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Albert’s koninkrijkje
In de jaren dertig van de vorige eeuw had Albert Koning aan de Buitenposter Vaart, even verder dan de flapbrug, een eigengemaakt onderkomen. Hij
stond in de omgeving bekend als de ‘kluizenaar van de Buitenposter Mieden’. Een ons toegezonden interview uit 1934 geeft ons een beeld van de man en
zijn zonderlinge manier van leven. U kunt het verhaal lezen het op pagina 19.

Va n d e re d a c t i e

Vier pijlers onder gemeentelijke deelname KH2018

Ons eerste
schrikkelnummer!

Als voorbereiding op de Kulturele Haadstêd 2018 (KH2018) hield
de gemeente op 26 januari een derde ‘inspiratie-avond’ in het gemeentehuis. Hieronder een overzichtje van de stand van zaken.

Schrikkeljaar
2016 is een schrikkeljaar en 29 februari is
de schrikkeldag. Deze datum valt op een
maandag en toen zag deze editie van onze
dorpskrant het levenslicht. Omdat dit een
opmerkelijk moment is, maken wij daar
melding van. Elders in dit blad wordt in een
artikeltje verteld waarom deze tijdsaanpassing indertijd werd ingevoerd. Het blijft
toch iets bijzonders vooral voor mensen die
op 29 februari geboren zijn. Ons eerstvolgende schrikkelnummer verschijnt in 2044!

Tijdens de KH2018 vindt op De Kruidhof het project ‘Silence of the
Bees’ plaats. Het is een prominent onderdeel van het provinciale programma. Het is ook de bedoeling dat de dorpen, individueel of gezamenlijk, zich aan de grote stroom bezoekers presenteren. De KH2018
is een uitgelezen kans zich dan te laten zien en toeristisch te profileren in het thema ‘Iepen Mienskip’(Open Gemeenschap).

Afscheid
Gesien Leguijt was enige tijd lid van onze
redactie. In die periode schreef zij maandelijks haar column getiteld: Desperate housewife. Later deed zij dat onder het motto:
Leven. Omdat Gesien met haar man Jouke en hun drie kinderen binnenkort naar
Noorwegen gaat verhuizen, namen wij in
onze vergadering van 9 februari jongstleden afscheid van haar. Gesien is een levendige persoonlijkheid, waardoor zij allerlei
zaken dienovereenkomstig naar voren kan
brengen. Dat was voor onze krant van positieve waarde. Zij gaat ons vanuit Noorwegen via De Binnenste Buiten op de hoogte
houden van het nieuwe leven aldaar.
150 jaar spoor
De spoorlijn Leeuwarden-Groningen, met
als tussenstation Buitenpost, werd in 1866
in gebruik genomen. Dat is thans, in 2016,
150 jaar geleden. Aan dit bijzondere feit
willen wij enige aandacht besteden in het
mei-nummer. Er zijn vast Buitenposters die
op dit spoorweg-traject iets aparts beleefd
hebben. Wij stellen graag ruimte beschikbaar voor uw bijzondere treinverhaal. Wij
wekken u op in de pen of in de computer te
klimmen om ons allemaal te laten genieten
van een stukje spoorgeschiedenis.

Er is sinds enkele maanden een werkgroep actief waaruit tot nu toe
4 voorlopige voorstellen zijn gekomen die vooreerst de 4 pijlers zijn
waarop gemeentebreed op in zal worden gestoken. De ca. 40 aanwezigen werden daarover bijgepraat en daarnaast werd een provinciale
website gepresenteerd waarop veel informatie en ondersteuning:
www.stipe.frl Deze site is specifiek in het leven geroepen voor de
KH2018. De siteis de moeite van het bezoeken waard als u geïnteresseerd bent in het bijzondere culturele feest dat in 2018 onze provincie
staat te wachten.
De 4 (voorlopige) onderdelen van het
(gemeentelijke) KH2018-programma zijn:
Het Verhalenhuis
Het verhalenhuis als voorstel gaat over het mogelijk maken van een
plek waar verhalen van mensen centraal staan. Het project leent zich
voor allerlei onderdelen waar iedereen naar wens een initiatief in kan
nemen. Initiatiefnemers: Suzan Bosch, e-mail: info@suzanbosch.nl en
Iris Rusz, stichting Dam Jaarsma, e-mail: irisrusz@gmail.com

Parade
In elk dorp een parade (optocht) van versierde wagens organiseren
met muziek, zang, dans en theater. Eventueel dit ergens in de natuur situeren, bijvoorbeeld bij een pingo. Maar daarbij ook één grote
slotmanifestatie van de gehele gemeente, ergens centraal in Achtkarspelen met concerten, voorstellingen, exposities, etc. Initiatiefnemer
hiervoor is Hans Postma van HP Events, e-mail: info@hapeevents.nl
Krûdfunding
(Muziek)Festival voor en door jongeren, met invulling die de doelgroep
aanspreekt. Met als doel jongeren voor korte of langere tijd te interesseren voor de Kruidhof. Werkwijze: het laagdrempelig aanbieden van
cultuur. Op vele manieren wordt ingezet om jongeren mede-eigenaar
van dit project te laten worden. Initiatiefnemer hiervan is Young&Leisure, Wiebe Kootstra, e-mail: info@youngandleisure.nl
Swaddekuier
De Swaddekuier uitbreiden en er eventueel een tweedaags evenement van maken. Daarnaast het inrichten van permanente paden:
korte wandeltochten die het gehele jaar gelopen kunnen worden. Initiatiefnemer is de stichting Swaddekuier: Jan Kloosterman en Willem
Kroodsma, e-mail: swaddekuier@gmail.com
Plaatselijk Belang Buitenpost zoekt binnen ons dorp deelnemers die
in willen steken op één van de 4 voorstellen of zelf met een nieuw
idee komen. Op de ledenvergadering van 13 april wordt veel aandacht
aan de KH2018 geschonken. Diverse clubs, organisaties en instellingen worden uitgenodigd om hierover bij ons hun licht op te steken.
Bent u nu al geïnteresseerd in één van de vier basisideeën dan kunt u
via de bijgevoegde e-mailadressen contact daarover zoeken.

Aanpassing e-mailadres redactie
Zowel kopij als post voor
de redactie kan voortaan
weer naar hetzelfde
e-mailadres, namelijk:
bibupost@gmail.com

Ongeveer 40 aanwezigen waren er op de derde inspiratie-avond.

Kijk ook eens op
onze facebookpagina
dorpbuitenpost !

Rectificatie
In het fotobijschrift bij het
artikel over het strooibeleid
van de gemeente in de vorige
Binnenste Buiten stond een
fout. De afgebeelde tractor met
strooiwagen was niet van de
gemeente Achtkarspelen maar
van de firma Jansma en Van
Dijk die de provinciale wegen
voor haar rekening neemt.
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Bakfestijn op 3 maart
in Haersmahiem
Wie is het Baktalent 2016 van Buitenpost e.o.? Bakkers, proevers en
snoepers gezocht! De lekkerste cake, koek of taart van Buitenpost,
wie bakt die? En wie heeft het mooiste verhaal erbij?
We nodigen huis-, tuin- en keukenbakkers die niet alleen hun taart, koek
of cake, maar ook het verhaal erachter willen delen. Dus heb je een familierecept, of een variatie daarop, en maak je al jaren op veler verzoek
dezelfde koek/cake/tulband/poffert, meld je dan aan via: www.wijlijn.nl of
via wijlijn@gmail.com Toon elkaar onze traditie, of een traditie van elders.
Laat iedereen meegenieten! Deel je recept. Vertel je verhaal. Wees er snel
bij, en neem je fans ook mee. We zoeken ook proevers: bakkers kunnen
niet zonder afnemers, er moet gegeten worden. Ook gezelligheidseters
zijn heel welkom!
Heb je wel een recept, maar geen mogelijkheden om te bakken, laat het
dan ons weten. We gaan dan op zoek naar iemand die een oven beschikbaar heeft. Heb je geen ervaring met bakken en wil je graag leren een
traditioneel recept te gebruiken, laat het dan ook weten. We gaan op zoek
naar iemand die de benodigde kennis en ervaring graag met je deelt. Iedereen is van harte welkom op 3 maart, vanaf 15:30 uur. Haersmahiem
trakteert op koffie, thee en limonade. Dus kom ook 3-3, dat is precies 3
weken voor de lente. Wil je bakken, meld je dan aan en neem natuurlijk
ook je fans mee!
Wijlijn is een initiatief dat samen wil werken aan onderlinge verbinding en
kwaliteit van leven. Met stimulerende actviteiten willen we experimenteren rondom het aanboren en benutten van talenten. Dit is onze eerste
activiteit, we hopen dat dit dorpsgenoten inspireert om ook mee te doen
en ideeën te delen via Wijlijn. Meer informatie over Wijlijn en het Bakfestijn
via de website www.wijlijn.nl en updates op onze Facebookpagina.

D e foto

Actieweek ‘De Kûpe’ voor opknapbeurt horeca
Het gaat goed met zwembad De
Kûpe. Het aantal leskinderen is
gegroeid, er zijn nieuwe zwemlesconcepten ontwikkeld en ook
de aqualessen, doelgroeplessen
en andere activiteiten worden
uitstekend bezocht. Toch is er
nog wel wat te wensen. Vandaar
dat de Kûpe van 7 tot en met
13 maart een actieweek houdt
waarin geprobeerd wordt geld bij
elkaar te krijgen voor een herinrichting van haar horeca.
“De Kûpe is de afgelopen twee
jaar echt een bad van en voor de
inwoners van Buitenpost geworden. En óók voor de omliggende
regio. De betrokkenheid is enorm”,
aldus Bothilde Buma, voorzitter van
Stichting Sportcentrum 8krspelen,
“voor ons als stichtingsbestuur
dat geheel uit vrijwilligers bestaat,
maar ook voor het team, is deze
betrokkenheid essentieel voor het
voortbestaan van het zwembad.
Juist hierdoor is het bad immers
blijven bestaan. Was deze betrokkenheid er niet geweest, dan was
het bad per 1 januari 2014 gesloten.
De gemeenschap heeft gelukkig
laten zien dat zij het zwembad een
belangrijke voorziening vindt en de
gemeente heeft onze stichting het
vertrouwen gegeven zodat wij het
bad open hebben kunnen houden.
Een enorme uitdaging overigens,
want de subsidie voor het bad is
gehalveerd sinds 1 januari 2014”.
Opknapbeurt voor de horeca
“We willen ontzettend graag de
horeca opknappen”, aldus Dietha
Paauw, manager van De Kûpe.
“Wanneer mensen bij ons binnenkomen, denken ze vaak dat er
zand op de vloer ligt, maar dit lijkt

Bij het station is men begonnen met het opruimen van de fietskluizen,
deze worden tijdelijk verderop geplaatst. Dit om ruimte te maken voor de
te bouwen loopbrug. (foto: Hielke Boorsma)

Cursus Poëzie schrijven
in de bibliotheek
De dichter spreekt in stilte waar het beeld de
woorden vindt
Voor liefhebbers van de dichtkunst organiseert de
Keunstkrite een cursus Poëzie schrijven in de bibliotheek van Buitenpost. Dichter en docente Akke Brouwer heeft een jarenlange ervaring in het dichten en
geven van schrijfcursussen. Zij was van 2006-2008
stadsdichter van Dokkum en won in 2015 de Rely
Jorritsma Priis voor Friestalige poëzie. Na haar studie aan de Toneelacademie Maastricht werkte zij als
regisseur, trainingsacteur, uitbater van It Hûs fan de Dichter in Hantum
en geeft als voordrachtskunstenaar poëzieperformances in samenwerking
met diverse musici.
Over de cursus zegt ze het volgende: “Poëzie is de taal van het hart, dat
wil zeggen dat het de lezer direct aanspreekt zonder tussenkomst van
het intellectuele begrippenkader. Poëzie is ook de taal van de eenvoud,
zonder tussenkomst van ingewikkelde zinsconstructies. Een gedicht is als
het ware een literaire foto terwijl proza te vergelijken is met een film. De
schrijver neemt de lezer bij de hand en leidt hem door het verhaal, de situaties en de karakters van de personages. De dichter daarentegen geeft een
stilstaand beeld van iets, iemand of een situatie. De lezer kan zijn eigen
verhaal en beelden daarbij maken. Je kunt een gedicht steeds opnieuw
lezen en steeds zal het zich een beetje meer ontvouwen. In deze poëzieschrijfcursus krijgen de deelnemers meer zicht op wat poëzie nu eigenlijk
is en hoe je als dichter tot de juiste vorm van een gedicht kunt komen. We
houden ons bezig met: rijmvormen, vormen van beeldspraak, ritme, melodie, de kracht van herhaling, en de bladspiegel. De cursus is bedoeld voor
mensen die hun gedichten meer vorm willen geven en voor hen die hun
zielenroerselen nu eens eindelijk aan het papier willen toevertrouwen.”
Tijd en aanvang: wekelijks op maandagavond van 19.30-22.00 uur,
start: 14 maart. Locatie: bibliotheek te Buitenpost, kosten: 80 euro (incl.
lesmateriaal) per 8 lessen, aanmelding secretariaat Keunstkrite:
info@keunstkrite.nl of 06-16480635

zo omdat de vloerbedekking echt
helemaal versleten is. Ook staan
er geleende stoelen in de horeca
omdat er stoelen stuk of beschadigd zijn. Bovendien zijn de balie en
de verlichting niet meer van deze
tijd en kan alles ook wel een likje
verf gebruiken. Om hiervoor geld in
te zamelen hebben we de Swimme&Switte Actieweek georganiseerd. Met de opbrengst willen we
in ieder geval graag nieuwe vloerbedekking aanschaffen. Maar we
hopen natuurlijk dat we nog meer
kunnen doen. We roepen iedereen
dan ook op om mee te doen met
onze activiteiten!
Swim4-, Swit4en Swim&Swit4Daagse
Van maandag 7 maart tot en met
vrijdag 12 maart kan iedereen
meedoen aan de Swim4Daagse.
Hierbij wordt 4 maal 500 meter
gezwommen. Kinderen tot 13 jaar
zwemmen 4 maal een afstand van
250 meter. Naast een medaille én
een oorkonde worden de kinderen
bovendien beloond met een gratis SwimParty-VIPTicket voor het
zwemfeest op zaterdag 12 maart.
Houd je niet van zwemmen dan kun
je ook kiezen voor de Swit4Daagse:
hierbij volg je vier maal een zelf gekozen groepsles bij Bewegingscentrum Switte. Voor degenen die én
graag willen zwemmen én graag de
groepslessen willen volgen is er de
Swim&Swit4Daagse; hierbij wordt
er 4 maal 500 meter gezwommen
en worden er 4 groepslessen gevolgd.
Schoolzwemtoernooi
Op woensdag 9 maart is er vanaf
13.00 uur een schoolzwemtoernooi. Kinderen van basisscholen

uit Buitenpost, maar ook uit omliggende dorpen strijden dan voor
de medailles en bekers. Voor alle
deelnemers is er een leuk herinneringsvaantje.
Nachtmarathon
In de nacht van vrijdag 11 maart
is er een heuse Nachtmarathon
zwemmen. Het startschot voor de
marathon wordt om 22.00 uur gegeven door wethouder Marten van
der Veen. Er kan individueel, maar
ook als team worden gezwommen.
Deelnemers laten zich sponsoren
voor ieder uur dat er gezwommen
wordt en er kan ieder vol uur gestart worden. De nachtmarathon
wordt zaterdag 12 maart om 7.00
uur afgesloten met een gezamenlijk ontbijt. Voor zowel de individuele deelnemer als het team met de
hoogste opbrengst zijn er leuke prijzen. Aanmelden kan nog steeds!
Als aanmoediger ben je uiteraard
ook van harte welkom.
Swimparty
De actieweek wordt zaterdag 12
maart van 13.30 tot 15.30 uur afgesloten met een spetterend zwemfeest voor alle kinderen tot 13 jaar
(minimaal diploma A).
Aanbiedingen
Naast de activiteiten zijn er tijdens
actieweek ook speciale aanbiedingen in de zwemlespakketten en
kun je een voordelig abonnement
afsluiten waarbij je onbeperkt kunt
zwemmen en onbeperkt gebruik
kunt maken van de faciliteiten van
Bewegingscentrum Switte. Kijk
voor alle informatie over de actieweek en de aanbiedingen op www.
dekupe.nl. of www.switte.nl

‘Buitenpost Schoon!’
op 19 maart

M el d p unt culture el

Zaterdagmorgen 19 maart vindt
opnieuw de actie ‘Buitenpost
Schoon!’ plaats. De start is om
9.30 uur bij de Fonteinkerk aan de
Achtkant. De koffie staat dan klaar.
Vervolgens gaan vrijwilligers in
groepjes uiteen en steken de handen uit de mouwen om zwerfafval
op te ruimen in het dorp. Materialen
hiervoor zoals handschoenen, prikkers e.d. worden door NME-Achtkarspelen ter beschikking gesteld.
Heb je zin om dit jaar ook mee te
doen? Meld je dan om 9.30 uur bij
de Fonteinkerk.

> Cultuurcentrum de Wâldsang:

Betrokkene bij
ongeval gezocht
Zaterdag 12 februari, omstreeks
half vier, is een meisje / jonge
dame in botsing gekomen met
onze dochter van 12 jaar. Het was
ter hoogte van het deurwaarders
kantoor naast de peuter speelplaats. Graag zou ik in contact
willen komen met haar of haar ouders. Of de jonge dame zelf. Onze
dochter heeft flinke kneuzingen
er aan overgehouden. Vriendelijke
groet, Pieter Wierma 06 54208116.

leerlingenconcert op 22 februari
Op maandag 22 februari om 19:30 uur is er een leerlingenconcert slagwerk in cultuurcentrum De Wâldsang door leerlingen van Jan Geert Nagel
en Adriaan Groffen. Plaats: locatie De Wâldsang, de Ring 1a. Entree gratis.

> Lezing Hoogbegaafdheid in Op ’e Stâl
Op woensdagmorgen 16 maart houdt Hennie Zwaagstra-Gatsonides een
lezing over “De gevoeligheden van een hoogbegaafde”. Entree is € 8,00
per persoon, € 12,00 per ouderpaar (incl. koffie/thee). Aanmelden via:
info@romtefoardy.nl

wegens succes geprolongeerd

Snert-actie PKN-kerk
Vorig jaar februari hield de PKN-kerk samen met slagerij van der Bijl een
snertactie. De opbrengst ging naar een goed doel, namelijk het tehuis van
de Broeders van Taizé in Bangladesh, die daar gehandicapte mensen aan
werk proberen te helpen. De actie was één groot succes, waarschijnlijk
mede door het slechte weer waar de vrijwilligers mee te kampen hadden.
Toch was iedereen na afloop tevreden omdat de verkoop van snert een
groot succes was.
Ook dit jaar gaan vrijwilligers van PKN Buitenpost snert verkopen in samenwerking met slagerij van der Bijl. Het doel is ditmaal dichter bij huis
namelijk hospice Smelnehaven in Drachten. Op 11 maart komen de vrijwilligers tussen 5 en 7 uur ’s middags bij u langs en kunt u snert kopen voor
een bedrag van € 5,- per bakje en 2 bakjes voor de prijs van € 8,- !

Jaarprogramma Keunstkrite online
Wat gaan we doen in 2016? Bij de Keunstkrite staat
een verrassend nieuw jaarprogramma online; dit jaar
veel aandacht voor educatie en poëzie. Er zijn meerdere lespakketten beschikbaar, zowel voor de basis- als
de middelbare scholen van Achtkarspelen en ook kan
men vrijwilligers boeken voor het geven van een lezing
c.q. presentatie over Kunst & Cultuur in de regio.
Een greep uit het programma: in maart start er een
cursus Poëzie schrijven in de bibliotheek van Buitenpost (docente dichteres Akke Brouwer), eind april is
er weer het Rondje Kunstzinnig, worden er cultuurles-

sen gegeven op het Lauwerscollege en wordt er in de
Week van de Amateurkunst (begin mei) een fotowedstrijd gehouden. De hele zomer kunnen er gedichten
worden ingeleverd voor een dichtwedstrijd en kan
men poëtisch fietsen. In juli volgt dan nog de Kunstmarkt in De Kruidhof en ook het hele jaar door worden
er exposities in het gemeentehuis ingericht. Bij iedere
tentoonstelling hoort een (educatieve) activiteit.
Meer weten? Meedoen? Kijk op de website www.
keunstkrite.nl of bel naar het secretariaat 06-16480635.

Al gelezen?

™

> Het college van burgemeester en wethouders van Achtkarspelen wil niet meewerken
aan het verzoek van de Voedselbank Achtkarspelen om de jaarlijkse subsidie voor de
voedselbank met ingang van dit jaar met
€ 500,- te verhogen tot een bedrag van
€ 5000,- omdat het een particulier initiatief
blijft. Op dit moment maken 95 gezinnen in
Achtkarspelen gebruik van de voedselbank.
> Essentra Extrusion (voorheen Enitor),
gevestigd aan de Beatrixstraat, wil dit jaar
enkele miljoenen euro’s investeren in vervangende nieuwbouw.
> De FNP-fractie heeft vorige maand vragen
gesteld over de bestrijding van de extreme
gladheid door ijzel. Bij de partij kwamen
verschillende klachten binnen over laat en
onvoldoende strooien door de gemeente.
Het college van B en W liet weten dat het
strooibeleid onveranderd blijft.
> Na een oproep van PKN-predikant Roelof
Dam hebben leden van de PKN- en Christengemeente koffers ingezameld voor de
50 vluchtelingen in opvanglocatie Kollumeroord. Binnen drie dagen waren er voldoende
bijeen gebracht. Bij een bezoek aan het centrum was hem opgevallen dat de tijdelijke
bewoners alleen een plastic zak hadden om
hun spullen in mee te nemen. Ook zijn er
vrijwilligers gevonden om een activiteit op te
zetten in het opvangcentrum.
> Het Lauwers College heeft tijdelijk twee
lokalen beschikbaar voor onderwijs aan
kinderen van asielzoekers. Het gaat om 13
kinderen uit de noodopvang Kollumeroord.
Scholengemeenschap Piter Jelles in Kollum
verzorgt het onderwijs, maar heeft geen
lokalen beschikbaar. Aan de Hoefslag is de
ruimte er wel en helpt dus zowel de collega-school als de kinderen uit de brand. Het is
een tijdelijke situatie, die duurt tot 25 maart.
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PBB Van de bestuurstafel...

Pier 21 – Life is Beautiful

Februari 2016

Nei De Emigrant en Feteranen op’e nij in foarstelling fan Pier 21. Yn 2014
ferstoar de âldste oerlibjende fan de Holocaust: de 110-jierrige Joadske
pianiste Alice Herz-Sommer. In unike frou dy’t in grinsleaze libbensfreugde
hie, nettsjinsteande har ferbliuw yn konsintraasjekamp Theresienstadt yn
de Twadde Wrâldoarloch. Klaasje Postma fertelt it oangripende en muzikale libbensferhaal fan Alice Herz-Sommer. Pianiste Pauli Yap frisselet wurken fan û.m. Bach, Beethoven en Schumann troch it stik. Komposysjes
dy’t Herz-Sommer sels spile, dy’t har rêding wienen en in boarne bleaune
fan treast en enerzjy. ‘Life is beautiful’ wie it motto fan Herz-Sommer en
is no in prachtich en persoanlik stik oer de frijheid om te kiezen, fertriet,
optimisme, tankberens en humor. ‘Life is beautiful’ wurdt spile yn it Frysk,
mei inkelde koarte passaazjes yn begryplik Dútsk en Ingelsk.
Tekst en spul Klaasje Postma, piano Pauli Yap en regy Gerard Wolters.
Woansdeitejûn 6 april 2016; Oanfang 20.00 oere / Lokaasje: sealesintrum
The Point; Kaartferkeap: € 18,00.

Heimwee nei Bûtenpost yn The Point

Jeltingalaan gaat dit jaar op de schop
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De volgende editie verschijnt
in week 12 van 2016

Ander nieuws uit de vergadering. Het is gelukt om een 2de secretaris te
vinden voor onze vergaderingen. Op de jaarvergadering zal zij worden
voorgesteld. We zijn weer op bezoek geweest bij het Medisch Centrum.
Onderwerpen waren onder meer het avondspreekuur en de ouderenzorg. Het bestuur ontving enthousiast het idee van één van ons om de
gemeente voor te stellen om namen van verzetsmensen uit onze gemeente te gebruiken voor nieuwe straten. Zeker in het licht van van de
75ste herdenking van de bevrijding in 2020 lijkt ons dit een zeer goed
voorstel.

Namens het bestuur van Plaatselijk Belang Buitenpost,
Marianne Rigter

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

Redactie:
Wim Ausma		
Karin van IJsseldijk
Johan Kootstra
Nynke Kuipers
Piet Pettinga		
Cathy Pot		
Liesbeth Ribbink

Noteert u alvast 13 april in uw agenda!? Dan is de jaarvergadering
van Plaatselijk belang Buitenpost. Allereerst leggen wij verantwoording af van onze activiteiten het afgelopen jaar, die wij in uw belang
hebben ontplooid. Daarnaast leggen wij financiële verantwoording af
van de kosten die wij hiervoor hebben gemaakt en welke initiatieven
wij ondersteunen via het leefbaarheidsfonds, waarvoor de gemeente
ieder jaar subsidie geeft. Ieder jaar verbinden we aan de jaarvergadering een thema. De afgelopen twee jaar was dit de toekomst van de
zorg in buitenpost. Daarvoor was veel belangstelling. Dit thema heeft
nog steeds onze aandacht, maar dit jaar hebben we een ander thema
gekozen: Iepen mienskip. U weet dat in 2018 onze hele provincie meedoet met Kulturele Haadstêd 2018. Het is de bedoeling dat het hele jaar
overal activiteiten zijn, net zoals bij Simmer 2000. We willen graag dat
ook Buitenpost meedoet. We hebben natuurlijk de Kruidentuin als publiekstrekker en er zijn ook andere initiatieven, die nog in de beginfase
verkeren. Wij hebben Jan-Willem Zwart uitgenodigd om te vertellen
over wat de Kruidhof gaat doen met als slogan de Silence of the Bees.
Ook Hetty Kloosterman-Combs van de Keunstkrite Achtkarspelen vertelt over de mogelijkheden voor Achtkarspelen en Buitenpost. Andere
initiatiefnemers zullen worden uitgenodigd om deel te nemen aan de
levendige discussie die zich hopelijk ontspint over KH2018. Het is dé gelegenheid om Buitenpost op de kaart te zetten. We nodigen iedereen
uit om te komen en we rekenen op een mooie opkomst. In de volgende
bibupost ziet u de officiële uitnodiging.

Er zijn vele aandachtspunten voor onze vergaderingen. We hebben ze
weer allemaal even doorgenomen. De veiligheidsregio met aanrijtijden
van ambulance en brandweer blijft op de agenda, net als een energiecoöperatie, de sinnegreide (ontwerpmiddag bezocht) en de toekomst
van de zorg (binnenkort hebben we een afspraak met de wethouder).

COLOFON
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Kopij en correspondentie:
Postbus 30, 9285 ZV Buitenpost
of de kopijbus bij ‘The Readshop’
E-mail: bibupost@gmail.com
Website: www.binnenbuitenpost.nl
Website e-mail:
binnenbuitenpost@gmail.com
Facebook (zoek op): dorpbuitenpost
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Tryater spilet Heimwee nei Hurdegaryp, in stik mei in universeel ferhaal
oer weromtinke oan de bernejierren. Ast no út Bûtenpost komst, út
Hurdegaryp of hokker stêd of doarp: yn Heimwee nei Hurdegaryp binne de
ferhalen werkenber foar elkenien. Mei oandwaning en somtiden hilarysk.
It rûken fan krekt meand gers, it roppen fan bern op it skoalplein,
sleatsjespringe, beltsjedrukke, aaisykje, in ferske fan BZN: Hoe is it om
wei te wurden yn swiete oantinkens, pynlik langstme en de wyn waaie te
litten as yn de tiid fan doe? Dêr giet Heimwee nei Hurdegaryp fan Tryater
oer. De foarstelling is op woansdei 23 maart om 20.00 oere yn De Point yn
Bûtenpost, kaarten: Dropshop Liquorice of 0511-541444.

Buurtvolleybaltoernooi op 23, 25 en 27 mei
Ook dit jaar organiseert de Volleybal Club Buitenpost weer het Buurtvolleybal Toernooi. Ondanks dat we vorig jaar moesten uitwijken naar een datum
na de vakantie, was het weer een groot succes. Door zorgvuldiger een
datum te kiezen, verwachten wij dit jaar een nog veel grotere deelname.
Het lijkt misschien wat ver weg, maar zet de datum in je agenda en maak
je buurtgenoten alvast enthousiast. Hou voor verdere berichten ook onze
website www.vcbuitenpost.nl in de gaten.

Feestcommissie Koningsdag Buitenpost
De voorbereidingen voor Koningsdag 2016 zijn weer begonnen. Samen
proberen we er weer een leuk programma van te maken!
Noteer het alvast in uw agenda: woensdag 27 april en zaterdag 23 april
onder andere feestmiddag voor de kinderen en ‘s avonds weer het traditionele Koningsfeest. Het programma wordt vervolgd...!!
de Koningscommissie

Urker mannenkoor ’Onger Oens’
op 19 maart
Het Urker mannenkoor ’Onger Oens’ komt zaterdagavond 19 maart weer
in Buitenpost. Dit bekende koor zingt voor stichting Tabor. Deze stichting
zet zich in voor kinderen met een beperking en bejaarden in Roemenië.
Hiervoor willen wij graag een collecte houden. Dit Paasconcert wordt gehouden in de Kruiskerk aan de Voorstraat. De aanvang is ‘s avonds om half
acht.
St. Tabor Buitenpost, tel. 543241

Binnenkort start opnieuw een vrij langdurig en grootschalig herinrichtings- en onderhoudsproject in ons dorp: de Jeltingalaan wordt
over de hele lengte onder handen genomen. Het werk wordt als eerste verricht om de verkeersveiligheid te verbeteren maar daarnaast
wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om onderhoudswerk aan
de riolering te doen. De 1e fase moet voor de bouwvak klaar zijn, de
2e fase erna moet naar verwachting nog dit jaar klaar zijn.
De Jeltingalaan heeft al een lange geschiedenis als het de gaat om verbetering van de verkeersveiligheid. De lange, rechte straat is een belangrijke
verbindingsweg en nodigt door de schijnbare overzichtelijkheid gemakkelijk tot roekeloosheid in het verkeer. In het verleden is daarom al verschillende malen gepoogd om met een snelheidslimiet en andere maatregelen
ongelukken te voorkomen. Door de in 2013 in gebruik genomen nieuwe
verbindingsweg tussen industrieterrein ‘de Swadde’ en de nieuwe rondweg ‘Buitenom’ is de Jeltingalaan tevens een sluiproute geworden, ook
voor zwaar verkeer. Reden genoeg dus om met nieuwe middelen te proberen het verkeer hier goed te reguleren.
Onderdeel van de nieuwe herinrichting is het concept van ‘shared-space’
waarin de verkeersgebruiker zelf ook onderdeel van de snelheidsremming
vormt. De breedte van de rijbaan blijft in het nieuwe plan hetzelfde, namelijk 6 meter. Maar door de geplande aanpassingen zal het wegbeeld
optisch wel smaller gaan lijken. Aan de zijkanten van de weg komen er
passende trottoirs voor de voetgangers met daarbij groenstroken. Qua
straatbeeld zal de Jeltingalaan veel overeenkomst hebben met de recent
heringerichte Kuipersweg. Vlakbij de begraafplaats en de kruising met de
Einsteinstraat komen grote verkeersdrempels die het verkeer tot matiging
moeten dwingen.
De gemeente heeft ondertussen al goed overleg met de buurtvereniging
‘Oer it Spoar’ gehad over de plannen en deze hebben in grote lijnen aangegeven positief gestemd te zijn. Enkele details moeten nog worden ingevuld maar vermoedelijk zal dit geen problemen gaan geven. Ook met
de voetbal- en korfbalvereniging is er gesproken met het oog op de parkeergelegenheid bij de sportvelden. Al vaker is door hen aangegeven dat
de huidige situatie daar niet meer voldoet en de gemeente wil van de
gelegenheid gebruik maken om daar een helpende hand te bieden. Dit
kan door het aanbrengen van bestrating en verder door verwijdering van
groen ruimte te maken. Ook aan de uitwerking van dit onderdeel van het
plan wordt overigens nog gewerkt. Het wegwerk is ook een goede gelegenheid voor de periodiek grote klus van vervanging van de riolering.
Verkeershinder zal in ieder geval onvermijdelijk zijn. Tijdens de werkzaamheden zal de toegang voor aanwonenden en voetgangers blijven. Al het
overige verkeer zal om moeten rijden via de Voorstraat om bij het station
of in het centrum te komen. Het bedrijventerrein zal via de oost-ingang
bereikbaar blijven. Tussendoor zal ook de aanleg van het nieuwe deel parkeerterrein en voetgangersbrug aan de noordkant van de spoorlijn plaatsvinden. Binnenkort laten wij hier ook tekeningen van de plannen zien.

Witlof € 0,99 per kilo
Cherry tomaat 250 gram € 0,79
Heerlijke mandarijnen 20 stuks voor € 2,50

Alle Friese aardappelen 5 kg. voor € 3,50
Kerkstraat 24

Tel. 0511 540004

Volg ons ook op facebook

De Binnenste Buiten Post

Buitenp oster s

door Nelleke Kemps-Stam
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De meeste Europeanen hebben drie à vier procent
Neanderthaler-DNA in hun genen
Lammert Postma onderzoekt het verleden

De meest bekende archeoloog in de wereld is ongetwijfeld Indiana
Jones. Deze fictieve avonturier is zo populair, dat Steven Spielberg
van plan is een vijfde film over hem te maken. In werkelijkheid werken archeologen het liefst in stilte. In hun kielzog bevinden zich
amateur-archeologen als Lammert Postma. Zijn liefde voor de
steentijd leidde ertoe dat hij in 2005 met drie anderen het IJstijdenmuseum oprichtte.
Er zijn in Nederland diverse verenigingen voor vrijwilligers in de archeologie waarvan de landelijke AWN Vereniging van Vrijwilligers
in de Archeologie de bekendste is. De leden van de AWN houden
zich bezig met het opsporen van archeologische locaties. Zij werken mee aan opgravingen, het conserveren en documenteren van
vondsten. Ook verzorgen zij educatie en publieksactiviteiten, zetten zich in voor behoud en bescherming en ondersteunen gemeenten bij hun archeologiebeleid. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed)
Onderzoeker
‘Praat mar Frysk’, luidt de sticker die Lammert op zijn voordeur
heeft geplakt. “Ik werd in 1940
in Franeker geboren, maar ben in
Veenwouden opgegroeid. Ik ben
dus een echte wâldpyk”, vertelt
Lammert. “Mijn vader kreeg een
baan bij de Centrale Controledienst
die de voedselverdeling in de gaten hield en optrad tegen de zwarte handel. Wij hebben in de oorlog
eigenlijk geen gebrek gehad.” Van
1953 tot 1957 ging Lammert naar
de Ulo in Burgum, waarna hij de
kweekschool bezocht. “In 1962
heb ik de hoofdakte gehaald”, gaat
hij verder,”en toen ben ik in militaire dienst gegaan. Tijdens diensttijd
hoorde ik dat je met een kweekschooldiploma met hoofdakte sociologie, psychologie en pedagogiek kon studeren aan de universiteit in Groningen. Ik koos voor het
laatste met onderwijskunde als
specialisatie. Schoolmeester zijn
was mij ook niet op het lijf geschreven. Pas toen ik afgestudeerd was
en een baan kreeg als docent en
onderzoeker aan de universiteit,
kon ik aan jong volwassen mensen
in de colleges iets kwijt.”

Binnen de onderwijskunde koos
Lammert ervoor om onderzoeker
te worden. Dat betekent dat hij
zich bezighield met de leer van
onderzoeksmethoden en hoe je
onderzoek aanpakt. Dat lijkt saai,
maar is het niet volgens Lammert.
“Het is heel erg gericht op de
praktijk en op het beleid van onderwijs. Je houdt je met concrete
dingen bezig. De onderzoeksvraag
is altijd: hoe zit het onderwijs hier
in elkaar en hoe pakken we het aan
om het te veranderen of te verbeteren? Zo onderzocht Lammert in
1989 samen met twee doctoraal
studenten de onderwijsbetrokkenheid in Achtkarspelen. “We
hebben gekeken hoe het niveau
van het onderwijs was in vergelijking met het landelijke gemiddelde. Dat bleek op bepaalde punten
niet gelijk te zijn en de vraag is dan
hoe je het onderwijs op kunt tillen
naar dat niveau. Het college van
B&W en de Gemeenschappelijke
Onderwijsbegeleidingsdienst
in
Leeuwarden hebben de adviezen
overgenomen en zijn ermee aan
de slag gegaan. Het leidde ook tot
bewustwording bij de teams van
de scholen zelf: waar schieten we
tekort en wat kunnen we verbe-

Lammert Postma in het IJstijdenmuseum. (foto: Nelleke Kemps)

Vader en zoon Postma op locatie. (foto: F. de Vries /Toonbeeld)

teren? Jaren later is er weer zo’n
onderzoek gedaan en toen bleek
dat in Achtkarspelen het onderwijsniveau behoorlijk omhoog was
gegaan. Daar ben ik eigenlijk nog
altijd wel een beetje trots op.”
Van pijpenkop tot artefact
Zijn onderzoekende aard komt
Lammert ook goed van pas bij
zijn uit de hand gelopen hobby
van amateur archeoloog. Al op de
kweekschool ontstond zijn interesse naar het ontstaan van de mens
en de archeologie. “Op de kweek
las ik Prismaboeken over het ontstaan van de mens en dat vond ik
ongelooflijk interessant. We woonden inmiddels in Buitenpost, toen
mijn dertienjarige zoon Marten
pijpenkoppen ging zoeken op de
hopen grond in de nieuwbouwwijken. Dat vond ik ook leuk en zondagsmorgens gingen we samen
op stap. Op een gegeven moment
gingen we ook akkers bekijken in
de omgeving. Tot onze verbazing
vonden we stenen werktuigen en
daarna zijn we systematisch artefacten gaan zoeken. Omdat hier
in de buurt nog nooit amateur archeologen waren geweest, was
het voor ons schat zoeken. Marten vond samen met mij in 1986
bij Oostermeer een werktuig van
de Neanderthalers.” Van het een
kwam het ander. Vader en zoon
kochten archeologische boeken
en schreven zelf artikelen. “We
hebben in de bibliotheek van Buitenpost onze eerste expositie ingericht die in 1989 uitgebreid in
het Fries Museum werd tentoongesteld. Zo is het gekomen.”
De steen des aanstoots
Uiteindelijk kwamen Lammert en
Marten terecht in het onderzoek
naar de echtheid van de stenen
van de amateur archeoloog Tjerk
Vermaning. Misschien niet zo

spectaculair als de zoektocht van
Indiana Jones naar de Ark van
het Verbond, maar wel een zaak
die tot de dag van vandaag de gemoederen bezighoudt. Lammert
vat kort de aanleiding samen.
“Geïnspireerd door de vondst in
1939 van een vuistbijl van de Neanderthalers bij Wijnjeterp, ging
Vermaning ook op zoek naar deze
gebruiksvoorwerpen. De vondsten
die hij vanaf 1960 vooral in Drenthe deed, werden door archeologen steeds afgewezen. Op een
gegeven moment vond hij in 1964
op een akker bij Hoogersmilde één
stuk dat wel interessant leek. Een
jaar later ontdekte hij op dezelfde
plek een grote hoeveelheid artefacten. Nog nooit had iemand van
al die honderden andere amateur
archeologen daar al die jaren iets
gevonden, alleen hij. Dat is statistisch een te groot wonder. Het
werd in eerste instantie geaccepteerd door de wetenschap, maar
buitenlandse archeologen hadden
hun bedenkingen. Als klap op de
vuurpijl vond Vermaning nog andere plekken bij Hijken en Eemster.
Vermaning vertelde zelf dat hij in
trance raakte en groepen Neanderthalers over de akkers zag lopen.”
Vermaning verkocht zijn collecties
aan musea en particulieren totdat
een archeoloog hem beschuldigde
van vervalsing. Vermaning werd
door de rechtbank veroordeeld
tot een maand voorwaardelijke
gevangenisstraf, maar in hoger beroep vrijgesproken van oplichting.
Tjerk Vermaning is al jaren dood,
maar de vraag bleef: was hij een
vervalser, had hij handlangers of is
hij zelf door iemand belazerd? “Wij
hebben aan de hand van verschillende methoden later aangetoond
dat het keiharde vervalsingen zijn”,
neemt Lammert alle twijfel weg.
Samen met Frans de Vries en an-

deren schrijft hij een boek over de
zaak Vermaning dat eind dit jaar
uitkomt.

Een uniek museum
In 2005 starten Jan Kloosterman,
Jan Huizenga, Lammert Postma het IJstijdenmuseum. Jaring
Roosma werd er als architect bijgevraagd. “Het is uitgegroeid tot
een nationaal bekend museum.
Vorig jaar is het Rijksmuseum voor
Oudheden uit Leiden bij ons op
bezoek geweest om ideeën op te
doen voor de inrichting van een
tentoonstelling over de IJstijd. Ze
hebben onze tipi in bruikleen gekregen, evenals werktuigen en
zwerfstenen. We hebben ook goede contacten met het Noordelijk
Archeologisch Depot in Nuis, het
Hunebedcentrum in Borger en het
Fries Museum. Met andere woorden: we zitten wel in een goed netwerk. In Noord-Nederland is geen
museum dat zo uitgebreid alle
cultuurperioden van de Steentijd
overzichtelijk in de tijd laat zien.”
Lammert is vooral geïnteresseerd
in het Paleolithicum of de Oude
Steentijd. “Het is misschien wel
hetzelfde als bij Vermaning”, legt
hij uit. “Ik heb me altijd bezig gehouden met de vraag: waar komen
wij vandaan, waar stammen wij
van af en hoe heeft zich dat allemaal ontwikkeld?
Iemand die zelf bezig is met stamboomonderzoek, vroeg eens aan
mij: ‘Die stiennentroep, wat moast
dêr mei?’ ‘Wat doe je zelf dan’, antwoordde ik. ‘Jij wilt toch ook weten waar je vandaan komt?’.

(advertentie)

D e foto
Zaterdag 20 februari werd tijdens de Bodemvondstendag in het
IJstijdenmuseum bekend gemaakt dat Rens Potijk (16) en Dennis
Brik (16) een heel bijzondere vondst hadden gedaan. Het ging om
een gouden Viking Fibula (mantelspeld) van circa 1000 na Chr. De
vindplaats wordt geheim gehouden, zoals bijna altijd het geval is bij
dergelijke vondsten. De vinders zullen overigens de in geld uitgedrukte waarde van de fibula moeten delen met de eigenaar van de
grond waar ze gevonden is.
Het IJstijdenmuseum kan naast deze opmerkelijke mededeling,
terugkijken op een bijzonder geslaagde dag. Tientallen bezoekers
uit heel Nederland bezochten deze jaarlijks terugkerende activiteit.
Midden op de foto: de voor- en achterkant van de gouden fibula. Op
de foto rechts: Dennis Brik, één van de vinders van het bijzondere
kleinood.
(foto’s: Hielke Boorsma)

Winterbeurt voor uw fiets
•
		
•
•
•
•
•
•

Afstellen en eventuele reparatie van alle
onderdelen (schoon, ingevet afgeleverd)
Remmen
Versnelling
Verlichting
Banden
Excl. onderdelen
Gratis leenfiets
(gratis halen/brengen service)

		 € 30,00
Voorstraat 47 9285 NP Buitenpost
tel: 0511-541237 fax: 0511-543950
e-mail: info@wiersmafietsen.nl
website: www.wiersmafietsen.nl

Laatste ronde!
Wintercollectie
Nog 1 week alles €10,- p.st.

Modique Nijenstein 11 Buitenpost 0511-543128

De Binnenste Buiten Post

Vr ij w illig erdoor Alice Schaafsma
Deze maand heb ik een interview met Anneke Vries. Anneke houdt zich al tientallen jaren
bezig met het Rode Kruis. Is ze vanaf 1990
als vrijwilliger bij het Welfarewerk begonnen,
nu hanteert ze al weer vele jaren de voorzittershamer van de werkgroep Rode Kruis
Achtkarspelen-Smallingerland. Als lokale
afdeling valt Achtkarspelen-Smallingerland
sinds dit jaar onder district Fryslân.
Vrijwilligers vinden het over het algemeen vanzelfsprekend wat ze doen en Anneke maakt
daarop geen uitzondering. Anneke heeft zich
voorbereid op het gesprek en op de tafel ligt
onder andere het boek over Welfare waarin het
verleden, heden, toekomst uiteengezet wordt.
Naast het boek over Welfare ligt ook de Binnenste Buiten van mei 2010 op tafel: in dit meinummer heeft Anneke het werk van het Rode Kruis
aangeprezen en haar laatste woorden kun je op
veel vrijwilligerswerk toepassen: opgewektheid,
geduld, gezelligheid, rust, incasseringsvermogen, verwondering én bewondering; het zijn
onmisbare ingrediënten om dit werk te kunnen
doen. Anneke: “Ik ben geboren in Engwierum
en heb twee zussen. Het was een mooi gezin:
heit was kassier van de Boerenleenbank en
schreef graag gedichten”. De zondag werd door
Anneke ervaren als een speciale dag in de week.
Het was een dag van samenzijn en gezelligheid
en natuurlijk ontbrak de koffie met een heerlijke
koek niet. Anneke: ”Moeder speelde zondagmorgen regelmatig op het orgel en wij als zussen stonden erom heen en zongen mee terwijl
heit op de achtergrond meeneuriede”. Het orgel
heeft een plekje in Anneke’s huis gekregen.
Anneke vertelt hoe ze na de lagere school in
Engwierum na haar middelbare schooltijd in
Leeuwarden ging studeren. Ze kwam in de kost
bij een mevrouw die zuinig was met energie,
zo vond zij het niet nodig dat Anneke op haar
slaapkamer gebruik maakte van de lamp omdat de straatlantaarn die in haar kamer scheen,
voldoende licht zou geven. Anneke behaalde in
Leeuwarden haar INAS-diploma. Met dit diploma kon Anneke als zeventienjarige de verzorging in. Haar eerste baan was in Zonnegloren,
een sanatorium voor mensen met tuberculose
(voor de liefhebbers van gedichten onder ons:
Cees Budding werd er verpleegd in 1943 en
schreef daar het gedicht De Blauwbilgorgel). In
1958 leerde Anneke haar man kennen. Zij nam
niet lang daarna ontslag en ging thuis wonen.
Toch ging ze opnieuw solliciteren en dit keer
kreeg ze een baan in het Diakonessenhuis in

Anneke Vries
al decennia actief voor het Rode Kruis
Emmen waar ze vier jaar zou gaan werken. Anneke: “We zijn in 1962 getrouwd en daarna heb
ik mijn baan opgezegd. We hadden een loonbedrijf, er was veel te doen en in onze tijd was het
niet gebruikelijk om als vrouw buitenshuis te
blijven werken”.
Vier kinderen werden er geboren, twee meisjes en twee jongens. Anneke: “Toen de kinderen wat groter werden ben ik me gaan inzetten voor het Rode Kruis. Ik was gecertificeerd
welfarewerker en ging 1 keer per jaar mee met
een vakantieproject”. En zo is Anneke al jarenlang actief in de ‘verwenweken’ van het Rode
Kruis. Zij biedt namelijk al meer dan 60 jaar bijzondere vakanties aan voor bijzondere gasten.
Extra zorg en goede aandacht zorgen voor een
onvergetelijke vakantie. Dit jaar gaat Anneke vier
keer een week mee als vrijwilliger voor zowel
het Rode Kruis als voor SET-reizen. SET-reizen
is gespecialiseerd in het organiseren van begeleide vakanties voor mensen vanaf 18 jaar met
een verstandelijke en/of lichamelijke beperking
die niet zelfstandig op vakantie kunnen. Zowel
in binnen- als in het buitenland worden er reizen aangeboden. Anneke is als vrijwilliger onder
andere meegeweest naar Kroatië. Anneke: “Op
Schiphol ontmoeten we elkaar, de gasten worden overgedragen aan de vrijwilligers. Mensen
met een zware handicap, erg hulpbehoevend
kunnen dan een week onbezorgd genieten.
Meestal gaan hun begeleiders ook mee en ook
voor ons is er begeleiding en dat is nodig bij een
zo specifieke groep. Anneke: “De samenwerking tussen ouderen en jongeren verloopt prima. Ik vind het belangrijk om open te staan voor
de ideeën van jongeren”.
Anneke vertelt ook over één van die bijzondere
vakanties in een hotel op het landgoed IJsselvliedt in Gelderland. ”Hier worden de gasten
ontvangen door de vrijwilligers. Ook mantelzorgers kunnen van dit hotel gebruik maken. In

Hotel IJsselvliedt (foto: Rode Kruis)

In verband met
het paasweekend
verschijnt de
Binnenste Buiten
in maart extra
vroeg!
deze week heb ik de supervisie over 1 of 2 gasten daarnaast kunnen ook de andere gasten bij
bijvoorbeeld uitstapjes een beroep op mij doen.
Als verzorgende vrijwilliger help ik de mensen
met aankleden, wassen, dagelijkse verzorging,
het in de rolstoel helpen, enz. De mensen die
hier komen hebben het hier goed en dat laten
ze merken”. Anneke: “Zodra ik in de trein stap
om naar een locatie af te reizen, laat ik voor een
week even alles achter me en ben ik al bezig
met de week die voor me ligt en ik kan, omdat
ik gezegend ben met een goede gezondheid,
het vrijwilligerswerk nog steeds doen. Door de
jaren heen heeft Anneke een plakboek gemaakt
waarin de vele bijzondere momenten van deze
vakantieweken zijn genoteerd, aangevuld met
de verhalen van de mensen die haar zorg hebben ontvangen.
Anneke vindt dat de bekendheid met het Rode
Kruis wel beter kan. In Buitenpost wordt er 1
keer per maand een activiteit georganiseerd en
is de sociale hulpverlening een belangrijk item.
Mensen die eenzaam zijn of anderszins worden
bezocht of zoals Anneke het omschrijft: “Wij zijn
de bezoekdames en gaan naar onze gasten. Het
thema zelfredzaamheid gaat binnen het Rode
Kruis in de toekomst een belangrijke rol spelen”.
Anneke: ”Sociale hulp zal altijd nodig blijven, er
is veel eenzaamheid. Mensen in bepaalde situaties hebben hulp en aandacht nodig”. Zelfredzaamheid kan wellicht helpen eenzaamheid bij
mensen voor een deel weg te nemen omdat ze
van de bezoekdames leren hoe ze bijvoorbeeld
met de juiste vragen bij instanties de best mogelijke hulp en aandacht krijgen.

Kopijsluitingsdatum:
14 maart

Geslaagde Rode Kruis
feestmiddag
Op 18 februari kon de voorzitter
mevrouw Vries 71 gasten welkom
heten. Een geweldige opkomst.
Mevrouw Adriana Westra van Vermakelijk Entertainment verzorgde deze middag. Ze kwam op als
‘Tetje van Toen’, tasje over de arm
en een zwart hoedje op. Ze vertelde op humoristische wijze over
vroegere familieleden en ondersteunde haar verhaal met passende liedjes uit de oude doos. We
konden allemaal meezingen, want
de tekst verscheen op het projectiescherm. Ook oude foto’s, zelfs
van oud Buitenpost waren te zien.
We zien terug op een gezellige en
geslaagde middag.

Vrijwilligers als Anneke, daar mag het Rode
Kruis met recht trots op zijn. Een vrouw die ongeacht haar leeftijd rustig doorgaat met het vrijwilligerswerk in Achtkarspelen en zich met hart
en ziel inzet voor de bijzondere vakantieweken
van het Rode Kruis.

Zonneweide verder in voorbereiding
Op 21 januari 2016 heeft de gemeenteraad van Achtkarspelen
positief besloten over de ‘Sinnegreide Achtkarspelen’. Dit plan
behelst een speciaal daarvoor
ingericht veld met zonnepanelen
bij Buitenpost waar duurzame
energie wordt gewonnen. Door
het besluit is het bijna zo ver dat
er een uitvraag kan worden gepubliceerd waarop marktpartijen
kunnen reageren. Deze zullen
dan de realisatie van de zonneweide voor hun rekening moeten
nemen.
Met het raadsbesluit is ook een andere beslissing genomen dat van
invloed is op het plan, namelijk om
grond te reserveren voor de mogelijke vestiging van een AZC. De
PvdA diende daarover een amendement in dat werd aangenomen.
Dit heeft als gevolg dat er 5 hectare
grond buiten het beoogde projectgebied van 17 hectare voor de Sinnegreide zal worden gehouden. Of
er een AZC komt staat overigens
nog niet vast en het staat verder
los van de Sinnegreide. De gereserveerde 5 hectare blijft daarom
voorlopig de huidige agrarische bestemming houden en blijft er dus
12 hectare grond over voor de inrichting van de zonneweide.
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Ruimtelijke sessie
In de ruimtelijke sessie op 14 januari waarin mensen van de gemeente, provincie, Plaatselijk Belang,
omwonenden en deskundigen,
nadachten over een goede invulling
van de Sinnegreide, was de reservering van grond voor een eventueel AZC nog niet bekend. Er werd
toen nog uitgegaan van invulling
van de volledige 17 hectare. Naar
aanleiding van die sessie is ondertussen een handreiking gemaakt.
De ‘Handreiking landschappelijke
inpassing’ en de doelstellingen
(duurzaamheid, participatie en
financiële opbrengst) van de Sinnegreide worden meegenomen in
de uitvraag, die binnenkort gepubliceerd zal worden. Hierop kunnen
marktpartijen reageren en hun reacties zullen worden beoordeeld
door een commissie. Vervolgens
krijgt de marktpartij de kans om het
project verder uit te werken en vergunning aan te vragen.
Inspraak en informatie
Na het indienen van een
omgevingsvergunning wordt een
ontwerp-vergunning
opgesteld.
Dit ontwerp wordt dan ter inzage
gelegd en staat open voor inspraak.
Daarover zullen wij berichten zodra
er meer over bekend is.

D e foto

Al 7 jaar lang kan men op de woensdagmorgen gezellig koffiedrinken in de Schakel bij
de Kruiskerk. Wiepie Renkema en haar team verzorgen voor de koffie een hapje en een
drankje. Woensdag 3 februari was er, vanwege dit jubileum, een optreden van de volksdansgroep De Ketting uit Buitenpost. (foto en tekst: Hielke Boorsma)

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

Voorjaar, tijd om te snoeien!
snoeischaar met 10 jaar garantie
takdikte max. 22 mm
prijs: € 14,50

De Binnenste Buiten Post

Reisver h alen

door Anneke Paauw

Leven -17-

Van Hanoi naar Saigon, een reis door Vietnam - 2 Waarom Vietnam? Deze vraag wordt ons veel
gesteld. Grappig. Want als je zegt dat je bijv.
naar Thailand gaat, krijg je deze reactie niet.
Sporen van de oorlog
Vietnam is een land met een veelbewogen geschiedenis. De sporen van dit verleden zijn nog
altijd terug te vinden. De keus voor Vietnam
werd mede gemaakt door de oorlog, die wij ons
nog goed herinneren. In Europa noemen we het
de Vietnamoorlog, maar in Vietnam noemt men
het de Amerikaanse oorlog. In ons reisprogramma was ook aandacht voor dit verleden. In het
vroegere grens gebied tussen Noord- en Zuid
Vietnam werd veel gevochten en om te overleven, werden daar tunnels gegraven, waar honderden gezinnen vooral ’s nachts verbleven. Elk
gezin had twee vierkante meter tot zijn beschikking. We kunnen in deze tunnels en zijn onder de
indruk. We brengen ook een bezoek aan My-Lai.
In de vroege ochtend van 16 maart 1968 werden hier zo’n vijfhonderd mensen op gruwelijke
wijze vermoord, voornamelijk ouderen, kinderen
en zwangere vrouwen, die niet werkzaam waren op het land. Alle huisjes worden in brand
gestoken. Dit afschuwelijke bloedbad komt
eerst in de doofpot tot een jaar later een militair
er ruchtbaarheid aan geeft. My-Lai is enigszins
herbouwd; je ziet de paadjes, waarlangs men
probeerde te vluchten: in het beton staan grote
en kleine voetafdrukken, die een beeld weergeven van de vluchtende mensen. Op de plek van
elk huisje staat op een bord aangegeven wie er
woonden en hoe oud (maar vooral jong!) ze waren. En uiteraard is er een museum. Dit bezoek
maakt erg veel indruk. Op YouTube zijn filmpjes
te zien, waar militairen vertellen over de gebeurtenissen, die grote invloed hadden op de rest
van hun leven: Four Hours in My-Lai. Ook is er
een boek met dezelfde titel van Michael Bilton
en Kevin Sim.
We bezoeken de Cu Chi tunnels, een gigantisch ondergronds netwerk van de Vietcong.
Hier worden ook de boobytraps getoond, die
vele Amerikaanse soldaten het leven kostten. In
Trang Bang, waar het meisje Kim Phuc woonde,
krijgen we een lunch in het restaurant van haar

familie. Kim Phuc kennen we allemaal van de
foto die haar wereldberoemd maakte. De foto is
op 8 juni 1972 gemaakt nadat er een napalmaanval was geweest in haar woonplaats. Het dorp
was gebombardeerd door een Zuid-Vietnamese
bommenwerper om vermeende strijders van de
Vietcong te verjagen. Ze vatte zelf vlam door de
napalm, waardoor haar kleren verbrandden. Zon-

der kleren rende Kim de hoofdweg op. De foto
haalde wereldwijd de voorpagina’s van kranten
en droeg hierdoor bij aan het groeiende verzet
tegen de oorlog die hiermee een gezicht had gekregen. Tenslotte bezoeken we het oorlogsmuseum in Ho Chi Minh City (Saigon). Hier worden
we stil van de vele foto’s die een beeld geven

van de gruwelijkheden die hebben plaatsgevonden. Ik heb geen woorden om weer te geven
wat we daar zagen.
Cultuur
We bezoeken in Hanoi het Ho-Chi Min mausoleum en het huis waarin hij de laatste jaren van
zijn leven doorbracht. Het contrast tussen beide
is heel groot. In Hué gaan we naar de verboden
stad met de keizerlijke paleizen, tempels en lotusvijvers uit de Nguyen dynastie. In deze stad
is heftig gevochten tussen de Zuidvietnamezen
en de Vietcong. Er is veel vernield, maar men is
druk bezig alles weer te restaureren. Het oude
centrum van Hoi An straalt een hele specifieke
sfeer uit, je kunt hier heerlijk rondslenteren langs
de winkeltjes en eettentjes zonder steeds op het
verkeer te moeten letten. Dankzij een Europeaan, die onder de indruk was van de architectuur
van dit centrum, kwam Hoi An ook op de Werelderfgoedlijst, zodat dit behouden blijft voor de
toekomst. In Saigon staan ook bijzondere gebouwen, zoals het al genoemde postkantoor. Tijdens
de reis staan ook zo nu en dan bezoeken aan
pagode’s, waaronder de Long Son Pagode en
over de parfumrivier varen we naar de Thien Mu
Pagode. Ook staan Cham tempels en een Cao
Dai Tempel op het programma.
De bevolking van Vietnam is heel vriendelijk. Er
wordt altijd vrolijk vanaf de zwaarbeladen brommers en scooters naar ons gezwaaid, vaak ook
met het V-teken. Regelmatig wordt gevraagd of
ze met ons op de foto mogen. Dat komt omdat we in hun ogen zo groot en fors zijn, wat
ze nogal vermakelijk vinden. Familie en de voorouders zijn heel belangrijk in het dagelijkse leven. De oudste zoon is verantwoordelijk voor
de ouders en draagt zorg voor hun welzijn, maar
tegenwoordig wordt deze zorg al meer gedeeld
met de andere broers en/of zussen. Pensioenen kent men bijna niet, alleen mensen in overheidsdienst en oorlogsslachtoffers hebben hier
recht op. De cultuur van het Vietnamese volk is
gericht op het leven in het hier en nu. Bovendien wordt er liefst alleen over positieve zaken
gesproken. Men richt zich op de toekomst en
kijkt niet in wrok om naar het verleden. Zo staat
men bijvoorbeeld positief tegenover Amerikaan-

se toeristen en investeerders. Voor de (gewone)
Vietnamezen is reizen naar het buitenland bijna
niet mogelijk, vertelt Chiang, een visum wordt
alleen bij hoge uitzondering verstrekt omdat de
overheid vreest, dat men niet terugkeert. Vietnam heeft een éénpartijpolitiek. De enige partij
is de communistische partij. Na de oorlog werd
de bevolking in Zuid-Vietnam onderdrukt door de
communistische regering, velen werden naar
heropvoedingskampen gestuurd en meer dan
840.000 ontvluchtten hun land, de bootvluchtelingen. Het leven werd de Zuid-Vietnamezen heel
moeilijk gemaakt. Maar na ruim tien jaar vonden
hervormingen plaats en werd het systeem vrijer,
wat ook positief was voor de economie. Tegenwoordig is Vietnam één van de snelst groeiende
economieën van Azië. Nederland heeft hierbij
een aandeel als buitenlandse investeerder met
onder andere Heineken en Friesland Campina.
Religie en rituelen
Ongeveer 85 procent van de Vietnamezen kan
zich identificeren met het boeddhisme. Dat wil
niet zeggen dat de Vietnamezen allemaal praktiserend boeddhist zijn: de meeste Vietnamezen
geloven in een mengeling van boeddhisme, taoïsme en confucianisme. De meeste Vietnamezen noemen zichzelf niet religieus, ook al gaan ze
regelmatig naar een tempel. Veel Vietnamezen
zijn zeer bijgelovig. De voorouderverering neemt
een belangrijke plaats in in het dagelijkse leven.
Bijzonder zijn ook de rituelen rondom de dood en
de begrafenis. Voorafgaand aan de begrafenis,
op de dag van de uitvaart zelf en tijdens de rituelen daarna, verbranden de nabestaanden grote
hoeveelheden namaakgeld. Dat ‘geestengeld’ is

symbool voor de rijkdom die men de dode in de
andere wereld toewenst. Verschillende papieren
nagemaakte voorwerpen worden verbrand, zoals kleding, een horloge, mobiele telefoon, zelfs
een televisie, meubels of een huis. Ook gelukbrengende symbolen worden verbrand, zoals
lotusbloemen van papier. De verbranding transformeert de materie tot geestelijke goederen zodat de geest van alle gemakken wordt voorzien.
Op de lokale markten zien we kraampjes waar
al dat namaakgeld en namaakgoederen te koop
is. Tijdens een bezoek aan een oorlogskerkhof
verbrandt Chiang ook geld op een graf van een
Vietnamees.
Wij kunnen terugzien op een hele bijzondere
vakantie. Deze rondreis is een aanrader voor iedereen die een land in opkomst wil zien, maar
waar het karakter van de cultuur niet verloren is
gegaan.

ve
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Waarom win jij
toch altijd?
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Waarom.. ach,
laat ook maar!
Waarom win jij
toch altijd?

Gesien Leguijt, 31 jaar en moeder
van 3 zoons, beschrijft het leven van
een doorsnee gezin. Met een lach
en een traan beschrijft zij de dagelijkse perikelen van een moeder en
vrouw.

Geld

De maatschappij leunt met zijn
hele gewicht op iets waar we allemaal iets van willen; geld. Of je
nu veel wilt of weinig, je wilt er in
ieder geval iets van, want je hebt
dingen te betalen. Kleren, eten,
een dak boven je hoofd. Ik zag
eens een documentaire van een
man die het presteerde te leven
zonder geld. Dat leek me ook wel
wat, lijkt me nu nog steeds wel
wat. Maar dit terzijde. Geld dus.
Wij hebben een zoon die gefascineerd is door dit rare goedje,
onze middelste blaag is een rasechte bankier in dop. Overal ziet
hij goud blinken en overal hoort hij
de kassa rinkelen. Als hij al geen
geld heeft (omdat hij net zijn zuurverdiende zakgeld besteed heeft
aan een of andere schat, het liefst
van goud) gaat hij naarstig op zoek
naar middelen om er weer aan
te komen. Als ik niet beter wist
zou ik zeggen dat er een klein
geldverslaafd monstertje in hem
huist. Veel mensen zullen dit vast
herkennen. Want de meesten van
ons, volwassenen, kennen dat
denkbeeldige monstertje ook wel.
Heb je net een leuk baan op de
kop getikt, koop je een groter huis,
kijk je alweer halsreikend uit naar
de volgende opslag of bonus. Tja
het zit er nou eenmaal wel ingeramd bij ons mensen. Geld maakt
gelukkig... of toch niet? Ik probeer
onze kinderen, zeker de middelste, te leren dat geld juist niet
hetgeen is wat je gelukkig maakt.
Geld maakt leeg. “Bezit bezwaard,
ik zie het om mij heen”, zong Stef
Bos zo treffend in het lied : ‘Niets’.
En dat is waar. Hoe voller de zolder, hoe voller de zolder van je
lichaam: je hoofd. En nog mooier is de uitspraak: “Hoe meer je
hebt, hoe meer je verlangt”. Ook
onze kleine bankier kwam daar
afgelopen week achter. Hij liep al
dagen te vragen om twee kleine
haakjes voor zijn ‘schatkist’. Want
onze diamant had zijn slot met
sleutel terug gevonden en wilde
die dolgraag bevestigen aan zijn
schatkist “zodat niemand anders
aan mijn schatten kan komen”.
Dus vol goede moed togen mijn
man en mijn mannetje naar de
Enorm alwaar ze twee prachtig
glimmende haakjes op de kop tikten. Eenmaal bevestigd kwam het
slot erop. Tot mijn grote verbazing
vond ik diezelfde avond alle ‘schatten’ los in de boekenkast. “Maar
schat, waarvoor had je dat slot
dan nodig?”, vroeg ik hoogst verbaasd. “Voor mijn dure schatten”,
antwoordde schat. En vervolgens
met een grote boze frons: “Dus
moet ik nu nog even een paar
jaartjes sparen om een echte dure
schat te kopen”.

De Binnenste Buiten Post

‘Typisch Buitenpost’ in klei
Jacomijn Steen heeft gedurende vijf jaar de vakopleiding beeldhouwkunst gevolgd aan de Klassieke
Academie te Groningen. Het karwei zit er bijna op,
deze zomer studeert ze af als beeldend kunstenaar.
Haar afstudeerproject bestaat uit een serie bustes,
driedimensionale portretten in klei. Hiervoor zaten een
aantal medebewoners van Buitenpost model. Zowel
Buitenposters van buitenlandse, als van Nederlandse
afkomst. Op een plank met daarop een rechtopstaande stok worden hompen klei geplakt. Door goed te
kijken naar het model en rondom te werken wordt de
kleiklomp steeds meer een hoofd. Daarna wordt fijner
gewerkt met kleine stukjes klei en zo groeit langzaam
aan de gelijkenis met het model. Als het portret klaar is
moet het drogen. Zodra de buitenkant wat opgedroogd
is en de binnenkant is nog zacht, wordt het portret van
de plank met stok afgehaald. Dan begint een secuur
en spannend werkje, het uithollen. Daarna staat het
nog minimaal vier weken te drogen voordat het de
keramiekoven in gaat. Op een temperatuur van meer
dan 1000 graden Celsius wordt het portret steenhard
gebakken.
De portretten van Jacomijn hebben als titel: ‘Typisch
Buitenpost’, omdat alle portretten van inwoners van
Buitenpost zijn. Jacomijn maakt ook foto’s van alle
modellen om thuis de beelden zo goed mogelijk te
kleuren. Ze kleurt de beelden met ‘engobes’, dat zijn
poeders van klei met een kleurstof erdoor. De kleuren
zijn mat en niet glanzend zoals glazuur. Jacomijn maakt
ook allemaal proefjes met gemengde kleuren om zo
dicht mogelijk bij de realiteit te komen. Zo krijgen de
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haren, huid en kleding een kleurtje. Met deze gekleurde portretten toont ze aan hoe verschillend en kleurrijk
de Buitenposters zijn.

Bent u nieuwsgierig geworden? U kunt de kunstwerken bewonderen van 5 tot en met 26 juni 2016 in de
Martinikerk te Groningen. Gedurende die tijd is er een
expositie van afstudeerprojecten van studenten van de
Klassieke Academie. Daarna zullen de portretten waarschijnlijk in de grote zaal van Haersmahiem te zien zijn.
Naast werk van klei maakt Jacomijn ook werken van
brons en glas. Als u een indruk wilt krijgen van haar
werk, bezoek dan haar website:
www.steengoedbeelden.nl of www.jacomijnsteen.nl

U t d e âl d e d o aze fan d e K r ite

Hoe werkt de puzzel
Deze foto is gemaakt op een plek in Buitenpost. Weet u welke? Omschrijf
duidelijk (voorwerp/straat/nummer) waar dit plaatje is gemaakt.
Oplossen en inleveren
Schrijf de locatie en maak kans op een prijs ter waarde van € 10,-. Deze
prijs wordt ter beschikking gesteld door De Binnenste Buiten Post. Oplossingen – bij voorkeur op een kaartje – inleveren in de kopijbus bij The
Readshop (Nijenstein 7) vóór vrijdag 12 maart 2016.
Oplossing Raad de plaats van december.
De ‘Raad de plaat(s)’ van december heeft 12 goede oplossingen opgeleverd. De foto was gemaakt bij het fietspad hoek Edisonstraat - Franklinstraat
langs het spoor, winnaar: G. Koster, Molenerf 18.

Zeg het maar... ingezonden brieven
“Weet Rules”

Yn de jannewaris-edysje fan dit blêd al in hiel ferhaal en in foto fan de jongerein fan Klompmakker yn 1995. No
de folsleine ploech, Fan lofts nei rjochts: Nynke Klompmakker, Lourens de Zee, Andrea van der Kuip, Sieger de
Vries, Maaike van der Bij, Henk de Zee, Dieuwerke de Boer, Paul Bergsma, Jelly van Dijk, Ibo de Haan en Marijke
Klompmakker. (foto: eigen foto)

D e sc ho o lfoto

Ik vroeg mij even af, wij lopen
fietsen hier iedere dag argeloos
doorheen de tunnel onder de
rondweg Buitenpost.Ik dacht
welke stoere jongen of meid
doet zoiets, waar denk je aan
als je zoiets schrijft, ben je zo beschadigd door christenmensen,
kan dat? Laat ik duidelijk zijn, ook
christenmensen doen dingen die
niet horen, ze zijn niet beter. Is
het dan een kreet die je zomaar
opschrijft? Ik vraag mij af.
Heeft het te maken met buitenlandse invloeden, ik weet het niet. Maar ik
geloof dat God alles geschapen heeft, dus ook die buitenlander, die Jood,
die Moslim en al die andere mensen. Het is de almachtige die regeert en
niet “WEET RULES”. Kun je dit dan gewoon toeschrijven aan de tegenstander van God? Dan is er voor christenen nog veel te doen, laten zien wie je
in Christus bent, best moeilijk vind ik.
Met vriendelijke groet,
Jaap Terpstra, Oude Dijk 3, 9285XA Buitenpost

Da’s pas binnenkomen...
Vol trots werd in het nummer van 11 oktober onder andere gemeld dat
Poiesz aan de Voorstraat gaat uitbreiden/bouwen. Voorheen waren op dat
gedeelte van de Voorstraat vier bedrijven/winkels. Resteert nu dan dus 1
supermarkt. Een verarming.

Schoolfoto lagere school ‘De Mienskip’, klas 6, 1982
Van links af, bovenste rij: meester Ernst Mebius, meester Jacob Dopstra, meester Nico Homminga, juf Wies Boscha; volgende rij: juf Karin Bergervoet, Anja van der Land, Lidewij Fransen, Hester Klompmaker, Barbara Meijer,
Thea van Lenning, Josette Liberg, Annette van der Zwaag, Niels Peperkamp, Astrid de Bruin, Christina Meijeringh,
Alida Frankena, Karina van der Molen; volgende rij: juf Willy Pitstra, juf Marjan Blauw, juf Noor Timmerman, juf Jos
Delea, juf Ciska Vijverda; onderste rij: Marten Postma, Ellard van Dalen, Sietze Jan Jager, Willem Bouma, Rint van
der Meulen, Ridzert van der Meulen, Tjeerd Douma, Peter van Waarden. Deze foto werd aangeleverd door Hieke
Postma-Veenstra.
Toevoegingen aan de schoolfoto’s in het januari nummer. Foto van de Mienskip: de naam van de chauffeur is
Sjoerd Groenhof (gemeld door Anneke Veenstra); foto de Flambouw: de achternaam van de jongen in de middelste rij, nummer 5 van links af is Jordan van der Meer (gemeld door Jasper Keizer).

Buitenpost had naast het ooievaarsnest een woonboulevard kunnen hebben, wat door de gemeente is tegengewerkt/onmogelijk gemaakt. Aan de
zuidzijde had Kapenga plannen voor nieuwbouw op de plek waar voorheen
Kamstra/slagerij Zaal/schoenmaker Zwart zaten. Voor zover mij bekend is
dit door moeilijk doen van de gemeente ook niet doorgegaan. Resultaat
een (mooi) parkeerterrein, maar het wordt wel een kale boel aan de Voorstraat. Kapenga heeft nu zijn plannen in Leeuwarden gerealiseerd en heeft
het voor mijn gevoel wel gehad met Bruisend Buitenpost (Binnenste Buiten van november). Nu ken ik de plannen van architect Adema niet, maar
ik begrijp dat door kleine ingrepen in het groen het centrum een beleving
wordt. Ben benieuwd.
Het binnenkomen vanaf het zuiden is nu ook niet om over naar huis te
schrijven. Het zal goed bedoeld zijn, maar het is vanaf de rotonde tot het
zwembad om verschillende redenen een gevaarlijk stuk weg. Kijk maar
hoe vaak vrachtauto’s de trottoirbanden raken met de zijkanten van de
banden. De zijkant van een autoband is het zwakste en krijgt daardoor
beschadegingen, wat later tot een klapband en ongelukken kan leiden. Ik
zou zeggen: Buitenpost, ga zo door.
Niek Dijkstra, Beatrixstraat

Boekenweek 12 t/m 20 maart
Bij aankoop van tenminste €12,50 aan
boeken ontvangt u het gratis
Boekenweekgeschenk “Broer”
van Esther Gerritsen
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Ins p ir atie door Karin van IJsseldijk

Ricardo Brouwer
acteur, presentator, dichter...

Zijn eerste dichtbundel is kortgeleden
verschenen. De dichtbundel: Wanneer het
windstil is. Een dichtbundel geschreven
door een 23-jarige (de jongste dichter uit
deze omgeving) en ook uitgegeven. Tijd
voor een gesprek met Ricardo Brouwer
over hoe het zover gekomen is.
Ricardo weet van jongs af aan al wat hij wil
gaan doen. Het moet te maken hebben met
acteren, met theater. Al jong volgde Ricardo
theaterlessen en na de middelbare school
ging hij een theateropleiding volgen aan de
Friese Poort. Na, voor en tijdens deze opleiding en die aan de School voor de Kunsten
in Groningen (waar lessen gegeven worden in
o.a. dans, toneel, musical en theater) zijn er
veel activiteiten voorbijgekomen. Op zijn website lezen we: Ricardo Brouwer is presentator
voor VARA en Froeks.TV en heeft vele andere
opdrachtgevers (gehad) als: Kunstbende Nederland, D’66, Bevrijdingsfestival Fryslân en
veel meer. Daarnaast was hij de reporter van
de livestream van Project X te Haren.
Theater
Toen Ricardo 14 jaar was kwam het eerst succes. Met een groep won hij bij Kunstbende,
de Friese versie. Kunstbende is een wedstrijd
voor jong (13-18 jaar) creatief talent op gebied
van dans, dj, expo, fashion, film, muziek, taal
of theater. Hieraan kun je alleen of met een
groep meedoen. Ricardo heeft beide verschillende keren gedaan en twee keer gewonnen.
Tegenwoordig doet hij de presentatie daarvan.
En is hij nog steeds ambassadeur van Kunstbende Friesland. Ook coacht hij de theater- en
taaldeelnemers van Kunstbende Drenthe en
Groningen. Daarnaast heeft hij ook de landelijke finale van Kunstbende gepresenteerd, in
de Melkweg in Amsterdam. Tussendoor was
hij nog figurant in de films Sportman van de
eeuw en De Kameleon II.
Froeks.TV
En dan lezen we: Froeks.TV. Froeks.TV, wat is
dat? Froeks.TV bestaat niet meer maar was
7 jaar lang de jongerenzender van Friesland.
Op tv, zowel als op social media. In 2014 zien
we Ricardo hier de inkomst van Sint Nicolaas
in Leeuwarden presenteren. Ook komen we
Ricardo tegen bij Mercurius, de lokale omroep Leeuwarden. Hier heeft hij een jaar stage gelopen. Daarna werkte hij vier seizoenen
voor de VARA. Hij presenteerde bijvoorbeeld
Kinderen voor Kinderen, u allen wel bekend.
Dus van alle markten thuis zo langzamerhand.
TV-maker en presentator
Ricardo wil intussen geen acteur meer worden maar TV maken en in het theater. Hij
heeft inmiddels gepresenteerd in verschillende theaters en theaterzalen in Friesland en in
Nederland. Om er een paar te noemen: de
Harmonie (de Aegonzaal, waar hij naast het
presenteren ook nog eens zelf meezong),
De Neushoorn, het nieuwe muziektheater in
Leeuwarden, Martini Plaza. Maar er staan er
nog steeds een paar op zijn lijstje.
Dichter
Nu eerst maar eens kijken naar deze dichtbundel. Het zijn op zichzelf staande gedichten
maar de bundel geeft het verloop van een relatie weer. Voor, tijdens en na. Ricardo stuurde de bundel naar een uitgever en het was
in één keer raak. De bundel werd uitgegeven. Nu is de bundel zelfs genomineerd voor
BoekGoud, een prijs die wordt uitgereikt tijdens de Boekenweek! Boekscout recenseert
het boek aldus: Treffende gedichten over het
menselijk (on)vermogen tot het liefhebben en
onderhouden van een relatie. In deze bundel
bespeelt Ricardo Brouwer vele registers: er
klinken onbedwingbare verlangens, gierende
hartenkreten en de stilte van de liefde. Zelfs
de tederheid is hoorbaar. Juist de taal schiet
regelmatig tekort; kelen zijn dichtgeknepen
en aanleg voor koetjes en kalfjes is ver te
zoeken. De vastgelopen mens heeft behoefte
uit te denken en zichzelf opnieuw te vinden
wanneer je er (weer) alleen voor staat. Gelukkig is er de liefde die hem gaande en staande
houdt; een schroeiende, bijtende liefde die

geen medelijden kent. Dus ik zou zeggen:
lees de bundel en als het u net zo aanspreekt
als de schrijver dezes, kunt ook u uw stem
uitbrengen! Vooral de woordspelingen en alliteraties spreken mij aan en maken het lezen
de moeite waard.
Verrassing op TV
Maar deze dichtbundel is niet de enige verrassing die Ricardo voor ons in petto heeft. We
zien hem binnenkort op TV. Hoe, wat en waar
mogen we nog niet verklappen maar houdt
het in de gaten. Intussen werkt Ricardo als
ook nog ‘gewoon’ als social media marketeer
voor bedrijven, vooral horeca bedrijven. In het
verlengde daarvan is het natuurlijk logisch dat
Ricardo zelf actief is op social media. Bijvoorbeeld op Facebook en Twitter. Daarnaast geeft
hij workshops in cabaret, improvisatie, theater, creatief schrijven en presenteren. Dus van
veel dingen die hij erg leuk vind kan hij ook
nog eens zijn beroep maken.
Toekomst
En, last but NOT least, natuurlijk de vraag: wat
gaat het worden in de toekomst, wat zou je
het allerliefste doen of wel waar ligt je hart?
Daarop antwoord Ricardo heel stellig: ik wil
tv maken, niet commercieel maar voor een
publieke zender. Ik ben iemand die behoefte
heeft aan afwisseling en ik heb mijn weken
dan ook behoorlijk volgepland met verschillende activiteiten. En op de vraag of we binnenkort nog een gedichtenbundel kunnen verwachten antwoord Ricardo: misschien, er zijn
wel gedichten maar lang niet alles is natuurlijk
geschikt voor publicatie. Als afsluiting van dit
interview van een veelzijdig mens een gedicht
uit de bundel. Het gedicht waarnaar de bundel
Wanneer het windstil is genoemd is:
Windstil
Glooiend groen met gras als
oceaanschuim
Stralen blauw met schittering als sterren
En een tintelende ondergang van zon zonder
begrenzing
Zo stond je voor me – en ik voor jou
En alle krachten der natuur bulderden op ons
los
Als een storm in september
Wanneer het windstil is.
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S p o r tko p p en door Bote de Haan

Nijntje beweegprogramma
in De Bernebrêge
De bekende neuro-psycholoog Erik Scherder schreef een boek met de veelzeggende
titel ‘Laat uw hersenen niet zitten’. Hij betoogt daarin dat het beste wat een mens
voor lichaam en geest kan doen is regelmatig te bewegen. Vroeger toen er nog geen
computers waren speelden veel kinderen
buiten. Ongemerkt werden ze daardoor getraind voor het latere leven, gewoon door te
spelen. Onbewust leerden ze afstanden te
berekenen (kan ik wel zo ver springen?), sociaal omgaan met andere kinderen en goed
leren communiceren (wil je even een stapje
opzij doen, ik wil er graag langs) en nog veel
meer vaardigheden die hen als volwassene
goed van pas kwamen. De mensen hadden
het toen niet door, maar nu in het computertijdperk komen wetenschappers zoals
Scherder tot de conclusie dat het vroegere
leven in dat opzicht helemaal zo slecht niet
was.
Wilma
Schouwstra-Atsma
begon in 1998 haar eigen kinderdagverblijf aan de Haersma
de Withstraat en acht jaar
later werd verhuisd naar het
voormalige CWI-gebouw aan
de Bernhardlaan. Natuurlijk
moest het pand eerst worden
omgebouwd van een kantoor
naar een kinderspeelplaats.
Het begon kleinschalig, maar
inmiddels is het flink uitgebreid. Er werken nu 10 parttime medewerksters. Via de
Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie werd in 2013 het Nijntje Beweegprogramma geïntroduceerd. “Dat was
hard nodig”, vertelt Wilma, “wat vroeger
gewoon gebeurde toen de kinderen buiten
speelden is nu niet langer normaal. Er worden hier kleine kinderen binnengebracht,
die vertellen over hun nieuwste app op de
tablet. Ze kunnen bijna eerder een tablet bedienen dan lopen. Wanneer je als klein kind
veel achter een beeldscherm zit, beweeg je
amper. Erg ongezond voor iedereen en zeker ook voor onze kleinen.”
Het beweegprogramma is mede tot stand
gekomen met behulp van NOC-NSF en is
van te voren helemaal uitgestippeld. Er zijn
bepaalde eisen waaraan een kind moet kunnen voldoen en als daaraan kan worden voldaan ontvangt de kleuter het beweegdiploma 1. Maar verder gaat de Bernebrêge niet.
Willen ze ook beweegdiploma 2 halen dan
kunnen ze zich aanmelden bij gymnastiekvereniging MAAS. Het beweegprogramma
is overigens ook een mooie aanzet tot het

behalen van zwemdiploma’s.
Volgens Wilma is er té weinig aandacht voor
het bewegen van de kleintjes. Alles wordt
toegespitst op de reken- en taalvaardigheid
van de jeugd en al het andere is daaraan
ondergeschikt. Wilma wijst er op dat zij en
twee medewerkers een opleiding hebben
gevolgd om het Nijntje Beweegprogramma
uit te mogen voeren. Zelf was ze docent
bewegen op de SPH (sociaal pedagogische
hulpverlening), PABO en bij de KNGU. Drie
maal per week gaan ze ook met de kleuters
naar de sportschool van Allert Pol, waar ze
over een eigen mini-gymzaal beschikken. Er
komen dan ook ouders met kleine kinderen,
die niet van de opvang van de Bernebrêge
gebruik maken, maar het wel belangrijk vinden dat hun kinderen bewegen.

Terwijl het interview wordt gehouden wijst
Wilma op een aantal kleuters die op de
glijbaan aan het spelen zijn. Via een klein
trapje gaan de jongens en meisjes omhoog.
Wilma wijst er op dat een simpele glijbaan
ook betekent, dat kinderen diepte leren berekenen/ schatten en ook diverse begrippen
komen aan de orde. Een kleine dame klimt
in het klimrek en zegt: ”Ik ben groot”. “Ja,
wat durf jij al hoog”, zegt de begeleidster;
zomaar weer twee begrippen die voorbij
komen. De kleine kinderen leren ook met
elkaar omgaan, gewoon door met elkaar te
communiceren. Wanneer een meisje naar
beneden wil glijden, blokkeert een jongetje het einde van de glijbaan. ‘Hij moet daar
weg‘, commandeert het meisje, maar het
jongetje luistert amper. Het lijkt allemaal
heel eenvoudig, maar sociale vaardigheden
worden zodoende al spelenderwijs aangeleerd.
Meer informatie kunt u vinden op:
kdvdebernebrege.nl of op facebook.

D e s p o r t foto

Op zaterdag 30 januari organiseerde Switte4Energy een spinningmarathon bij Bewegingscentrum Switte. Vijftig enthousiaste deelnemers werkten zich in het zweet en trapten in
totaal € 885,00 bij elkaar voor Stichting Join4Energy, die zich inzet voor onderzoek naar een
medicijn tegen energiestofwisselingsziekten bij kinderen. Op 11 juni zullen 8 teamleden van
Switte4Energy proberen de top van de Mont Ventoux te bereiken voor dit goede doel.
Voor meer informatie over Switte4Energy: www.switte4energy.nl

Erkend installatiebedrijf voor:
• gas, water en sanitair

• databekabeling

• zink- en dakdekkerswerk

• ontwerp badkamer

• electrotechniek

• centrale verwarming

• ventilatie

• energie-zuinige ketels

• airco

• zonnepanelen

Voorstraat 25 • 9285 NN Buitenpost • Telefoon 541756
Fax 544361 • e-mail: mail@bremerinstallaties.nl
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B i nne n
- Bu ite n p o st 5
Pieter de Boer neemt u voortaan
iedere maand mee op zijn ontdekkingsreis door Buitenpost.
1 jaar Buitenpost
Begin februari waren we officieel 1
jaar Buitenposter. In de afgelopen
weken hebben regelmatig even
een ‘weet je nog wel vorig jaar’
momentje gehad. De eerste keer
uit eten in Buitenpost, de eerste
keer echt naar ons eigen huis rijden en dan natuurlijk ook de eerste
keer die sleutel in je eigen deurslot
doen. Daarna de weken klussen
en uiteindelijk die eerste nacht
in je eigen huis. In het afgelopen
jaar hebben we kennis gemaakt
met ons dorp, onze buurt en onze
buren. Hebben we onze weg geleerd in het dorp, de omgeving
en de dagelijkse gang van zaken.
Langzaam werd ons nieuwe huis
echt ons eigen huis. En begonnen
we ook onze ontdekkingsreis door
het dorp en de omgeving. En nog
steeds is er het onbekende. Zo
vond ik kort geleden een uitgestippelde wandel/ hardlooproute
die uitgestippeld is door de gemeente in samenwerking met de
Atletiekunie. Start en finish is bij de
sporthal en daar vandaan ben je in
4,5 kilometer rond. Netjes aangegeven met bordjes langs het hele
rondje. Een rondje dat ik zeker met
regelmaat hardlopend zal afleggen
de komende tijd, in voorbereiding
op een snelle Slachtermarathon
deze zomer. Voor de duidelijkheid,
ik ben dus 1 van die 3000 hardlo-

pers die voor de grote groep wandelaars uitloopt. En nu ik het me
zo bedenk, waar ook vast meer
mensen uit Buitenpost aan mee
zullen doen! Maar ook naast deze
nieuwe (hard)looproute zijn er nog
veel zaken die in ons eerste jaar
ontdekkingsreis zijn blijven liggen.
Zo gaan we deze zomer echt het
openluchtzwembad bezoeken. En
willen we ook een bezoek brengen
aan de Frysling boerderij. Er is nog
een laarzenpad, het Mem Wedmanpaed, dat we willen belopen
en wie weet wat er verder op ons
pad komt. Daarnaast willen we tijdens NL Doet, op 11 en 12 maart
ook ons maatschappelijke steentje
bijdragen. Het is mooi om te zien
dat er zoveel initiatieven aangemeld zijn in het dorp, maar ook dat
er zoveel mensen zich inzetten om
een dagje te helpen. Naast al deze
plannen gaan Tamara en ik in ons
tweede jaar ook samen een mooie
ontdekkingsreis aan. Op 3 februari
heeft Tamara, in de Finse sneeuw,
tijdens een bijzondere en mooie
sleerit met Husky honden volmondig ‘Ja’ gezegd op de vraag of ze
met mij wil trouwen en samen oud
wil worden. Iets waar ik natuurlijk
heel blij en gelukkig mee ben. Dus
komend jaar gaan we ook op ontdekkingsreis naar mooie trouwlocaties in de buurt, plannen maken
wanneer en hoe we deze dag gaan
invullen en natuurlijk voor Tamara
de stress van een jurk. Voor ons
staat vast dat de onze basis hier in
Buitenpost is, dat we hier samen
oud willen worden en dat we dus
ook vanuit hier ons leven verder
opbouwen. We hebben daar heel
veel zin in en kijken vol plezier uit
naar ons tweede jaar in Buitenpost!

Uit d e ou d e d o os

Berisha wordt
assistent-trainer

Molen de Mûnts

door Fred Ralten

Onderdeel 11: De Vang
Op zijn 10e werd Dorian Berisha lid
van voetbalvereniging Buitenpost.
Toen hij 17 was kwam hij bij de
selectie van het eerste elftal en
dat is hij tot op de dag van vandaag
gebleven. Toch komt er aan alles
een einde en zo ook aan de
voetbalcarriere van Dorian. Aan het
eind van het seizoen stopt hij op 32
jarige leeftijd met voetballen.
Het eerste elftal zal hem als speler
missen, want met 146 doelpunten
voert Dorian de lijst aan van
topscorer aller tijden. Toch blijft
bij behouden voor de club want
met ingang van volgend seizoen
wordt hij de assistent trainer naast
hoofdtrainer Rene van der Weij.
Dorian, veel succes met je nieuwe
voetbalcarriere nu als assistenttrainer.

Dit is letterlijk de rem. Veelal bestaat deze uit vier tot zes houten delen
(vangstukken). Eén ervan zit met koebouten vast aan/door het rechter
voeghout (de basis van de kap). De vangstukken zijn door middel van
maanijzers met elkaar verbonden en de laatste zit vast aan de vangbalk.
De meeste molens hebben een zogenaamde Vlaamse vang, enkele ook
(of) een Hollandse stutvang. Die werken minder gemakkelijk. Een derde
type is een stalen bandvang. De Mûnts heeft een Vlaamse vang. De vang
werkt alleen in de juiste draairichting.

Repair Café Buitenpost bestaat 2 jaar!
Het Repair Café Buitenpost werd
geopend op 5 oktober 2013 en
bestaat dus al ruim 2 jaar! Tijd
om even terug te blikken en in te
gaan op de achtergronden.
Het Repair Café is een landelijke
organisatie, waarbij Buitenpost
natuurlijk is aangesloten. Het allereerste Café werd op 18 oktober
2009 in Amsterdam gehouden
door de bedenker Martine Postma.
Inmiddels zijn er 850 cafés in meer
dan 20 landen,18 daarvan zijn er
in Friesland. Waarom is het Repair
Café zo’n groot succes? Allereerst
is er natuurlijk de mogelijkheid om
op eenvoudige wijze je kapotte
spullen gerepareerd te krijgen. We
doen dit “klaar terwijl u wacht”,
samen met de eigenaar, zodat
de kennis van het repareren ook
overgedragen wordt. Van klokken
tot magnetrons. Van senseo’s tot
schemerlampen. Van speelgoed
tot video’s. Van computers tot antieke duimstokken. Kortom je kan
het zo gek niet bedenken, of de
mensen van het Repair Café proberen het te maken. En heel vaak
lukt dat ook. Zeker 2/3 van de spullen die binnenkomen gaan gerepareerd weer mee. En dat alles tegen
een kleine vrijwillige bijdrage.

Watermolen ‘Buitenpost Oosteinde’, omstreeks 1938. De molen was in
1889 gebouwd en stond achter de boerderij van Hofman in het oost aan
het grenswatertje ‘de Swadde’. Niet lang na het maken van deze foto,
op 10 november 1938 is de molen afgebrand door een blikseminslag. Direct gevolg was dat enkele maanden erna, door hoog water en storm, de
polder Buitenpost-Oosteinde wekenlang onder water kwam te staan. Van
links af: het bestuur van het waterschap F. de Vries, J. Kuipers, H.U. Bottema, A.S. Tuinman (secretaris/penningmeester) en K. Bosma (molenaar).
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Maar er is meer. Het Repair Café
wil dat er ook anders gekeken
wordt naar de duurzaamheid
van spullen en het bijbehorende
grondstof gebruik. Want eigenlijk
is iedereen het er wel over eens
dat we op de huidige weg niet
door kunnen gaan. Op vrijdag 2
mei 2014 had het programma EZ
hier een mooie reportage over, zie
http://www.npo.nl/ez/02-05-2014/
VARA_101357553. Maar hoe kun-

nen we we noodzakelijke verandering nu bereiken? En het liefst zonder dat we in hoeven te leveren op
onze huidige comfortabele manier
van leven. Ook hier wordt natuurlijk over nagedacht. VPRO Tegenlicht had hier 12 november 2015
een mooie reportage over met
architect Thomas Rau genaamd:
‘Einde van bezit’ zie http://www.
npo.nl/vpro-tegenlicht/08-11-2015/
VPWON_1232897. Natuurlijk is dit

niet de enige oplossing, maar het
zijn wel zeer interessante gedachten! Kortom het Repair Café staat
voor op korte termijn voordeel omdat je spullen gerepareerd worden
en lange termijn voordeel omdat
we proberen dat er op andere wijze aangekeken wordt tegen grondstoffen en energie gebruik.
Weggooien, mooi niet!
Naar het Repair Café ermee!

Be d r ij v ig heid door Piet Pettinga

Samen kom je verder...
en zie je meer!

Fotografie Martje
U heeft al een paar keer een advertentie van haar
in deze krant gezien en bent u net als de redactie
nieuwsgierig geworden naar wie of wat daar precies
achter steekt?
Martje Reitsma heeft sinds anderhalf jaar een fotostudio in een gedeelte van sportschool/fysiotherapie
Allert Pol. Ze heeft de ingang aan de Vaart 3 en is
alleen op afspraak open. Van een jarenlange passie
heeft ze, na de nodige opleidingen, haar werk gemaakt. Ze probeert in haar werk de puurheid van de
mens vastleggen. Dit wil ze bereiken door mensen
op hun gemak stellen, voor een zo natuurgetrouw
mogelijk resultaat.
Ook voor kinderen neemt ze alle tijd, ze kunnen immers niet lang stil zitten. Een familieportret kan in de
studio, maar ook elders en voor een trouwreportage
met al uw persoonlijke wensen kunt u ook bij Martje
terecht. Voor haar telt het motto: de klant is koning!
En door niet in een groot pand te gaan zitten, wil ze
het betaalbaar houden. In opdracht kan Martje ook een portret tekenen. Tenslotte
wijst ze er nog op dat ze ook bedreven is in het maken van promotiemateriaal voor
bedrijven. Uw website kan met door haar gemaakte foto’s geïllustreerd (zien doet
verkopen) en ook projecten kunnen worden gefotografeerd.
Op haar website: www.fotografiemartje.nl vindt u meer gegevens en natuurlijk
kunt u haar volgen op Facebook: Fotografie Martje. Telefonisch bereikbaar op: 0620861066 en thuis aan De Schepperstraat 58. We wensen haar als redactie veel
ondernemerssucces!
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Actueel overzicht van vacatures
Het Netwerkcafé: voor iedereen zonder werk
Op 4 mei zal het Netwerkcafé in ‘it Koartling’ precies één
jaar bestaan. Het initiatief blijkt volledig in zijn opzet te zijn
geslaagd. Tóch zijn er nog steeds mensen die niet van
het Netwerkcafé hebben gehoord of die er een totaal
verkeerd beeld van hebben, als zou het om een ‘kroeg’
gaan.
Het Netwerkcafé is geen horecaonderneming, maar een
ontmoetingsplek voor en door werkzoekenden, waar zij
onder het genot van een kopje koffie (of thee) ervaringen
kunnen uitwisselen, samen zoeken naar oplossingen
voor problemen en vacatures worden gedeeld. Daarnaast worden er themabijeenkomsten en netwerkwandelingen georganiseerd. Deelname kost niets. Schroom
niet en kom gerust eens kijken. Meer informatie kun je
vinden op: www.netwerkcafe.frl of via e-mail vragen: inbox@netwerkcafe.frl. Het Netwerkcafé Buitenpost wordt
gefaciliteerd door de Stichting Sociaal Cultureel Werk Buitenpost / ‘it Koartling’.

Maandag 8 maart: Presenteer jezelf kort en krachtig
Hoe maak jij het verschil in een stapel van honderd
vergelijkbare kandidaten? Hoe presenteer jij je binnen
een minuut als een interessante kandidaat voor een
nadere kennismaking? Steeds vaker is de videopitch
een verplicht onderdeel van een online sollicitatieprocedure. Wat is dat en wat doe je ermee? André Jager
van Pitch-to-work komt er in het Netwerkcafé van 8
maart uitgebreid over vertellen. PitchToWork traint
werkzoekenden, 50+ ers, ZZP-ers, schoolverlaters en
ondernemers om zichzelf kort en krachtig te presenteren. Authentiek en persoonlijk. Aanvang om 10.00 uur.
Kom dus op tijd!

De húskeamer fan Bûtenpost?
Op 16 februari kwam in ‘it Koartling’ een groep mensen
bijeen om met elkaar van gedachten te wisselen over
het creëren van een veilige en gezellige ontmoetingsplek voor iedereen die daaraan behoefte heeft. Een plek
waar koffie, thee of fris kan worden gedronken, waar aan
spelletjes en andere activiteiten kan worden meegedaan,
waar eventueel een gezamenlijk bereide maaltijd kan
worden gebruikt en waar iedereen naar vermogen een
bijdrage kan leveren. Zie hier: het idee van de ‘húskeamer
fan Bûtenpost’, een gezamenlijk project van sociaal-cultureel centrum ‘it Koartling’ en KEaRN Welzijn.

Dát er behoefte is aan een dergelijke plek staat vast. Hoe
daarin precies te voorzien is een vraag die zich echter niet
zo één-twee-drie laat beantwoorden. Tijdens de gedachtewisseling op dinsdagavond 16 februari werden niettemin spijkers met koppen geslagen, waardoor de contouren van de ‘húskeamer’ inmiddels concreet zijn uitgezet.
Binnenkort wordt begonnen met de invulling. Daarbij
kunnen de initiatiefnemers nog heel veel hulp gebruiken.
Wil je als organisatie of als vrijwilliger meedenken, meepraten en meedoen? Meld je dan zo spoedig aan bij ‘it
Koartling’ of bij het Vrijwilligerssteunpunt.

Collectanten gezocht voor Nationaal Fonds Kinderhulp
Het Nationaal Fonds Kinderhulp zet zich in voor kinderen
die door armoede of een moeilijke situatie thuis aan de
zijlijn van onze maatschappij staan. Kinderhulp vindt dat
alle kinderen recht hebben op geluk.
Een op de acht kinderen groeit op in armoede
Dat hulp hard nodig is blijkt wel uit de laatste armoedecijfers: 421.000 kinderen groeien in ons land op in armoede.
Dat is één op de acht kinderen! Zij vallen buiten de boot
en kunnen niet meedoen met leeftijdsgenoten. Ze hebben volwassen zorgen. Vaak kunnen ze nergens meer
aankloppen voor hulp. Deze kinderen wonen thuis, op
een leefgroep of in een gezinshuis en worden bijgestaan
door maatschappelijke organisaties. Kinderhulp helpt hen

op een hele praktische en kindgerichte manier. Bijvoorbeeld door contributie voor de sportclub, een weekje
kamperen of zwemles mogelijk te maken.
Landelijke collecte
Eind april zal er weer in heel Nederland voor het Fonds
worden gecollecteerd. Net als in voorgaande jaren coördineren de vrijwilligers van sociaal-cultureel centrum ‘it
Koartling’ de collecte in Buitenpost. Daarbij bestaat momenteel dringende behoefte aan nieuwe collectanten.
Gunt u deze kwetsbare kinderen ook een betere toekomst? Meldt u zich dan nu aan als collectant. Dat kan via
e-mail: vrijwilligerswerk@itkoartling.nl, maar ook tijdens
het spreekuur van het Vrijwilligerssteunpunt.

Nieuws van het Cursuswerk
In januari zijn de meeste cursussen in it Koartling
weer gestart. Maar in maart starten er weer twee
cursussen waar voor u zich nog op kunt geven.
Edelsmeden
Wij hebben de kunstenares en edelsmid Hennie Broers
bereid gevonden om bij ons les te komen geven. Hennie
heeft in Leeuwarden het atelier Nyello . Nadat ze in 1984
de studie Handvaardigheid en Textiele werkvormen aan
de lerarenopleiding afrondde, heeft Hennie zich gespecialiseerd in het ontwerpen en vervaardigen van sieraden.
In 2015 heeft zij een Masters Degree behaald voor het
werken met duurzaam zilver. Om dit niveau te behalen
heeft zij een meesterproef met goed gevolg afgelegd.
Het werk van Hennie is met name in Fryslân al verschillende keren geëxposeerd, maar ook buiten de provincie
zijn haar sieraden tentoongesteld. Op dit moment is van
haar onder de titel “Keatling, ferhalen yn sulver” werk te
zien in het Hannemahuis in Harlingen.
De cursus is op maandagavond van 19.30- 21.30 uur;
de cursusdata zijn: 7 en 21 maart, 4 en 18 april, 2 en 23
mei; kosten: € 85,- (excl.materialen); er zijn nog enkele
plaatsen vrij, opgave/inlichtingen: Joyce van der Laaken;
tel.: 0511-542465, e-mail: laaken25@live.nl

Muziekcursus voor baby’s en peuters
Er zijn al een aantal muziekcursussen geweest in en de
mensen waren laaiend enthousiast. Ze stonden er versteld van dat zulke jonge kinderen d.m.v. muziek zoveel
konden 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 allerlei
muzikale activiteiten aan bod. Er wordt met muziekinstrumentjes gespeeld en ook luisteren naar en bewegen op
muziek komt aan de orde. Voor de ouder/begeleider die
meekomt is geen muzikale kennis noodzakelijk. 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. Het gaat om baby’s vanaf
8 maanden tot en met peuters tot 4 jaar. Bij voldoende
deelname start de cursus na de voorjaarsvakantie op 7
maart op de maandagochtend van 9.30 – 10.15 uur. De
prijs en het aantal lessen is afhankelijk van het aantal
deelnemers. Na afloop is er gelegenheid voor een gratis
kopje koffie.
Opgave en inlichtingen bij coördinator Evertje Gatsonides
tel.: 0511 542772 of e-mail: evertje.gatsonides@upcmail.
nl; of bij het Sociaal Cultureel Werk It Koartling:
0511 541214 of e-mail: cursuswerk@itkoartling.nl

In It Koartling vindt u het Vrijwilligerssteunpunt (VSP) voor Buitenpost en omstreken. Op dit moment
heeft het steunpunt de volgende
vacatures voor vrijwilligers:
1. Vrijwilliger voor diverse activiteiten voor kinderen, ‘it Koartling’
2. Vrijwilligers Jongerencafé THÓK, ‘it Koartling’
3. Leidinggeven activiteiten Scouting de Brimzen op de zaterdag
4. Vrijwilligers met passie en ambitie voor diverse taken, ‘it Koartling’
5. Gemotiveerde vrijwilligers voor de ‘húskeamer fan Bûtenpost’
6. Coördinator voor Achtkarspelen voor de Nationale Dag van de Dialoog
7. Penningmeester Feestweekcommissie Buitenpost
8. Voorzitter Feestweekcommissie Buitenpost
9. Eén of meer bestuursleden. Prot. Chr. Ouderenbond PCOB, Buitenpost
10. Vrijwilliger / bestuurslid, Stichting Swaddekuier, Buitenpost
11. Collectanten Nationaal Fonds Kinderhulp 2016, ‘it Koartling’
12. Vrijwilliger webbeheer en –publishing / social media, ‘it Koartling’
13. PR-medewerker externe communicatie, Keunstkrite Twizel
14. Vrijwillige fondsenwerver, Keunstkrite Twizel
15. Taalvrijwilliger, Stichting Vluchtingenwerk Noord-Nederland
16. Groepsvrijwilliger, Stichting Vluchtingenwerk Noord-Nederland
17. Balievrijwillig(st)ers voor museum entree/winkel, De Kruidhof
18. Vrijwilligers voor de verkooptuin, De Kruidhof
19. Vrijwilliger bij Stichting De Kindertelefoon, Groningen
20. Notulist voor het COMBI-overleg, ‘it Koartling’
21. Vrijwilliger voor de kringloopwinkel, WerkPro/Raderwerk, Buitenpost
22. Vrijwilliger ‘Thuisadministratie’ van Humanitas Noordoost Friesland
23. Maatsch. begeleider/buddy, St. Vluchtingenwerk Noord-Nederland
24. Coach vestiging, Stichting Vluchtingenwerk Noord-Nederland
25. Horeca-medewerk(st)er, zwembad ‘de Kûpe’, Buitenpost
26. Gastvrouw/gastheer in ‘it Koartling’
27. Timmerman/-vrouw, De Kruidhof
28. Fruitbomensnoeier, De Kruidhof
29. Rozensnoeier, De Kruidhof
30. Tuinvrijwilligers, De Kruidhof
31. Vrijwilligers voor de kwekerij, De Kruidhof
32. Klusjesman/-vrouw, ‘it Koartling’
33. Tuinman/-vrouw, ‘it Koartling’
34. Vrijwilligers die willen meedenken over de organisatie van buurthulp
in Buitenpost
Meer informatie over de vacatures op www.vsp-buitenpost.nl. Sinds december 2015 heeft het steunpunt ook een eigen Facebook-pagina.
Wekelijks spreekuur
Iedere donderdagochtend tussen 9.30 en 11.00 uur houdt het VSP spreekuur voor iedereen die op zoek is naar vrijwilligerswerk. U kunt dan ook
inlichtingen en advies vragen. Wilt u er zeker van zijn dat de medewerkers
van het VSP alle tijd voor u hebben, maak dan tijdig een afspraak. Kunt u
niet op donderdagochtend? Geen probleem! We zoeken dan samen naar
een ander moment.

Eenzaamheid wat doe jij eraan?
Op donderdagmiddag 4 en vrijdagochtend 5 februari werden mensen in
Buitenpost op straat aangesproken met de vraag: ‘Eenzaamheid, wat doe
jij eraan?’ De straatactie maakte onderdeel uit van een landelijke actie van
Coalitie Erbij, hét nationale samenwerkingsverband tegen eenzaamheid. Het
doel was om in kaart te brengen wat mensen zoal doen om eenzaamheid
bij zichzelf of bij anderen tegen te gaan. De straatactie was een gezamenlijk
project van sociaal-cultureel centrum ‘it Koartling’ en KEaRN Welzijn. Het blijft
overigens niet bij deze actie: er zullen dit jaar in het kader van het thema ‘eenzaamheid’ verschillende initiatieven worden ontwikkeld. En natúúrlijk vindt er
in het najaar weer het Kom erbij-festival plaats. Wil je als organisatie of als
vrijwilliger meedenken, meepraten en meedoen? Meld je dan zo spoedig aan
bij ‘it Koartling’ of bij het Vrijwilligerssteunpunt.

Kom je een handje helpen?
Mensen van elders uit de regio hebben doorgaans een bepaald beeld van Buitenpost. Zo zou Buitenpost een dood en kil dorp zijn, waar het aan onderlinge
samenhang en gezelligheid ontbreekt en waar iedereen langs elkaar heen
leeft. Feit of fictie? Als sociaal-culturele organisatie, werkzaam in het hart van
de lokale Mienskip, hebben we een ander, positiever beeld van het dorp. Toch
schuilt er in het beeld dat elders van Buitenpost bestaat wel degelijk een kern
van waarheid. Mensen lopen hier immers maar moeilijk warm voor een gezamenlijk initiatief. In plaatsen waar de sociale samenhang sterker is kan een
dergelijk centrum rekenen op vele tientallen vrijwilligers. Honderd of méér is
dan beslist geen uitzondering. Hier moet het sociaal-cultureel centrum het
met een veel te klein aantal mensen zien te rooien. Anders dan veel inwoners
denken bestaat ‘it Koartling’ uit een handjevol vrijwilligers. Dat is niet voldoende, hoe goed die ook hun best doen. Neem bijvoorbeeld de activiteiten voor
kinderen op de woensdagmiddag en vrijdagavond. Veel kinderen zien er iedere keer weer naar uit om naar de knutsel- en filmmiddag toe te gaan. Er is
dan echter maar één vrijwilliger beschikbaar. Op dit moment kan die rekenen
op de hulp van een stagiaire, maar feitelijk is deze situatie onverantwoord.
Hetzelfde geldt voor de spelletjes- en discoavonden op de vrijdag.
Op 8 februari plaatsten we een oproep om te komen helpen, op zowel onze
Facebook-pagina als op onze website. Dat bericht kreeg veel bijval, maar het
resulteerde niet in een toeloop aan nieuwe vrijwilligers. Daarom doen we hier
opnieuw de volgende dringende oproep. Wil je dat de activiteiten voor kinderen blijven worden georganiseerd: meld je dan aan als vrijwilliger. Stel het niet
uit en denk ook niet: ‘een ander doet het wel’. Wist je trouwens dat in andere
plaatsen – naast de ouders – ook heel vaak ouderen (opa of oma, buurvrouw
of buurman, tante of oom) bij dergelijke activiteiten zijn betrokken? Dat is niet
alleen heel goed voor jezelf én de kinderen, maar je blijft er bovendien jong
bij! Wil je vrijwilliger worden, maar niet met kinderen werken? Ook dán ben je
vanzelfsprekend van harte welkom. Meld je zo spoedig aan bij ‘it Koartling’ of
bij het Vrijwilligerssteunpunt. Doen!

Kom naar
onze Open dag
op dinsdag
22 maart!

Bankzaken
zelf regelen.

En contact
als je een
vraag hebt.

10.30-12.00 uur en 17.00-20.00 uur
De Rabo Bankieren App draait om jou.

Op 22 maart is het Open dag op onze basisschool. Samen met uw
kind(eren) bent u van harte welkom! Zo kunt u ervaren dat onze school
een fijne plek is om naar toe te gaan: een plek waar modern onderwijs
vanzelfsprekend is én waar iedereen er toe doet.
Kijk voor meer informatie op onze website. Graag tot 22 maart!

Met een druk op de knop inzicht in je bankzaken. Diverse eenvoudige
bankzaken zelf regelen. Of met een druk op de knop direct een vraag stellen
aan een medewerker van jouw eigen Rabobank.

De Rabo Bankieren App staat voor je klaar.
Een aandeel in elkaar
Groenkamp 3 | 9285 SZ Buitenpost
T 0511-54 20 21 | E directie@demienskip.nl

De Binnenste Buiten Post

Brimzen
praat

Schrikkeljaar 2016
De encyclopedie van Winkler Prins en internet leveren stof
over het schrikkeljaar en de schrikkeldag. Schrikkelen =
springen. Meestal wordt het jaar als uitgangspunt voor de
tijdrekening genomen (jaartelling). Doordat het tropische jaar
ongeveer 365,242 dagen telt, is het niet mogelijk een kalenderjaar met een vast aantal gehele dagen te ontwerpen. Indien de seizoenen hun plaats moeten behouden, moet een
systeem van schrikkeldagen worden ingevoerd.

In de gregoriaanse kalender is een goede aansluiting op de
lengte van het tropische jaar gerealiseerd. Een schrikkeljaar
heeft 366 dagen. Deze extra dag, schrikkeldag genoemd,
werd ingevoerd om te voorkomen dat het kalenderjaar te
veel zou gaan afwijken van het zogenaamde tropisch jaar.
Een schrikkeldag valt op 29 februari en komt in de gregoriaanse kalender voor in elk jaar dat deelbaar is door 4, met
uitzondering van de eeuwjaren. Deze hebben enkel een
schrikkeldag als ze deelbaar zijn door 400. Zo was het eeuwjaar 1600 een schrikkeljaar. 1900 niet, maar het jaar 2000 wel
weer. Volgens deze methode zouden er sinds het begin van
onze jaartelling 488 schrikkeljaren geweest zijn, met het jaar
4 als eerste. Deze rekenmethode is echter pas in de meeste
landen in 1582 met de invoering van de gregoriaanse kalender begonnen. De daarvóór gangbare juliaanse kalender had
een andere methode die een grotere tijdsafwijking gaf.

Albert Koning, de kluizenaar
in de Mieden onder Lutjepost
In de jaren dertig van de vorige eeuw woonde Albert Koning in een
eigenhandig gemaakt onderkomen aan de Buitenposter Vaart, even
voorbij het flapbrugje, waar nu mw. Vogel woont. Dit ons toegezonden
krantenartikel verhaalt over de omstandigheden waarin Koning woonde.
Wat opvalt is de toon waarin het stuk is gesteld. De verslaggever beschrijft
de, naar onze moderne maatstaven erbarmelijke, omstandigheden waarin
de kluizenaar leefde in koddige bewoordingen. Het is in die zin in meerdere
opzichten een typisch tijdsbeeld. Albert Koning overleed eind december
1939. Met onze dank aan de inzender van artikel en foto.
13 October 1933 - “U moest den kluizenaar, dien we hier
hebben, eens gaan opzoeken”. Zoo kwam er voor enkele dagen een bericht op ons redactiebureau. Kluizenaar?
En dadelijk gingen onze gedachten naar het Veenklooster
bosch, waar we wisten, dat een kluizenaar zetelt. Nee!
Hier in de Mieden onder Lutjepost woont een zekere
Albert Koning als een ware kluizenaar midden in een uitgestrekte omgeving. Daar we graag eens met dezen bijzonderen man kennis wilden maken, zijn we op de fiets
gestapt en naar de Mieden gepeddeld.
Ja, maar waar woont nou onze man?, vragen we ons af,
als we de uitgestrekte vlakte aanschouwen. Geen nood,
ter plaatse is Koning genoeg bekend en enkele personen
die daar aan’t werk zijn, wijzen ons den weg. En inderdaad, na kordaat eenige slooten te hebben ‘genomen’,
krijgen we zijn woning in ‘t oog. Te midden van rietgewas
en poelen en plassen woont hij daar, een laantje voert
ons naar de plaats van bestemming. En hier ontwaren
we een tweetal hutten, opgetrokken van riet en planten.
In de veronderstelling, dat de grootste wel bewoond zal
zijn, richten we daarheen onze schreden.
“Volk!”--, “Vollék” -- diepste stilte, alleen eenige kippen
schudden hun veeren en kijken ons verbaasd aan, om bij
onze derde uithaal verschrikt weg te vliegen. We proberen nu ons geluk bij de andere hut en ja, we hooren gestommel en daar verschijnt onze man, met een kleedingstuk, dat hij schijnbaar aan ‘t repareeren is, in de hand.
Eenigzins verwonderd kijkt hij ons aan, doch al spoedig
houden we een gezellig babbeltje aan de “deur”. Maar
weldra komen we op godsdienstig terrein, en het blijkt
dat Koning er een eigen, zeer aparte meening op na
houdt. Hij leeft in de onfeilbare overtuiging dat hij reeds in
den hemel woont en niet zal sterven, omdat hij reeds 20
jaar geleden de smarten des doods reeds heeft overwonnen. Alle nachten verwacht hij voorts den oordeelsdag en
nimmer gaat hij voor het hanengekraai slapen. Hij vertelt
zelfs, dat hij soms in zes weken helemaal niet slaapt.
“Ja maar Koning, je slaapt toch wel eens?”, is onze vraag.
“Neen, haast niet“, zegt Koning, “Ik ben altijd waakzaam,
dat staat beschreven in de Schrift”.
Verder vertelt Koning nog van een gezicht, dat hij den
avond van 31 Augustus bij maneschijn heeft gezien, en
dat het monsterdier moet zijn geweest, dat naar Koning
zegt, in de Openbaringen van Johannes staat beschreven.
“Hoe oud ben je eigenlijk, Koning?“.“Nou, dat hoeft mijnheer niet te weten“ (bij nadere informatie blijkt ons echter, dat Koning thans 67 jaar is). “Je bent ook getrouwd
geweest, niet?“, vroegen wij. “Ja, in 17 jier bin ik troud
west, mar dea is dea, der wolle wy nou net mear oer prate“. “Waar leef je eigenlijk van?“, zoo vroegen we. “Nou,
fan earmmeester Ploeg krij ik alle wiken trije goune, en
oars is der ek net folle te fortsjinjen tsjinwurdich. Men
kriget neat foar’t spul“. “Is dit land, waarop je woning
staat, dan alles je eigen?“, merken we op. “Nou, det sil
ik mynhear sizze: for tsien jier, do’k hjir kaem bin, ha’k
dit lân, dat 3,5 pounsmjit great is, for 900 goune kocht“.
“Je woonde voor dien tijd in Zwagerveen, Koning. Hoe
ben je hier eigenlijk verzeild geraakt?“, was onze volgende vraag. “Yn Sweagerfean wie ‘t folle djûrder wenjen;
do ha’k op in jountiid dit lân kocht fan ien út Burum“. “En
heb je toen zelf dit huisje gebouwd?“. “Ja, de’t ha’k sels
hielendal dien?“.
En dan vertelt Koning, hoe dit in z’n werk gegaan is.

De eigenlijke hut, waarin hij woont, bestaat uit een oud
scheepje, dat hij op den wal heeft getrokken en dat
verder met riet en planten tot woning is gemaakt. Als
schoorsteen dient een oude melkbus, die op het rieten
dak zit vastgemaakt. “Mogen wel wel eens bij je in ‘t
huisje zien?”.“Ja seker wol, mynhear, kom mar mei”, zei
den kluizenaar.
En dan volgen we Koning in z’n hutje, dat niet veel meer
ruimte biedt dan voor één persoon. Hierin bevinden zich
een kookkachel, waarop een ketel en een theepot, de
eenige stoel, waarop Koning gaat zitten (ons geeft hij een
plaatsje op een bankje) is bekleed met twee schapenvellen. Een tafeltje, in een hoek bevestigd, bevat wat zakjes
met meel en eenig wittebrood. Verder staan er op den
grond eenige doozen waarin naaigerei, als schaar, naald
en draad (want Koning verstelt en naait zelf z’n kleeding).
Vervolgens wat turf en hout en een bijl. Alles kris kras
door elkaar. Kleeren bezit Koning wel, daar zorgen buren
en bezoekers wel voor, die hem nu en dan het een en
ander bezorgen. Een drietal katten zorgen voor de gezelligheid in huis. Wat de hut betreft, van binnen is deze bestopt met bordpapier, wat het tochten moet verhinderen.
“Je zorgt zeker zelf voor je eten?”. “Ja, det giet sahwat,
waerm iten krij ik net faek”, zegt onze kluizenaar. “Waar
ben je eigenlijk geboren, Koning en waar heb je naar
school gegaan?”. “Yn Twizelerheide gie’k nei skoalle”. “Je
vader, wie was dat?”. “Det wie Jan Alles Koning, 25 jier
ha’k yn ‘e hûs west”, antwoordt Koning. “En ben je toen
getrouwd?”. “Ja, mar ‘t wiif wier folle âlder as ik. Se is
nou al lang dea, en do wier se al 67 jier. Bêrn hawwe
wy net hawn”, vertelt hij. “Heb je ook nog familie?”. “Ja,
ik haw noch ien broer”. “Ben je nooit ziek?”. “Ja, wis wol,
mynhear, forline winter ha’k siek west, do ha’k nei dokter
de Neve mastere”.
Onderwijl we dit Koning vragen, leest hij nu en dan eens
een stukje voor uit den Bijbel of van een scheurkalenderblaadje en zingt ons eenige psalmverzen voor. Zijn antwoorden zijn vrij kort, terwijl hij af en toe maar doet, of
hij ons niet hoort.
“Maak je nog wel wat uit je kippen?”, vragen we, als we
weer buiten zijn. “Nee”, zegt Koning, “de aaien jille neat
en den iet ik se sels mar op”. “Nou, de schapen, daar
maak je zeker wel wat uit?”. “Nee, net folle, dy forkeapje
ik dan ‘s wer”, antwoordt Albert. “Je hebt ook geiten, zie
ik, Koning, zoo merken we op, als we in een soort rieten
hok een geit ontwaren”. “Ja, ik haw twa geiten”. “Nou,
Koning, mogen we nu nog even in jouw andere woning
zien?”.“Ja wis, mynhear”, zegt hij en gaat ons voor.
Gebukt, anders kunnen we er niet in, gaan we door een
soort voorportaal en komen dan in een iets ruimer vertrek
dan waarin Koning eigenlijk woont. Ook dit vertrek is van
hout en riet opgetrokken en bevat wat grooter ramen.
“Hjir ha’k myn eigenlyk hûsgerei, zegt Koning, wijzende
op een 4-tal stoelen, 2 kastjes en een tafeltje, die hier ook
ruim kunnen staan”. “Is dat je bed?”, met deeze woorden
wijzen we op een een groote ruimte in de hoek van de
kamer, gevuld met hooi en stro. “Ja, zegt Koning, ik haw
noch nije lekkens en in tekken d‘r oer hinne”.
Nadat we rondom het huis nog even een en ander hebben opgenomen en Koning ons nog gewezen heeft op
het mooie laantje en boschje, dat naar zijn huis toe leidt,
nemen we afscheid van hem en wenschen hem alle
goeds toe. Koning drukt ons dan nog eens stevig de hand
en zegt “det mynhear foarâl noch ‘ris wer komme moat”.
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Een tropisch jaar (de tijd die de aarde nodig heeft om in haar
baan om de zon van lentepunt naar lentepunt te draaien) is
niet exact 365 dagen, maar 5 uren, 48 minuten en 45,1814
seconden langer. Als men zich van dit verschil niets zou aantrekken en de duur van een jaar op 365 dagen zou afronden,
dan kom je na 4 jaar bijna een dag tekort. Preciezer 23 uur en
15 minuten. We zouden dan oud en nieuw te vroeg vieren,
bijna een dag voordat de aarde werkelijk helemaal rond de
zon is gegaan. Het toelaten van de afwijking zou tot gevolg
hebben dat de seizoenen ten opzichte van het kalenderjaar
gaan verschuiven. Het begin van de lente zou elke 100 jaar
ongeveer 24 dagen vroeger vallen. De aarde heeft 365 dagen en afgerond 6 uur (365+1/4 dag) nodig om een baan
rond de zon te beschrijven. Na 4 jaar komt er 1 dag bij, want
4x1/4 is 4/4, dus één dag. Dan telt de maand februari 29
dagen.

De Hege Tjoele
smûkskaadzjend beamtegrien oeral yn ’t rûn!
De afgelopen jaren is er door Staatsbosbeheer vanuit Twijzel flink werk verzet
om het singelgebied in de Polder Rohel, de zogenaamde Hege Tjoele te herstellen. Staatsbosbeheer beheert in dit gebied inmiddels een behoorlijk groot
aaneengesloten gebied. We vinden er graslanden en (restanten van) elzensingels. Uit onderzoek blijkt dat een deel van de singels erg oud is. De bomen
die er groeien worden dan ook aangemerkt als ‘autochtoon’. Dit wil zeggen
dat deze soort boom of struik vermoedelijk al eeuwen in het gebied voorkomt.
Autochtone soorten in Polder Rohel zijn de els, de es, verschillende soorten
meidoorns en meerdere Rose-soorten. Van de meidoorns is de Tweestijlige
meidoorn (Crataegus Leavigata) wel het meest bijzonder. Van deze landelijk
vrij zeldzame soort is polder Rohel de meest noordelijke groeiplaats in Nederland! Een bijzondere wilde roos is de zogenaamde Schijnviltroos. Deze roos
met de fraaie wetenschappelijke naam Rosa Pseudoscabriuscula behoort tot
de aller zeldzaamste planten in ons land. De populatie van de Mieden is waarschijnlijk de grootste in heel Nederland!
Doordat autochtone bomen en struiken al zo lang in het gebied aanwezig zijn
profiteren veel soorten levende wezens van deze bomen. Denk daarbij aan
mossen, paddenstoelen, vogels, muizen en zeer veel insecten. Al deze organismen hebben hun levensstijl aangepast aan de bomen en stuiken waar ze
van profiteren.

Op veel plekken in het veld was de kwaliteit van de singels matig tot slecht.
Doordat er geen of slechte afrastering langs de singel stond zijn veel bomen
door vee aangevreten en was er van een rijke onderbegroeiing niet veel meer
over. Ook leken veel singels verdwenen. Na een vergelijking van de huidige
aanwezige singels op een luchtfoto met die uit het verleden op een topografische kaart kon Staatsbosbeheer precies aangeven waar de singels zijn
verdwenen. Het herstelplan kon nu worden uitgewerkt! In het plan is aangegeven waar in het verleden singels in het gebied voorkwamen, waar ze zijn
verdwenen en waar ze vroeger niet voorkwamen en nu wel. Op basis hiervan
is besloten om verdwenen singels opnieuw aan te planten. In het veld is vaak
nog wel te zien waar deze waren verdwenen. Op deze plekken is aan beide
kanten een raster geplaatst waarna de singel opnieuw is aangeplant. Bij de
bestaande singels zijn nieuwe, deugdelijke rasters geplaatst. In 2013 zijn de
herstelwerkzaamheden gestart en inmiddels is er al bijna 15 kilometer raster
geplaatst! Ook zijn er al enkele honderden bomen en struiken aangeplant. Van
de zeldzame rozen en meidoorns is in het gebied stekmateriaal verzameld
dat in samenwerking met de gemeente is opgekweekt in De Kruidhof. Ook
de vrijwilligers van Staatsbosbeheer hebben een grote rol gespeeld in het
project. Zowel de ‘dinsdagploeg’ als de ‘donderdagploeg’ hebben veel oude
rastertroep opgeruimd.
Het is mooi om te zien hoe de natuur op al deze inspanningen reageert. De
in 2013 aangeplante elzen zijn inmiddels al ruim 3 meter hoog. Bramen overwoekeren het raster en bieden naast broedgelegenheid aan de grasmus en
de braamsluiper nectar en vruchten aan vele vogels en insecten. Wat de jongens van Staatsbosbeheer uit Twijzel betreft wordt dit stukje singelgebied de
pronkkamer van de Noardlike Fryske Wâlden!
Boswachter Jakob Hanenburg uit Buitenpost
(j.hanenburg@staatsbosbeheer.nl / 06-51360029)
Oproep: om de kennis van het gebied te vergroten ben ik op zoek naar
mooie verhalen, foto’s en andere afbeeldingen van het gebied uit het
verleden. Als u iets heeft kunt u me bellen of e-mailen.
Op maandag 7 maart houd ik een lezing over de Mieden, waar Polder
Rohel een onderdeel van is voor de leden van de Vogelwacht Buitenpost
e.o. in café The Point!
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Hoekbank Emalia
Uitgevoerd in stof.
Exclusief sierkussens.
Breedte 272x272 cm.
Van € 1.449,- NU VOOR
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VEEL KORTING OP SLAPEN, KEUKENS & WONEN
Wij maken plaats voor de
nieuwe Auping collectie!

DIVERSE SIERKUSSENS
Vanaf

Profiteer daarom nu van aantrekkelijk
voordeel* op onze voorraad en showroommodellen.
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Voorstraat/Irenestraat, BUITENPOST (0511) 54 44 44
www.kapengawonen.nl
Maandag 13.00 - 18.00 uur • dinsdag t/m donderdag 09.30 - 18.00 uur • vrijdag 09.30 - 21.00 uur • zaterdag 09.30 - 17.00 uur • zondag gesloten

