus voel ik me meer en meer ge-
bonden aan Buitenpost en zijn Ta-
mara en ik nu ook officieel gebon-
den in Buitenpost. Dat gebonden 
zijn aan Buitenpost viel ons ook 
op in dagen na ons huwelijk. Van 
alle kanten uit het dorp kwamen de 
kaartjes of mensen die ons even 
feliciteerden. En zo kunnen we nog 
heel lang nagenieten van deze bij-
zondere dag, in ons dorp, op deze 
bijzondere locaties.

Lof voor heit en mem

Ik wil vandaag al onze voor-
ouders bedanken. Oma’s en 
opa’s en vooral onze ouders 
die ons het leven hebben ge-
schonken. Na mij het spre-
ken te hebben geleerd, heb-
ben mijn ouders mij ook het 
zwijgen bijgebracht. Vroeger 

hadden ouders meerdere kinderen. Nu zijn het de kinderen die 
meerdere ouders hebben. Men kan praktisch alles kopen, behal-
ve een vader en een moeder. Het is niet de rede noch de passie 
die ons moet leiden, wel de wijsheid van onze ouders. Sommigen 
geloven dat genialiteit er felijk is .  Het is als niets meer gaat dat 
men er zich rekenschap van geef t hoezeer zijn of haar ouders 
troostend zijn. Zouden we aan onze ouders alles wat ze ons heb-
ben gegeven kunnen teruggeven? Onmogelijk! We moeten ons 
ermee tevreden stellen te blijven luisteren naar hun behoef ten, 
hun wensen en ze vooral grenzeloos beminnen. Achter elk kind 
in moeilijkheden dat er uit raakt, staat een volhardende ouder. 
Door hun kinderen te loven, f latteren ouders zichzelf. Onder-
houd de tuin van de ouderlijke liefde goed. Dat is het enige echte 
in deze wereld waarop je altijd kunt steunen. In het leven evolue-
ren zonder ouders is als een onbekend land door trekken zonder 
wegenkaar t. Het volstaat niet kinderen te maken om ouders te 
zijn. Men moet die naam weten te verdienen. Er bestaat geen 
school voor ouders. Wat zou ze eigenlijk wel kunnen onder wij-
zen, want elk kind is verschillend. Laat het laatste woord aan je 
ouders. Dat privilege hebben ze zeker verdiend. De ouderliefde is 
de grootste schat. Spijtig dat sommige kinderen dat pas merken 
als ze er niet meer zijn. De ouderliefde kent geen tijd, afstand 
en af wezigheid. De liefde die ouders aan hun kinderen geven is 
nooit verloren. Lovende en zachte woorden voor ouders dus.

Brimzen 
praat
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DroomDomein is de beste slaapformule van Nederland. Zij staat voor uitstekende kwalteit voor direct 
de beste prijzen op het gebied van boxsprings, ledikanten, linnenkasten, matrassen, bedtextiel en bedbodems.

Complete elektrische boxspring Salvini
bestaande uit: 1x hoofdbord Salvini, 2x hoge 
elektrisch verstelbare boxspring,  2x potenset, 
2x pocketveringsmatras 7-zones, 1x splittopdek-
matras HR-schuim 160x200 cm

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

Hoofdkussen Klimaat combi
Comfortabel hoofdkussen voor een gezond
en verantwoord slaapklimaat, 60x70 cm

Schuifdeurkast Imbrinis
Leverbaar in diverse kleuren, 

breedteen hoogte maten. 
Exclusief verlichtingen spiegel 

die zijn tegen een kleine 
meerprijs leverbaar v.a. 

Ledikant Santfort
In eiken met een leren bies.
Diverse matenen uitvoeringen 
leverbaar. 140x200 cm

Complete boxspring Orsara
Bestaande uit: hoofdbord Orsara, 2x 
vlakke boxspring hoog met split, 2x 
pocketveermatras 7-zone, 1x topper 
en 1x potenset. V.a. 

Boxspring Original Auping
Met uniek actieve ventilatie en
support systeem. 
In diverse uitvoeringen, maten 
en opties leverbaar v.a.

Dekbedovertrek Wales Gold
100% Katoen en in drie maten 
leverbaar, 140x200 cm

Nachtkastje 
Met 2 laden
v.a.

€ 2.855,-

€ 69,95

€ 39,95

€ 439,-

€ 799,-

€ 29,95

€ 1.875,-

€ 2.175,-

€ 219,-

Schuifdeurkast Imbrinis
Leverbaar in diverse kleuren, 

breedteen hoogte maten. 
Exclusief verlichtingen spiegel 

die zijn tegen een kleine 
meerprijs leverbaar v.a. meerprijs leverbaar v.a. 

€ 439,-

H 197 cm H 223 cm H 235 cm

B 151 cm v.a. 439,- v.a. 499,- v.a. 529,-

B 181 cm v.a. 499,- v.a. 519,- v.a. 559,-

B 201 cm v.a. 519,- v.a. 539,- v.a. 589,-

B 225 cm v.a. 569,- v.a. 599,- v.a. 649,-

B 250 cm v.a. 589,- v.a. 619,- v.a. 659,-

B 280 cm v.a. 599,- v.a. 629,- v.a. 679,-

B 300 cm v.a. 635,- v.a. 699,- v.a. 729,-

B 350 cm v.a. 835,- v.a. 889,- v.a. 949,-


