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Net als vorig jaar in laatste nummer van het jaar een winterfoto uit de collectie van Hans Wartena die gemaakt is in het jaar 1915. Ditmaal de Mariakerk, toen nog
in de gedaante van ‘de âlde wite’ (de oude witte). Toentertijd liep de (bevroren) Buitenposter Vaart tot aan de kerk en ook nog, net zichtbaar, deels er oostwaarts
omheen. In de jaren ‘30 van de vorige eeuw werd het deel van de vaart tot aan de Beatrixstraat gedempt, in de jaren ‘70 gebeurde dit verder tot de huidige situatie.

Va n d e re d a c t i e
Oud en nieuw
Zijn we net goed en wel gewend
aan 2016 en dan moeten we ons
al weer voorbereiden op het nieuwe jaar(tal) 2017. Zolang we dat
kunnen doen, doen we nog steeds
mee en dat is positief. Als we terugkijken op het bijna afgelopen
jaar, dan kunnen we toch met
recht stellen dat er het een en ander in Buitenpost is gebeurd. Daar
kunnen we geen volledige opsomming van geven, maar enkele opvallende dingen zijn wel te noemen. De loopbrug bij het station
staat fier overeind en er schijnen
bijzondere afbeeldingen uit onze
gemeente in verwerkt te zijn. Die
zullen we volgend jaar van dichtbij kunnen bekijken. Hoe het stationsgebied er in werkelijkheid
komt uit te zien, tekent zich al
aardig duidelijk af. De Jeltingalaan ziet er zonder bomen heel
anders uit. Dat is echt even wennen. In de meeste huizen zal het
lichter geworden zijn. Aan de reconstructie van die straat wordt
nu hard gewerkt en ook het resultaat hiervan zullen we volgend
jaar kunnen aanschouwen. Poiesz-supermarkt krijgt ook meer
en meer gestalte en wie weet gaat
de nieuwe winkel nog dit jaar
open. Verder zijn we benieuwd
hoe de plannen zich ontwikkelen
rond It Koartling, de Kruidhof en
het IJstijdenmuseum. Vindt er
een koppeling plaats om tot een
soort geheel te komen? Wat ons
ook nieuwsgierig houdt, is de verdere uitwerking van ideeën voor
het (winkel-)centrum. Wij wensen
u, hoe uw omstandigheden ook
zijn, zo goed mogelijke Kerstdagen toe, een waardige jaarwisseling en een gelukkig(er) 2017.

Extra sneltrein Groningen-Leeuwarden
Dat de economie weer aantrekt
is de laatste jaren goed zichtbaar
op het stationsplein. Het aantal reizigers in de treinen en de
bussen neemt voortdurend toe
en perrons raken steeds voller.
Het heeft er al toe geleid dat nu
gewerkt wordt aan betere voorzieningen bij het station zoals
meer parkeerruimte en de voetgangersbrug. Om het groeiend
aantal reizigers goed te kunnen
blijven vervoeren wordt ook de
dienstregeling uitgebreid. Binnen enkele jaren zullen er extra
sneltreinen rijden tussen Leeuwarden en Groningen. Deze
stoppen echter niet in Buitenpost maar in Feanwâlden. Het
heeft wel gevolgen voor ons
dorp. Op 7 december werd in het
gemeentehuis daarover informatie gegeven.
Momenteel rijden er tussen Groningen en Leeuwarden per uur
twee stoptreinen en één sneltrein.
Deze kunnen het groeiend aantal
reizigers in de spits niet meer aan.
Daarom komt er in de spits, per
richting, één extra sneltrein bij die
de stoptreinen zal ontlasten. Om
die extra sneltrein te kunnen laten rijden op het spoor én binnen
de dienstregeling, past ProRail het
spoor aan.
Aanpassingen
Op sommige plekken tussen
Leeuwarden en Groningen wordt
het spoor verdubbeld en gaan de
treinen sneller rijden. Ook komen
er aanpassingen bij verschillende
stations en overwegen. De werkzaamheden beginnen zodra de zogenaamde Trajectnota en de Milieu
Effect Rapportage zijn vastgesteld.
Het ontwerp ligt nu ter inzage en
er is inspraak mogelijk. Volgens de

plannen gaan de extra sneltreinen
eind 2020 rijden.
Consequenties voor Buitenpost
Een belangrijk gevolg is een nieuwe situatie voor ons dorp mèt enig
risico. In de spits komen er per uur
twee treinen bij die hier nièt stoppen. Met een snelheid van ruim
100 kilometer per uur zullen deze
sneltreinen de overweg tussen
Stationsstraat en Jeltingalaan en
de perrons passeren. Omwonenden van de overweg hebben hun
zorg al uitgesproken. Zij zien bijna
dagelijks de fietsers en voetgangers die nèt wel maar ook nèt niet
de sluitende overgangsbomen weten te halen. Blijkbaar erop vertrouwend dat er altijd voldoende tijd is
om de bij het station remmende
of optrekkende trein te snel af te
zijn. Die aanname is met de komst
van de extra sneltrein gevaarvoller geworden. Daarnaast zorgt de
snelheid van de trein voor meer
geluidshinder.
Maatregelen
Deskundigen hebben door middel van berekeningen de plekken
bepaald waar in de omgeving van
Buitenpost de geluidsnorm overschreden zal worden. Het gaat om
enkele plekken waar huizen redelijk
dicht op het spoor staan. Het gaat
dan om de omgeving van de Kruidhof, bij het station en in het Oost.
Door toepassing van op de rails gemonteerde raildempers en enkele
te plaatsen geluidsschermen hoopt
men overlast te voorkomen. Ook
zal worden geprobeerd om door
het geven van gerichte informatie
op bijvoorbeeld de scholen en door
betere signalering de risico’s op
de overwegen beperkt te houden.
Meer informatie kunt u vinden op:
www.prorail.nl/projecten.

Wijlijn werkt aan een sociale app
voor Buitenpost
Als reactie op de kanteling in de
zorg werd begin 2016 zorginitiatief WijLijn in ons dorp actief. Het
meest recente plan van de groep
is de Socie, een app voor telefoon en tablet, bedoeld voor het
Buitenposter gemeenschapsleven. Begin volgend jaar moet
deze gebruiksklaar worden.
Toen PBB in het voorjaar van 2015
een oproep deed om kwartiermakers te vinden voor een eventueel
op te richten zorgcoöperatie, reageerden drie inwoners van Buitenpost. Bij de kennismakingsgesprekken bleek dat zij, Jan P. Klapwijk, Suzan Bosch en Jan van der
Wal, een eigen kijk hadden op wat
er aan nieuwe zorgverlening nodig
is. PBB besloot daarop opnieuw op
zoek te gaan naar kwartiermakers
die zich meer bij de oorspronkelijke opzet konden vinden. Maar het
drietal besloot verder te gaan met
hun eigen ideeën en richtte stichting WijLijn op. In het afgelopen
jaar organiseerden zij ondermeer
een bakfestijn in Haersmahiem en
een boekfestijn in de bibliotheek.
Een app voor ons dorp
Op enkele plaatsen in ons land
wordt al geëxperimenteerd met
nieuwe vormen van informatievoorziening door gebruikmaking
van tablet en mobiele telefoon.
Ook binnen WijLijn was daarvoor
interesse. Enige tijd geleden kwamen ze in contact met een bouwer
van apps voor mobiele apparaten.
In het gesprek dat volgde groeide
de interesse verder. Door een app
te maken die de voortdurend vernieuwde inhoud van een aantal geselecteerde Facebook-pagina’s zou
volgen en weergeven, zou veel ge-

concentreerde informatie
via een app
aangeboden
kunnen worden. Een idee dat verder uitgewerkt werd en binnenkort
ook wordt uitgeprobeerd.
De praktische uitwerking
Aan het gebruik van de app zijn
uiteraard kosten verbonden. Met
wie en hoe deze verrekend kunnen worden is nog de vraag. Trekker van het plan Jan Klapwijk zegt
daarover: “Er moet nog het een en
ander uitgedacht worden, maar we
zijn zo ver dat we in januari de app
in een kleine groep kunnen presenteren. We hopen dat niet lang daarna de app ook publiek aangeboden
kan worden”. Wij kijken met veel
belangstelling er naar uit. Bent u
geïnteresseerd in Socie? Dan kunt
u contact opnemen met WijLijn op
e-mail:
jan.p.klapwijk@outlook.com
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De Opstap zoekt maatjes

Activiteiten bij Art-it-is

De Opstap is het maatjesproject in Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel
waarbij meedoen centraal staat. Soms is het moeilijk om zelfstandig mee
te doen in de samenleving. Bijvoorbeeld omdat je een lichamelijke beperking hebt of wanneer je door omstandigheden in een sociaal isolement
terecht bent gekomen. Maar ook als mantelzorger kun je soms geen tijd
voor jezelf vrijmaken, terwijl je dat juist erg nodig hebt. Wanneer het je niet
lukt om in je eigen omgeving iemand te vinden die je hierbij kan helpen,
kun je samen met De Opstap op zoek naar een maatje. Een maatje kan
dienen als mantelzorgvervanging, kan een luisterend oor voor je zijn en je
helpen bij het aangaan van (nieuwe) sociale contacten en activiteiten. Als
vrijwilliger word je in principe één jaar aan iemand gekoppeld. Na dat jaar
moet er een pad zijn vrij gemaakt waardoor je het weer op eigen houtje
kunt.

Sinds 1 december is de deur van Art-it-is,
Kuipersweg 2A, met grotere regelmaat
open. De eerste activiteiten hebben al
plaatsgevonden en meer is in aantocht.
Op 10 december stond de deur wagenwijd open voor de schrijfmarathon van
Amnesty International. Een groot aantal
mensen vond de weg en is komen schrijven om gewetensgevangenen vrij te
krijgen en hen via een groet een hart onder de riem te steken. Het is een van de
wereldverbeterende activiteiten die Artit-is graag alle ruimte geeft.

Vrijwilligers gezocht
Om goede koppelingen te kunnen maken, is De Opstap op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten voor een ander en iemand een ‘opstap’
willen bieden naar het moment dat ze het weer zelf kunnen doen. Als maa
tje ondersteun je volwassen inwoners met een klein netwerk die weer
mee willen doen in de maatschappij. Je sluit aan bij de wensen van de
cliënt en stimuleert en activeert hem/haar om te werken aan de gestelde
doelen. Met behulp van het maatje kan er een bijdrage worden geleverd
aan het: uitbreiden van het sociaal netwerk, ondersteunen/leiden naar
sociale activiteiten, even ‘vrij kunnen nemen’ van de mantelzorger en op
orde brengen van de administratie. Functie-eisen zijn: je kunt de cliënt als
gelijkwaardig persoon tegemoet treden, je bent betrouwbaar, je kunt goed
luisteren en je beschikt over goede communicatievaardigheden, je kunt
iemand stimuleren en activeren en je bent bereid een Verklaring Omtrent
Gedrag aan te vragen. Benodigd is dat je minimaal 1x per 2 weken een
dagdeel beschikbaar bent om de cliënt thuis te bezoeken in een een-opeen situatie. Als vrijwilliger verricht je geen verpleegkundige zorg en doe je
geen huishoudelijk werk. Tijdens je werkzaamheden ben je WA-verzekerd.

Hoofdaccent van wat er mogelijk is in het
pand ligt echter bij creativiteit. Zowel voor
Kunst met een hoofdletter, als de kunstzinnige uitingen van wie plezier heeft in
creatief bezig zijn. Voor kinderen vanaf groep 3 is er de mogelijkheid om
op maandagmiddag en/of woensdagmiddag creatieve dingen te komen
doen en ook nog iets te leren op dat gebied. Verder komen er workshops
en cursussen. Voor alle leeftijden. Voor mensen met veel of met weinig
ervaring. Kom langs het pand voor het actuele aanbod, of kijk op Facebook
bij: www.facebook.com/artitisbuitenpost
Wilt u bijdragen aan het in stand houden van Art-it-is? Dan kunt u sponsor of donateur worden van de Stichting ‘Vrienden van Art-it-is’. Details
worden binnenkort bekendgemaakt, informatie kunt u in het pand krijgen.

Denk jij dat je geschikt bent als maatje, neem dan contact met ons op!
Mail naar opstap@kearn.nl of bel met 0511 46 78 08.
Meer informatie kun je vinden op www.kearn.nl/opstap

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 samen 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,
22 december a.s. We komen dan vanaf 19.45 uur samen in dit kerkje aan
de Julianalaan 12A. 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! Trudy Nicolai, Sonja Witterholt en Karin van IJsseldijk

Namens Art-it-is, Klaske van der Weide.

Indoor Kinderevenement PKN-kerk
Net zoals voorgaande jaren organiseert de diaconie van de PKN kerk weer
een spelinstuif. In de kerstvakantie lekker een middag springen, klimmen
en klauteren. Dit jaar is het op donderdag 29 december van 11.00-15.00
uur in sporthal de Houtmoune. Het
is leuk voor kinderen tot ongeveer
11 jaar. De entree bedraagt 5 euro.
De ouders/begeleiders mogen
gratis naar binnen, maar dienen wel
aanwezig te blijven. In de zaal is
extra toezicht door de organisatie.
Koffie, thee, snoep en broodjes zijn
te koop. Het geld dat we aan het
eind van de dag overhouden, willen
we schenken aan het project van
IJM. Dit is een project waar we
samen met de andere kerken in
Buitenpost het komende jaar actie
voor voeren.
Dus zet het in de agenda,. Vraag de buurkinderen, neefjes en nichtjes,
vriendjes en vriendinnen mee! Wij vinden het gezellig als je komt….

Ophaalactie
kerstbomen
Net als vorig jaar houden wij in Buitenpost de kerstboom-ophaalactie.
En ook dit jaar komt de opbrengst
weer volledig ten goede aan Chr.
Kinderherstellingsoord Siloam op
Curacao. Ook Hoveniersbedrijf
Douma op het West geeft ieder
jaar de opbrengst van de door hen
verkochte kerstbomen aan Siloam.
Kinderherstellingsoord Siloam is
een kinderhuis waar zieke kinderen wonen. Deze kinderen kunnen
niet meer verzorgd worden door
hun ouders, omdat die om diverse redenen (tijdelijk) niet voor hun
eigen kinderen kunnen zorgen. Er
is ook opvang voor terminaal zieke
kinderen die in het ziekenhuis opgegeven zijn en kinderen die een
langdurige behandeling in het ziekenhuis nodig hebben. Meer informatie is te vinden op:
http://www.siloamvillage.org.
Wilt u uw kerstboom op laten halen, laat het ons dan weten. De
kerstbomen worden dan op zaterdag 7 januari door ons opgehaald.
Jella en Bert Kingma, facebook:
Kerstbomenactie Buitenpost
e-mail kerstbomenactiebuitenpost@gmail.com
telefoon (0511)-544183

Opbrengst
MS-collecte
De landelijke collecteweek van het
Nationaal MS Fonds in november
was ook dit jaar een groot succes!
In de gemeente Achtkarspelen is
een mooi bedrag van € 5016,67
opgehaald.
Het Nationaal MS Fonds bedankt
alle gevers voor hun bijdrage
en alle collectanten en collectecoördinatoren voor hun inzet. Zij
zijn ook dit jaar weer door weer en
wind op pad gegaan om zich sterk
te maken tegen MS.

Expositie in Medisch Centrum
In de expositieruimte in het Medisch Centrum wordt deze maanden kunst
van de Buitenposter Harry Velvis tentoongesteld.
Velvis, 20 jaar geleden begonnen met
tekenen en schilderen houdt zich tegenwoordig bezig met schilderen,
grafiek en ruimtelijk werk. Daarin
vindt het zoeken naar vorm, sfeer en
karakter en het verbeelden van zijn
geloof een plaats.
Zijn werk gaat o.a. over landschappen
en vogels, zoals te zien zijn, de waddengezichten, de Buitenposter vaart
en de gestileerde kluten op het wad.
Hij maakt gebruik van diverse technieken, zoals olieverf, acryl op doek
of plaat, lino-snedes en grafische
technieken op metaal. De 3- dimensionale steltkluut op verkoperd en geëtst staal bij de ingang is daarvan een
mooi voorbeeld. Deze expositie is te bekijken tot februari 2017.

Terugblik Charles Dickens Kerstmarkt
Op vrijdag 9 december werd de
Charles Dickens Kerstmarkt om
19.00 uur symbolisch geopend
door Reiny Kas van OBS De Mienskip. In haar toespraak sprak ze lovende woorden richting de organisatie. Ook stond ze stil bij het feit
dat kerst een tijd is van terugblikken naar wat geweest is en vooruitkijken naar de tijd die komen
gaat. Na de woorden ‘Een lichtje
is sterker dan alle duisternis’ werd
de kerstboom in het licht gezet. Nadat de lichtjes in de boom ontstoken werden, zongen de leerlingen
een speciale versie van het kerstlied Feliz Navidad en werden de
kerstwensen van de leerlingen van
De Mienskip, De Fontein en De
Lichtbron in de boom gehangen.
Brassband Concordia was deze
avond ook aanwezig en liet het
publiek genieten van de prachtige kerstliederen die ten gehore

werden gebracht. Op zaterdag 10
december ging de kerstmarkt om
14.00 uur van start en konden vele
duizenden bezoekers bij zo’n 100
kramen terecht voor onder andere
kerstdecoraties- en bloemstukken,
woonaccessoires, brocante, sieraden, tassen, zelfgemaakte producten en andere cadeauartikelen.
Daarnaast kon het publiek een kijkje nemen bij oude ambachten zoals
Fries houtsnijwerk en aardewerk,
vlechten met wilgentenen, glas in
lood en edelsmeden.
De koren in de Mariakerk en de
muzikanten in de voormalige Aldi
en de muziek-/koffietent konden
ook rekenen op veel belangstelling
van het publiek. Voor de jeugd was
er een ijsbaantje geplaatst en werden er vele rondjes (soms samen
met de kerstman) geschaatst. De
levende kerststal met Jozef, Maria,

kindeke Jezus, de drie koningen,
de herder en ezel Max was de hele
dag aanwezig.
De organisatie heeft veel blije
gezichten gezien en veel positieve reacties ontvangen. Dat alles
maakt dat we met z’n allen terug
kunnen kijken op een zeer geslaagde kerstmarkt. Via de foto’s die op
onze Facebook-pagina Kerstmarkt
Buitenpost staan kunt u nog even
nagenieten.
Tenslotte willen we via deze weg
alle vrijwilligers nogmaals bedanken voor hun geweldige inzet en de
sponsoren voor hun bijdragen. Wij
wensen u allen fijne feestdagen en
een goed 2017 toe. Wij hopen u in
goede gezondheid op 9 december
2017 weer te mogen begroeten.
Organisatie Kerstmarkt Buitenpost
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Kroegconcert
Johan Timersma

Al gelezen?
> Stichting Woningbouw Achtkarspelen
moet de komende jaren sociale huurwoningen voor een brede doelgroep beschikbaar
houden. Als er nieuwe huizen gebouwd
worden, mogen deze niet te hoge huurprijzen hebben en moet er gebouwd worden
voor zorgbehoevenden en senioren. Dit hebben de woningbouwstichting, de gemeente
Achtkarspelen en huurdersorganisatie Stichting Contactraad SWA afgesproken.
> Dinsdag 6 december hebben 23 docenten
uit China een werkbezoek gebracht aan het
VMBO-groen van het Nordwin College. Zij
maakten daar kennis met de schoolcultuur
en de manier van lesgeven. De school heeft
contacten met een flink aantal scholen in het
buitenland, waaronder een school in Guangzhou, een plaats in Zuid-China.
> Slechts twee kunstgrasvelden in Friesland
maken deel uit van het landelijk onderzoek
naar de eventuele gevaren voor de gezondheid van rubbergranulaat. Het Rijksinstituut
voor Volksgezondheid en Milieu nam vorige
maand monsters op een kunstgrasveld in
Leeuwarden en bij korfbalvereniging Flamingo’s in ons dorp. De kunstgrasvelden op
sportpark De Swadde zijn gesloten sinds
de berichtgeving over de mogelijke gevaren. De monsters zijn nu in het laboratorium
voor analyse. Het onderzoek moet voor 31
december klaar zijn.
> De gemeenteraad Achtkarspelen heeft
tijdens een openbare vergadering op 8
december de notitie ‘ Extra huisvesting vergunninghouders’ besproken. In deze notie
staat beschreven hoe het college gemeentebreed extra woonruimte wil realiseren voor
vluchtelingen die een verblijfsvergunning
hebben. Het college streeft ernaar om eind
2018 extra woonruimte te hebben gerealiseerd voor circa 100 nieuwe inwoners.
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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 nummers uit de
vorige eeuw afgewisseld door 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.

Achmea Culpa – Kredyt
Nei Kataris, Kredo en Krimp op’e nij in Frysktalige teatersfoarstelling mei it
twatal Anke Bijlsma en Gerrit Haakma. Kredyt is lykas de 3 oare foarstellingen skreaun troch Gerrit Breteler. De regy is fan Rients Gratema. Yn dizze
kroechteaterfoarstelling komt it publyk wer yn de kunde mei de wol hiel
ûngewoane en dêrtroch bysûndere klanten en gasten fan Kafee De Bûnte
Bok en har kastleinsechtpear. Mei in soad humor, selsspot, tragyk en in it
nedige moralisme wurdt de hjoeddeiske maatskippij wer oerdúdlik ûnder
in fergrutglês lein.
Tongersdeitejûn 9 febrewaris 2017; oanfang 20.00 oere / lokaasje: Kafe
The Point; foarferkeap: € 16,00 / Oan de seal: € 17,00

Tsjochkonsert – Dixie Doodle en Grytz & Grize
Het zuiden van de USA is een smeltkroes van volken en culturen. Deze
regio, bekend als Dixie, is de bakermat van vele muziekstijlen zoals blues,
jazz, country, cajun en bluegrass. Dixie Doodle is een collectief muzikanten die een passie voor deze muziek deelt. Zij kiezen voor het akoestische
repertoire; swingend gespeeld en met scherpe samenzang. Traditionals,
eigen werk en songs van Amerikaanse grootheden worden met een aanstekelijk enthousiasme gebracht.
Sûnt harren debút, 23 maaie 2010, hat it duo Grytz en Grize net stil sitten.
Mei harren ûnderwilens grutte repertoire fan Ingelske hits fan de jierren 60
oant no binne se wykliks te finen op feesten en partijen. De formule fan de
jonge sjongeres Grytsje dy’t begelaat wurdt troch de “âlde” rocker Douwe
blykt net sûnder súkses.
Sneintemiddei 5 maart 2017; oanfang 15.30 oere / Interieurcafe Pilat &
Pilat Twizel; Foarferkeap: € 6,50 / Oan de seal: € 7,50
Voorverkoop: Dropshop Liquerice Buitenpost;
info: www.maskelynbuitenpost.nl; telefoon: 0511 541444

Al myn Soannen yn 1973 en 2017
Fierderop yn dit blêd in prachtige foto mei in ferhaal oer it stik “Edwina
Black Silliger”, spile op 13 maart 1971. Twa jier letter, 24 febrewaris 1973,
alwer in bysûndere foarstelling: ‘Al myn soannen’ fan Arthur Millar yn in
Fryske bewurking fan Pyt de Zee. Yn it kranteferslach fan ’73 sprekt de
sjoernalist fan de Kollumer oer in grôtfolle efterseal yn Hotel Klamer. Der
wie sa’n soad flecht op de koai dat der kwaliks plak foar elk wie. In oar
bysûnder feit wie dat haadrolspiler Aan de Jong syn stim kwyt wie en
net spylje koe. Pyt van der Zee, regy, naam de rol oer en spile Joe Keller.
Yn maart 2017, 44 jier lettter, op’e nij ‘Al myn Soannen’. It stik is foar dizze
foarstelling spesjaal bewurke/oerset troch Dictus Benedictus, dit neffens
de Nederlânske oersetting fan Marcel Otten. No fansels gjin Aan de Jong,
mar Lourens de Zee yn de haadrol. Tige nijsgjirrich om ek efkes de oare
spilers fan doe te neamen mei de spilers fan no. Jitske Dijkstra – Jildou
Hoitsma, Foppe de Vries - Reinold Paauw, Anna Bergsma – Frouke Holtrop, Piet Tykstra – Dictus Benedictus, Doreen Kolthof – Wiesje Kloosterman, Cees Folkertsma – Arnold Jan Ruisch, Joeke Dorhout – Remco de
Poel en Froukje Jongsma – Amarens de Vries. Yn it krantestik komme wy
lykwols Bert, buorjonkje, net tsjin. De fraach is: “Die Bert wol mei?”. Op
4 en 11 maart yn alle gefallen wol. Dizze prachtige rol wurdt om bar spile
troch Milan Dijkstra en Eldert Paauw. De regy is fan Bûtenposter èn Kriteman Henk Roskammer, hy docht syn regy-eksamen mei dit oangripende
stik. Yn it argyf fan de Krite binne wy spitigernôch gjin foto’s tsjinkaam fan
de foarstelling fan 1973. At se der wol binne... lit it ús witte, fryskekritebutenpost@hotmail.nl

Oliebollenactie voor Bulgarije
Evenals voorgaande jaren komen ook dit jaar op oudejaarsdag 31 december vrijwilligers namens de christelijke stichting Buitenpost-Bulgarije bij
u langs om u oliebollen te verkopen. De opbrengst zal worden gebruikt
om de leefomstandigheden van de bewoners van wees-, bejaarden- en
verpleegtehuizen in Berkovitsa en omgeving te verbeteren. Alhoewel ook
vele Nederlanders de gevolgen van de crisis ervaren is de situatie in oost
Europa nog vele malen erger. Jongeren trekken massaal weg en ouderen,
zieken en gehandicapten worden aan hun lot overgelaten. Hulp blijft dus
dringend nodig dus… steun ons en koop onze overheerlijke oliebollen.
Om de prijs hoeft u het niet te laten 10 oliebollen met suiker voor € 5,00.
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PBB Van de bestuurstafel...
December 2016
Al weer de laatste vergadering van het jaar. Ik weet niet hoe het u vergaat,
maar de tijd lijkt steeds sneller te gaan. Soms is het goed om eens terug
te kijken en ook -misschien vooral – te bekijken of we het als bestuur van
PBB goed hebben gedaan. Meestal nemen we er geen tijd voor en doen
we mee met de waan van de dag, dat wil zeggen wat er op onze agenda
staat. Ik moet eerlijk toegeven dat we deze laatste vergadering er niet aan
toegekomen zijn. Wel hebben we afgesproken om op onze eerste vergadering van 2017 uitgebreid over onze rol voor en namens de bewoners van
Buitenpost van gedachten te wisselen. De gemeente heeft het initiatief
genomen om met alle plaatselijke belangen van Achtkarspelen te spreken
over dit onderwerp. Met de nieuwe wetgeving, waarin steeds meer ruimte
komt voor participatie van de bevolking en er steeds minder van bovenaf
wordt geregeld, is het goed om de positie van de plaatselijke belangen in
dit proces mee te nemen. Een bestuurslid is bij het overleg met de gemeente aanwezig geweest en zal de input verschaffen voor ons gesprek op de
vergadering in januari.
Deze vergadering hadden we voor de tweede keer Bruisend Buitenpost
uitgenodigd om ons bij te praten. En al weer zijn ze, zonder afmelding,
niet verschenen. Jammer. Er waren plannen gemaakt door Bruisend Buitenpost, Plaatselijk belang heeft er geld in gestoken om deze te verwezenlijken, maar een verantwoording van de activiteiten heeft nog niet
plaatsgevonden. Het gesprek zal nog een keer plaats moeten vinden,
maar een uitnodiging zit er voorlopig niet in.
We hadden een toehoorder op onze vergadering die ons via de email allerlei punten aandroeg, om ons over te buigen. We waren enthousiast
over zijn inbreng en hebben hem uitgenodigd om een keer de vergadering
mee te maken. Ondanks dat hij de vergadering interessant vond, heeft
hij jammer genoeg niet besloten om ons bestuur te versterken. Dat geldt
natuurlijk ook voor andere inwoners: jong gezin, drukke werkzaamheden,
te weinig tijd. Daarom nog maar eens een uitnodiging: ook al kunt u niet
deelnemen aan onze vergaderingen of bestuur, graag horen we wel via
brief of email uw vragen, zorgen of opmerkingen over Buitenpost.
Voor het zwerfvuilproject hebben zich twee verenigingen aangemeld, de
volleybalvereniging en de tennisvereniging. Nogmaals dus een oproep
voor verenigingen, scholen, kerken of andere organisaties om zich aan
te melden bij onze penningmeester, hbergervoet@icloud.com. U kunt de
clubkas spekken en het dorp ziet er weer verzorgd uit.
Tot slot wens ik u allen, namens het bestuur van PBB, plezierige feestdagen toe en een goed jaarwisseling.
Namens het bestuur van PBB, Marianne Rigter

Situatie zwembad de Kûpe
stemt PBB bezorgd
Het kan geen krantlezende Buitenposter in de afgelopen week zijn ontgaan dat er op dit moment problemen zijn in zwembad De Kûpe. Plaatsten wij in het novembernummer nog een optimistisch artikel over de toekomstplannen voor de zwemvoorziening, nu lijken de kaarten heel anders
op tafel te liggen. Niet alleen is de goede verhouding tussen bestuur en
personeel verstoord, ook de gemeente lijkt een weinig hoopgevende houding aan te nemen.
Toen drie jaar geleden de werkgroep Red De Kûpe een reddingsplan voor
vijf jaar neer wist te leggen leek in ieder geval voor die periode het voortbestaan van het bad verzekerd. De toezegging van ruim 160.000 euro subsidie per jaar van Achtkarspelen, in combinatie met een bezuinigingsoperatie en een warmtekoppeling met Essentra maakten dit mogelijk. Het
plan voorzag wel dat binnen een termijn van enkele jaren een nieuw bad
noodzakelijk zou worden. Het bestuur zegde toe hier plannen voor te maken maar dat de uitwerking niet eenvoudig zou zijn stond van te voren al
vast. Een nieuw bad kost in zijn eenvoudigste vorm rond de vijf miljoen
euro. En de opgave om daarbij met een sluitende exploitatie te maken is
een duivels karwei. Dat is ook gebleken. Niet in het minst omdat de klus
gedragen moet worden door vrijwilligers met uiteenlopende visies en er
grote belangen en bedragen op het spel staan.
Het is bijna een gegeven dat een overdekt recreatie- en leszwembad in
de huidige tijd niet meer rendabel te krijgen is. De vele zwembaden in
de regio die in de afgelopen jaren de deuren hebben moeten sluiten zijn
daarvan een bewijs. De gemeente speelt in de toekomst van De Kûpe
onvermijdelijk een belangrijke rol. Zij is nog steeds eigenaar van het bad
en kan bepalen wie ermee verder mag. Daarnaast is ze onmisbaar bij het
rondkrijgen van de financiering voor een nieuw bad. Op zijn minst zal de
gemeente garant moeten staan bij het aangaan voor de benodigde leningen. Daarnaast heeft Achtkarspelen in het meest recente coalitieakkoord
aangegeven dat zij veel belang hecht aan het bestaan van zowel het openluchtbad in Surhuisterveen als De Kûpe in ons dorp. Het bad in Surhuisterveen, met een openingsduur van een half jaar per seizoen, krijgt al ruim
80.000 euro steun per jaar van de gemeente. Het zou daarom in de lijn der
redelijkheid te verwachten zijn dat de Kûpe die het hele jaar geopend is,
een navenante subsidie zou mogen verwachten. De eerste tekenen lijken
er echter op te wijzen dat die aanname voor het gemeentebestuur helemaal niet vanzelfsprekend is. De gemeente Achtkarspelen heeft het verdere lot van het bad in handen. De gemeenteraad zal nu moeten spreken
en besluiten. En snelle duidelijkheid is nodig wil het imago van de Kûpe
geen verdere schade oplopen en het vertrouwen van klanten verliezen.
Plaatselijk Belang heeft altijd gewezen op de grote waarde van het zwembad, niet alleen voor ons dorp maar ook voor de hele gemeente en zelfs
de regio. Verlies van het bad zou een grote aderlating zijn voor de hele
gemeente. Niet alleen omdat leren zwemmen een onmisbare vaardigheid
in Nederland is en ook niet eens vanwege het gegeven dat zwemmen een
fijne en gezonde bezigheid is. Ook de leefbaarheid in dorp èn van onze
gemeente zou in de ogen van PBB veel schade oplopen. PBB hoopt op
wijs handelen van alle partijen: bestuur, personeel, vrijwilligers en verdere
bij het bad betrokkenen en niet in het minst de gemeente Achtkarspelen.

Vergeet u niet uw Kerstproducten
aan ons door te geven?
Uiterlijk voor donderdag 22 december
doorgeven, dan dan bent u verzekerd
van uw producten
Kerkstraat 24

Tel. 0511 540004

Volg ons ook op facebook
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“We willen dienstbaar zijn aan de mensen”
door Nelleke Kemps-Stam

Jan Kempenaar zorgt voor de laatste rustplaats

December is behalve een feestmaand ook een maand van bezinning. In veel kerken is het de gewoonte om op de laatste zondag
van het kerkelijk jaar de overledenen van het afgelopen jaar te
herdenken. Op de begraafplaats aan de Jeltingalaan vindt op 24
december voor de tweede keer een lichtjesavond plaats. Tijdens
deze herdenkingsbijeenkomst kunnen nabestaanden bij het graf
van een dierbare een lichtje branden en een roos neerleggen. Zo’n
gebeuren bepaalt je ook bij je eigen sterven. Als beheerder van de
begraafplaats heeft Jan Kempenaar het hele jaar met teraardebestellingen te maken.

De mensen van voorbij
wij noemen ze hier samen.
De mensen van voorbij
wij noemen ze bij namen.
Zo vlinderen zij binnen
in woorden en in zinnen
en zijn wij even bij elkaar
aan ‘t einde van het jaar.
(uit: De mensen van voorbij/Hanna Lam)
Liefdewerk
Jan werd in 1992 gevraagd om
beheerder van de begraafplaatsen
te worden. “De flexibele werkuren
als uitvoerder in de bouw en later
bij Houtbouw It Paradyske kon ik
mooi combineren met het werk op
de begraafplaats”, zegt Jan die inmiddels met pensioen is. Hoewel
je Jan tijdens een begrafenis niet
op de begraafplaats vindt, begint
een begrafenis wel met hem. “Als
er iemand komt te overlijden, word
ik meteen gebeld om een graf uit
te zetten of een graf te verkopen.
Als iemand bijvoorbeeld verongelukt is, ga ik met de nabestaanden
een plek uitzoeken. Het is heel
dankbaar werk. Je staat dichtbij de
mensen. Verder zie ik erop toe dat
de begraafplaats netjes onderhouden wordt. “
Jan is in dienst bij de Stichting Beheer Begraafplaatsen. Zijn vrouw
Baukje is zowel penningmeester
bij de Stichting als bij de Uitvaartvereniging Buitenpost die vroeger
één waren. Hun zoon Kees Jan
is drager. “Hij zag als jongetje al
dat er vanuit het crematorium in
Goutum een urn in huis werd afgeleverd die naar het baarhuisje
gebracht moest worden. Maar we
zijn zeker geen familiebedrijf. Ieder
krijgt een vergoeding die vastgelegd is door het bestuur. Niet meer
en niet minder. Het is echt liefdewerk.”
Memento mori
De oudste begraafplaats in Buitenpost is het kerkhof bij de Hervormde Kerk. “Begraven worden
bij de kerk is een oude christelijke
traditie”, legt Jan uit. “De toren

van de kerk staat naar het westen,
het front naar het oosten. De opstanding van de doden werd uit
het oosten verwacht. Door met de
voeten naar het oosten begraven
te worden, lag men bij de opstanding in de goede richting. Tegenwoordig begraven we de mensen
met de voeten naar het pad en met
de steen aan het hoofdeinde.” In
1934 werd aan de Kuipersweg de
Algemene Begraafplaats in gebruik
genomen. Toen de begraafplaats

met zijn karakteristieke treurwilgen vol raakte, werd in 1975 de begraafplaats aan de Jeltingalaan in
gebruik genomen. Daarmee kwam
de begraafplaats buiten het dorp
te liggen. “De meeste mensen die
eromheen woonden, hadden een
hekel aan de begraafplaats. Ze zien
steeds de begraafplaats die hen
eraan herinnert dat onherroepelijk
het einde komt.”
Gemis
De uitvaartvereniging telt 2750
leden en is de concurrent van uitvaartverzekeringen als Monuta
en Yarden. “We hebben hier een
eigen vereniging. De meeste mensen uit ons dorp die lid zijn, worden
ook door ons begraven. Soms is iemand naar Maastricht verhuisd die

Piet Kapenga voor de winkel aan de Voorstraat (foto: Nelleke Kemps)

hier een graf gekocht heeft. Als hij
daar begraven wil worden, is het
geen probleem. We hebben een
ledenkorting van € 750,00 per lid.
Als ze door een andere vereniging

ter aarde worden besteld en ons
niet in kennis stellen, zijn ze die
korting kwijt. Melden ze het wel,
dan krijgen ze de korting uitbetaald”, legt Jan uit. “Maar het is eigenlijk wel de bedoeling dat ieder
lid door de eigen vereniging wordt
begraven. Mensen die geen binding hebben met het dorp Buitenpost worden hier niet begraven.
Omdat we geen dure begrafenisvereniging zijn, willen mensen van
buiten hier wel naar toe. We krijgen regelmatig een verzoek, maar
dat kan niet.”
Wat Jan en met hem velen in ons
dorp bevreemdt, is dat Buitenpost
niet over een fatsoenlijke aula beschikt om overledenen op te baren
en de familie te condoleren. “Ver-

schrikkelijk dat daar geen ruimte
voor is”, vindt Jan. “We hadden
een locatie in Haersmahiem, maar
daar moest een fitnesszaal van gemaakt worden voor de bewoners.
We hebben van alles geprobeerd
om ergens anders ruimte te krijgen, maar het lukt niet. Gelukkig
worden tegenwoordig veel mensen thuis opgebaard of op hun kamer in Haersmahiem. Nog een enkeling wordt opgebaard in de kleine aula die wij daar nu nog huren.”
Uitbreiding
Door de gemeente Achtkarspelen
is inmiddels wel toestemming verleend voor uitbreiding van de begraafplaats. Daarvoor is achter de
begraafplaats een perceel aangekocht dat een agrarische bestemming had. “We hebben de ontwikkeling van de grond tot begraafplaats uitbesteed aan twee actieve
jonge mensen die er verstand van
hebben. De uitbreiding is nodig
omdat er niet veel ruimte meer is.
We hebben wel een urnveld waar
urnen geplaatst kunnen worden.
Er lag eens een briefje bij de post
dat er een pakketje bij het postkantoor lag. Of ik dat wel even wilde
ophalen. Bleek het een urn te zijn
met het verzoek de urn te plaatsen
op de begraafplaats in Buitenpost.
Samen met de grafdelver heb ik de
urn bijgezet in een bestaand graf
aan de Kuipersweg. Maar er wordt

hier heel weinig gebruik gemaakt
van crematies. Ik denk dat ik vanaf
1992 niet meer dan 16 of 17 urnen
heb moeten begraven.”
Dankbaar
Vroeger wachtte men de dood af,
terwijl men tegenwoordig het tijdstip zelf kan bepalen. “Dat is heel
persoonlijk natuurlijk”, vindt Jan.
“Maar ik denk er heel anders over.
Mijn tijd komt op een gegeven moment en dat wacht ik af. Dat zeg ik
ook vanuit mijn geloof. Ik heb goede tijden meegemaakt en slechte
tijden zal ik ook moeten dragen.
Iemands anders standpunt respecteer ik ook, maar ingrijpen in je eigen leven vind ik niet goed.”
Jan en Baukje wonen aan de Jeltingalaan. Dat is ook de weg die
veel mensen maken naar hun laatste rustplaats. “Wat me opvalt is
dat andere weggebruikers niet
meer stoppen als een begrafenisstoet voorbij komt. De bewoners
van de Jeltingalaan zijn er wel aan
gewend als er een rouwstoet voorbij komt. Tenzij het iets uitzonderlijks is, zoals een witte koets met
twee witte paarden waar maar
twee man achteraan lopen.” Jan
komt iedere dag even op de kerkhoven. “Ik vind het heel dankbaar
werk om te doen voor de mensen.
Ik sta er voor de volle honderd procent achter.”

(advertentie)
Dave
Door

We hebben nog niks
verkocht en Bullo heeft
alle cakejes al op!

Volgens mij heeft
Bullo nu een andere
kraam ontdekt

maandag 19 december zaterdag 24 december

Aktie voor de
speelgoedbank!
Koop een voucher voor 2 Euro
bij Modique, lever deze in voor
1 kledingstuk en krijg
50% korting
U mag zoveel vouchers kopen
en inleveren als u wilt.
Opbrengst is geheel voor
speelgoedbank Op Stelten!

Modique Nijenstein 11 Buitenpost 0511-543128

De Binnenste Buiten Post

Flitsen uit het dagelijks leven in Buitenpost
tijdens de Tweede Wereldoorlog -1-			

D e foto

Piet op het paard

Hoe ging het gewone dagelijks
leven in Buitenpost verder na de
bezetting door nazi-Duitsland?
Het is een vraag die nog al eens
gesteld wordt. Waarmee werden
de inwoners geconfronteerd? Wat
bepaalde hun leven? Wat vernamen ze van de oorlog? Konden
ze ongestoord hun gang gaan?
Steeds minder mensen hebben de
oorlog bewust meegemaakt. Velen
hebben er weinig of niets van verteld. Bepaalde begrippen kent men
hier en daar nog, zoals onder andere oorlogstaart, knijpkat of cussie-banden. Maar het hoe en wat
daarvan is dikwijls minder bekend.
Het doorvertellen door de nieuwe
generaties brengt vaak onnauwkeurigheden in de oorspronkelijke
gebeurtenissen. Door het verloop
van de tijd kleurt het geheugen
en kan dit leiden tot vertekening
van de feiten. Door illustraties te
doen samen gaan met de tekst
ontstaat een integraal geheel en
een sfeertekening van deze periode. Afbeeldingen kleuren ook
de geschiedenis in. We volgen zoveel mogelijk een chronologische
volgorde. Het doorvertellen van de

wakije, diezelfde maand het Memelgebied. Zijn aanspraken op de
Poolse corridor en de stad Dantzig
werden door Polen verworpen.
Engeland en Polen sloten een
verbond tot wederzijdse hulpverlening. Oostenrijk was reeds in
1938 geannexeerd. De onrust die
dit alles veroorzaakte drong ook
door tot Nederland en Buitenpost.
De 24e augustus 1939 werd de
voor-mobilisatie afgekondigd en
werden 50.000 reserve officieren
en –onderofficieren opgeroepen.
Zij moesten de algemene mobilisatie voor hun onderdeel voorbereiden. Hierbij waren onder andere
Dirk Beerda en Jacob Pijnacker. Vijf
dagen later werd de algemene mobilisatie van de dienstplichtigen van
de lichtingen 1924 tot en met 1939,
waarvan reeds een deel onder
wapenen was, afgekondigd. Voor
meer informatie dienden de inwoners de in de gemeente aangeplakte ‘openbare kennisgevingen’
te raadplegen. Deze waren aangebracht op de publicatieborden aan
weerskanten van de ingang van
het gemeentehuis (Nijenstein ) aan
de Voorstraat (foto onder).

Op maandagochtend 5 december bezochten Sinterklaas en zijn gezelschap
openbare school ‘de Mienskip’. Het was ook de kans om de wens van één
van de pieten in vervulling te laten gaan. Hij wou al langer graag op een
paard zitten, maar van Sint mocht dat niet op zijn schimmel. Dus kroop
hij maar stiekem op het gerestaureerde stenen paard op het schoolplein.
(foto: Hielke Boorsma)
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door Jasper Keizer

militairen. Bij al die onrust bleef de
humor. De destijds bekende tekenaar Jo Spier probeerde op zijn manier het aanzien en het moreel van
de strijdkrachten wat op te vijzelen
(illustratie hieronder).

Onder de opgeroepen militairen
bevond zich onder andere Klaas
Dijkstra, die naar Noord-Brabant
moest. Ruurd van der Berg moest
naar IJmuiden en A. de Vries naar
Amersfoort. Jaap Elzinga vertrok
naar Scheveningen en kwam onder
andere in de Grebbelinie terecht.
Enne Dijkstra werd in de Wonsstelling gelegerd. Enne sneuvelde op
12 mei 1940. Na de oorlog werd
hem het herinneringskruis postuum toegekend (illustratie hieronder).

Sinterklaas en de verdwenen Piet bij ‘de Lichtbron’

De anderen zijn ongedeerd weer
terug gekomen.

geschiedenis is belangrijk. Historisch besef, mede ook gevoed door
gedenken, leert de problemen in
de samenleving beter kennen. De
schrijver-filosoof George Santayana
drukte dit wel heel kernachtig uit:
“Wie de geschiedenis niet kent, is
gedoemd ze te herhalen”.
Sinterklaas verscheen dit jaar op een wel ongebruikelijke manier op het
schoolplein van ‘CBS De Lichtbron.’ De leerlingen zagen dat Sinterklaas
lopend op school aan kwam zonder Piet. De Piet had geholpen bij ‘bakkerij Gouma’ en was ten val gekomen in de taart. Gelukkig kwam meester Romke de taart brengen en opeens kwam Piet tevoorschijn vanuit de
taart. Hierdoor kon het jaarlijkse Sinterklaasfeest toch doorgaan...
(foto: eigen foto)

Naderend onheil
Het jaar 1939 was verre van rustig op het Europese continent. In
maart bezette Hitler Tsjechoslo-

Het nieuws verspreidde zich razendsnel door het destijds kleine
dorp en bracht heel wat onrust
teweeg. De opkomst van de vele
militairen betekende een diepe ingreep in verschillende sectoren van
de maatschappij. Het verenigingsleven kwam zo goed als stil te liggen. Zo besloot de Friese voetbalbond voor het komend seizoen een
noodcompetitie te spelen. De 30e
en 31e augustus was het gehele
treinverkeer gereserveerd voor de

Op 29 augustus was er een
paardenvordering aan de Julianalaan. Van de ruim 1500 paarden
werden er 167 gevorderd. Bezitters van een auto, dat waren er
niet veel, moesten naar Kootstermolen, waar een vordering werd
gehouden. Al met al was de stemming in het dorp niet al te best, al
verwachten velen nog niet een oorlog. Nederland voerde immers een
neutraliteitspolitiek.

Open kampioenschap biljarten
libre Achtkarspelen 2017
Na het succes van vorig jaar organiseert Biljartclub Buitenpost e.o. op zaterdag 28 januari 2017 opnieuw het
Open Kampioenschap van Achtkarspelen in de spelsoort libre voor deelnemers met een moyenne tot 3,0.
We verwachten dat het net als vorig jaar een gezellig
evenement wordt, waarbij de grote zaal van Herbranda gezellig ingericht is en er opnieuw volop hapjes en
drankjes verkrijgbaar zijn.
Niet alleen leden van clubs uit de buurt doen mee, maar
ieder die wel eens een balletje raakt in los verband en
zijn krachten wil meten met anderen en tevens kennis
wil maken met de club wordt van harte uitgenodigd
zich in te schrijven. Er wordt in twee poules gespeeld,
waarbij de eindrangschikking per poule wordt bepaald
door het percentage vooruitgaan dat men geboekt
heeft ten opzichte van het opgegeven moyenne. Op

die manier heeft ook een beginnende biljarter de kans
om de beker en een van de vele geldprijzen te winnen.
Het toernooi wordt gehouden in de biljartzaal van
Nieuw-Herbranda, (Herbranda 1 te Buitenpost).De zaal
is open vanaf 08.30 uur. We sluiten af met een prijsuitreiking, tot maximaal17.30 uur.
Inschrijving kost € 10,- en de aanmelding moet voor 14
januari plaatsvinden - met vermelding van naam, telefoonnummer of emailadres en moyenne - bij Jentsje
de Haan, telefoon: 0511-542774 of per email:
jentsjedehaan@upcmail.nl
Er kunnen maximaal 40 deelnemers geplaats worden
dus vol = vol.

De Friese Wouden
werkt samen met u
aan de beste zorg
Zo doen we dat:
• Onze zorg, uw regie
• 24 uur per dag
• Ook specialistische zorg

• Krachtige kleine teams
• Dichtbij
• Vertrouwde gezichten

Team
Buitenpost
West en
Haersmahiem

Huishoudelijke
hulp

Verzorging

Verpleging

Specialistisch
Centrum

Wonen

Servicepakket
pluZ

Bezoek ons wijkkantoor: Herbranda 1, Buitenpost
Maak kennis met ons wijkteam op onze wijkpagina:
www.friesewouden.nl/buitenpost
Of neem contact op via: 088 512 65 50
www.friesewouden.nl

VAN DER VEEN
Voorstraat 5
tel. 541545
winkel@enormvanderveen.nl
www.enormvanderveen.nl
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Voetgangersbrug bij het station op 22 december in gebruik
De realisatie van de voetgangersbrug bij het station heeft heel wat
voeten in de aarde gehad. Zeven jaar terug werd voor het eerst gesproken over een betere verbinding tussen het station en het gebied
aan de noordkant van het spoor. In de jaren daarna was het voortdurend de vraag of het er echt van zou komen. Maar na tal van studies,
besluiten en onverwachte hindernissen staat de nieuwe brug er nu
toch.

Verhaaltjes - 4 Alinda Elsenga - partner, moeder
en werkzaam bij verstandelijk beperkten - deelt haar verhaaltjes uit
het dagelijks leven.

De oorsprong van de pas gerealiseerde voetgangersbrug bij het station
is te vinden in 2009. Volgens de gemeente Achtkarspelen maakte het
steeds intensievere gebruik van het stationsgebied grootscheepse aanpassingen noodzakelijk. Toen werd nog gesproken over de aanleg van een
voetgangerstunnel onder het spoor, om zo de noordelijke zijde van het
stationsgebied voor voetgangers beter bereikbaar te maken. Maar in september 2011 bleek een tunnel financieel niet haalbaar. Daarom werd toen
de zinnen gezet op een veel goedkopere voetgangersbrug. Financiering
werd gevonden in provinciale ontwikkelingsgelden. Hiermee kon ook de
verdere omgeving van het station aangepakt worden. Het prijskaartje zou
ongeveer 750.000 euro bedragen en de verwachting was dat de verbinding tussen het noordelijk en zuidelijk deel van het stationsgebied in 2014
klaar zou zijn.

Het zal ze leren!!

In de daarop volgende vier jaar heeft Plaatselijk Belang ‘de voetgangersbrug’ heel wat keren op haar bestuursagenda gehad en met de gemeente
besproken. In 2012 werden de provinciale ontwikkelingsgelden toegekend
en moest aan de nodige voorwaarden worden voldaan. De planvorming en
de uitvoering waren gebonden aan deadlines. Of die gehaald konden worden leek soms twijfelachtig. De brug werd in latere planvorming onderdeel
van het plan ‘Toegangspoort van de Noordelijke Friese Wouden’. In 2015
was er in de gemeenteraad verschil van mening over hoe de brug vormgegeven moest worden. Medio 2016 dreigde de welstandscommissie nog
roet in het eten te gooien. De gemeente besloot het advies van Hús en
Hiem naast zich neer te leggen. In september 2016 werd begonnen met
het voorbereidende grondwerk. De buitenkant van de brug is uitgevoerd in
geperforeerd cortenstaal. De binnenkant van de brug is voorzien van aluminium beplating in een oker tint. Aan de binnenkant zijn ook een zestal afbeeldingen verwerkt die te maken hebben met Achtkarspelen. Buitenpost
wordt vertegenwoordigd door een foto van de Kerkstraat in de dertiger
jaren van de vorige eeuw.
De welstandscommissie vond het ontwerp “dominant in relatie tot de
omgeving”. De eerste reacties op het station varieerden van “monsterlijk”,
“had wel wat sierlijker gemogen” tot “imposant” en “valt niet over het
hoofd te zien”. De uiteindelijke beoordeling kan pas plaats vinden als de
herinrichting van het stationsgebied in de zomer van 2017 voltooid is. Maar
hoe mooi of lelijk ook, hij staat er dan toch maar. Gefeliciteerd gemeente!

Deze drie foto’s van de hand van Hielke Boorsma laten de brug in aanbouw
zien, een kijkje in oostelijke richting vanaf de brug en onderaan een
bijzondere foto van de bijna voltooide brug met een passerende trein.

Op herhaling in het Repaircafé
Ook het Repaircafé kent zijn ‘draaideurpatiënten’. En een ogenschijnlijk eenvoudig op te lossen probleem in een huishoudelijk elektrisch
apparaat blijkt soms in een tweede ronde toch
wat ingewikkelder te liggen. Zo kwam een
stofzuiger na een succesvolle operatie in het
Repaircafé van oktober in de decembersessie
opnieuw onder het mes bij Cor. Spijtig genoeg
moest toen de conclusie worden getrokken dat
met een doorgebrande motor genezing niet

N o o r s leven door Gesien Leguijt

meer mogelijk was. En restte niets anders dan
een eervol einde in de slopershanden van een
recyclingbedrijf. Gelukkig valt er ook over tal van
successen (en soms bijna wonderbaarlijke genezingen) te vertellen in het Repaircafé. Ditmaal
waren dat ondermeer een lamp, een stereo,
een senseo en een klok. Geef ook uw apparaat
kans op herstel op onze onderzoekstafel! Elke
eerste zaterdagmiddag van één tot vier uur in It
Koartling aan de Schoolstraat. U bent welkom!

Winter

Gesien Leguijt is getrouwd met Jouke en samen hebben zij drie
jongens. Ze schreef lange tijd haar vaste column ‘Leven’ in dit blad.
Het gezin vertrok in maart 2016 vanuit Buitenpost naar Noorwegen. Vier keer per jaar vertelt zij haar belevenissen.
Hoe kan het ook anders. Natuurlijk
moet ik schrijven over de winter,
nu we in het koude hoge Noorden
wonen. Winter is hier anders dan

in Nederland. Nee echt?! Ja heus!
Hier begint de winter na ongeveer
twee weken herfst. De bomen
smijten hun jassen uit, lijkt het wel.

Het huis van de familie Leguijt (eigen foto)

Het is op een doordeweekse ochtend als ik om tien uur bij de kapper
moet zijn. Beide jongens zijn vrij op
deze dag en doen het even lekker
rustig aan. Omdat ze beide thuis
zijn denk ik er niet aan om een sleutel mee te nemen. Als ik om half
twaalf klaar ben bij de kapper haal
ik even een paar lekkere broodjes
bij de Binnenmarkt, leuk, even samen met de jongens lunchen. Met
de broodjes in mijn fietstas, fiets ik
opgewekt naar huis en heb echt zin
om de jongens even te verrassen!
Bij thuiskomst haal ik de broodjes
uit de fietstas en loop naar de deur,
zal heb opendoen maar die zit op
slot! Ik kan er niet in! Naast de sleutel ben ik ook mijn telefoon vergeten dus ik ben behoorlijk onthand!
Inmiddels knort mijn maag wel en
besluit ik mijn broodje buiten in de
vrieskou op te eten. Ik hoop wel
dat de jongens weldra thuiskomen
want om half één móet ik weer in
de auto zitten voor de eerste vergadering op mijn nieuwe werk. Als ik
mijn broodje op heb, stap ik maar
weer op te fiets om te kijken of ik
de jongens ergens zie maar ik vind
van hen geen spoor. Dan maar naar
de buurvrouw om met het schaamrood op mijn wangen mijn nieuwe
werk te bellen dat ik waarschijnlijk
te laat op de vergadering kom. Terwijl ik aan het bellen ben, ziet de
buurvrouw de jongens aankomen
fietsen! Oh! Wat ben ik blij en opgelucht! De jongens hadden wel
gezien dat ik geen sleutel meehad
vertellen ze en ze hebben precies
dat gedaan wat ik altijd zeg maar
nóóit doe, namelijk de deur op slot
doen! Altijd app ik ze even of ze
wel een sleutel meehebben. “Nee”,
is dan steevast het antwoord en
dan verzin ík een oplossing! Ik laat
dan of de schuifpui los of ik leg een
sleutel onder de groene container. Dat kan ik hier nu wel vertellen want jullie snappen wel… doe
geen appjes meer maar ik doe ook
gewoon de deur op slot! Dat zal ze
leren!

De dieren gaan als een dolle nog
even het bos rond voor de laatste
bessenverzameling. En de mensen
kopen alvast hun eerste kerstversieringen in. En dan poef... is het
er. De winter. Het begon met direct
tien cm sneeuw en temperaturen
’s nachts onder nul. We stapten
ons bed uit en keken stomverbaasd naar de witte wereld om ons
heen. Drie hertjes keken stomverbaasd terug... mensen? Hier? Het
duurde dan ook niet lang voor het
gejoel van de drie blagen de hertjes ver het bos ingejaagd had. De
sledes werden van de hoge hooizolder af getrokken en al joelend
en blèrend denderden de kids de
berg af. Manlief en ik konden het
niet laten, we gingen mee. En ik
moet bekennen dat ik met hoogrode koontjes het hardst joelde van
allemaal. Niet van de lol hoor, heden nee. Doodsangsten stond ik
uit! Wat gaat zo’n sleebaan hard.
Ik ben iets te oud en te grijs voor
dit soort malligheden. Dus vanaf de
eerste rit heb ik besloten maar een
sneeuwbunker te maken. Iets wat
veilig is (in dit geval voor de ijsballen

ze ’s morgens naar school rijden
zitten we steevast in een James
Bond-auto of een Go-Go-Gadgetauto. Met andere woorden, ‘zij vinden hem ook wel stoer’.

Jouke op de slee (eigen foto)
die onze jongste zo kunstig weet te
maken). Ja, ik hou van veiligheid,
ben ik wel achter. Ook in de auto.
We hebben sinds kort een auto van
een bekend Zweeds merk (begint
met V en eindigt op olvo, ik zal proberen geen reclame te maken). Dit
gevalletje van hoogstaand kwaliteit
op wielen is een ware verademing
in winterse sferen. Je drukt op een
aantal knopjes (winterstand, extra
anti-slip en stoelverwarmer) en je
cruist met een vaartje over dikke
lagen sneeuw en ijs. Geen centje
pijn en wel een warme bips. Oké
oké, klein centje pijn dan, want
zo’n bakbeest is niet gratis en zijn
brandstof ook niet, maar genieten
doen we. De blaagjes ook. Als we

De winter dus. Een veel voorkomende vraag is: “Is het niet koud
daar?”. En mijn antwoord is dan
altijd: “Ja, heerlijk!”. Na de zomer
die regelmatig een graad of 25
aantikte, is deze vorst een heerlijkheid. Buiten werken (en spelen)
is tien keer lekkerder nu dan in die
warmte. Er zijn nu geen dieren
(slangen, knotten, muskieten, hertenteken, beren of anders van die
soort) waar we nu voor op ons hoede hoeven te zijn. En het mooiste
is: ‘Dit seizoen duurt het langst’.
En ja, het is wat donker (daar hebben we enorme bouwlampen voor
op ons terrein) en het is stil, maar
dat betekent ook rust, warmte en
gezelligheid binnen. Het betekent
gezellig cocoonen met je gezin, het
betekend veel warme knuffels en
gezellige kaarsjes. Mmm... lekker...
Winter!
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Verschijnings- en inleverdata kopij 2017
van de Binnenste Buiten
De verschijningsdata en inleverdata voor de kopij van
de Binnenste Buitenpost in 2017 kunt u in onderstaand
overzicht vinden. Blijf uw informatie, ideëen, opinies,
opmerkingen, inzichten, oproepen en foto’s aangaande
Buitenpost en Plaatselijk Belang aan ons toesturen!

Dankzij de inzet van de vele vrijwilligers en de steun
van onze adverteerders is het ieder jaar weer mogelijk
dat dit blad ook het komend jaar huis-aan-huis in ons
dorp gratis kan worden bezorgd.
Onze hartelijke dank hiervoor!

D e sc ho o lfoto
Ook deze foto komt net als de foto op de voorkant van dit blad, uit het
archief van Hans Wartena. Deze kleinzoon van Durk Durkszn Kuipers
scande een aantal jaren geleden de collectie glasnegatieven van zijn
grootvader in en stelde deze ter beschikking van ondermeer ons blad.
De familie Kuipers was één van de meest welgestelde families in ons
dorp en speelde lang een voorname rol binnen de hervormde gemeente.
Deze foto is in de winter van vermoedelijk 1915 gemaakt in de Mariakerk.
Pontificaal staat de pas versierde kerstboom te pronken met ernaast op
een stoel één van de leden van de familie Kuipers. In de achtergrond is nog
een cokeskachel met lange pijp te onderscheiden.

Groep 7, lagere school ‘de Fakkel’, schooljaar1990-1991
Hoekstra, Leon Jongsma, Jan-NiBovenste rij van links af: Sietze Klaver, Jack Bosma, René Scheerinco de Hoop, Esther Biemolt, Nelly
ga, Tea de Vries, Wietske Bremer,
Postma, Lutske Wijma; derde rij van
Annareina de Haan; tweede rij van
links af: Ernesto Weerstra, Yorick
links af: meester Wim Feenstra,
Woudstra, Karen Koop, Tineke van
Maarten Jaarsma, Teatske VeenNieuwenhoven, Annemieke Tabak,
stra, Femke Schaafsma, André
Barbara Maas, Sake van der Meer,
van der Veen, Freddy Vos, Johan
Miguel Weerstra, André Klink,

De
Bijna 20 procent van Friesland liep in de winter van 1965 op 1966 onder
water bij de grootste Friese overstroming van na de oorlog. Langdurige
regen en een gebrek aan grote gemalen zorgden ervoor dat MiddenFriesland zijn water niet meer kwijt kon. Bijna braken de dijken van de
Tsjûkemar door. Inzet van het leger kon dit op het nippertje voorkomen.
Honderden boeren ploeterden wekenlang in de modder om hun dijkjes te
versterken. Het water stond tot aan de randen van Sneek en Leeuwarden.
Ook de noordoosthoek van de provincie kreeg haar deel van het overschot
aan water. Deze foto laat de Buitenposter Mieden zien, met rechtsonder
de Buitenposter vaart en het witte flapbrugje. Linksboven op de foto
kronkelt het Prinses Margrietkanaal bij Kootstertille.

Kijk voor oude edities van de Bibu
en meer op onze website:
www.binnenbuitenpost.nl
en bezoek ook onze facebookpagina:
binnenbuitenpost

kers t ma rk t foto

Erik-Jan van Kammen; onderste rij
van links af: Rita Henstra, Ilona Heida, Nynke Veenstra, Joke Dijkstra,
Seeke Stiksma, Attie Kloosterman,
Jaël Hoekstra.
Met dank aan Annareina de Haan
voor het aanleveren van de foto.

De leukste Kerstkado’s
vindt u bij ons!
Zeer ruim assortiment Kerstkaarten!
Nu nog volop keus agenda’s en
kalenders 2017!

Be d r ij v ig heid door Piet Pettinga

Verhuizing kringloopwinkel Raderwerk komt dichterbij

“Raderwerk is het werk- en activeringscentrum van de
gemeenten Achtkarspelen en Kollumerland c.a. Raderwerk is altijd in beweging: doorstroom van mensen,
doorstroom van goederen”, staat op de website van Raderwerk te lezen.Voor veel van onze lezers zal kringloopwinkel Raderwerk op industrieterrein ‘De Swadde‘ geen
onbekende zijn. Menig Buitenposter brengt er af en toe
een bezoekje om tussen de ruime sortering spulletjes
hopelijk verrast te worden of zelf wat aan te leveren. De
laatste maanden wordt hard gewerkt om het voormalige bedrijfspand van Ford-garage De Zeeuw geschikt te
maken als nieuw onderkomen voor de kringloopwinkel.
Wij namen een kijkje bij de werkzaamheden.
Raderwerk is gevestigd in de voormalige
bedrijfshal van Dijkstra
tankbouw dat in 1997
failliet ging. In september 2001 opende de
kringloopwinkel er haar
deuren. Het was in 1999 begonnen als onderdeel van het
gemeentelijke project De Oanset met als doelstelling mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt perspectief te
geven op een toekomst met werk. Vanaf 2009 werd het
een onderdeel van reïntegratie-organisatie Werkpro in Groningen. Het behield het zijn oorspronkelijke doelstelling en
kreeg er nieuwe bij. Naast de kringloopwinkel in Buitenpost
heeft Werkpro in onze directe omgeving ook een kringloopwinkel en een demontagebedrijf in Kollum. In beide winkels
is een ruime sortering van goede en betaalbare gebruikte
goederen te vinden. Van serviesgoed tot huishoudelijke apparaten en van meubels tot kleding.
Herinrichting Ford-garage
Al enige maanden wordt door het personeel van de Kringloopwinkel Raderwerk in het naastgelegen pand gewerkt,
om tot een nieuw onderkomen te komen. Dat het piekfijn
in orde komt is nu al te zien. Wat een frisse kleuren en wat
een licht en ruimte. Het beschikbare aantal vierkante meters blijft overigens hetzelfde als die van de huidige locatie.
Maar er is dan wel ruimte voor een etalage, een speelhoek
voor kinderen en alles wordt gelijkvloers. Gjalt Gjaltema
(projectleider) en Hielke Helmus (werkbegeleider) die ons
een rondleiding gaven, zijn dan ook in hun nopjes met de

nieuwe stek. Het bevindt zich op een geweldige zichtlocatie
en het zal zonder twijfel een plezierige werkplek worden.
De gehele verbouwing en (binnenkort) de inrichting wordt
allemaal gedaan door eigen mensen en is dus volledig in
eigen beheer. In het pand komt een koffiecorner waar de
klant een rustpauze kan inlassen. Het thema van de winkel is ’Van Buiten naar Binnen’, je loopt als het ware langs
marktkramen te sneupen en kunt rondkijken bij de werknemers die bezig zijn met allerlei werkzaamheden op het
gebied van elektra, timmeren, lassen, fiets herstellen enzovoorts. De inbreng komt aan de achterzijde van het gebouw, waar ook een parkeerruimte is voor het personeel en
de bedrijfswagens. In de garage komt een hefbrug en daar
zal het gehele wagenpark van Werkpro in Fryslân worden
onderhouden. Een laatste belangrijke mededeling over de
nieuwe winkel: Speelgoedbank Op Stelten zal ook een fijne
plek in het nieuwe pand krijgen.
Andere werkzaamheden
Naast de verkoop van spullen vervult Raderwerk nog een
andere en vaak onderbelichte functie. Het is ook haar doelstelling om mensen die om wat voor reden een afstand tot
de arbeidsmarkt hebben met structuur en werkritme weer
een reguliere baan te bezorgen of ernaar toe te werken dat
men als vrijwilliger kan functioneren. Ook veel nieuwe Nederlanders integreren uitstekend bij Raderwerk. Men kookt
bijvoorbeeld samen en leert zo de taal beter verstaan. Zo
weet een voormalige Ethiopiër nu wat hutspot is en hoe
het smaakt. Ook is er een dependance van het Friesland
College gevestigd in het gebouw waar drie docenten Ne-

derlandse les geven aan op dit ogenblik vierendertig(!)
leerlingen van 16 tot 60 jaar. Dit houdt in dat de mannen
en vrouwen twee dagen per week theorie en twee dagen
praktijkles krijgen in een vak. Zo kan vastgesteld worden
waar de interesse van de leerling naar uit gaat en waar men
geschikt voor is. Dit gebeurt op MBO-1 niveau voor de entree-opleiding en (vooral) bij jongeren volgt men bijna altijd
een MBO-2 opleiding. Er wordt met elkaar gewerkt en zo
leer je ‘spelenderwijs’ beter Nederlands, want de voertaal
bij Raderwerk is Nederlands. De lessen bestaan onder andere uit timmeren, lassen, kleding sorteren en waarderen,
verkoopmedewerker in de winkel, enz. En net als bij ieder
ander bedrijf is de ene werkzaamheid voor de een leuker
dan de andere. Verder levert Raderwerk ook chauffeurs voor
de Arriva-buurtbus en werkt het samen met onder andere
het Leger des Heils en VNN. Raderwerk is niet alleen voor
de gemeente Achtkarspelen in touw. Ook de omliggende
gemeenten zoals Kollumerland c.a., Dantumadeel, Dongeradeel, Leeuwarderadeel, Tytsjerksteradiel, Zuidhorn en
Grootegast worden bediend.
De verhuizing zal naar alle waarschijnlijkheid half januari zijn
en de winkel is dan twee weken gesloten. Een officiële
openingsdatum is nog niet bekend, maar vanaf begin februari 2017 bent u welkom in het nieuwe pand. Let daarbij op
de meldingen op de ramen, zo hangt er op dit ogenblik de
tekst: ‘vrijwilligers gevraagd’. U kunt bij belangstelling contact opnemen met de heer Gjaltema onder telefoonnummer 06-46763831 of op het kantoor.
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Ruim honderd deelnemers stamppotbuffet
Nimmer dor
In de 19e eeuw was het deftig om in de Engelse landschapstuinen groenblijvende planten aan te planten. Struiken en bomen als Hulst, Rododendron en coniferen zorgden ervoor dat landgoederen ‘nimmer dor’ waren.
Eigenlijk doet het groene in de winter ons verlangen naar de lente en de
zomer. Het is niet voor niets dat een kerstboom een groenblijvende boom
is.
Los van het groen laat
de winter in deze tijd van
het jaar ook al de eerste
bloemen zien. Zo bloeit er
op De Kruidhof de Viburnum, de Winterjasmijn,
de eerste Hamamelissen
en de eerste botanische
kerstrozen. De Kerstroos
(Helleboris niger) is en
blijft een bijzondere winterverschijning. Soms zelfs onder de sneeuw ontwikkelt deze bloem zich.
Omdat de bloem - die misschien wel een klein beetje op een roos lijkt rondom de kerst bloeit, heet deze geneeskrachtige plant Kerstroos.
Een oud verhaal is dat men vroeger geloofde dat de Kerstroos kwade
geesten kon weren. Vandaar dat ze heel dicht bij het huis werden geplant.
Een oude legende vertelt over een arm herderinnetje. Zij wilde met de
andere herders het kindje Jezus, dat pas geboren was, aanbidden. Maar
ja, een presentje had ze niet. Ze zou wel bloemen willen plukken, maar
waar haal je die in december? De herderin was daar zo verdrietig over dat
ze begon te huilen. Een engel hoorde haar gesnik en verscheen aan haar.
Hij nam haar mee naar buiten, de koude winternacht in. Overal waar de
tranen van het meisje de aarde raakten verschenen ineens witte bloemen.
De herderin kon het kindje een prachtig bosje kerstrozen geven.
Het is mooi om verse bloemen, kerstrozen, rond deze dagen in huis te
halen en het verlangen naar de lente, het begin van nieuwe dingen, naar
elkaar uit te spreken. De Kruidhof wenst een ieder hele goede kerstdagen
en een groeizaam en groen 2017!
Jan Willem Zwart

U t d e âl d e d o aze fan d e K r ite
Op sneontejûn 13 maart 1971 spile it kritetoaniel it stik ‘Edwina Black Siliger’. It stik, in skriller, is skreaun troch William Dinner en William Morum.
De Fryske oersetting is fan Piter Terpstra. In koarte ynhâld: Gregory Black
syn frou is krekt ferstoarn. De húshâldster Ellen (Jitske Dijkstra) wie har
tige tagedien, folle mear as de selskipsdame fan mefrou, Lisa. Lisa (Gryt
Pel) hat mear omtinken foar menear Black (Jan de Zee). Op in winterjûn yn
1895, wylst mefrou Black noch boppe de ierde stiet, komt detektive Henry
Martin (Bienze Westra) lâns om ‘t der wol ris wat net ynoarder wêze koe
mei de krekte deadsoarsaak fan mefrou. Ellen, de húshâldster, hat de eagen ek net yn ‘e bûse en wit fansels fan de ferhâlding fan menear Black en
Lisa. En wylst de ferstoarne mefrou noch boppe leit, sil der útsocht wurde
wat de wiere oarsaak is fan har dea en wa’t de skuldige is oan de dea
fan mefrou Black. De beskuldigingen geane oer en wer. De ferhâldingen
wurde hyltyd skerper en de taskôger wurdt ek tige meisleept yn de ferwikkelingen. In echt-Ingelske skriller, tige spannend, mei in ferrassend ein.

Op 13 december namen in het Lauwerscollege 110 personen deel aan
een stamppotbuffet. De opbrengst
hiervan, € 450,- zal gaan naar de organisatie 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:
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.
Mede dankzij de sponsoren Enorm
Van der Veen, Slagerij Van der Bijl,
Essentra, China Garden en de directie van het Lauwerscollege, is
deze activiteit weer zeer geslaagd!
(foto: Hielke Boorsma)

Gezamenlijke kerken op Charles Dickens-markt
Charles Dickens leefde in de negentiende eeuw. Bij zijn leven was
hij in Engeland een gevierd auteur.
Hij schreef veel boeken en toneelstukken. De meeste boeken van
hem zijn later ook in het Nederlands
vertaald. Ook in ons land werd hij
bekend door Oliver Twist, Nicholas Nickleby en nog meer boeken.
Veel van zijn verhalen werden verfilmd. Waarom dan een Charles
Dickensmarkt in Buitenpost vraagt
u zich af. Het antwoord luidt: omdat
Dickens in 1843 ’A Christmas Carol’
schreef. Een moraliserend verhaal
over de egoïstische, gierige Ebenezer Scrooge, die een hekel aan het
Kerstfeest had. Aan de vooravond
van Kerst valt Scrooge in slaap en
wordt hij in zijn dromen geteisterd
door drie geesten. Het resultaat
mag er zijn. De gierigaard wordt
vrijgevig en voortaan geliefd bij zijn
familie en ook bij zijn bediende en
diens gezin. Een aantal jaren geleden begon Deventer met een Charles Dickens festival, waar de mensen gekleed gingen als in de tijd
van Dickens. Het werd een groot
succes en veel plaatsen volgden.
Drie jaar geleden organiseerde Buitenpost voor het eerst zo’n markt
en het was gelijk een succes.
Twee jaar geleden had de PKN
kerk in Buitenpost een diaconaal
project, waarbij men geld inzamelde voor de Taizé Broeders in Bangla
Desh. Dit betreft een geloofsge-

meenschap die gehandicapte mensen aan werk helpen. Er werd door
de Buitenposter kerk besloten om
een bedrag € 4500,-- te doneren
en te proberen dit via allerlei projecten bijeen te garen. Dat bedrag
bijeen te krijgen verliep moeizaam
totdat vrijwilligers van de kerk
snert gingen verkopen. Slager van
der Bijl leverde de maaltijden aan
in bakjes en er werd huis aan huis
verkocht. Het werd één groot succes, misschien mede dankzij het
slechte weer. De € 4500,-- werd
niet helemaal gehaald, maar het
scheelde weinig. Ook in februari
van dit jaar werd opnieuw snert
verkocht, ditmaal voor een hospice
in Drachten. Helaas waren er toen
niet voldoende vrijwilligers, zodat
niet iedere straat in Buitenpost
kon worden bezocht. In dezelfde
tijd kreeg de diaconie van de PKN
kerk bezoek van Wim van Essen.
Hij hield een presentatie over International Justice Mission, afgekort
IJM, een project tegen het vele
onrecht in de wereld. Het is een
christelijke organisatie, maar niet
kerkelijk gebonden. Dit maakte indruk op de aanwezige diakenen en
er werd besloten de opbrengst van
de snertactie van komende februari te bestemmen voor IJM. Van
Essen is zelf lid van de Gereformeerd vrijgemaakte kerk. Hij heeft
binnen zijn eigen kerk propaganda
gemaakt voor IJM en er hebben
zich al vrijwilligers aangemeld die

mee gaan helpen snert te verkopen. Ook leden van de Christengemeente willen graag meedoen. Er
is dus voldoende draagvlak voor dit
gezamenlijk project van de Buitenposter kerken. Het is de bedoeling
dat ditmaal de snert van slagerij
Van der Bijl in alle straten van ons
dorp zal worden verkocht.
De gezamenlijke kerken konden
al vast proefdraaien op de Dickensmarkt. Er was een stand, waar
bakjes snert werden verkocht. In
een partytent was er de gelegenheid om snert of een hotdog te
eten en het eerste geld voor IJM
werd ontvangen. Netto kon een
bedrag van € 325,- worden bijgeschreven. Er zullen de komende
periode tot september 2017 meer
gezamenlijke acties op touw worden gezet. De onderlinge samenwerking tussen de leden van de
verschillende kerken is voorbeeldig. Iedereen heeft hetzelfde doel
voor ogen: strijden tegen onrecht,
mensen helpen die het slachtoffer
zijn van slavernij. Wereldwijd worden nog 46.000.000 mensen misbruikt als slaaf. Wat International
Justice Mission precies inhoudt
zal uitgebreid aan de orde komen
in het komende januari nummer
van de Binnenste Buitenpost. Wim
van Essen zal dan aan het woord
komen en vertellen waarom hij zich
al een aantal jaren inzet voor deze
organisatie.

Op de foto: Jitske Bouma, Wietske Nutma (ynstekster), Bienze Westra,
Gryt Pel, Pyt van der Zee (regy), Jan de Zee en (steand) Jaap Visser (grime)
(foto: eigen foto)

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 19.30 - 20.30 uur. In dit uurtje besteden we eerst aandacht aan oefeningen en vervolgens nog aan volleybal. Misschien iets voor jou? Je bent
van harte welkom! Tot ziens in het gymnastiekgebouw aan de Parklaan.
Contact en opgave bij: Petra Cnossen, telefoon 06-12384797

Op de foto in de kraam van de Buitenposter Charles Dickensmarkt, van links af, achter: Cornelis Visser, Bote de
Haan, voor: Jelte Kampen, Ankie van der Veen, Jan de Groot en Wim van Essen. (foto: eigen foto)
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It Krystferhaal - De gast
B i nne n -14 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.
Vrolijk kerstfeest Buitenpost!
December, en dan vooral rondom kerst, leent zich altijd voor
een mooie tijd van (zelf)reflectie.
Wat is er gebeurt dit jaar, wat
was leuk, wat was iets minder
leuk. En wat gaan we volgend
jaar doen? Nou vergeet ik altijd
heel snel wat niet leuk was. Of
ik probeer dat op zijn minst. Dus
ik vertel niets over het feit dat ik
weer niet genoeg hardgelopen
heb, laat staan dat ik vertel over
die marathon die al 4 jaar op het
lijstje ‘planning’ staat, en niet
wordt ‘afgevinkt’. Misschien dit
jaar maar eerst eens een loopje in de regio? Leuke dingen in
2016 waren er genoeg. Het was
voor mij dit jaar een overvloed
aan vakanties en bijzondere gebeurtenissen. Met als absoluut
hoogtepunt ons huwelijk op 7
oktober. Met onze volledige huwelijksdag binnen de gemeentegrenzen hebben we ook aan onze
familie en vrienden laten zien
naar wat voor bijzonder dorp wij
zijn verhuisd. Een fantastisch visitekaartje. En nu het jaar op zijn
eind loopt kan ik ook weer volop
genieten van ‘de donkere dagen’.
Mijn jaarlijkse najaarsdip maakt
plaats voor een brede grijns wanneer ik door het dorp loop en alle
kerstbomen, kerstverlichting en
andere versiersels zie. Kerstmuziek aan, kerstbrood op tafel en
op 31 december zelf de oliebollen bakken. Oh ja, natuurlijk met
een foute kersttrui aan, want wie
heeft die tegenwoordig nou niet.
Hoe fouter, hoe beter. En omdat
het jaar zo aan het aflopen is, is
het ook tijd om nieuwe plannen
te maken. Wat gaan we volgend
jaar ondernemen? Waar willen
we nog graag heen? En vooral,
wat staat er nog op het lijstje. Op
het lijstje met zaken die nog niet
gelukt zijn op onze ontdekkingsreis door Buitenpost en omgeving staan: een bezoek aan het
buitenzwembad. Als koukleum
wacht ik nog steeds op een hittegolf. Of volgend jaar moet ik er
misschien maar gewoon aan geloven. Ook nog niet afgestreept
is het bezoek aan de ijsbaan,
kom maar op Koning winter! Ook
Brommels! is op het lijstje blijven
staan voor volgend jaar. Wat breder in de regio staat nog steeds
een nachtelijk bezoek aan het
Lauwersmeer op de planning.
Er is daar een locatie waar geen
lichtvervuiling aanwezig is. Bij
helder weer zie je dan oneindig
veel sterren. En zo vult het lijstje zich steeds weer vanzelf. Hoe
harder we strepen, hoe meer er
onderop het lijstje bijgeschreven
wordt. Leg mij dan maar uit hoe
je kunt denken dat er nooit wat
gebeurt in het dorp. Plannen genoeg! Maar eerst komen nu de
dagen van genieten. Met de familie, met vrienden, of zoals bij
Tamara en mij, ook een dagje
met z’n tweeën. Met de houtkachel aan, kerstmuziek of een leuke kerstfilm. En een klein glaasje
glühwein. Zonder culinaire stress,
maar vooral samen. Ik heb weer
zin in! En daarom wens ik jullie
allemaal een prachtige kerst en
een mooi begin van 2017 toe!

Se hie al wiken oer it menu oan it
tinken west. Doe’t ‘Boodschappen’
yn de supermerken lei, hie se it sawat út de stander raamd. De hiele
jûn hie se de feestresepten trochlêzen. Se wie der sa yn opgongen dat
se de smaak op ‘e tonge hân hie.
As foarôfke soe se wat aparts,
wat ferrassends kieze. It soe de
ferwachting nei wat noch komme
soe fersterkje. De rikke salm yn
blêddaai like har in goede kar. It
wie wat in dreech hapke, mar har
gast hâlde fan lekker iten. Dêr wie
se wis fan. En se hiene ommers
de hiele jûn foar harsels. De tiid
tusken de gerjochten soene se yn
de gesellichheid fan in noflik petear trochbringe. Se soe de keamer
sfearfol ferljochtsje mei rûnom libben ljocht. Waksineljochtsjes yn
de finsterbanken, kearsen op de
tafels. As krystfersiering soe se in
krystkrânse mei dof- en glimmendgouden ballen meitsje. Se knypte
de eagen ticht. Se seach it foar har.
De krânse yn ‘e midden op it damasten taffelskleed, dat se noch
fan beppe hie. En yn de krânse de
koperen kandler mei blauwe kearsen. Fansels blau. Net it wenstige
read of grien, en wyt alhielendal
net. Styl en waarmte soene foar
master opslaan. De gerdinen soe
se iepenhâlde. Se woe de hiele
jûn genietsje fan har beam. Al fuort yn de advintswiken wie dy ommers har boadskip nei de minsken
ta dy’t lânskamen. Sels ried se de
lêste dagen faak mei opsetsin fan
de oare kant it doarp yn. As se op
de bult wie, koe se him al sjen. De
ljochtsjes soeiden sêft yn de wyn
en sa wie har beam ien ûnrêstich
teken yn it tsjuster rûnom. It hie
noch in hiel o-heden west om de
snoeren teplak te krijen. De beam
waard alle jierren heger. Mar se hie
it oprêden oant yn de punt ta. Se
hie it oantal snoeren oanpast en de
beam hie noch nea safolle ljocht en
waarmte útstriele.
Se blêde wer yn har reseptekrantsjes om. It slagge har yndied
it menu ferrassend te meitsjen.

Har gast soe wat aparts foarsetten
krije. Eat dat rjocht die oan in ferfine smaak. Se organisearre it sa dat
se it útsochte iten de deis tefoaren
foar it grutste part tariede koe. De
gast hie der ommers neat oan as
se noch tiden yn de keuken oan it
wurk moast.
Hokker wyn soe dy it leafst hawwe? Se gong nei in eksklusive saak
en lei it út. ‘Ik wit de smaak fan
myn gast net, mar myn gast hâldt
fan geselligens en sfear. Wy wolle
dy jûns de kjeld en de iensumens
bûtenslute.’
‘Ik ha wat foar jo,’ sei de man. Hy
kaam mei twa stoffige flessen oan.
‘Ik hie se eins foar mysels ornearre, mar jo krije se. It is foar in hiel
spesjale gelegenheid, ha ‘k begrepen.’ ‘Ik stel my der in protte fan
foar,’ sei se sacht.
Se kwattele fellen papier fol mei
boadskippen. Wat duorje koe, helle se fier fan tefoaren en tekene
it op ‘e listen oan. Alle dagen wie
se dermei dwaande. Se makke
menukaarten. Blau mei gouden letters. Se sette se te pronk. As al in
inkelde kear de doarbel gie, lei se
earst de kaarten fansiden foar’t se
iependie. Se woe net dat der frjemde eagen oer gongen. Dit moast
tusken har en har gast bliuwe. Se
gie in hiele sneon op ‘en paad om
nije klean. It sinnige har allegearre
net en se rûn de iene nei de oare
winkel út. Earst tsjin de jûn slagge
se. Se glimke tsjin har spegelbyld.

De swarte broek makke har wat
langer en de blauwe sidene bloeze stie sjyk by dat bewyske griis
oan har sliepen. Se seach net nei
de priis. Achteleas drukte se op de
akkoardtoets.
Koartsachtich begûn se de lêste
wike te húshimmeljen. Kocht in
pear nije planten en poetste de
leppeltsjes. Se túgde sels lytse
kopkes oan foar de espresso dy’t it
diner ôfslute soe.
Se hie amper tiid om nei de krystnachttsjinst. Se skrepte der tsjinoan. Se woe dat meiinoarwêzen
net misse. By it útgean krige elk
in brânende kears mei it tsjuster
yn. De measten bliezen him op it
tsjerkepaad út, mar se beskerme it
wynderjende flamke mei har hân.
Se fong flarden op fan gesprekken
om har hinne... We krije it hûs fol...
Wy hawwe ús freonen noege... In
hiele drokte. Se rûn swijend achter
de rêgen fan de pratende minsken
lâns. Doe’t se foarsichtich nei de
auto taskode, wylst se it flakkerjende flamke noch altyd yn it libben
hoede, seach se achterom. Allinne de lampen yn tsjerke brânden
noch, fierder wie it tsjuster.
Se wie senuweftich. Al ier en betiid hie se de tafel klearmakke. Se
hie mei de boarden skood. Nee, de
gast moast dochs oan de oare kant
sitte. Dêr hiest it measte sicht op
‘e beam. Se dimme it lampeljocht.
De kearsen soe se letter oanstekke. Krekt foardat de gast kaam. Net
dat it lampeljocht net goed wie.
Mar it soe wat ûnechts hawwe as
se de kearsen oanstiek as de gast
der al wie. De waarmte, de sfear
moast fuort oanwêzich wêze. De
gast moast it by it ynkommen fiele kinne. Doe’t se alles nochris en
nochris bylâns west hie, stuts se
har yn feestklean. Sa, se wie der
klear foar. Se seach nei de beam
bûtendoar en wachte yn de wissichheid dat de jûn har bringe soe
wat se har derfan foarstelde. Se
socht yn har krystmuzyk. Se sette
it l’Enfant du Christ fan Berlioz op.
Al gau dreamde se wei op ‘e muzyk

en wie wer yn dy tsjerke yn Brussel, dêr’t se it wurk foar it earst
heard hie. Se seach se der wer
ynkommen. Dy hoeders! Yndrukwekkend op har grutte stelten. Se
hiene wat goddeliks hân. Se hie de
holle yn ‘e nekke lizze moatten om
se oansjen te kinnen.
It duorre eefkes foar’t se har realisearre dat it stil wurden wie. Se
seach op har horloazje en skrok fan
de tiid. Se rûn nei bûten en kuerde
de dyk del. Op in inkelde auto nei
wie it stil. De iensumens besprong
har fan alle kanten. Soe se it dan
dochs by de ferkearde ein hawwe?
Soe alle tarieding, alle hope om ‘e
nocht wêze? Se warde it ôf. Stiek
har hannen foarút en beswarde it
gefoel.
‘Nee,’ sei se lûdop. ‘Myn gast sil in
ferletter hawwe. Mar is ûnderweis.
Ik wit it.’
Se gong deryn en die de oven oan.
Se loek de koark út de flesse en
hâlde it glês wyn tsjin it lampeljocht. It sinnige har net, it wie te
dea. Se stuts de kearsen oan en
besocht it nochris. No fûnkele de
wyn dûnkerread yn de flammen.
Se naam in slok. Se preau de woldiedige krêft op ‘e tonge. Doe’t de
bel gie, sette se har glês del en rûn
nei de doar. Ik ha de oven krekt op
‘e tiid oansetten, tocht se.
In folslein frjemde frou stie op ‘e
stoepe. ‘Nim my net kwea-ôf, dat
ik samar oanbelje,’ sei se. ‘Jo kenne my net, mar ik wol jo myn kompliminten meitsje oer jo beam. Ik
ried hjir lâns en doe seach ik him.
Ik ha noch noait sa’n moaienien
sjoen.’
De frou wifke. ‘No, dan gean ik mar
wer.’
Se fierde de doar wagewiid iepen.
‘Kom deryn. Ik ferwachte jo. Alles
is klear.’
De frou wie al healwei it paad doe’t
se har omdraaide en stadich nei de
iepen doar ta rûn.
troch: Anny de Jong

Weet u ze nog?

Historische paden in Achtkarspelen verder in ere?
In 2002 startte het project Historische Wandelpaden van Landschapsbeheer Friesland dat onder het overkoepelende provinciale project ‘Oude Paden, Nieuwe
Wegen’ viel. Verschillende organisaties werkten hierin samen
om historische, ondertussen vergeten paden die van oudsher in
het Friese landschap aanwezig
zijn, nieuw leven in te blazen. Het
resultaat van het project is onder
meer te vinden op de website:
www.historischepaden.nl
Op
de voorjaarsvergadering van de
Federatie voor Plaatselijk Belangen in Achtkarspelen is besloten
te proberen dit netwerk verder
uit te breiden. Misschien kunt u
daar ook aan meewerken!
Ons landschap kent een netwerk
van wegen en paden: handelsroutes, jaagpaden, kerkepaden, (binnen)dijken, spoor- en tramwegen.
Maar van oudsher ook allerlei informele paden die toegang gaven tot
akkers en boerderijen en tot andere plekken die om verschillende redenen voor mensen een belangrijke betekenis hadden. Al 3000 jaar
geleden begonnen bewoners hier
met de ontginning van het gebied.
De paden en wegen zijn ook niet
zomaar ontstaan, ze vertellen veel

over gebeurtenissen en activiteiten van mensen in onze omgeving.
Wegen en paden leggen letterlijk
hun ‘beweegredenen’ bloot. Het
is alleen al uit historisch oogpunt
interessant om deze paden weer
zichtbaar en indien mogelijk bruikbaar te maken.
Veel van de oude paden zijn door
de eeuwen heen verdwenen door
ruilverkaveling en schaalvergroting
of omdat nieuwe wegen voor het
gemotoriseerde vervoer de oude
paden overbodig maakten. Om de
oude paden in ere te herstellen
moet als eerste het oorspronkelijke wegenstelsel zoveel mogelijk in
kaart gebracht worden.
Hierbij kunnen de inwoners van
Achtkarspelen een belangrijke rol
spelen. Met name oudere inwoners kunnen misschien op basis
van hun geheugen vertellen welke
paden vroeger gebruikt werden en
ondertussen in de vergetelheid zijn
geraakt. Op de kaart hiernaast is
Buitenpost met de directe omgeving afgebeeld. De dikke lijnen geven de wegen en paden weer die
nu bekend zijn bij de gemeente. De
meeste daarvan zijn nu nog steeds
in gebruik als weg of fiets- of wandelpad.

Op basis van de informatie uit het
project in 2002 zijn wandelroutes van Buitenpost naar Kollum,
Stroobos, Zwaagwesteinde en
Kootstertille en langs de Dijkhuisterweg beschreven. Kijk voor de
beschrijving ervan op de eerder genoemde website. Er moeten dus
meer verbindingswegen en paden

zijn geweest die gebruikt werden
als kortste of veiligste verbinding
tussen huis en werk of de verschillende dorpen in de omgeving.
Heeft u hierover informatie die voor
ons interessant kan zijn, neem dan
contact op met Johan Kootstra,
e-mail: binnenbuitenpost@gmail.
com of telefonisch op 0511 541322.

Be d r ij v ig heid door Piet Pettinga
Kerstactie voor goede doel bij Modique
Evenals de beide voorgaande jaren heeft Gerrie Posthumus van Modique Mode, op de hoek
van de Kerkstraat en het Nijensteinplein, weer een grote kerstkortingsactie waar een goed
doel en ú van kunnen profiteren. Het goede doel is dit jaar Speelgoedbank ‘Op Stelten’. U
kunt als klant de actie steunen door het kopen van een voucher van 2 euro en daarvoor krijgt
u een korting van 50 (!) procent op elk kledingstuk. De actie duurt van 19 tot en met 24 december 2016 (zie ook de advertentie elders in
deze krant).
Modique is al bijna 17 jaar een begrip in
Buitenpost en omstreken en je merkt ook
aan het personeel dat het hen uitstekend
bevalt, want er is geen verloop. Jannie
Alma die er al 11 jaar werkt, Geertje Bosman die 10 jaar in de zaak heeft volgemaakt, Sjoukje Pilat met 9 jaar en Jannet
van der Meer met 2 jaar werkzaamheid
hebben oog en tijd voor de klanten.
Eigenaresse Gerrie Posthumus heeft een
modezaak voor de moderne vrouw voor
meerdere generaties neergezet, naast de
grote variatie in broeken, zijn er blouses,
vesten, rokken en jurkjes en zelfs schoenen. Sinds kort is er een parfumtap, een
fles(je) wordt gevuld waar u bij staat en
de heerlijkste geuren vullen de winkel. U
mag beslist vrijblijvend binnenlopen en
alles eens rustig bekijken.
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Cursusoverzicht tweede helft seizoen 2016-2017
Keramiek 1			 Opgave/inlichtingen: Jacomijn Steen
Maandagmiddag: 13.00-15.30 uur 		
Start: 16 januari 		
Hoe vaak: 10 lessen			
Kosten: € 125,- (excl. materiaal)
Opgave/inlichtingen: Jacomijn Steen		
Telefoon: 06 36189312		
email: jacomijnsteen@gmail.com

Telefoon: 06 36189312		
email: jacomijnsteen@gmail.com

Basiscursus Fotografie

Maandagavond: 19.30-21.30 uur
Start: 16 januari
Hoe vaak: 10 lessen
			
Kosten: € 85,Keramiek 2			
Opgave/inlichtingen: Joyce van der Laaken
Maandagmiddag: 16.00-18.30 uur		 Telefoon: 0511 542465, 06 27505424
Start : 16 januari		
Email: laaken25@live.nl
Hoe vaak: 10 lessen			
Kosten: € 125,- (excl. materiaal)
Engelse Conversatie
Opgave/inlichtingen: Jacomijn Steen		 Donderdagavond:
Telelefoon: 06 36189312		
• 19.00 - 20.15 uur beginners
email: jacomijnsteen@gmail.com
• 20.15 - 21.30 uur gevorderden
Start: 19 januari
Keramiek 3		
Hoe vaak: 10 lessen
Maandagavond: 19.30-21.30 uur		 Kosten: € 95,Start: 16 januari
Opgave/inlichtingen: Marjan Nijboer
Hoe vaak: 10 lessen		
Telefoon: 06 11127724
Kosten: € 100,- (excl. materiaal)
Email: m.nijboer@nijboertraining.nl
Opgave/inlichtingen: Jacomijn Steen		
Telefoon: 06 36189312		
Tekenen en Schilderen
email: jacomijnsteen@gmail.com		
Woensdagavond: 19.30-21.30 uur
Start : 18 januari
Hoe vaak: 10 lessen
Keramiek 4
Kosten: € 95,- (excl.materiaal)
Donderdagochtend 9.00 - 11.30 uur.
Opgave/inlichtingen: Corina Blom
Start: 19 januari
Telefoon: 06 10264241
Hoe vaak: 10 lessen
Email: corinablom1@gmail.com		
Kosten: € 125,- (excl. materiaal)
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Opnieuw cursus Muziek op Schoot
voor baby’s en peuters
Opnieuw staat een cursus muziek
op schoot voor baby’s en peuters
op het programma van het cursuswerk van It Koartling. Er zijn in het
verleden al een aantal muziekcursussen geweest en de deelnemers
waren erg enthousiast. Vaak waren
de ouders er versteld van dat zulke jonge kinderen door middel van
muziek zoveel kunnen leren.
Dat is geen wonder, want muziek
en jonge kinderen horen bij elkaar.
Al heel vroeg hebben ze interesse
in klanken en geluiden. Een peuter
die muziek hoort begint vaak spontaan te klappen en te dansen. En
hoeveel baby’s zijn er niet in slaap
gezongen? Aan de hand van nieuwe en traditionele kinderliedjes komen onder leiding van cursusleidster Lutske Pilat allerlei muzikale
activiteiten aan bod. Er wordt met
muziekinstrumentjes gespeeld en
ook luisteren naar en bewegen op

De cursus is bedoeld voor baby’s vanaf 8 maanden tot en met
peuters tot 4 jaar. De cursus start
begin maart (datum wordt nog bepaald) op de maandagochtend van
9.30 – 10.15 uur. Voor de 10 lessen
bedragen de kosten 70 euro. Na
afloop is er gelegenheid voor een
kopje koffie.
Opgave en inlichtingen bij
coördinator Johan Kootstra:
telefoon: 0511 541322
e-mail: johkootstra@gmail.com
of bij It Koartling, tel.: 0511 541214
e-mail: cursuswerk@itkoartling.nl

Ruim 10 jaar is Evertje Gatsonides actief geweest
als vrijwilliger binnen de muren van It Koartling.
Afgelopen herfst gaf ze aan het tijd om te stoppen. Ze begon als coördinater van het cursuswerk
in combinatie met het bestuurslidmaatschap en
bouwde twee jaar geleden al af naar het cursusbegeleiderschap. Daarnaast deed ze tal van handen spandiensten voor het sociaal-cultureel werk.
Bedankt Evertje!

WijLijn zet ons dorp op de kaart!

Groep 6 van De Mienskip zingt in Haersma Hiem

De

muziek komt aan de orde. Voor de
ouder/begeleider die meekomt is
er geen muzikale kennis nodig. Het
samen met het kind mee doen is
het belangrijkst. Na afloop wordt
het liedje meegegeven naar huis,
zodat er thuis nog kan worden nagenoten.

Evertje Gatsonides stopt

Zoals u wellicht weet is stichting
Wijlijn met als leden Jan van der
Wal, Jan P. Klapwijk en Suzan
Bosch, sinds voorjaar 2016 bezig
met nieuwe verbindingen in Buitenpost. Wijlijn is onlangs in contact gekomen met onderzoekers
van het lectoraat Welzijn Nieuwe
stijl van NHL. Zij hebben al veel
ervaring met sociale innovatie en
burgerparticipatie in steden. Er
was interesse om ook te kijken hoe
mensen in dorpen elkaar weten te
vinden en zaken oppakken in hun
eigen leefomgeving. Daarom zijn
er plannen om in Buitenpost op
zoek te gaan naar concrete voorbeelden van ‘Wijlijntjes’.

“Se sjonge as klysters”, was een van de complimenten
voor de leerlingen van groep 6 van De Mienskip. Zes
weken lang oefenden ze iedere vrijdag met bewoners
van Haersmahiem en cliënten van Talant het zingen
van bekende liedjes. Vrijdag 2 december werd een
voorstelling gegeven door het ‘Jong en Oud-koor’.
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Naast het zingen van liedjes is de ontmoeting tussen
jong en oud belangrijk. Een professionele dirigente van
de organisatie ‘Care & Culture’ begeleidde het koor.
Voor de zomervakantie had een groep kinderen van De
Lichtbron al meegedaan aan het project en ook een
voorstelling gegeven.

Wijlijntjes zijn verbindingen tussen dorpsgenoten gebaseerd op
kracht, plezier, interesse en wederzijdse zorg. Studenten en docenten
zullen ons bevragen op deze voor-

De

beelden en
ze letterlijk
met ons in
kaart brengen. Aan
de hand van deze kaarten gaan
we met elkaar verkennen hoe we
deze positieve krachten kunnen
verbreden en versterken. De eerste gesprekken zullen in januari en/
of februari op een aantal plekken
plaatsvinden, daarna volgt een bijeenkomst in het Innovatiehuis over
de resultaten. Op de facebookpagina van Wijlijn zijn binnenkort
artikelen te vinden over de achtergronden van deze nieuwe manier
van onderzoek doen. Wijlijn kijkt
uit naar de gesprekken en is benieuwd naar de reacties tijdens de
bijeenkomsten! Wil je reageren of
op de hoogte blijven, neem contact
op per mail (wijlijn@gmail.com) of
volg ons op Facebook.

kers t ma rk t foto

kers t ma rk t foto

(foto: Hielke Boorsma)

(foto: Hielke Boorsma)

De Binnenste Buiten Post

Brimzen
praat

Leeuwarden
Een bewoner van de Randstad vereerde voor het eerst in zijn leven
Leeuwarden met een bezoek. Het is best interessant te lezen wat hij bij
die gelegenheid in onze hoofdstad zag en ontdekte. Wellicht dat u als
lezer denkt van hé dat wist ik niet en daar ga ik eens kijken.
Wie aan Leeuwarden denkt, krijgt waarschijnlijk de finish van de Elfstedentocht in gedachten maar ook buiten de strenge winters is er veel te
beleven. Sterker nog, de culturele hoofdstad van Europa in 2018 wordt
steeds hipper!
Shoppen
Centraal in de binnenstad ligt de Kleine Kerkstraat, dat met tientallen
kleine trendy winkeltjes twee keer is uitgeroepen tot het leukste winkelstraatje van Nederland. En alleen al de namen van de winkels zijn,
net als de bijzondere waar, de moeite waard.
Feesten
Een cadeauwinkel annex feestlocatie, zo kun je de ‘Roze Poedel’ het
beste omschrijven. Je vindt er cadeautjes die je nergens anders aantreft en daarnaast worden hier ook verjaardagen, vrijgezellen-party’s of
bedrijfsfeestjes georganiseerd. Ook kun je er cursussen volgen in het
pimpen van klompen: Kleine Kerkstraat 4a.
Gewone winkels
In Leeuwarden, met ruim 100.000 inwoners, vind je ook de bekende
winkels van alle grote ketens. Vooral rondom de Nieuwestad en de
Wirdumerdijk zijn deze gevestigd. Meer speciaalzaken vind je aan de
centraal gelegen Voorstreek.
Proef het leven
Aan het Wilhelminaplein ligt het hippe Italiaanse restaurant ‘Fellini’. Binnen ademt het de liefde voor het goede leven. De menukaart bevat
gerechten voor lunch of diner, van soepen, panini’s en salades tot vleesen visgerechten, pasta’s en pizza’s. De espresso en cappuccino zijn als
in Italië, heerlijk!
Echt Fries
Bakker Salverda (sinds 1914) serveert een heerlijk kopje koffie en daar
worden traditionele Friese lekkernijen als dûmkes en oranjekoek bij geserveerd. Ook op het plateau ligt de Hofdame, het Leeuwarder gebakje
en een Beerenburg bonbon. Het dûmke is gemaakt met roomboter en
hele amandel. Oostergrachtswal 109.
Trendy
Dat Leeuwarden design hoog in het vaandel heeft, blijkt in het Post
Plaza hotel. Het voormalige Friese hoofdpostkantoor uit de 19e eeuw
werd getransformeerd tot designhotel met fraaie hotelkamers. Een
speciale kamer is Boomhut de Uil: een moderne boomhut in de stad
met uitzicht op de Zuiderstadsgracht.
Studentikoos
Stenden Hotel is een modern onderkomen aan de rand van het Leeuwarder centrum. Bijzonder is dat het wordt gerund door studenten van
de Hogere Hotelschool. Dat is ook de reden dat dit hotel in het gebouw
van de hotelschool is gevestigd. De prijzen zijn aantrekkelijk.
Knus
Guesthouse de Rozenboom is gevestigd in een knus, monumentaal
gebouw uit de 17e eeuw. Het ligt aan de Grote Kerkstraat tegenover
het keramiekmuseum. Je slaapt er in een sfeervol ingericht appartement met aparte slaapkamer. Het ontbijt wordt verzorgd met biologische producten. Grote Kerkstraat 8.
Water
Friesland is natuurlijk de belangrijkste watersportprovincie en dat merk
je ook in de hoofdstad. Met een klein bootje kun je de binnenstad vanaf
het water ontdekken. Je vaart dan langs de Kelders, het Waagplein,
Voorstreek en Weaze. Dat kan zowel met de eigen sloep, als met een
huurbootje of met een groep, per praam.
Aan de borrel
In een piepklein pandje aan de schilderachtige Bagijnestraat is het
Boomsma museum gevestigd. Tussen de koperen distilleerketels
wordt het ontstaan van Beerenburg kruidenbitter uitgelegd en na afloop kun je de verschillende soorten proeven. En eigenlijk smaken ze
allemaal naar meer.
Keramiek
Keramiekmuseum de Princessehof heeft een wereldberoemde collectie aardewerk uit Friesland, Europa en Azië. Tot 9 juli 2017 is er een
expositie over keramiek en erotiek. De wereld van de verleiding is eeuwenlang ook in klei vormgegeven. De peepshow is het hoogtepunt.
Hier kunnen bezoekers door de gordijntjes gluren naar tegels met erotische afbeeldingen.

LET OP ONZE KOPIJSLUITINGSDATA!
De volgende Binnenste BuitenPost
verschijnt in week 5.
Kopijsluitingsdatum: 23 januari!
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Waar houdt Plaatselijk Belang Buitenpost
zich mee bezig?
Over drie jaar viert Plaatselijk Belang Buitenpost (PBB) haar honderdjarig bestaan. Ooit opgericht als product van het steeds
zelfbewustere burgerschap in
het begin van de vorige eeuw
is ze als vereniging voortdurend
aan verandering onderhevig geweest. Hoewel ze vaak wordt gezien als een ‘vertegenwoordiger’
van Buitenpost treedt ze in het
plaatselijke dorpsleven zelden
nadrukkelijk op de voorgrond.
Daarom in dit artikel een kleine
schets van de werkzaamheden
van PBB.
“Na aﬂoop eene vergadering van
de Coöperatieve Vereniging voor
Electrische Verlichting te Buitenpost, gehouden in het voorjaar van
1920 werd de wenschelijkheid uitgesproken van de oprichting eenen
vereeniging ‘Plaatselijk Belang’ te
Buitenpost.” Met deze openingsregel begint het eerste notulenboek
van Plaatselijk Belang Buitenpost
(PBB). Deze vereniging was in
eerste instantie een zaak van de
gegoede burgerij. In het notulenboek komen op de eerste pagina’s
de burgemeester, de notaris, de
plaatselijke arts, andere notabelen
en de beter gesitueerden in de
plaatselijke bevolking prominent
voor. Pas na de Tweede Wereldoorlog veranderde PBB meer in
een vereniging waarin elke Buitenposter zich thuis kon voelen. De
achtergrond van haar leden karakteriseerde ook haar interesses. In
eerste instantie ging het om zaken
als de aanleg van de waterleiding,
electriciteit en telefoon - zaken die
alleen de meer welgestelden zich
konden veroorloven. Ook onderwerpen als de openbare orde en
het ondernemersklimaat, niet iets
waar de toenmalige gewone man
warm voor zou lopen, kwamen
vaak op haar agenda voor. Het laatste driekwart eeuw is de aandacht
meer verschoven naar kwesties
als verkeersveiligheid, ontspanning
en gemeenschapszin, hoewel de
betrokkenheid bij ‘grotere zaken’
als de gemeente en toekomstvisie
natuurlijk aanwezig gebleven is.

Wat doet ze nu?
Maar nog steeds is de vraag wat nu
precies haar rol en functie binnen
Buitenpost is, is voor het bestuur
van PBB moeilijk te beantwoorden. Een aantal jaren geleden formuleerde het bestuur drie rollen:
representant, waakhond en aanmoediger. Als haar belangrijkste
werkterreinen benoemde het de
leefbaarheid en verdere ontwikkeling van het dorp en de plaatselijke
verkeersveiligheid. Het representatieve deel van het werk neemt
een veel van de tijd in beslag. Het
bestuur onderhoudt contacten met
gemeente, andere overheidsorganen, dorpen in de directe omgeving en eigen verenigingen en
inwoners. Ze wordt dikwijls gevraagd om een mening over tal van
zaken te geven en te informeren
over wat er in het dorp speelt. Het
bestuur probeert daarin vaak een
mening te verwoorden die recht
doet aan alle inwoners en wat ‘het
gemeenschappelijk belang’ mag
heten. Als waakhond probeert het
er voor te waken dat het belang
van het dorp als geheel maar soms
ook individueel wordt geschaad.
Hoewel het soms niet meer dan
blaffen kan zijn, ziet PBB dit als
één van haar kerntaken. Als aanmoediger probeert PBB plaatselijke initiatieven op het gebied van
leefbaarheid en gemeenschapszin
te steunen. Dit dorpsblad is daarvan een voorbeeld. Ze beheert ook
het gemeentelijk gesubsidieerde
leefbaarheidsfonds dat financieel
een steuntje in de rug kan geven
bij ‘leuke en nuttige zaken’ voor het
dorp.
Leefbaarheid en ontwikkeling van
het dorp zijn natuurlijk begrippen
waar alles maar ook niets onder
te vangen valt. Het levert ook wel
eens discussie op of een bepaalde kwestie wel thuishoort bij de
bezigheden van PBB. Toch komen
we er als bestuur meestal wel uit,
waarbij ook de beperkte beschikbaarheid van tijd zorgt voor natuurlijke selectie. Het rekening willen
houden met de opvatting van elke
inwoner is er de oorzaak van dat
PBB slechts sporadisch een uitge-

Geven en nemen?

Wij doen ons best voor het Buitenposter belang
en bezorgen u De Binnenste Buiten...
en ù bent lid van Plaatselijk Belang.
Bent u nog geen lid van PBB?
Voor maar 5 euro per jaar steunt u ons!
Meld u aan op e-mail adres: binnenbuitenpost@
gmail.com
of via de onderstaande bon

sproken mening er op na houdt. Dit
past ook bij een vereniging die wil
vertegenwoordigen, verbinden en
probleemoplossend denken.
Voorbeelden van haar werk
Als illustratie van het voorgaande
volgt hier een greep uit de zaken
waar PBB in de loop der jaren aandacht aan gaf en geeft:
- medewerking bij de herinrichting
van het dorpscentrum
- oprichting van een dierenweide
- de speelplaatsen in ons dorp
- plaatsing van welkomstborden en
het kunstwerk ‘de Brims’
- de oprichting van een eventuele
zorg- en een energiecoöperatie
- ‘Bruisend Buitenpost’-deelname
- het jaarlijks overleggen met het
gemeentebestuur en politiek
- de oprichting van dorpsblad, website en Facebookpagina
- deelname aan het Sociaal Experiment van gemeente en KEaRN
- deelname in de organisatie van
Dodenherdenking op 4 mei
- betrokkenheid bij het zwerfvuilprobleem en medewerking aan
schoonmaak betaald uit Omrin-geld
- uitreiking van de Sulveren Brims
voor bijzonder actieve vrijwilligers
- deelname in Mejontsmaveld-commissie
- overleg met het medisch centrum
en de SWA
Het werk van Plaatselijk Belang
omvat een breed scala aan activiteiten. De conclusie dat PBB altijd
dè vertegenwoordiger van heel
Buitenpost is en/of dè mening van
Buitenpost kan geven is daarmee
natuurlijk niet gerechtvaardigd. Ze
doet haar best oog te hebben voor
alles wat er in onze woonplaats
speelt en elke mening te respecteren. Wat bij haar werk zondermeer helpt is dat ze gevoed wordt
door informatie en tips van de inwoners van Buitenpost. En niet in
het minst: de wetenschap dat een
groot deel van de inwoners tot lid
van de vereniging gerekend kan
worden. Bent u nog geen lid? Door
hieronder verder te lezen en te
handelen kunt u daar verandering
in brengen èn nog een laatste goede daad in dit jaar verrichten!

Kom woonwinkelen op

2 Kerstdag
e

Kom gezellig woonwinkelen in
een leuke sfeer en proﬁteer van
diverse aanbiedingen.

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 6, (0511) 54 44 44
LEEUWARDEN: B. Bekkerwei 1, (058) 20 450 00
www.kapenga.nl

