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Zomaar een doordeweekse middag in de grote zaal van Haersmahiem. Een groep bewoners van het zorgcentrum zit samen met een aantal vrijwilligers lekker te
keuvelen over van alles en nog wat. Op de vraag of ze het naar zin hebben in Haersmahiem klinkt het kort en bondig: ‘jawis’. ,,It is hjir sa moai.” De gezichten stralen van
oor tot oor als er verteld wordt dat Haersmahiem openblijft. De Sfeer in het zorgcentrum is goed, vinden de bewoners. Ze zijn zeer te spreken over de behandeling door
de medewerkers. ,,Jimme hiene in njoggen, mar krije no in tsien.”Het gezellig samenzijn, samen activiteiten doen en geborgenheid; het zijn naast de prima verzorging
allemaal aspecten die de bewoners van Haersmahiem noemen als pluspunten. Op de zaterdagmiddag neemt een groepje van circa dertig personen steevast plaats
aan de stamtafel in de grote zaal. Vaste prik daarbij is het verorberen van een snackje met een advocaatje. ,,Dat is genietsjen.”

Va n d e re d a c t i e

Haersmahiem blijft open

Bezorging

De mogelijke sluiting van woonzorgcentrum
Haersmahiem is van de baan. De KwadrantGroep - de moederorganisatie van zorgaanbieder De Friese Wouden - wil het centrum
zeker openhouden. ,,Haersmahiem is van
toegevoegde waarde voor Buitenpost.”

Deze maand begint jaargang 18
van De Binnenste Buiten Post. De
afgelopen jaren waren er steeds
mensen bereid onze dorpskrant
huis-aan-huis te verspreiden.
Dat dit een uiterst belangrijk
onderdeel is voor de goede gang
van zaken behoeft in feite geen
nadere uitleg. Het is de afsluiting van het werk dat daar vóór
plaatsvindt. Het doel is de krant
bij u in de bus te krijgen. Uiteraard zat er een (on)zeker verloop in de bezorgers. Ontstond
er op dit punt een vacature dan
kon die meestal vrij snel weer
worden ver vuld. Bij de samenstelling van het vorige nummer,
die van oktober dus, dreigde
even lichte paniek. Het ging om
bezorging in de zogenoemde
buitenwijken. Dat betreft een
hap van ongeveer 200 bladen.
De bezorger, de heer Jaap Langenberg, meende zijn hulp niet
meer te kunnen verlenen, omdat die niet langer te combineren viel met zijn dagelijkse werk
als postbode. Er kwamen enkele
namen ter tafel, maar de tijd
drong. Als de nood het hoogst
is, is de redding nabij en die bestond uit de heer Jan Kracht met
veel er varing op het gebied van
rondbrengen. Wij danken Langenberg voor zijn jarenlange
inzet en wij heten Jan Kracht
welkom en wensen hem graag
sterkte en succes toe voor het
bezorgen van ons dorpsorgaan.
De heer Jasper Keizer heeft nog
een bron over de Tweede Wereldoorlog in Buitenpost aangeboord. Wat beleefden mensen in
die tijd alhier. U kunt een serie
artikelen over al die belevenissen tegemoet zien.

Haersmahiem is gehuisvest in een gebouw
dat eigendom is van Woonzorg Nederland.
Het huurcontract dat De Friese Wouden met
Woonzorg Nederland heeft, verloopt eind
volgend jaar. Gelet op de maatschappelijke
ontwikkelingen dat mensen steeds langer
thuis blijven wonen, krimpende budgetten
en dat verzorgingshuizen ‘feitelijk te duur
zijn’, heeft de KwadrantGroep de afgelopen
tijd nagedacht hoe er met Haersmahiem verder gegaan zou kunnen worden.
Het besluit van de KwadrantGroep om Haersmahiem open te houden, is bij de bewoners en de medewerkers met groot gejuich
ontvangen. ,,It soe in strop foar Bûtenpost
wêze as it sintrum de doarren slute moast”,
is de algehele opinie.
De KwadrantGroep is van oordeel dat het
onverantwoord is om de bewoners van Haersmahiem zelfstandig te laten wonen. Daarnaast zijn de demografische gegevens in de
regio zodanig dat de organisatie vertrouwen
heeft in een gezonde exploitatie van het
zorgcentrum. In de toekomst ziet de KwadrantGroep voor Haersmahiem belangrijke
rol weggelegd in het verlenen van ouderenzorg in de regio Buitenpost én in het ondersteunen van de mantelzorger.
In het nieuwe zorgconcept willen we er voor
het hele dorp zijn en hebben we het dorp
nodig, zegt regiomanager Aafke Kamminga.
Kamminga heeft behalve Haersmahiem ook
woonzorgcentrum ’t Suyderhuys in Surhuisterveen en de thuiszorg van De Friese Wouden in de gemeente Achtkarspelen onder
haar hoede. Voor Haersmahiem heeft ze inmiddels een kleine tien jaar de verantwoordelijkheid. Het Buitenposter zorgcentrum,
dat 150 medewerkers telt, heeft volgens
haar een gastvrij en warm karakter. ,,It is
krekt in hechte famylje.”

Meer dan voorheen wil De Friese Wouden
de nadruk leggen op wat de bewoners van
Haersmahiem en andere relaties nog wél
kunnen. Deze sociale benadering - in plaats
van de nadruk op medicijnen - omvat onder
meer het organiseren van tal van activiteiten. Zo zijn er bijvoorbeeld muziekprojecten
voor jong en oud. Dit samenspel tussen de
bewoners en basisschoolkinderen levert
louter vreugdevolle gezichten op.
Voor de sociale benadering is een heel netwerk van organisaties en vrijwilligers nodig,
zo benadrukt Aafke Kamminga. Ondersteuning vanuit het dorp en de regio is volgens
haar bittere noodzaak om de boel onder
meer op het activiteitenvlak draaiende te
houden en uit te bouwen. Het stemt Kamminga tevreden dat in Buitenpost steeds
meer mensen de handen ineen slaan en met
hele mooie initiatieven komen. ,,De musical
Ester is der in foarbyld fan.”
Door het houden van activiteiten en evenementen met derden, wordt Haersmahiem
ook meer en meer onderdeel van de samenleving, stelt Kamminga. Zij roept mensen
met bepaalde talenten op zich te melden en
deze te etaleren in het woonzorgcentrum.
De grote zaal - met de toepasselijke naam
De Ferdivedaasje - is een
prachtig podium, vindt
de regiomanager. ,,Lit it
sjen. Dat wurdt grif genietsjen en it hat foar alle
belutsenen in mearwearde.”
Ook Buitenposters die op
een andere manier iets
voor Haersmahiem willen / kunnen betekenen,
worden van harte uitgenodigd. De mensen die
bij ons wonen hebben
steeds zwaardere zorg
nodig aldus Aafke Kamminga. Dat wordt zwaar
voor de medewerkers,
weet Kamminga. Ondersteuning is welkom bij

bijvoorbeeld het maken van een wandeling,
het voorlezen uit een krant of boek of bij
het brengen van een bezoek aan de winkel
in het zorgcentrum. Maar ook gewoon een
praatje over vroeger of samen luisteren naar
muziek is al heel fijn. Niet alleen de ouderen,
ook vrijwilligers genieten hiervan.
Op dit moment telt het in augustus 1968 geopende Haersmahiem circa zestig vrijwilligers. Dat is een redelijk stabiel aantal. ,,Alle
hannen dy’t der noch bykomme, is geweldich”, aldus Aafke Kamminga.
Eenzaamheid komt veel voor, is de ervaring van Thuiszorg De Friese Wouden. In de
strijd tegen eenzaamheid - een onderdeel
van het zorgconcept - wil De Friese Wouden graag burgerinitiatieven ondersteunen.
Met het burgerinitiatief ‘De huskeamer fan
Butenpost’ zijn al gesprekken gevoerd.
In het huiskamerproject, wordt mensen die
eenzaam zijn de gelegenheid geboden om
een kop koffie te komen drinken en aan activiteiten mee te doen. Kamminga: ,,Hjirtroch
ûntsteane ek wer mear ferbinings. De minsken moetsje inoar, krije nije kunde en bloeie
faaks hielendal wer opnij op. Haersmahiem
moat hjir in rol yn spylje.”

Wim, gefeliciteerd!
Halverwege november is de
voorzitter van de redactie Binnenste Buiten Post, Wim Ausma,
jarig geweest. Hij is 80 jaar geworden. Via deze weg willen wij
hem van harte feliciteren met dit
heugelijke feit. En wij bedanken
hem voor zijn tomeloze inzet de
afgelopen jaren. Daarnaast hopen wij van harte dat hij nog vele
jaren onze voorzitter mag zijn.
Met vriendelijke groet,
de redactie
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Charles Dickens Kerstmarkt
Op zaterdag 10 december 2016 wordt er van
14.00-20.00 uur een Charles Dickens kerstmarkt in het centrum van Buitenpost gehouden. Op deze sfeervolle kerstmarkt kunt u ruim
90 marktkramen bezoeken. Het aanbod van
waren is breed, van kerstdecoraties, woonaccessoires, bloemstukken, handgemaakte teddyberen tot ambachtelijk op houtoven gestookt
brood. Daarnaast zijn er ook beoefenaars van
oude ambachten aanwezig en kunt u onder andere kennismaken met fries houtsnijwerk, fries
aardewerk, vlechten met wilgentenen en glas
in lood. In de Mariakerk kunt u genieten van
optredens van koren en in de Kerkstraat kunt
u genieten van de prachtige liederen van de
muzikanten. Verder kunt u een bezoek brengen
aan de levende kerststal of kunt u uw (klein)kinderen verrassen met een paar rondjes schaatsen op de ijsbaan.
Om onze bezoekers een extra warm welkom
te heten, willen wij u vragen uw straat te versieren met bijvoorbeeld kerstfeestverlichting of
kerstbomen. Ook zou de organisatie het leuk
vinden dat u de kerstmarkt in gepaste kledij
gaat bezoeken zodat bezoekers zich nog meer
in de vervlogen tijd van Charles Dickens wanen. Een leuke omslagdoek voor de dames
of een (hoge) zwarte hoed voor de heren is al
voldoende om hier een bijdrage aan te leveren.
Op vrijdag 9 december zal de Charles Dickens
Kerstmarkt om 19.00 uur symbolisch geopend
worden. Dit wordt gedaan door de kerstboom
in het licht te zetten en te versieren met kerstwensen vanuit de gemeenschap. U bent hierbij van harte uitgenodigd om een wens in de
kerstboom te hangen.
De organisatie hoopt u bij de opening en Charles Dickens Kerstmarkt te mogen begroeten en
wensen u alvast gezellige dagen toe.

Stamppotbuffet voor
International Justice Mission
Op 13 december 2016 wordt in Buitenpost opnieuw een stamppotbuffet
georganiseerd in het Lauwerscollege aan de Hoefslag in Buitenpost.
De opbrengst daarvan gaat naar International Justice Mission. Dit is een
internationale organisatie die zich over de hele wereld inzet om mensen
te bevrijden uit slavernij van arbeidsuitbuiting, seksueel misbruik, illegale
opsluiting en landonteigening. Wereldwijd zijn er 18 veldkantoren, waar
nauw wordt samengewerkt met lokale organisaties en plaatselijke autoriteiten. Zie voor meer informatie: http://www.ijmnl.org/
Alle kerken in Buitenpost hebben zich dit jaar verbonden aan deze organisatie om zo bekendheid te geven aan het werk dat zij doen en om financiële steun te verwerven.
Eet u/jij mee?
Van harte welkom! De maaltijd start om 18.00 uur. Vanaf 17.30 uur is de
zaal open. De deelnameprijs is € 5,00 p.p. Kinderen tot 12 jaar betalen
€ 2,50 per persoon. Gezinnen met meer dan 2 (thuiswonende) kinderen
betalen € 15,00 per gezin. Opgave kan bij de fam. Bijlstra, tel. 0511-544848
of via stamppotbuffet@hotmail.com

Orgelconcert Martin Mans
De bekende organist Martin Mans hoopt op 22 december een orgelconcert te verzorgen in de Mariakerk te Buitenpost. Martin Mans is bekend
vanwege zijn karakteristieke stijl en bezit een groot improvisatietalent. In
combinatie met het prachtige Van Dam orgel zal het publiek van een bijzonder concert kunnen genieten.
Aanvang: 20.00 uur. Toegang €10. Kinderen €5.

Lichtjesavond 2016
Organisatoren Charles Dickensmarkt op de markt van 2015. V vanaf links:
Lieuwe van der Wijk, Greetje Haagen, Hannie Rienks en Ieme van der Velde.
(foto: Cowie fotografie)

Adventsviering voor
vrouwen

Adventsconcert door
Vocaal-ensemble Cantando

Graag nodigen wij alle vrouwen van Buitenpost
uit om samen Kerst te vieren. Dit jaar wordt deze
middag georganiseerd en verzorgd door de Vrouwencontactgroep van de Doopsgezinde Gemeente.
Medewerking zal worden verleend door het Koor
Vrouwen van Nu Twijzel e.o., dirigente Tilly Kuipers,
pianobegeleiding Willemke de Jong.
Het thema is: Op weg naar de stal.
Deze viering vindt plaats op donderdagmiddag 15
december, aanvang 14.30 uur. In de Doopsgezinde
Kerk, Julianalaan 12a.
U komt toch ook?

Zondag 11 december 2016 geeft Vocaal-ensemble “Cantando” uit Drachten o.l.v. Marnix Verkamman , een adventsconcert in de Maria-Kerk.
Op het programma staan verschillende carols en o.a. het
prachtige
“O magnum mysterium” van Victoria.
Medewerking zal worden verleend door organist Bert
van Cimmenaede.
Aanvang concert: 15.00 uur
Adres: Oude Havenstraat 1 te Buitenpost
Kaarten aan de kerk € 10,00/ in de voorverkoop € 8,00
via e-mail: cantandodrachten@gmail.com
of tel. 06-51808398 of 06-51253338.

Bestuur CPB en Vrouwencontactgroep.

Uit d e ou d e d o os

Zaterdag 24 december 2016 willen wij wederom een lichtjesavond organiseren. Dit vindt plaats op het sfeervol verlicht kerkhof aan de Jeltingalaan in Buitenpost. Nabestaanden kunnen dan hun overleden dierbare(n)
herdenken. Ook mensen die overledenen elders hebben zijn van harte
welkom. Aanvang 17.00. Ook kunt u doorgeven of u eventueel een gedicht
wilt voorlezen. Samen in warmte en licht willen we stil staan bij diegenen
die niet meer bij ons zijn. Een ieder, jong en oud is van harte welkom.
Voor meer informatie en opgave kunt u contact opnemen met:
Anneke Piersma ( 0511-543420 ) apiersma@hotmail.com
Ieteke de Vries ( 0511-544119 ) ieteke59@kpnmail.nl

Grieme & Piele & Diele: Kryst!
De Doopsgezinde Gemeente Buitenpost organiseert op 18 december een Kliederkerk met als naam
‘Grieme & Piele & Diele’! Op deze
middag voor kinderen en volwassenen staan creativiteit, gastvrijheid en vieren centraal. Alle kinderen zijn van harte uitgenodigd. Neem ook je
ouders, buren, pake en/ of beppe mee, want Grieme & Piele & Diele is voor
alle leeftijden!
Na een kerstverhaal kun je cupcakes versieren, op de foto als je favoriete
kerstfiguur, aanschuiven bij de verhalentafel of een kerststukje maken. We
sluiten de middag af met een kerstviering en een potluckmaaltijd: ieder maakt
thuis iets klaar om te delen (net iets meer dan je zelf eet). Om 15.00 uur is de
inloop, 15.15 uur start van het programma tot uiterlijk 18.00 uur.
Kinderen die naar de kliederkerk komen worden begeleid door hun eigen ouder(s)/ verzorger(s). Je hoeft je niet op te geven en toegang is gratis.
Locatie: Doopsgezinde kerk, Julianalaan 12A, Buitenpost.
We zijn te volgen op: facebook.com/kliederkerkbuitenpost.
Meer informatie bij Hester Wouda: h.j.wouda@gmail.com.

Dorcasoproep
Wie is creatief en kan leuke dingen naaien, breien of haken? Wol en stof
zijn op dit moment aanwezig.
Met vriendelijke groet,
M. Miedema, Kuipersweg 15

Sportieve dames gezocht!
De dames trimgroep van MAAS zoekt nieuwe leden vanaf ongeveer 30
jaar! Houd je van gezelligheid? Wil je ook je conditie een beetje op
peil houden? Kom dan een keertje vrijblijvend meedoen op woensdagavond van 19.30u-20.30 u.
In dit uurtje besteden we eerst aandacht aan oefeningen en vervolgens
nog aan volleybal.
Op de Mienskip, 1995.Sint en zijn Pieten weten niet wat judo is.Inge Hatzmann en Gryteke Schievink geven een
demonstratie en de klas kijkt toe... (foto: Karin van IJsseldijk)

Misschien iets voor jou? Je bent van harte welkom!
Tot ziens in het gymnastiekgebouw aan de Parklaan.

Al gelezen?

™

> Jarenlang heeft de gemeenteraad van
Achtkarspelen extra geld beschikbar gesteld
om alle consultatiebureaus in de gemeente
open te houden. Volgend jaar worden er
echter zeven van de tien bureaus in de
gemeente gesloten, wat een besparing van
67.000 euro oplevert. De consultatiebureaus
in Augustinusga, Gerkesklooster/Stroobos,
Twijzel, Twijzelerheide, Harkema, Drogeham
en Boelenslaan sluiten de deur. Ouders kunnen met hun jonge kinderen voortaan nog
terecht in Buitenpost, Surhuisterveen en
Kootstertille.
> De PvdA-fractie draagt Sjon Stellinga voor
als wethouder van Achtkarspelen. Stellinga
is bereid gevonden om Gerda Postma op te
volgen. Postma besloot 9 november haar
functie neer te leggen. Stellinga is geen
onbekende in Achtkarspelen. Van 2006 tot
2010 was hij ook wethouder. De verwachting is dat Stellinga tijdens een raadsvergadering in december wordt voorgedragen als
kandidaat voor het dagelijks bestuur. Sjon
Stellinga is 58 jaar en woont in Groningen.
Hij is een ervaren bestuurder.
> De begrafenisvereniging van Buitenpost is al jaren bezig met het aankoop van
gronden ten behoeve van de noodzakelijke
uitbreiding van de begraafplaats aan de Jeltingalaan. Inmiddels is overgegaan tot aankoop van een stuk perceel grond. Hiervoor
is een inrichtingsplan gemaakt. Met deze
uitbreiding kan na 2017 voldaan worden aan
de vraag naar graven. Het plan is echter in
strijd met het bestemmingsplan. De betreffende gronden voor uitbreiding hebben een
agrarische bestemming zodat wijziging van
het bestemmingsplan door de gemeenteraad nodig is om aan de uitbreiding van de
begraafplaats mee te kunnen werken.
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PBB Van de bestuurstafel...
Kerstconcert – Popkoor Akkoord en
Marjo van der Veen
Popkoor Akkoord uit Surhuizum
is in september 2009 enthousiast van start gegaan onder
leiding van dirigente Sietske
Smid. Het gemengde koor telt
zo’n vijftig leden en brengt de
meest uiteenlopende songs
ten gehore in het Fries, Engels
en Nederlands. Tijdens optredens wordt Akkoord begeleid
door een combo, bestaande
uit een bassist, gitarist en pianist en soms ook nog aangevuld met andere muzikanten.
Als opmaat richting de Kerst
van 2016 verzorgt het koor
samen met soliste Marjo van
der Veen een zondagmiddagconcert. Marjo van der Veen is
een 24-jarige zangeres geboren in Surhuizum, waar ze pas
Marjo van der Veen. (eigen foto)
op 16-jarige leeftijd haar talent
voor zingen ontdekte. Ze heeft
door het volgen van zanglessen
haar stem door de jaren heen verder weten te ontplooien. Kenmerkend
is haar warme stemgeluid. Een gevoelige ballade of een stevig uptempo
nummer, de veelzijdigheid van haar stem maakt haar geschikt voor iedere
muzikale aangelegenheid en nu dus samen met Popkoor Akkoord.
Zondagmiddag 18 december 2016.
Aanvang 15.30 uur / Kruiskerk Voorstraat Buitenpost.
Voorverkoop € 7,50 / Aan de kerk € 8,50.

Kroegconcert – Johan Timersma
Johan is geboren in een
muzikaal nest, met ouders
en broer ook actief in de
muziek. Hij heeft een klassieke achtergrond maar
heeft zich weten te ontwikkelen tot een allround muzikant. Na een succesvolle
carrière als zanger/toetsenist in een band is hij nu
al weer jaren solo op pad.
Met orkestband en piano
worden veelzijdige optredens verzorgd met numJohan Timersma. (eigen foto)
mers uit de vorige eeuw
afgewisseld met de hits
van nu. Engels, Duits, Nederlands, Fries… alle talen komen langs. Voor elk
wat wils dus. Johan is daarom dan ook een veelgevraagde en veelgeziene
gast op feesten en partijen.
Zondagmiddag 15 januari 2017
Aanvang: 15.30 uur / Locatie: Café The Point.
Voorverkoop: € 6,50 / Aan de zaal: € 7,50.

De Fryske Krite yn 2017
Op 4 en 11 maart 2017 spilet de Krite foar jimme it stik “Al
myn soannen” fan Arthur Millar yn in Fryske oersetting fan Dictus Benedictus. Spilers: Lourens de Zee, Remco de Poel, Reinold Paauw, Arnold-Jan
Ruisch, Dictus Benedictus, Wiesje Kloosterman, Amarens de Vries, Frouke
Holtrop, Jildou Hoitsma (gastrol) en Milan Dijkstra / Gerrit Paauw foar de
bernerol. Regy: Henk Roskammer.

November 2016
Op 2 november, Allerzielen, is het bestuur van Plaatselijk Belang Buitenpost bijeen om weer vele agendapunten te bespreken. Maar eerst
hadden we bezoek van de heer Kloosterman, die ons kwam bijpraten
over het er nu voor staat met de brandweer. Twee jaar terug zag men
met angst en beven de toekomstige regionalisering tegemoet. De mannen en vrouwen van de brandweer vreesden verlies van autonomie,
verlies van de kazerne en veel bureaucratie met de komst van de Veiligheidsregio Fryslan. Gelukkig is dat helemaal meegevallen. Er is een regiocommandant gekomen die de zelfredzaamheid van de lokale teams
waardeert en oog heeft voor het belang van vrijwilligers. Bovendien
zijn er plannen voor een nieuwe kazerne. Al met al een geruststellend
gesprek. De volgende vergadering verwachten we bezoek van Bruisend
Buitenpost.
Een deel van het bestuur is op bezoek geweest bij De Kûpe. De plannen
voor een nieuw zwembad zijn uitgewerkt en het ziet er prachtig uit. Bovendien is er dezelfde subsidie nodig, die men nu krijgt. Alleen de financiering van het nieuwe bad is onzeker. Als de gemeente garant staat
voor de lening, dan is de rente op te brengen, anders wordt het met de
rente die de bank normaal rekent veel te duur. PBB hoopt natuurlijk
dat deze belangrijke voorziening, die ook goed is voor de middenstand
in het dorp, blijft bestaan en dat ook de gemeenteraad hiervan het belang inziet. Zeker nu het zwembad in Zwaagwesteinde is gesloten, is
De Kûpe onmisbaar. Het bestuur en het team heeft de afgelopen jaren
bewezen dat men met gehalveerde subsidie het zwembad prima kan
exploiteren.
Goed nieuws is er ook voor de Energie Coöperatie Buitenpost in oprichting, kortweg ECB. De gevraagde subsidie bij het provinciale Iepen
Mienskip Fûns is toegekend. De officiële oprichting kan nu van start
en binnenkort kunt u in dit blad lezen met welke actie ECB leden gaat
werven.
De subsidie voor de dierenweide uit het gemeentelijke Mienskip Fonds is
aangevraagd en er is een voorzitter voor de commissie gevonden. Wie
weet kan er nu wat meer vaart komen bij de realisering van de plannen.
De gemeente wil de Oude Dijk aanpakken. Er blijkt veel verkeer en ook
vrachtwagens gebruik te maken van deze sluiproute. We hebben de
plannen bekeken en aangedrongen op de veiligheid voor fietsers. Er zijn
organisaties die vaak jarenlang een beroep doen op het leefbaarheidsfonds. Daardoor kunnen nieuwe initiatieven niet altijd ondersteund
worden. We gaan bekijken welke bijdragen afgebouwd kunnen worden.
Nog ter aanvulling op het vorige bericht over het leefbaarheidsfonds.
We willen bij een verzoek voor een bijdrage een volledige begroting, dus
met uitgaven én inkomsten.
Verenigingen opgelet! De zwerfvuilactie voor ons dorp kan van start.
De aansprakelijkheid is geregeld. Er waren meteen twee sportverenigingen die zich aangemeld hadden. Wie nog mee wil doen en zo een
leuke bijdrage voor de kas wil verdienen, kan zich melden bij onze
penningmeester H. Bergervoet (hbergervoet@icloud.com). Niet alleen
sportverenigingen, maar ook kerken en scholen kunnen meedoen met
deze aktie. Er zijn ongeveer 25 vrijwilligers nodig om ons dorp vrij van
zwerfvuil te maken. Vijf keer per jaar is er een actie, waarmee een vereniging ongeveer € 1000, kan verdienen.
Namens het bestuur van Plaatselijk Belang Buitenpost,
Marianne Rigter

‘Snel duidelijkheid De Kûpe’?
Voor 1 december komt zwembad De Kûpe met plannen voor de nieuwbouw. Dat liet wethouder Jouke Spoelstra de gemeenteraad weten.
Vier jaar geleden dreigde de gemeente de subsidie voor het overdekte
zwembad stop te zetten. Dankzij het comité “Red De Kûpe 8k” werd een
plan ontwikkeld om het zwembad nog 5 jaar open te houden. 1 januari
2014 nam de nieuwe stichting de exploitatie over. Het exploitatietekort,
dat door de gemeente wordt aangevuld, werd fors teruggebracht.
Daarnaast werd er gestart met de ontwikkelingen van een nieuw zwembad.

M el d p unt culture el
> Concert piano & saxofoon

Maandag 28 november, 19.30 uur: Concert piano & saxofoon door Wâldsang-leerlingen van Margo Amse en Tineke Koops. Locatie: De Ring 1a, Buitenpost. Entree: gratis

> “Engelen”, decemberthema bij Art-it-is

De hele maand is er een engelenwedstrijd voor kinderen van 4 tot 99 jaar.
Tot Kerst kun je je engel in komen leveren, waarna op 28 december winnaars bekendgemaakt worden. Tijdens de Kerstmarkt, staan de deuren
open, om een engel te maken en de engelen te bekijken.
Op 10 december kun je zelf een engel zijn, door te komen meedoen aan de
schrijfmarathon van Amnesty International.
Voor meer informatie en actuele openingstijden: www.-art-it-is.nl en/of
www.facebook.com/artitisbuitenpost/ Of loop even binnen als het licht
brandt.

Het nieuwe college van B&W van de gemeente steunt zwembad De
Kûpe als ‘zelfstandige entiteit’. Dat blijkt uit het coalitieakkoord. Niet alleen
wordt er structureel geld gereserveerd voor het zwembad in Surhuisterveen. Ook voor De Kûpe als zelfstandig zwembad zal geld beschikbaar
worden gesteld.
Het bestuur van Plaatselijk Belang Buitenpost heeft onlangs kennis genomen van de concept-plannen van het bestuur van De Kûpe. Het doel is
om een volwaardig wedstrijdbad te realiseren van 25 bij 15 meter. In dit
zwembad kan zwemles worden gegeven, is ruimte voor diverse activiteiten voor oud en voor jong. Maar ook kunnen in dit zwembad wedstrijden
worden gezwommen en waterpolo wedstrijden worden gespeeld. Door
het toepassen van de nieuwste technieken kan het zwembad energieneutraal worden gemaakt. Vanzelfsprekend wordt de aansluiting op de warmteleiding van Essentra behouden: deze heeft nu al voor vele tienduizenden
euro’s besparing op de stookkosten opgeleverd!
Het bestuur van De Kûpe verwacht met een nieuw zwembad het exploitatietekort, en daarmee de bijdrage van de gemeente, nog verder terug te
kunnen brengen.

Wij verkopen vanaf nu heerlijke boerenkaas van het mes
Mandarijnen
Borgers
Elstar

20 stuks
10 kg
2 kilo

€ 2,99
€ 7,50
€ 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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Wij zijn hier even de stok achter de deur
Cindy Brander en Yttje Hesselink coachen en begeleiden kinderen

Bent u opgegroeid in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw? Dan is
de kans groot dat na schooltijd uw moeder klaar zat met een pot
thee en een koekje. Steevast kwam de vraag : “Hoe was het op
school?”, waarna u met leeftijdsgenootjes buiten ging spelen. De
kinderen van toen zijn de ouders van nu. Maar wat is er veel veranderd: veel moeders werken en in kleuterklassen wordt de Cito
toets al afgenomen. Voor kinderen die moeite hebben op school
mee te komen, bieden Cindy Brander en Yttje Hesselink een oplossing.
Twee zielen, één gedachte
Yttje en Cindy zijn al tien jaar werkzaam als parttime leerkracht in het
basisonderwijs, Cindy in Buitenpost, Yttje in Eernewoude. Daarnaast zijn ze ook vriendinnen. Het
idee om in Buitenpost een praktijk
te openen voor kindercoaching en
leerbegeleiding leefde al een tijdje
zowel bij Yttje als bij Cindy. “Zonder dat we het van elkaar wisten,
speelden we met hetzelfde idee”,
vertelt Yttje. “Toen we dat ontdekten zijn we met elkaar om de tafel
gaan zitten. Omdat we allebei kleine kinderen hebben en niet de hele
week aan de slag willen en omdat
onze ideeën op één lijn liggen, was
het een kwestie van de krachten
bundelen en besloten we samen
iets op te zetten. Door elkaar af
te wisselen kunnen we de hele
week begeleiding aanbieden”. De
aanleiding om een praktijk te beginnen, vat Cindy kort samen. “De
klassen worden steeds groter en
wij merken dat wij de kinderen in
zo’n grote groep niet altijd kunnen

bieden wat wij graag willen. Qua
leren niet, maar ook sociaal-emotioneel niet.” Yttje die les geeft aan
drie combinatiegroepen, bevestigt
dit. “Je hebt heel veel niveaus binnen de klas en dan krijg je als leerkracht wel eens het idee dat je te
kort schiet. Tijd om aandacht aan

individuele kinderen te geven, is er
niet altijd voldoende.” “Dat geldt
niet alleen voor kinderen die hulp
nodig hebben, maar ook voor kinderen die juist een uitdaging nodig
hebben”, vult Cindy aan.
Een eigen praktijk
Omdat ze gezamenlijk de praktijk
hebben opgezet, werd het ook
mogelijk om een plek te huren in
het voormalige kantoor van de gerechtsdeurwaarder aan de Kuipersweg 74c. Hier kunnen ze zowel
individuele kinderen als een kleine
groep ontvangen. “We horen van
ouders dat het een aanwinst voor
het dorp is. Dat bevestigt ons vermoeden dat er wel behoefte aan
is. Wij hebben naast onze ervaring
in het basisonderwijs een cursus
kindercoaching gevolgd. We gaan
ook nog een cursus ‘Ik leer leren’
doen om kinderen van groep 8 en
kinderen in de brugklas te helpen
bij het leren plannen en structureren van huiswerk.”
Behalve op basisschoolleerlingen
richten Cindy en Yttje zich ook
op leerlingen van het voortgezet
onderwijs. “Wij hebben natuurlijk
niet geleerd om scheikunde of natuurkunde te geven. Dat gaan we
anders aanpakken door bijvoorbeeld mensen in te zetten die in
deze vakken gespecialiseerd zijn.”
Middelbare scholen werken zelf
ook al vaak met huiswerkinstituten. “Er zitten regelmatig veel
kinderen in zo’n huiswerkklas”,
weet Yttje. “Er zijn ook kinderen
die juist gebaat zijn bij individuele
aandacht. Wij bieden dat en we
kunnen hen ook helpen met de
moeilijkheid die ze ondervinden bij
een bepaald vak.” “We halen ze
uit de schoolsituatie”, voegt Cindy
toe. “We proberen hier een huiselijke sfeer te creëren.”
Hoge eisen
Naast de grote klassen worden er
tegenwoordig ook hoge eisen aan
basisschoolleerlingen gesteld. “Er
wordt veel getoetst waarbij leerlingen aan vastgestelde normen

Yttje en Cindy voor de praktijk (eigen foto)

moeten voldoen. Er zijn natuurlijk
kinderen die daar geen moeite
mee hebben. Maar naast leerders
zijn er ook doeners die dan voortdurend uit de boot vallen. Hun
talenten liggen op een ander vlak
dat niet getoetst wordt. Een kind
kan dus gefrustreerd raken of geen
zin meer hebben in school”, geeft
Yttje als voorbeeld. “Ons doel is
om kinderen succeservaringen op
te laten doen en hun talenten optimaal te laten benutten.”
Tegenwoordig zijn er in vergelijking
met vroeger meer kinderen die de
diagnose ADHD, PDD-NOS of iets
dergelijks krijgen. “Soms kan het
ook rust geven als een kind weet:
‘Zo ben ik en er wordt rekening
met me gehouden’”, zegt Yttje.
“Binnen de klas wordt het ook
geaccepteerd als iemand gediagnostiseerd is.” Een feit is wel dat
kinderen van nu veel meer prikkels
binnen krijgen dan vroeger. Alles
wat er gebeurt op de wereld krijgen ze binnen via (sociale) media.
Voeg daar nog andere verplichtingen aan toe en huiswerk dat
al af had moeten zijn. Het is dus
helemaal niet zo gek dat kinderen
ergens in hun ontwikkeling vastlopen. “We horen van ouders dat
het thuis een bepaalde rust geeft
als hun kind hier leerbegeleiding
krijgt. Ouders hoeven niet meer de

strijd aan te gaan om het kind aan
het lezen of leren te krijgen. Wij zijn
hier even de stok achter de deur.
Vreemde ogen dwingen. En thuis
is er weer tijd om ‘s avonds iets anders te doen”, beschrijft Yttje het
nut van de praktijk.
Sterke punten
De praktijk kreeg de naam pYnter
mee. Wie meent dat dit het Friese
woord voor ‘pienter’ is, heeft het
mis. “Cindy’s naam eindigt met
een Y en die van mij begint ermee. Vandaar de hoofdletter Y in
de naam ‘pienter’”, verklaart Yttje.
Dat wil nog niet zeggen dat kinderen super slim worden in de praktijk. “Nee”, verheldert ze. “Het betekent dat wij proberen de talenten
die het kind bezit naar boven te halen en daarin slim of slimmer te laten worden. Niet alleen op het gebied van rekenen, maar ook op het
gebied van samenwerken of een
ander helpen bijvoorbeeld. Dat vergroot het zelfvertrouwen. We benutten dus waar het kind wel goed
in is, de sterke punten en de succeservaringen. Zo kwam hier een
jongetje dat niet van lezen hield.
Lezen was stom. Nadat hij merkte dat het lezen steeds beter ging,
vond hij het leuk om te komen.”
“Er zijn veel kinderen die weinig
zelfvertrouwen hebben omdat het
leren niet altijd gemakkelijk gaat”,

zegt Cindy. “Als je dan samen met
het kind ontdekt waar het goed in
is, krijgt het zelfvertrouwen zo’n
boost dat het leren ook beter gaat.
Het kind hoeft geen hoogvlieger te
worden, als het maar goed in zijn
vel zit.” Een een-op-eengesprek
en het werken in kleine groepjes is
ook een sterke kant van de praktijk. “Het kind krijgt volop onze aandacht. In een grote groep ontdek je
niet altijd hoe een kind denkt.”
Scholen kunnen kinderen doorverwijzen naar de praktijk. De eerste
ouders hebben de weg naar de
praktijk al gevonden en zijn blij met
de extra hulp die geboden wordt.
“Op dit moment zijn we voornamelijk bezig met de leerbegeleiding.
Kindercoaching is nog niet zo bekend en de drempel is ook hoger.
Maar we zijn er ook voor het kind
dat gepest wordt, faalangstig of
verdriet heeft vanwege een scheiding bijvoorbeeld.” Schroom niet
om bij de praktijk aan te kloppen,
want -zoals Cindy en Yttje afwisselend zeggen-: “Als een kind zich
prettig voelt met wie hij is en zelfvertrouwen heeft, is er veel meer
mogelijk. Als hij zich bewust is van
zijn eigen kunnen en niet kunnen,
hebben wij ons doel bereikt.”

D e foto’s
(advertentie)

In de nacht van maandag 14 op dinsdag 15 november werden de voetgangersbrug over
het spoor en daarna de eerste trap geplaatst. Wethouder Klaas Antuma was ook bij de
werkzaamheden in de kleine uurtjes aanwezig. De tweede trap werd een nacht later
geplaatst. De komende tijd wordt de afwerking van de brug ter hand genomen en kan
ze hoogstwaarschijnlijk begin 2017 in gebruik worden genomen. (foto: Hielke Boorsma)

De ver- en nieuwbouw van Essentra Extrusion is in volle gang. Om de noodzakelijke
stevigheid aan de nieuwe bouwconstructie te geven moesten ruim 400 palen de grond
in worden geslagen. De eerste werd geslagen door Andries Hiemstra uit Kollum, een
werknemer die al 48 jaar bij het bedrijf werkt. (foto: Hielke Boorsma).

Voor al uw leukste
sinterklaaskado’s!
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Was er in de 2e Wereld Oorlog een overval op het distributiekantoor?
Het is een vraag die de laatste tijd nog al
eens gesteld werd. Een overval op een distributiekantoor of gemeentehuis was bepaald geen kleinigheid. Daar ging heel wat
aan vooraf voor het tot een kraak kwam. En
wie moesten dat doen?
1.De K.P.
De K.P., Knokploeg, is eigenlijk een synoniem
geworden voor het gewapend verzet. Zo rond
het midden van de bezettingstijd ontstonden
de K.P.-groepen, als een soort van hulpdienst
voor de L.O., de Landelijke Organisatie voor
hulp aan onderduikers. Het werd steeds moeilijker om voor het toenemend aantal onderduikers de benodigde papieren te verkrijgen. De
K.P. zorgde in veel gevallen door overvallen, ook
wel ‘kraken’ genoemd, deze te bemachtigen.
Dit vereiste vooraf een nauwkeurig opgezet
plan, waarin ieder lid van de groep zijn taak
kreeg. Achtkarspelen kende geen K.P. Een K.P.groep van buiten onze gemeente heeft hier
ook geen kraak gepleegd.
2. De O.D.
De O.D., de Ordedienst, was eveneens een
gewapende tak van het verzet. Sprak de K.P.
door hun acties tot de verbeelding, dat was
met de O.D. zeker niet het geval. Deze gewapende groep had een geheel andere doelstelling, verborgen voor het oog van de gemeenschap. De leden kenden elkaar bij voorkeur
niet. Zij zouden in actie komen, wanneer de
bevrijders dichtbij waren om dezen eventueel

hulp te bieden. Denk hierbij aan Blauwverlaat.
Na het vertrek van de bezetters zouden ze mee
helpen om rust en orde te handhaven. Toen de
O.D. van Achtkarspelen in de nacht van 13 op
14 april 1945 werd opgeroepen om zich te verzamelen in de boerderij van Jaap Elzinga (hoek
Dijkhuisterweg-Bruggelaan) zagen de leden
verbaasd op wie allemaal tot hun groep behoorden en hier hun volledige uitrusting tevoorschijn kwam. Vanuit de O.D. Achtkarspelen is
eveneens geen kraak gepleegd. Het was hun
opdracht niet.
3. Frederik Veenstra.
De leider van het distributiekantoor te Buitenpost was Frederik Veenstra. Deze woonde in de
Schoolstraat 29. In mei 1945, direct na de bevrijding, heeft hij een uitvoerig rapport geschreven over de werkzaamheden van het distributiekantoor 1940-1945. In een interview,1978,
vertelde hij bescheiden en uitgebreid over zijn
belevenissen in die jaren. Hij noemde het in zijn
rapport “een klein onderdeeltje van dat groote
geheel. Voor een buitenstaander zelfs ook nog
niet spannend omreden er zonder wapens
werd gestreden en het meeste met potlood of
pen geschiedde”. De moeilijkheden begonnen
in juni 1943 met de invoering van de verplichte ‘ arbeidsinzet’. Via het bevolkingsregister en
het distributiekantoor probeerde de bezetter
de lichtingen 1920-1924 in handen te krijgen.
Kregen ze door onder te duiken de benodigde
papieren, bonkaarten, etc. niet, dan werden
ze wel gedwongen om te komen en geregi-

D e foto’s

streerd te worden. In augustus 1943 reisde
Veenstra met zijn kassier Jan Gatsonides
op verzoek van Pieter Wijbenga, één van de
centrale leiders van Friesland, naar het Centraal Distributiekantoor te Zwolle, om daar
‘Kees’ te ontmoeten. Deze had zich in opdracht van de L.O. bereid verklaard om aan 3
distributiekantoren in Nederland, Barneveld,
Epe en Achtkarspelen, per periode, dat was
ongeveer per maand, 5 à 7.000 bonkaarten
meer te verzenden dan nodig waren. Vanaf
dat moment leefde Veenstra in grote spanning. Zijn vrouw dook een tijdje onder. Zelf
logeerde hij enige tijd in Kollumerzwaag.
Veel angstige ogenblikken en dag en nacht
op zijn hoede voor een overval van de S.D.,
“tot”, aldus Veenstra, ”op 1 februari 1944 ’s
nachts om 12.30 u.de Grüne Polizei voor
onze woning stond”. ( Ze sliepen toen weer
thuis). Veenstra wist zich er uit te praten.
Mede dank zij een uitgekiende vernuftige
boekhouding, alleen bekend bij de leider en
Een door Joost van Kuil vervalst zegel voor een
de kassier, “mag gezegd worden dat het gepersoonsbewijs op ware grootte. In het witte middenvlak
slaagd is de verblijfenden, in en rond onze
kwam de vingerafdruk te staan. (eigen foto)
gemeente, 700, die illegaal verzorgd werden, wanneer mogelijk, aan alles zijn geholen pen”, aldus Veenstra in zijn rapport. Het wapen. Zelfs een joods moedertje kreeg een baren de stille helden in het ongewapend verzet.
by-pakket. Dit alles tot 15 april 1945, want wij
Een overval is er niet geweest. Het was niet
werden vrij! “. De laatste woorden klonken als
nodig. Het zou betekend hebben dat je de kip
een opgeluchte juichkreet. Veenstra was niet
met de gouden eieren geslacht zou hebben.
de man voor een overval. Vóór en na de deal
met Zwolle maakte Joost van Kuil, Voorstraat
Jasper Keizer
70 en decoratieschilder, talrijke vervalsingen.
“Zonder wapens werd gestreden met potlood

Breed assortiment cadeaus
De winkels liggen al weer vol met chocoladeletters, pepernoten en ander sinterklaas- en
kerst snoep- goed. De dagen worden alweer
korter en het is ‘s avonds al weer snel donker. Het einde van het jaar komt in zicht. En
met het einde van het jaar komt ook de tijd
voor cadeautjes er weer aan. Bij de Wereldwinkel Buitenpost (gevestigd in de Poiesz
supermarkt) kunt u weer terecht voor allerlei verrassende cadeautjes (voor elke beurs)
en mooie sieraden. Bovendien steunt u met
uw aankopen in onze winkel ook nog eens
de mensen in derde wereldlanden, die deze
mooie spullen vervaardigd hebben, met een

eerlijke beloning voor hun werk! Twee vliegen in één klap! Tot aan kerst hebben we
een mooie actie van 50% korting op al ons
speelgoed. Verder hebben we mooie food
pakketjes, leuk als geschenk voor jubilea,
verjaardagen of zomaar... Ook kunt u straks
weer aparte kerstkaarten en -stalletjes in ons
assortiment vinden. En tot slot kunt u als
werkgever bij ons terecht voor prachtige fair
trade kerstpakketten voor uw medewerkers!
U kunt ons in december ook vinden op de
kerstmarkt op 10 december van 14.00-20.00
uur. Kortom kom eens langs om onze mooie
spullen te bewonderen.

D e sc ho o lfoto

Schoolfoto uit 1978 van klas 3, cbs De Fakkel.
Bovenste rij van links af: Jacqueline Ras, Ineke Schaap, Corina Bijmold, Esther Buma, Erna
van Kammen, Rajka Goris, Rixt Bergsma, Annemarie Reitsma, juf Annie de Jong. Middelste rij
van links af: Jannie de Graaf, Gretha v.d. Veen, Peter Miedema, Jolanda de Jong, Dany Ytsma,
Diana de Jong, Wim Wagenaar, Han Ausma, Theo de Vries, Jacob Kerst Ekema. Voorste rij
van links af: Petra v.d. Bij, Gerda ...? (Bakema? of familie van Nienhuis?), Petra v.d. Wal, Laura
Dijkman, Annet Brandsma, Edwin Bersee, Karin Waltje, Elisabeth Kloostra, Tina Hayema.
(foto aangeleverd door Han Ausma)
Deze foto’s zouden vermoedelijk ook een terecht plekje verdiend kunnen hebben in een raadselrubriek. Bij het
sloopwerk voor de toekomstige nieuwbouw van de Poiesz aan de Voorstraat bood de slopershamer kort geleden een nieuwsgierigmakende blik in het verleden. Dorpsgenoot Jan Veenstra passeerde het bouwterrein en
merkte met enige verbazing een gemetseld boogje in de grond en onder de puinhopen op. Het riep onmiddellijk
de vraag bij hem op wat het was en hoe het daar terecht was gekomen. Was het een afvoer? Of bevond er zich
in het verleden een wijnkelder onder één van de woningen? Of was het iets helemaal anders, mogelijk uit een
verder verleden? De grond is ondertussen vrij gemaakt van puin en daarmee zijn er geen aanwijzingen meer.
Maar misschien is er een dorpsgenoot die hier nog licht op kan laten schijnen? (foto: Jan Veenstra)

Correctie van de schoolfoto uit 1964 van de Nutskleuterschool aan de Kerkstraat.
De foto staat op onze website. Wij kregen daarop reactie. Dank daarvoor. Dit was de reactie:
Op rij 1 zit volgens jullie, tussen Jannie Bolwijn(?) en Auke en Jitse Meijer, Karel de Jong. Echter het kereltje met de beentjes naar voren en de Noorse trui aan ben onmiskenbaar ik zelf,
Auke Rienks. Op de vierde rij staat tussen Wiepie de Jong en Nanne Drenth nu Auke Roenks.
Dit is echter mijn broer Jan Rienks (met dezelfde Noorse trui). De laatste persoon in rij 4 is dus
niet Jan Rienks. Wie het wel is weet ik helaas niet.
Met hartelijke groet, Auke D. Rieks.
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Gemeentelijk plan voor aanleg parkeerterrein op
Mejontsmaveld
Het ontgaat de buren van het Lauwerscollege
zelden als er weer een open dag, ouderavond
of andere activiteit plaatsvindt. Lange rijen geparkeerde auto’s bepalen dan het straatbeeld
van de Hoefslag en de Troelstralaan. De gemeente Achtkarspelen heeft besloten om die
regelmatig terugkerende overlast aan te pakken is op zoek gegaan naar extra parkeerruimte. Plaatselijk Belang werd kort geleden ingelicht over een daaruit resulterend plan om een
klein deel van het Mejontsmaveld in te richten
als parkeerplaats. Hierbij geven wij daarvan
een schets.

Plantekening van het parkeerterrein met plaats voor
24 auto’s. (tekening: gemeente Achtkarspelen)

Volgens het plan zal de oostelijke toegang van het
Mejontsmaveld, vlakbij de splitsing Hoefslag en
Troelstralaan, ruwweg veertig meter naar het westen worden verplaatst. De ruimte die dan vrijkomt
wordt grotendeels bestraat en daarmee ingericht
voor het parkeren van 24 voertuigen (zie de bovenste tekening). De aarde die voor het straatwerk
eerst afgegraven wordt, zal worden benut voor de
aanleg van een aarden wal om de west-, noord- en
oostkant van het parkeerterreintje. Deze afscheiding zal ongeveer een meter hoog en 4,5 meter
breed worden en mettertijd beplant met struikgewas. De parkeerplaats wordt vrij toegankelijk en
kan eventueel ook door anderen dan de bezoekers
of werknemers van het Lauwers College worden
gebruikt.
PBB heeft aangegeven in principe geen probleem
te hebben met deze aanpassing van de inrichting
van het Mejontsmaveld. In het verleden heeft
Plaatselijk Belang zich vaker sterk gemaakt voor
het behoud van het voormalige sportterrein als
‘groene long’ in de dichtbebouwde zuidoost-hoek
van ons dorp. Maar de beperkte grootte van het
parkeerterrein zal met dit plan geen bedreiging
voor het verdere gebruik van het veld vormen. Wel
heeft PBB erop aangedrongen niet na te laten de
opinie van de belangrijkste gebruikers van het veld
er over te horen.

Welkom!

Projectie van het geplande parkeerterrein op een luchtfoto
van het Mejontsmaveld. (eigen foto)

Mocht u over dit plan uw mening willen laten horen dan kunt u daarover contact met de gemeente
(afdeling verkeer en vervoer) opnemen of contact
zoeken met PBB

- Brommels!
In 2018 wordt het bramenfestijn uitgebreid naar
heel Noordoost Fryslân. Volksverhalen krijgen
een plek in deze editie, in samenwerking met
de stichting Dam Jaarsma.
- Silence of the Bees
Op de Kruidhof vind dit project plaats met biodiversiteit als centrale thema, gekoppeld aan
kunst, educatie en beleving.

- Swaddekuier
Jan Kloosterman geeft aan dat de Swaddekuier
op de eerste zaterdag in juli 2018 plaatsvindt. De
route gaat dan onder andere door stallen bij boeren door de hele gemeente en tijdens de route
zijn er culturele activiteiten.
- Parade
Dit is een estafette van lokale activiteiten rondom het thema: ‘Het mooiste uit de Mienskip’.
Hierbij kan worden gedacht aan muziek, zang,
toneel, etc.
- Krûdfunding
Singer-songwriters-/dance-evenement voor jongeren in De Kruidhof, met als maatschappelijk
thema seksuele weerbaarheid onder jongeren.
Deze zal waarschijnlijk eind mei 2018 zal plaatsvinden.
- Concours Hippique
Het Concours Hippique dat in 2018 zijn 65-jarig
bestaan viert zal ter gelegenheid van de KH2018
een ‘special edition’ kennen. Er wordt ondermeer gewerkt aan een tweedaagse postkoetsroute van Leeuwarden naar Buitenpost.

- Kunst in eigen dorp!
De Keunstkrite Twizel is bezig met een educatief programma voor de basisscholen (en onderbouw voortgezet onderwijs) in de hele gemeente.
- Kennis en inzicht
Kunsthuis Art-it-is aan de Kuipersweg in ons dorp
is een pas geopende expositie- en atelierruimte.
In 2018 organiseert Art-it-is iedere maand een
debat rond het thema Kennis en Inzicht.
Meer informatie
Meer informatie kunt u vinden op http://www.
achtkarspelen.nl/inwoners-achtkarspelen/kulturele-haadsted-2018_46157/ De volgende Ynspiraasjejûn is op dinsdag 16 mei 2017, om 19.30
uur, in het gemeentehuis in Buitenpost.

Een wens van haar
Toen Renske Driessen, 11 jaar en
leerlinge van het Lauwers College, enige jaren terug in de klas
een verhaal hoorde over haren die
werden geschonken, was haar interesse gewekt en besloot ze ook
haar haar te laten groeien en het
te zijner tijd te schenken aan de
Stichting Haarwens. Deze organisatie zet zich in voor kinderen die
hun haar hebben verloren door en
ziekte of chemokuren en maakt
pruiken voor de patiënten. Eind
oktober toog Renske naar Carin’s
Kapsalon en werd de vlecht vakkundig verwijderd. Daarna werd
deze opgestuurd om daar een medemens mee te helpen. Zolang er
zulke kinderen onder ons wonen,
hoeven we ons geen zorgen te
maken over de toekomst, immers
de jeugd heeft de toekomst! Dit
bijzondere gebaar en de woorden
van Renske: “Ik hoop het nog eens
te doen”, deed de redactie besluiten hier met respect aandacht aan
te besteden.

Verhaaltjes - 3 Alida Elsenga - partner, moeder
en werkzaam bij verstandelijk beperkten - deelt haar verhaaltjes uit
het dagelijks leven.

Kulturele Haadstêd 2018 nieuws
Nog een jaar tijd scheidt ons van de start van
de Kulturele Haadstêd 2018 Ljouwert. Dat culturele festijn zal een bijzonder geschikt moment
om ons als gemeente Achtkarspelen, maar
zeker ook als dorp Buitenpost te presenteren
aan de vele bezoekers die worden verwacht. Al
bijna twee jaar zijn, met ondersteuning van de
gemeente, verschillende organisaties en particulieren bezig met de voorbereiding hierop. Op
15 november vond een nieuwe inspiratie-avond
plaats in het gemeentehuis waar door alle participanten werd bijgepraat en overlegd. Naast de
al eerder gepresenteerde projecten werden ook
een drietal nieuwe initiatieven geïntroduceerd.
Hieronder een overzichtje van de al bekende en
de nieuwe plannen die helemaal of deels in ons
dorp plaats zullen vinden.
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Op de dag na mijn 45-ste verjaardag vind ik dat het roer maar eens
om moet! Al een tijdje ben ik wat
ontevreden over de organisatie
waarvoor ik werk. Dan moet je
het heft in eigen handen nemen
en is het tijd voor actie! Op 10
juli stuur ik een open sollicitatiebrief richting Bedriuwenpleats “It
Aventoer” te Oenkerk. Dit is een
kleinschalig project waar mensen met een beperking wonen,
logeren en werken. Een collega
van mij is daar inmiddels aan het
werk en ik zie haar plezier. Dat
wil ik ook! De brief die ik stuur
is recht uit het hart en binnen vijf
minuten klaar. Ik verstuur hem
dan ook meteen. Al gauw krijg
ik een berichtje terug dat ze me
bedanken voor het schrijven van
de brief en dat ze hem in de portefeuille zullen houden. Hoewel
er geen vacature was ben ik toch
een beetje teleurgesteld. Ik denk
dat ik er verder niets meer van zal
horen. Plots word ik in de herfstvakantie gebeld, of ik ook tijd heb
om op sollicitatiegesprek te komen en twee dagen later heb ik
een nieuwe baan! Wat ben ik blij
met deze kans! Twintig jaar lang
heb ik voor een organisatie gewerkt die door fusies alleen maar
groter en daardoor helaas ook
onpersoonlijker werd. Deze stap
voelt goed! Wat ik echter moeilijk
vind is het afscheid nemen van
de bewoners van Tjaskerhiem.
Velen van hen heb ik zien komen,
ik ken ze van haver tot gort met
al hun eigen-aardigheden. Heb
altijd met veel plezier met deze
mensen gewerkt. Velen van hen
kwamen vroeger bij me thuis
langs. Ik vond dat prima! Vaak
hebben deze mensen maar een
klein netwerk en als ze het dan
leuk vonden om een kopje koffie bij mij te drinken, zag ik daar
geen kwaad in. Echter dit was
niet meer wenselijk, werk en privé diende gescheiden gehouden
te worden. Veel bewoners heb
ik hierdoor moeten teleurstellen
dat ze niet meer welkom waren.
Dat ging me aan het hart! Met
dat ik nu afscheid ga nemen van
deze mensen, kan ik ze nu weer
hartelijk bij mij thuis uitnodigen!
Zo kan A. weer langskomen om
pannenkoeken te eten die ze zo
lekker vindt. O. Vindt het leuk om
you-tube filmpjes te kijken, liefst
met een taartje of lekkere koek,
twee keer per jaar vindt ze voldoende. P. had lak aan de regels
en komt al jaren illegaal iedere
zaterdag en zondag om 9.00 uur
langs voor een kopje koffie, dat
kan dan nu legaal. W en Y haal ik
even op als de auto door de wasstraat moet. R wil zo graag een
keer appeltaart komen bakken!
Mensen van Tjaskerhiem, wees
welkom en ik heb veel zin in mijn
nieuwe uitdaging!!

Nieuwe
adverteerder
Deze vlecht gaat eraf... (eigen foto)

Na de knipbeurt. De vlecht ligt voor haar. (eigen foto)

Als nieuwe adverteerder heten we
‘Brander totaal afbouw’ welkom, wij
als redactie en u als lezer weten dit
zeker te waarderen.
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Het G-Team van korfbalclub Flamingo’s

Een G-korfbalteam is voor mensen met een verstandelijke beperking. Dit houdt in dat voor het aanleren van vaardigheden steeds
een goede uitleg nodig is en dat er vaak geoefend moet worden.
Veel herhalen is belangrijk voor G-korfballers. Iets aanleren kost
bij hen meer tijd dan bij andere korfballers. Voorop staat het plezier wat men aan deze sport beleeft, het maken van doelpunten is
leuk, maar niet alles bepalend. Soms feliciteren G korfballers een
tegenstander wanneer deze een mooie actie maakt, iets wat andere korfballers nooit zullen doen. De BinnensteBuitenpost sprak met
Griet de Vries, één van de begeleiders van het G-team.
Gerrit Lolkema, de vorige dominee
van de Christengemeente, komt de
eer toe in 2008 de G-teams in ons
dorp te hebben opgericht. Hij kwam
uit Stadskanaal, waar de plaatselijke korfbalclub ook een G-team had
en vond dat er in Buitenpost ook
heel goed zo’n team kon komen.
Nadat hij het nodige had geïnventariseerd en er zich mensen hadden
aangemeld startten de Flamingo’s
met twee teams.
Natuurlijk had Lolkema daarbij
ook assistentie nodig en hij vroeg
Griet de Vries of zij trainer wilde
worden. “Nadat ik een paar keer
een training had verzorgd was ik
helemaal verkocht”, vertelt Griet,
“Als ik zie hoe sommige spelers en
speelsters zich ontwikkelen door
de training en door het spelen van
wedstrijden tegen andere G-teams
kan ik alleen maar tevreden zijn.
Het is er daarbij bovendien ook nog
heel gezellig”. Begin 2015 vertrok
Lolkema naar Gorinchem en liet
hij twee stabiel draaiende G-teams
achter. De werkgroep G-korfbal telt
elf medewerkers, maar door allerhande andere bezigheden is niet iedereen altijd beschikbaar. Er zijn nu
vier vaste begeleiders; naast Griet
zijn dat Bonnie Dalstra, Eugene van
den Berg en Hilly Tjalsma. Zij gaan
meestal mee naar de toernooien.
Bij de trainingen krijgen ze assistentie van Attie Kloosterman, Andrea
Haijema, Ryan Wilzing, Danielle

Hesselink, Lisanne van der Meulen, Sita Veltman en Julia de Boer.
Lolkema kan zeker met voldoening
terugkijken op dat wat hij voor de
mensen met een beperking hier in
Buitenpost op gang heeft gebracht.
Griet vertelt dat er ook Special
Olympics Regionale Spelen zijn,
die eens in de twee jaar plaatsvinden in de stad Groningen. “Alle
G-teams van de drie noordelijke
provincies nemen daaraan deel.
Niet alleen korfballers, maar ook
van andere sporten. Het is erg officieel, we gingen binnen door een
poort, een eed werd afgenomen en
de korpschef van de politie opende
vervolgens de Spelen. Als begeleiders genoten wij van het sportfeest
en ook van onze eigen sporters. Uit
Buitenpost namen er overigens alleen maar korfballers deel. Het was
een erg geslaagd evenement!”
Op de laatste dag van het jaar
wordt er door korfbalvereniging Flamingo’s onderlinge wedstrijden georganiseerd, óók voor het G-team
in de Houtmoune. Voor de korfballers met een beperking zijn er dan
wedstrijden van ouders met kinderen, tegen andere ouders met kinderen. Het mogen ook anderen zijn
zoals een vriend of de buurman of
buurvrouw. Het is langzamerhand
een jaarlijks terugkerende traditie
geworden waar alle deelnemers
enthousiast over zijn. Tussen alle
bedrijven door is het G-team van

Wat verenig t o ns...

Een actiefoto van de G korfballers tijdens een toernooi in de Houtmoune. (foto: Harrie Slagter)

de Flamingo’s ook nog eens uitgekozen voor de aanmoedigingsprijs
G-sport van RTV-NOF Sport en
Onderneming. Op 20 januari 2017
is de prijsuitreiking in Old Dutch in
Zwaagwesteinde. Een mooie opsteker voor de Buitenposter korfballers.
Het zit de G-korfballers echter
dwars dat de gemeente Achtkarspelen naast alle andere promotie
voor sportdeelname, geen campagne heeft gestart voor gehandicapte
mensen die graag willen sporten.
Dat hoeft niet per se voor korfbal te
zijn, ook andere sporten is dat pri-

Enkele leden in actie bij de tafels. (eigen foto)

Wie zijn wij?
We zijn een bloeiende vereniging
met ca.vijfenzeventig leden, afkomstig uit de diverse dorpen in
Achtkarspelen.
We hebben een eigen biljartzaal,
die we huren van “De Friese Wouden” (Welzijn Ouderen Achtkarspelen) aan het adres Herbranda 1,
9285 NR in Buitenpost. De biljartzaal biedt plaats aan drie biljarts en
is vijf dagen per week beschikbaar.

den ze elkaar van het veld af als er
iets niet goed gaat”. Dat gebeurt
met de tegenstanders.
Het begeleiden van Hendrika,
Noah, Aileen, Henk, Mariann, Albert, Trijnette, Pieter, Harm, Ineke,
Ranna en Wiebren geeft De Vries
veel voldoening: “Eén van onze
korfballers is zwaar gehandicapt.
Hij praat nooit. Eens scoorde hij
een mooi doelpunt. Iedereen juichte hem toe. Hij straalde en plotseling zei hij: “Super”. Kijk, daar doe
je het als begeleider voor. Een
gouden momentje”.

Mocht u na het lezen van dit verhaal zin hebben gekregen om mee
te doen, dan kunt u (vrijblijvend)
contact opnemen met onze secretaris Jan Hiddema (telefoon: 0511541058). Deze zal u dan uitnodigen
op de club en u verdere uitleg geven.

In overleg met onze wedstrijdleider, Jentsje de Haan, zal worden
bepaald in welke groep u het best
past, eventueel na het spelen van
enkele oefenpartijen.

Welkom bij de biljartclub
sterkte. Dat is voor iedereen het
plezierigst.

Onze “biljartclub Buitenpost e.o.”
is opgericht in 1988. Wie inwoner
is van de gemeente Achtkarspelen
en overdag tijd en zin heeft om te
biljarten in een ontspannen sfeer
kan lid worden.

ma. Landelijk gebeurt er van alles
voor mensen met een beperking.
En ook elke keer als het G-team
de gemeente vraagt om een kleine
financiële ondersteuning zodat zij
eens iets extra’s kunnen doen, bijvoorbeeld het organiseren van een
toernooitje of een clinic, vangen ze
bot. Dat vinden zij teleurstellend.
Maar het G-team blijft wel hopen
dat de gemeente Achtkarspelen
zich in de toekomst wat soepeler
zal opstellen. Griet vindt dat de andere korfballers best nog wel iets
van G-team-spelers kunnen leren.
“Bij sommige wedstrijden schel-

Het doel van onze vereniging is in
de eerste plaats gericht op bevordering van de onderlinge contacten
van leeftijdgenoten in een gezellige
sfeer en minder gericht op prestatie.
Speelseizoen en de gang van zaken.
Het speelseizoen duurt van september tot en met april. De leden
zijn ingedeeld in vijf groepen van
circa vijftien leden. Elke groep
speelt competitie op een morgen
en op een middag (bij voorbeeld
op woensdagmorgen en vrijdagmiddag). De groepen zijn samengesteld op basis van speelsterkte
(moyenne), zodat de groepsleden
ongeveer gelijkwaardig zijn qua

In november en in maart worden
er onderlinge toernooien georganiseerd, waarbij de 2 hoogst geëindigde spelers van elke groep de
finale ronde spelen, dus met tien
deelnemers. Er wordt gespeeld
om (vlees)prijzen. De winnaars van
de finale in november en maart
spelen vervolgens nog een wedstrijd tegen elkaar om het Toernooikampioenschap Prijsbiljarten.
Daarnaast wordt er een aantal
avonden tegen andere clubs uit de
omgeving gespeeld en is er een
onderlinge avondcompetitie.
Eenmaal per jaar vindt in januari
het Open Kampioenschap Achtkarspelen plaats, waaraan – zoals de
naam al zegt – iedereen kan meedoen, een goede manier om kennis te maken met de club.
Nieuwe leden van harte welkom
Er is momenteel weer plaats voor
nieuwe leden. U hoeft niet goed te
kunnen biljarten om mee te doen.
Minder geoefende spelers (man/
vrouw), ook zij die nog nooit hebben gebiljart, kunnen zich aanmelden. Dames zijn van harte welkom!
Gezelligheid in een gemoedelijke
sfeer staat voorop! Koffie en thee
zijn tegen een kleine vergoeding
verkrijgbaar.
De contributie is momenteel € 90,per seizoen, eventueel in (twee)
termijnen te betalen.

U bent van harte welkom!
Bezoek ook onze website: biljartclubbuitenposteo.nl

D e s p o r t foto

De ijsbaan staat weer onder water, nu nog even wachten op de winter.
(foto: Hielke Boorsma)
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Rectificatie

Een gezellige soepmaaltijd? …Bingo!

In het onderschrift van de voorpaginafoto van het oktobernummer 2016, is
per abuis een fout geslopen. Daar worden in de laatste zin de meewerkende ondernemers genoemd. Maar het installatiebedrijf heeft niet de naam
Jurjen de Vries, maar Jurjen Dijkstra. Onze excuses.

Op donderdagavond 17 november
jongstleden liep De Schakel vol
met ruim 100 bezoekers. Zij gaven
gehoor aan de uitnodiging om elkaar te ontmoeten onder het genot
van een heerlijk bord pompoenen-,
bonen- of erwtensoep met stokbrood en een toetje! Vervolgens
konden jong en oud zich schrap
zetten voor de bingo, waarvoor
plaatselijke middenstanders fraaie
prijsjes beschikbaar hadden gesteld. De avond was voor iedereen
toegankelijk.
Een prachtig initiatief van enkele leden van de PKN gemeente van BuiBingo, na de maaltijd (eigen foto)
tenpost, die het bestempelden als
een benefietavond voor de musiHet hoofdthema van deze avond ging over de vraag
cal Ester. Dit musicalproject heeft zich vanaf het begin
hoe de kerk een schakel … kan vormen binnen de
op alle inwoners van Buitenpost en omstreken gericht.
Het wordt daarom “onder de paraplu” van een spedorpsgemeenschap. Eén van de ideeën, die veel onciaal opgerichte stichting uitgevoerd. Het bestuur van
dersteuning kreeg, was om meer nadruk te leggen op
de ontmoeting. Op die manier kunnen dorpsgenoten
deze stichting en het complete musicalteam konden
(al of niet kerkelijk) elkaar beter leren kennen en beverblijd worden met de geweldige netto-opbrengst van
grijpen. De bezoekers van deze gemeenteavond kon€ 834,- Daarvoor zijn ze de organisatoren en vooral de
den niet bevroeden dat dit idee de volgende avond al
gasten van deze avond bijzonder erkentelijk.
Op woensdagavond 16 november vond de jaarlijkse
zo succesvol zou blijken te zijn. Met andere woorden:
gemeenteavond van de PKN kerk plaats in De Schakel.
Bingo!

Start kerstbomenverkoop voor
Siloam op Curacao
Vanaf dinsdag 6 december a.s. staan er weer volop kerstbomen en veel
kerstgroen klaar bij hoveniersbedrijf P. Douma. We verkopen groene en
blauwe sparren en Nordmann sparren! Ook verkopen we kerstkransen in
verschillende maten.
Op zaterdag 10 december a.s. staan wij ook op de kerstmarkt hier in Buitenpost met onder andere kerstkransen, houten (kerst)decoratie’s, kerstgroen en dergelijke!
De opbrengst van de verkoop gaat, zoals inmiddels wel bekend is, naar
het Chr. Kinderherstellingsoord Siloam op Curaçao. Hier worden chronisch
zieke kinderen, aids-patiëntjes en terminale patiëntjes liefdevol verzorgd.

De volgende Binnenste Buiten Post wordt verspreid in
de week van19 december 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

De Binnenste Buiten Post is ook op internet te vinden:
www.binnenbuitenpost.nl, onder de knop ‘Dorpsblad’.
Onder het item ‘Fotonieuws’ vindt u een snelkoppeling naar de site van onze dorpsfotograaf
Hielke Boorsma. Daar kunt u de laatste ontwikkelingen in het dorp bekijken.
Of volg ons op Facebook:
www.facebook.com/dorpbuitenpost

Uit d e ou d e d o os

Baukje met enkele kinderen van Siloam (eigen foto)

Afgelopen april ben ik (Baukje) onverwachts naar Curacao gereisd voor
de begrafenis van broeder Herman Gijsbers, oprichter van Siloam, die na
een kort ziekbed is overleden. Ik logeerde in het Chr. Herstellingsoord en
mocht zo het werk van heel dichtbij meemaken. Het is fijn dat dit bijzondere werk door mag gaan onder leiding van het Friese echtpaar Robert en
Durkje de Vries.

Nieuwe leiders van Siloam: Durkje en Robert de Vries (eigen foto)

Kijkt u voor meer informatie eens op www.siloamvillage.org of op de facebookpagina van Christelijk Kinderherstellingsoord Siloam. Graag tot ziens
bij Piet en Baukje Douma, West 92, Tel 0511-543870.
Volg onze acties op facebook (hoveniersbedrijf P. Douma ).

Deze foto zou prima geschikt zijn geweest om gebruikt te worden in onze raadselrubriek ‘Raad de Plaat(s)’, behalve dan dat deze foto ongeveer 80 jaar oud is. Alleen uiterst links en uiterst rechts is een pand zichtbaar dat nu nog
in het straatbeeld terug te vinden is. De plek is de Voorstraat, ruwweg tegenover de Kerkstraat. Helemaal rechts,
nu nog herkenbaar en bewoond, de toenmalige schilderswinkel van J. Huizenga. De panden ernaast zijn de kruidenierswinkel van Adema, de Ford-garage van Dijkema, de smederij van Noordhof en de drukkerij van Bienze
IJlstra. Helemaal links is vaag nog het voormalige winkeltje van Hoekstra te onderscheiden, nu nog in gebruik als
woning. Alle vier de middelste panden zijn in de jaren zeventig van de vorige eeuw afgebroken en maakten plaats
voor de Poi-Mar, de nieuwe woning van Noordhof en de (ondertussen ook gesloopte) Baderie Bremer. Binnenkort
staat er het nieuwe winkelpand van de Poi-mar. Op de Voorstraat staan een drietal bedrijfswagens geparkeerd,
waarvan de meeste rechtse de vrachtwagen van Van der Meulen is welke een verbinding tussen Leeuwarden en
Groningen onderhield. Wie weet wie er nog meer op de foto staan?

VAN DER VEEN
Voorstraat 5
tel. 541545
winkel@enormvanderveen.nl
ww.enormvanderveen.nl

De Binnenste Buiten Post

B i nne n -13 Bu ite n p o st
Pieter de Boer woont sinds begin
2015 in Buitenpost en beschrijft
zijn ontdekkingsreis door het
dorp en de omgeving.
Buitenpost in beweging
Met de houtkachel alweer volop
in actie, terwijl ik 4 weken geleden nog met 25 graden in Griekenland zat, realiseer ik mij hoe
snel het einde van 2016 nadert.
Ruim 2 jaar geleden was ons eerste bezoek aan Buitenpost, omdat we een huis te koop zagen
staan waar we erg enthousiast
van werden. Daarna ging het in
een sneltreinvaart. In november
was de koop rond en begin februari van het jaar erop kregen we
de sleutel van ons nieuwe huis.
Hoe toepasselijk viel op die dag
de eerste, en vrijwel de enige,
sneeuw van dat jaar. Begin dit
jaar hebben we de eerste echte
winterse periode mee kunnen
mogen maken in ons nieuwe
dorp en ik moet zeggen dat ik er
dit jaar helemaal naar uit kijk. Hopelijk kunnen we dit jaar echt genieten van een winter met hopelijk veel sneeuw en ijs. En dan het
liefst ijs op de sloten, in plaats dat
we door onze eigen straat kunnen schaatsen zoals afgelopen
winter. Ik werd alvast erg enthousiast toen ik zag dat de ijsbaan er
in ieder geval klaar voor ligt. Het
weiland staat onder water en het
is nu alleen nog een kwestie van
wachten op koud weer. Ik heb
in september ook maar snel geregeld dat ik lid werd van de ijsvereniging. Laten we hopen dat
Piet’s voorspelling voor de winter uitkomt, dan kunnen zeker de
schaatsen van zolder worden gehaald! Daarnaast vind ik het mooi
om te zien hoe ons dorp (mag ik
al ‘ons’ zeggen?) in deze periode
van het jaar leuke en gezellige
evenementen organiseert. Ik heb
het met de foto’s moeten doen,
maar ik zag dat je bijna over de
hoofden kon lopen tijdens de intocht van Sinterklaas halverwege
deze maand. Op die manier weet
je in ieder geval waarvoor je het
doet. En ook op 10 december laat
het dorp zich weer van zijn beste
kant zien met de Kerstmarkt in
Charles Dickens stijl. Wat mij betreft mag de winter dan al beginnen, met vuurkorven op straat,
terwijl de sneeuw langzaam naar
beneden valt. Lekker met een
warme kop chocolademelk of
glühwein. Waar het dorp zich,
wat mij betreft ook van zijn beste
kant laat zien, is de ontwikkeling
van het stationsgebied, de Kruidhof en daarnaast de Jeltingalaan.
Het maak het aanzien van het
dorp mooier, en zorgt ook voor
een goede en mooie verbinding
vanaf het P&R naar het Kruidhof
en richting het centrum. Tegen
de tijd dat straks de eerste bladeren weer aan de bomen hangen
hebben we daar een volledig ander aanzicht. Als ik het zo opsom
heb ik in de afgelopen 2 jaar Buitenpost al redelijk leren kennen,
maar blijven mijn ontdekkingen
mij ook steeds weer verrassen.
En het maakt me nieuwsgierig
hoe ons dorp eruit ziet als het
klaar is. Maar eerst gaan we de
komende maand genieten, van
warmte, kou, gezelligheid en..
laat die winter maar komen!

Zeg het maar... ingezonden brieven
De Schoffelploeg van de Achtkant en de Spil binnenkort in de
“vorstverlet”!
De schoffelaars van de Achtkant en de Spil zijn het gehele jaar in het
spier geweest om de buurt er tip top uit te laten zien. Een groep van 10
personen vormen de zogeheten schoffelploeg.
Elke vrijdagmiddag halfvier staan de mannen gereed om het tuinonderhoud ter hand te nemen. Naar aanleiding van de destijds in gang gezette
bezuinigingen van groenonderhoud in de gemeente Achtkarspelen, heeft
de buurtvereniging met de gemeente een contract afgesloten waarin
afspraken staan over het zelfonderhoud van het groen in de buurt. Er kan
niet anders worden gezegd, dat daar stipt de hand wordt aan gehouden.
Met veel enthousiasme wordt er elke week geschoffeld en gewied. Het
resultaat mag er daarom ook zijn!

Schoffelaars in actie. (eigen foto)

Als de schoffelbeurt er na anderhalf uur op zit, zijn de schoffelaars te
vinden in het schoffelcafé bij een van de buurtbewoners. Natuurlijk moet
het schoffelen worden geëvalueerd. Deze activiteit in onze buurt wordt
ervaren als een versterking van de saamhorigheid!
Nu de winter in aantocht is zal de gehele ploeg in de “vorstverlet” gaan!
Zo mogelijk kunnen de schoffelaars deze winter worden gepromoveerd
tot sneeuwruimers! Wie weet!
Voor het onderlinge contact zullen de schoffelaars in de komende winterperiode eenmaal per maand even bijpraten in het “schoffelcafé”. Zij
moeten wel op de hoogte blijven van het wel en wee in de buurt en
misschien kunnen hier en daar in het kader van burenhulp enige hand- en
spandiensten worden verricht.
Buurtvereniging “De Spikant”

D e foto’s

Op 11 november was het Sint Maarten. Vele kinderen hadden een mooie lampion gemaakt. Na het zingen van een liedje kregen ze wat lekkers. (foto: Hielke Boorsma)

Onder grote belangstelling kwam de sint om 13.46 met de trein aan in Buitenpost. Hij
werd welkom geheten door Pieter Kloosterman (omroeper) en burgemeester Gerbrandy.
Bij aankomst bleek dat de pieten de zak met pakjes hadden omgewisseld met een zak
met bladen. De zak met pakjes hing in de boom bij het Nijensteinplein en moest door de
pieten met een hoogwerker uit de boom worden gehaald. De jongste kinderen hadden
een feestje met Sinterklaas in It Koartling en de wat oudere kinderen kregen een film te
zien in The Point. De Sint bracht daarna nog een bezoek aan de bewoners van het Tjaskerhiem (foto: Hielke Boorsma)

Brimzen
praat

F iet s: 2 0 0 ja a r
Histor ie
Volgens de enc yclop edie
van W ink ler P r ins begon de
f iets als dr ie w ieler en die
werd in 176 0 samengesteld
door Michael Kessler. D e
t wee w ieler werd in 1816/1817
uitge vonden door Freiher r
Drais von Sauerbronn . D at
is dus 2 0 0 jaar geleden . D at
was een loopmachine, Draisine genoemd , die z ich in de
loop der jaren ont w ik kelde
tot een mechanisme waarbij door p edalen (1853) en
ket t ingaandr ijv ing (1879)
menselijke arbeid om zet te
in snelheid . Kogellagers en
luchtb anden van D unlop
(18 8 8) hadden grote invloed .
Na een lange t ijd van st ilstand z ijn er sinds 19 6 0 in
het r ijw iel vele nieuwe ideeën ver werkt . In de Nederlandse verkeers wetge v ing
is het woord r ijw iel in 19 6 8
ver vangen door f iets .
O nt w ik keling
In Nederland z ijn meer f ietsen dan mensen . In 2 0 0 8
hadden 16 , 5 miljoen Nederlanders samen 18 miljoen
f ietsen . Vanaf 1816/1817
gerekend duurde het nog
50 jaar voor de t rapf iets
k wam . In 18 65 b ouwden
vader en zoon Michau x in
Frankr ijk de vélocip ède.
Men maakte het voor w iel
steeds groter. D at be vorderde de snelheid . Opstapp en
was moeilijk . Vele valp ar t ijen waren het ge volg . Reden
genoeg om te werken aan
een veiliger f iets . D ie k wam
er in 18 85 . John Starle y
b ouwde de Rover. D ie leek al
veel op de f iets van nu . D e
Rover was een st uk lager en
had een zadel en de t rapp ers zaten niet meer aan
het voor w iel, maar beneden
aan het f rame. Verder zaten
er t wee tandw ielen aan , één
bij de t rapp ers en het andere bij het achter w iel . D aar
k wam een ket t ing omheen .
D aar mee kon je let terlijk
v r ij snel uit de voeten . Je
reed zomaar 15 k ilometer
p er uur, ondank s het feit
dat de b anden van een
hard soor t r ubber waren ,
dus nog geen luchtb anden .
G oede remmen had de f iets
toen nog niet . D it model
was een zogenaamde doort rapp er. Remmen was mogelijk door een blok je hout
of metaal met een stanget je
op de b and te dr uk ken . D at
was niet erg handig . Bij de
f ree-wheel uit 19 0 0 kon je
de t rapp ers st ilhouden en
kreeg de f iets een ter ugt raprem . D at was wel zo
veilig . In Nederland ging de
eerste f ietsenfabr iek (Burgers r ijw ielen) op en in 189 8 .
Omdat het model f iets tot
dan toe nogal schok ker ig
aanvoelde, werd gezocht
naar een oplossing . D ierenar ts D unlop uit Ierland
k wam met een holle b and .
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D aar p aste een binnenb and
in die je kon opp omp en .
D at reed een st uk lichter en
plez ier iger. D e velg kreeg
opstaande randen waar de
b and precies t ussen p aste.
D unlop zag een gat in de
markt en b ouwde een b andenfabr iek . Ook Michelin in
Frankr ijk en P irelli in Italië
gingen r ubberen luchtb anden fabr iceren . In die t ijd
verschenen de eerste auto’s
op st raat en ook die kregen
luchtb anden .
Andere modellen
Rond 19 0 0 kochten veel
mensen een f iets . Voor
v rouwen lag dat moeilijker
door de stang t ussen zadel
en st uur. Vrouwen droegen
in die t ijd lange rok ken .
D at was last ig op- en afstapp en en het f ietste ook
niet pret t ig . D aar k wam
verbeter ing in door de
stang met een b ocht naar
omlaag te laten lop en .
Vooral w inkeliers k wamen
op het idee om sp ullen
en goederen p er f iets te
ver voeren . Zo ontstonden
de t ransp or t f iets en de
b akf iets en ook de tandem
voor t wee p ersonen deed
z ijn int rede. Men b ouwde
te vens lichtere f ietsen voor
wedst r ijden . Zo ontstond
de w ielersp or t . In 19 03 werd
de eerste Tour de France
gehouden . Toen het dr uk ker
werd op de weg k wamen er
meer verkeersregels . Een
f iets moest een goede rem
hebben , een bel en een lamp.
Het begon met een olielamp
of een lantaar n met een
k aars er in . Vanaf 192 0 zag
je steeds meer f ietsen met
elekt r isch licht . D at ontstaat door een d y namo met
daar in een magneet in een
sp oel van kop erdraad en
een w ielt je tegen de b and
dat gaat draaien als je r ijdt .
D at geef t dus st room en
licht . Tegenwoordig heb je
voor- en achterlicht door
middel van b at ter ijen . D at
t rapt lichter en je hebt bij
slecht weer geen last meer
van een slipp ende d y namo.
Alleen racef ietsen hadden
versnellingen . Na 1950 kregen ook ge wone f ietsen een
versnelling die je in dr ie
standen kon zet ten: normaal, groot en k lein . We
kregen voor ts de vouw f iets
en de mountainbike. Om de
f iets nog lichter te maken
ging men f rames fabr iceren
van aluminium . Er k wamen
racef ietsen die worden gemaakt van t itanium , een sup erlicht maar duur metaal .
Nederland werd een f ietsland in opt ima for ma . D at
werd mede be vorderd door
de uit v inding van de e-bike
met elekt romotor, ook wel
elekt r ische f iets genoemd .
D e e-bike is een f iets met
t rap ondersteuning . D e motor werkt alleen als je t rapt .
Opladen is een must, maar
dat k an v ia het stop contact
thuis . Fietsen met w ind tegen is geen probleem meer.
Na 2 0 0 jaar mogen we met
enige fantasie toch wel stellen dat de f iets een wereldwonder is .

Hoveniersbedrijf

P. Douma

voor vakkundig snoeiwerk en tuinonderhoud

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

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

Be d r ij v ig heid door Piet Pettinga

R a a d d e p l a at(s) door ©eel

Gratis thuisbezorging van uw wijntje

De allerlaatste Raad de plaat(s)

Kees Jan Kempenaar, bij zijn auto en voor zijn zaak Mitra Slijterij in Burgum (eigen foto)

Kees Jan Kempenaar, Julianalaan 43
alhier, is al zijn hele leven met drank
bezig en dit alles in de goede zin des
woords. Als bedrijfsleider werkte hij al
jaren in de Burgumer Slijterij en vanaf
2014 is hij eigenaar van Mitra Slijterij
Burgum aan De Markt 69 en om zich
wat vertrouwd te voelen heeft hij medewerkster Dieuwke Bloemhof vanuit
Buitenpost meegenomen. Niet alleen
is ze het zonnetje in de winkel (samen
met Durkje Kooy uit Burgum), maar ook
zij gaat na de werkdag weer terug naar
Buitenpost en kan net als Kees Jan zelf,
zo voor u de bestelling kosteloos meenemen en bij u aan de deur brengen,
waar vind je dit nog? Als u uw bestelling van maandag tot en met zater-

dag voor 18.00 uur plaatst, hebt u het
‘s-avonds in huis! Alleen Sinterklaas
en de Kerstman kunnen misschien aan
deze service tippen. Voor kerstpakketten, geschenkverpakkingen en relatiegeschenken hoeft u eventueel de deur
ook niet meer uit: U vraagt en Kempenaar draait. Tenslotte dient er zeker
nog te moeten worden vermeld, dat er
regelmatig proeverijen in de winkel in
Burgum plaatsvinden van bijv. nieuwe
soorten bier zoals” Kâld Kletske” en dat
u op de kerstmarkt van 10 december
a.s. in Bûtenpost opnieuw “Swietbek”
tegenkomt. Voor nadere informatie: zie
de advertentie in deze krant.

Hoe werkt de puzzel
Deze foto is gemaakt op een plek in Buitenpost. Weet u welke? Omschrijf duidelijk (voorwerp/
straat/nummer) waar dit plaatje is gemaakt.
Oplossen en inleveren
Schrijf de locatie en maak kans op een prijs ter waarde van € 10,-. Deze prijs wordt ter beschikking gesteld door De Binnenste Buiten Post. Oplossingen – bij voorkeur op een kaartje
– inleveren in de kopijbus bij The Readshop (Nijenstein 7) vóór vrijdag 9 december 2016
Oplossing Raad de plaats van juni 2016
De ‘Raad de plaat(s)’ van heeft 12 goede oplossingen opgeleverd. De foto was gemaakt op het
Ottenvangerspad, bij het tunneltje onder de Lauwersmeerweg door.
Winnaar: Foppe de Vries, Dr. Wumkesstraat 4.
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Veelomvattend plan voor renovatie en uitbreiding
van It Koartling

De ‘Húskeamer fan Bûtenpost’
begint op zondag 4 december

In sociaal-cultureel centrum It Koartling aan de Schoolstraat gebeurt van alles en voor iedereen. Van klaverjasclub tot netwerkcafé, van haken tot dansen, van inburgeringslessen tot repair café, van samen muziek maken
tot boekbespreking. Je kunt er ook gewoon een praatje
maken, met een kop koffie of thee erbij.

Het is zover! Op zondag 4 december start de ‘Húskeamer fan
Bûtenpost’. Het gaat hierbij om
het creëren van een levendige
ontmoetingsplek vóór en dóór alle
inwoners van Buitenpost. ‘n Gastvrije omgeving, waar iedereen van
harte welkom is.
Een uitnodigende plek om een
kopje koffie of thee te drinken, en
waar je op ongedwongen wijze
met anderen in gesprek kunt raken.
Een plek waar je eventueel óók een maaltijd kunt gebruikten. Want sámen
eten zorgt voor gezelligheid en maakt dat de gesprekken en contacten
vanzelf ontstaan.
De Húskeamer fan Bûtenpost is tevens de plek waar iedereen met een
klein netwerk, of die zich eenzaam of geïsoleerd voelt, op z’n gemak is.
De bezoekers wordt gevraagd (indien mogelijk) een handje te helpen waar
dat nodig is.
Dingen sámen doen is immers zoveel leuker. Bovendien raak je zo gaandeweg betrokken bij alles wat er gebeurt.

Door dit alles is It Koartling een levendige ontmoetingsplek vóór en dóór alle inwoners van Buitenpost. Alle activiteiten staan in het teken van ontmoeting, overbrugging
en verbinding. Leidend thema is: iedereen is welkom,
iedereen telt mee, iedereen doet mee – samen voor een
sterke mienskip!
Tekort aan ruimte.
Dit alles heeft ertoe geleid dat het gebouw It Koartling
momenteel intensief wordt gebruikt. Hoewel van iedereen flexibiliteit en inschikkelijkheid wordt gevraagd, is de
situatie echter zódanig, dat voor nieuwe initiatieven en
activiteiten vrijwel geen plaats meer is. Dit, terwijl er juist
sprake is van een sterke groei aan activiteiten en initiatieven.
Zo wil de organisatie graag permanente huisvesting bieden aan nieuwe ontwikkelingen, zoals aan ‘De Húskeamer fan Bûtenpost’, de multiculturele vrouwengroep Melange, activiteiten voor mensen met beperkingen in de
sociale (zelf-)redzaamheid en een participatieproject voor
mensen met een verstandelijke beperking.
Aanpassing en uitbreiding van de accommodatie zijn
daarom nodig, om aan de huidige ontwikkelingen ruimte
te kunnen geven, zonder bestaande activiteiten en toekomstige initiatieven tekort te doen.

Tekortkomingen.
Door het intensieve gebruik komen tevens de tekortkomingen van het gebouw nadrukkelijk naar voren. De
‘organische’ groei van het gebouw heeft niet altijd geresulteerd in de beste oplossing en een goede routing.
Aanpassing en renovatie van de accommodatie heeft
hierdoor een hoge prioriteit gekregen, evenals afstemming op de actuele wettelijke normen en verbetering
van de toegankelijkheid voor mensen met een fysieke
beperking.
Veelomvattend plan.
Daarom heeft het bestuur van It Koartling in november
een veelomvattend plan opgesteld. Daarin wordt voorgestelde om de noodzakelijke werkzaamheden bij voorkeur
gelijktijdig uit te voeren met die van het groot onderhoud,
die voor 2017 op de planning staan.
Verder zal (opnieuw) worden geprobeerd om een aantal
energiebesparende maatregelen te treffen. Dat is broodnodig, want in een groot deel van het gebouw ontbreken
namelijk voorzieningen als spouwmuurisolatie, dakisolatie en dubbele beglazing. De energiekosten vormen
daardoor een zeer grote en steeds groeiende post binnen de jaarlijkse huisvestingslasten. Energiebesparende
maatregelen kunnen resulteren in een vermindering van
het energieverbruik met 50% of méér. De realisering
van de daartoe noodzakelijke voorzieningen is tot dusver,
door gebrek aan financiële mogelijkheden, achterwege
gebleven.
Spannende weken.
Wat er moet gebeuren levert een tamelijk complex en
kostbaar plaatje op. Voor de realisering daarvan richt het
sociaal-cultureel centrum zijn blik op de gemeente, de
provincie en landelijke fondsen. Daarnaast kan de organisatie zèlf een aanzienlijk bedrag inbrengen en zal besparing op de kosten mogelijk zijn door ‘zelfwerkzaamheid’.
Vrijwilligerswerk dus.
De subsidieaanvragen gaan dezer dagen de deur uit of
zijn juist reeds verzonden. Dit betekent dat de komende
weken superspannend worden. De uitslag van dit alles
(die niet eerder dan in januari kan worden tegemoet gezien) zal bepalen of de renovatie en uitbreiding kunnen
doorgaan … of niet.

Verkiezingsprogramma’s en de positie van
de vrijwilliger
moet vrijwillige inzet worden gestimuleerd en voor iedereen mogelijk worden gemaakt. Er zijn bijvoorbeeld nog
steeds mensen die geen vrijwilligerswerk mogen doen.
Verkiezingsprogramma’s.
Het is dus van belang dat de programma’s van de verschillende politieke partijen op zijn minst een haak naar
vrijwilligerswerk bevatten. De partijen kunnen immers
vrijwilligerswerk stimuleren door drempels weg te nemen. Onder andere door regels te versoepelen voor
mensen die nu moeilijker vrijwilligerswerk kunnen doen
zoals mensen met een uitkering en asielzoekers.
Op 15 maart 2017 gaan we weer naar de stembus, om
een nieuwe regering voor ons land te kiezen. De inleidende beschietingen al begonnen. En ja … natuurlijk zijn
de verkiezingen belangrijk. Voor ons allemaal! Waarom?
Bijvoorbeeld omdat het daarbij óók over vrijwilligerswerk
gaat.
Vrijwilligerswerk.
Meer dan de helft van de Nederlanders doet vrijwilligerswerk. Vrijwilligerswerk is van grote waarde voor de binding in de samenleving en voor ieders persoonlijke ontwikkeling. Via vrijwilligerswerk kijken mensen naar elkaar
om, ontmoeten we anderen, leren we nieuwe dingen
en dragen we bij aan een betere samenleving. Daarom

Daarom ijvert de Vereniging NOV (Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk), waarbij ook sociaal-cultureel
centrum It Koartling is aangesloten, voor meer aandacht
vanuit de politiek voor het vrijwilligerswerk. Dat is hard
nodig, want het vrijwilligerswerk is volop in beweging.
Daarbij maakt de ‘traditionele’ vrijwilliger langzaam maar
zeker plaats voor anderen, met andere drijfveren en andere ambities. Dit is van invloed op alles en iedereen die op
vrijwillige inzet is aangewezen.
Gaat u voor de verkiezingen de programma’s van de politieke partijen doorlezen, kijk daarom ook eens naar welk
standpunt zij innemen ten opzichte van vrijwilligerswerk.
Wat ons betreft laat u het meewegen bij uw uiteindelijke
keuze.

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 maken? 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.

Wanneer en waar?
•zondag 4 december 2016 vanaf 15.00 uur
•woensdag 14 december 2016 vanaf 14.00 uur
•zondag 18 december 2016 vanaf 15.00 uur
•woensdag 28 december 2016 vanaf 14.00 uur
•woensdag 11 januari 2017 vanaf 14.00 uur
•zondag 15 januari 2017 vanaf 15.00 uur
•woensdag 25 januari 2017 vanaf 14.00 uur
Steeds in sociaal-cultureel centrum It Koartling, Schoolstraat 31.

Multiculturele vrouwengroep
Melange
Onder grote belangstelling begon 4 november 2016 begon in sociaal-cultureel centrum
It Koartling de multiculturele vrouwengroep
“Melange”: een gezellige plek waar vrouwen met verschillende achtergronden en
culturen elkaar wekelijks ontmoeten.
De deelnemers van “Melange” bepalen
zèlf welke activiteiten plaatsvinden. Dat
kunnen nuttige zaken zijn, maar ook plezierige. Denk hierbij aan naaien, kleding
verstellen, kledingreparatie en handwerken, samen formulieren invullen, cursussen en workshops, voor- lichting over
gezondheid, voeding en gezichtsverzorging, samen boodschappen doen of
wandelen, een leuke picknick, maar bijvoorbeeld óók samen koken, samen
eten of samen lezen.
Multiculturele vrouwengroep “Melange” komt iedere vrijdag van 10.00 tot
12.00 uur samen in sociaal-cultureel centrum It Koartling in Buitenpost. Je
bent van harte welkom!

Kijk voor meer activiteiten en informatie
op onze website: www.itkoartling.nl

Koken voor kanjers
Op woensdag 16 november is in sociaal-cultureel centrum It Koartling een
leuke en leerzame kookcursus gestart, speciaal voor mensen met een verstandelijke handicap. De cursus sluit aan bij de mogelijkheden en wensen van
de deelnemers.
Alles wat de deelnemers tijdens de kookcursus leren koken, kunnen ze later
thuis óók klaarmaken. Dat is heel handig met het oog op de naderende feestmaand. Om die reden is het onderwerp
van de cursus ‘de smaak van december’.
En … wat er tijdens de cursus wordt klaargemaakt, wordt ’s avonds door de deelnemers sámen gegeten. Gezellig!
De kookcursus bestaat uit vier bijeenkomsten. Er wordt ondertussen echter al
gedacht aan nieuwe cursussen voor mensen met beperkingen in de sociale (zelf-)
redzaamheid. Wil je daarover méér weten?
Stuur dan een e-mail naar kom-erbij@itkoartling.nl.
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2017: Jaar van de botanische tuinen in Nederland
Het jaar 2017 staat in het teken van botanische tuinen. 24
botanische tuinen bundelen hun krachten en werpen zich
op als botanic guardians: hoeders en poortwachters van
de biodiversiteit. In dit themajaar zijn er twee tentoonstellingen en een symposium en lanceren de botanische
tuinen een vernieuwde website en een nieuwe app: Hortus Chat. De Kruidhof, botanische tuin van Friesland, zet
vanaf 22 april 2017 een selectie van haar kroonjuwelen in
de schijnwerpers.

2017 Jaar van de botanische tuinen
Op de website www.botanischetuinen.nl zijn de gegevens van veel planten uit alle 24 tuinen nu zichtbaar
compleet met verhaal en beeld. Tijdens de tentoonstelling Kroonjuwelen, die opent op 22 april 2017, worden de
meest bijzondere, vreemde en met uitsterven bedreigde
soorten in de spotlight gezet. Met de nieuwe app Hortus

Chat kunnen bezoekers zelfs praten met deze planten
en zo het bijzondere verhaal van die plant ervaren met al
hun zintuigen. Bij De Kruidhof zullen er vanzelfsprekend
ook geneeskrachtige kruiden in de schijnwerpers worden gezet. De tuin heeft de grootste botanische collectie
geneeskrachtige kruiden van West Europa en wil het publiek graag op een interactieve wijze deelgenoot maken
van deze collectie. In het najaar kunnen bezoekers van de
tuinen genieten van De tuin als lab. Hierbij zal de nadruk
liggen op de communicatie van planten zelf. Met proefjes, experimenten en hulpmiddelen laten de tuinen zien
hoe planten bewegen, communiceren of in slaap vallen.

Tuin( b e) leven
november
Buitenpost “Poarte Nei de Noardlike Fryske Wâlden”

Hortus Botanic Guardians
In het jaar van de botanische tuinen introduceren de tuinen een nieuwe merk: Hortus Botanic Guardians. Hiermee maken de tuinen zich sterk voor bewustwording
rondom biodiversiteit. Tal van plantensoorten zijn de afgelopen decennia verdwenen of worden op dit moment
met uitsterven bedreigd. Planten die een belangrijke
schakel zijn in ons ecosysteem. Als schakel in die keten
hebben zij direct en indirect invloed op de kwaliteit van leven van mens en dier. De botanische tuinen kweken, onderhouden en beschermen een grote rijkdom aan planten en brengen het publiek met deze planten in contact.
Meer informatie.
Meer informatie vindt u op www.botanischetuinen.nl

Ut d e â l d e d o aze fa n d e K rite

Yn it winterskoft 1989/1990 spile it kritetoaniel it stik “Toe ju, doch ris wat” fan de ferneamde Amerikaanske toanielskriuwer Neil Simon
yn in Fryske oersetting fan Anne Tuinman (û.o. ûnderwizer yn Twizel en Oerterp en de heit fan Peter Tuinman.) It stik stie yn de Amerikaanske fersy (“Com, blow your horn”) jierrenlang yn de spotlights op Broadway. De Bûtenposter “crew” bestie út Lourens de Zee
(Alan Baker), Iteke Roosma (Peggy Evans), Andre de Zee (Buddy Baker), Joeke Dorhout (heit Baker), Sjoukje Wiersma (mem Baker), Jelly
van Dijk (Conny Dayton) en Aly Haytink (muoike Gussy). De regy wie yn hannen fan Claudia de Vries, Lokke Postma die de omballingen,
Stien Groenbroek rêde mei de grime en it dekor wie fan Gerryt Roosma, Lieuwe Paauw en Bennie Boorsma. Lûd en Ljocht: Tom van
Waarden en Gerryt Roosma.
Op de foto: Efter: Sjoukje Wiersma, Lourens de Zee, Jelly van Dyk, Joeke Dorhout en Iteke Roosma.
Foar: Lokke Postma, Claudia de Vries, Aly Haytink, Andre de Zee en Stien Groenbroek. (eigen foto)

Dave
Door

p a g i n a 19

Kaart van het nationale landschap Noordelijke Friese Wouden. (eigen foto)

Onlangs werd in het kader van de renovatie van het stationsgebied en
de het centrumplan van ons dorp de nieuwe spoorbrug in Buitenpost
geplaatst. De spoorbrug is misschien wel het meest herkenbare van al
die ontwikkelingen in Buitenpost. De brug lijkt een poort, misschien
wel dé poort naar het nationale landschap van de Noordelijke Friese
Wouden.
Vanaf de Groninger kant en vanaf het Noorden is het daadwerkelijke
de poort naar het Nationale Landschap. Het is een typerend landschap
met meestal zandgrond. Kenmerkend voor ons landschap zijn de houtsingels en de pingo ruïnes. Eigenlijk allemaal elementen die op De Kruidhof nog eens uitvergroot worden en worden verteld aan bezoekers.
Het is bijzonder om dit landschap te gaan lezen. Dat begint al bij het
stationsgebied. Het hoogste punt van Buitenpost is rondom het station. Dit is goed te zien op de perrons van het station. Richting Groningen loopt de rails naar beneden en ook richting Leeuwarden is te zien
dat de rails naar beneden lopen. De zandrug is in de laatste IJstijd door
stuifzand ontstaan. Wat rondom Buitenpost verder goed te zien is, zijn
de veenafgravingen in het zuiden van Buitenpost. Door de grote hoeveelheden afgegraven veen is er een geheel nieuw landschap ontstaan.
Het Miedenlandschap met die typische petgaten. Of beter, veenafgravingen. Pet komt van het woord peat. Peat is turf of veen. De elzensingels zijn aangelegd als vee-keringen en als landafscheiding. Dit is goed
te zien op kaartmateriaal. Het lezen van het landschap gaat in mijn beleving altijd samen met de cultuur van het landschap, waar is het voor
gebruikt, maar ook met de ecologische waarden van het landschap.
Wat leeft er? Wat groeit er? Kijk er eens naar en zie Buitenpost met de
letterlijke poort, de spoorbrug, als “Poarte Nei de Noardlike Fryske Wâlden”.
Ook rondom De Kruidhof wordt volop ontwikkeld. Zo komt er in 2017
nieuwe infrastructuur tussen “It Koartling” en Het IJstijdenmuseum.
We houden jullie hiervan natuurlijk graag op de hoogte.
Jan Willem Zwart

WINTERTOPPERS
bij Kapenga Wonen

WARM
& SFEERVOL

3,5-Zitsbank Praia, kan zowel in stof als in leder uitgevoerd worden. In diverse
maten. 3,5-zits 266 cm v.a. € 999,- | 3-zits 239 cm v.a. € 899,- | 2,5-zits 209 cm
v.a. € 799,- | 2-zits 169 cm € 699,-

Sierkussen

v.a. €

TV-Dressoir Grazia

€ 899,-

Eettafel Falster
v.a. €

599,-

10,

95

Eetkamerstoel Watch

€ 119,-

Bergkast Grazia

€ 1.099,-

Windlicht Petrol

€ 27,95

Alles voor uw slaapkamer

Klok Ø61 cm

€ 109,95

Franchetti
lavazwart hoogglans 390 cm

Bureaulamp

€ 69,-

Compleet met: koelkast, oven, vaatwasser
inductiekookplaat, afzuigkap,spoelbak en
werkblad.

€ 5.999,-

INHOUSE | SUPERKEUKENS | XOOON* | HENDERS & HAZEL | DROOMDOMEIN* | ZUIVER | STRESSLESS | LIPPE WONEN | RIVERDALE* | RIVIÈRA MAISON* | CARPE DIEM*
MONTÈL** | TOPFORM** | HAPPY LIVING | NORMA* | DE TOEKOMST | EASTBORN* | TEMPUR* | AUPING | VTWONEN** | BERT PLANTAGIE**
* niet verkrijgbaar in Leeuwarden / ** niet verkrijgbaar in Buitenpost

BUITENPOST: Voorstraat/Irenestraat, (0511) 54 44 44
LEEUWARDEN: Balthasar Bekkerwei 1, (058) 20 450 00

www.kapenga.nl

