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Gevallen voor de voetgangersbrug

Langzamerhand vinden er steeds meer voorbereidingen plaats voor de constructie van een voetgangersbrug bij het NS- en busstation. Het bouwwerk zal het nog aan te leggen parkeerterrein ten noorden van de spoorlijn met de zuidkant gaan verbinden. Naar verluidt zullen de werkzaamheden daartoe dit jaar nog klaar zijn. Sneue kanttekening is dat deze bomen geveld moesten worden voor de beoogde verbetering in het stationsgebied.

Va n d e re d a c t i e PBB zoekt opnieuw kwartiermakers Uitnodiging Jaarlijkse Algemene
Mooier Buitenpost

Je hoort nog wel eens dat Buitenpost een plaats van niks is. Het
winkelcentrum is niks, vroeger
ook al niet en er komen steeds
meer panden leeg te staan in de
Kerkstraat. Hier kan nooit wat, er
gebeurt niks, ’t is een dooie boel.
De redactie vindt dit een al te
kleurloze omschrijving van de situatie. Het is waar dat je niet kunt
zeggen dat de lege winkelpanden
gretig aftrek vinden en dat ze binnen de kortste keren weer als verkooppunt ingericht zijn. Laten we
er het beste van hopen en laten we
ons dorp ook eens van een andere
kant bekijken. De Jeltingalaan
bijvoorbeeld gaat binnenkort
grondig op de schop en wordt dan
één van de mooiste straten van
onze woonplaats. Dat zeggen de
bewoners zelf ook. We hebben nu
lang genoeg tegen die smalle en
hobbelige trottoirs aangekeken
en al die betonranden met planten daartussen. De gemeente laat
er een prachtige woonstraat van
maken. Daar is men aan de Jeltingalaan van overtuigd. De aanpak
van het stationsgebied zal nu ook
van start gaan. Het parkeerterrein aan de noordkant van het
spoor krijgt een uitbreiding tot
200 P-plaatsen. Er komt een heuse
luchtbrug over de rails daar naar
toe. De bewoners van de Jeltingalaan en de Stationsstraat moeten
maar eens een mooie, toepasselijk
naam voor deze (fiets)loopbrug
bedenken. De actieve buurtvereniging aldaar wil dit vast wel organiseren. Voorts zal er een aantrekkelijke wandelroute ontstaan van
het station naar de Kruidhof en
het IJstijdenmuseum en vandaar
naar het centrum. Dan gebeurt er
echt toch wel wat in Buitenpost!

voor zorgcoöperatie!

Ledenvergadering van PBB

Na de oproep van vorig jaar in het meinummer stelt Plaatselijk Belang hier opnieuw dezelfde dringende vraag. PBB is op zoek naar
mensen die willen helpen bij het vinden van plaatselijke oplossingen die een antwoord zijn op de ontwikkelingen in de zorg. Met
name is er interesse in onderzoek naar de wenselijkheid van en de
mogelijkheden voor een zorgcoöperatie. En indien wenselijk, deze
dan helpen op te richten.

Op woensdag 13 april in het Tuincafé van De Kruidhof aan de Schoolstraat 29b, aanvang 19.30 uur.

Vorig jaar meldden zich na de oproep drie mensen. Ondertussen
zijn zij actief in het alternatieve
initiatief Wijlijn en PBB wenst hen
veel succes. Maar de oorspronkelijke vraag bleef daardoor onbeantwoord. De kanteling in de zorg is
ondertussen ruim een jaar oud en
het blijft duidelijk dat de burger zelf
meer moet doen als het gaat om
de eigen hulpvraag. Als zorginstelling Haersmahiem in de komende
jaren haar deuren sluit zal dat het
probleem nog vergroten.
De zogenaamde ‘lijfsgebonden’
zorg blijft nog steeds voorbehouden aan professionals. Maar omdat
mensen langer zelfstandig blijven
wonen en er minder zorgtoekenning is, ontstaat er wel een gat dat
door de mantelzorg en anderen gevuld moet worden. Het kan bijvoorbeeld gaan om klusjes in en om het
huis, het doen van boodschappen
of bezigheden die met ontspanning
of ontmoeting te maken hebben.
PBB heeft het vermoeden dat de
noodzaak zal groeien van een verbindend element tussen mensen
die hulp zoeken en personen die
zich op vrijwillige of vergoedingsbasis aanbieden. Het is trouwens
denkbaar dat zo’n coöperatie niet
alleen aan Buitenpost gebonden
is of voor iedere Buitenposter met

een hulpvraag bemiddelt. Met het
oog hierop zijn elders al zorgcoöperaties opgericht die soms heel
praktisch werken maar ook alleen
op de achtergrond bezig zijn. Een
voorbeeld daarvan is een website
die alleen de link legt tussen hulpvrager en aanbieder..
Mensen die met dit onderwerp
aan de slag willen, zogenaamde
kwartiermakers, zullen als eerste
moeten onderzoeken of een zorgcoöperatie toegevoegde waarde
heeft. Daarna is het belangrijk om
op te zoek gaan naar medewerkers
en sympathisanten. Ook moet er
aan fondsenwerving worden gedaan en contacten gelegd met gemeente en anderen in de zorgwereld. Het verdere verloop is daarna
afhankelijk van de resultaten van
dit voorwerk. Vast staat in ieder
geval wel dat het werk van groot
belang kan zijn voor een goede
leefomgeving in Buitenpost en
met name voor hen die een hulpvraag hebben!
Heeft u interesse in dit werk en wilt
u hierin een helpende hand toesteken neem dan contact op met onze
secretaresse Leonie Kramer, telefonisch op (0511) 542232 of per
e-mail: leoniekramer@live.nl.

Agenda:
1. Opening door voorzitter Hans de Vries
2. Huishoudelijk gedeelte
a. Verslag ledenvergadering 2015
b. Het jaarverslag 2015
c. Financieel overzicht over 2015
Bovengenoemde verslagen zijn vanaf 6 april af te halen bij de penningmeester: Herman Bergervoet, Molenstraat 27 of digitaal te verkrijgen.
Stuur uw e-mailadres naar: h.j.bergervoet@chello.nl, onder vermelding
van ‘verslagen 2015’ en u krijgt ze toegestuurd.
d. Verslag bevindingen kascommissie
e. Benoeming kascommissie 2016
f. Bestuur - aftredend en herkiesbaar: Herman Bergervoet en André van
der Laaken. Eventuele bezwaren van leden tegen dit voorstel, of eigen voorstellen kunnen voor de aanvang van deze vergadering aan
het bestuur kenbaar worden gemaakt.
g. Uitreiking dorpsonderscheiding de Sulveren Brims
h. Rondvraag
3. Sluiting huishoudelijk gedeelte en pauze tot ongeveer 20.15 uur
4. Presentatie over de Kulturele Haadstêd 2018.
5. Afronding en sluiting
Ook niet leden zijn van harte welkom.
De eerste twee consumpties zijn voor rekening van PBB.
Kulturele Haadstêd 2018 is thema van de avond!
Voor Plaatselijk Belang is de Europese Kulturele Haadstêd 2018 (KH2018)
een belangrijk gegeven. Verspreid over de hele provincies vinden in het
hele jaar 2018 tal van culturele activiteiten plaats die als thema ‘iepen
mienskip’ (open gemeenschap) mee hebben gekregen. Het zal een grootschalig evenement worden waarbij veel gasten uit binnen- en buitenland
naar onze provincie zullen komen. Het is daarmee een prachtkans om
onze provincie te promoten en ook voor ons dorp een uitstekend moment
om ons te laten zien. PBB wil proberen diverse verenigingen en organisaties te motiveren in 2018 activiteiten te laten zien die passen binnen de
KH2018. Tijdens de ledenvergadering zullen twee sprekers vertellen over
de mogelijkheden en plannen die er nu zijn voor dat bijzondere jaar. JanWillem Zwart, manager van De Kruidhof, vertelt over het project ‘Silence
of the Bees’, dat een belangrijk onderdeel van het KH2018-programma
zal vormen en Hetty Kloosterman-Combs geeft een overzicht over de gemeentelijke voorbereidingen tot nu toe en een aanzet voor de plaatselijke
invulling daarvan. Wij hopen op uw aanwezigheid en inbreng!
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Reünie radio Desperado in mei 2016 in Buitenpost
Plaatselijk Belang Buitenpost

correspondentieadres: PBB, Postbus 30, 9285 ZV Buitenpost
Geachte inwoner van Buitenpost,
Wist u dat De Binnenste Buiten Post door de Vereniging van Plaatselijk
Belang wordt uitgegeven? En… bent u lid van Plaatselijk Belang? Nee?
Dan willen we hier vertellen waarom dat belangrijk is.
Wat doet het bestuur van Plaatselijk Belang voor Buitenpost? In het algemeen gezegd, zetten wij ons in voor de veiligheid en leefbaarheid van
ons dorp. Dat doen we door in gesprek te gaan met B&W en de gemeenteambtenaren. Dat doen we ook door bij projecten van de gemeente als
belangenbehartiger van de bewoners en betrokkenen op te treden.
Enkele voorbeelden van onze inspanningen:
• Het terugplaatsen van de lantaarnpalen aan het West.
• Wij beheren het leefbaarheidsfonds en geven daaruit bijdragen die ten
goede komen aan alle inwoners van Buitenpost, zoals het sponsoren
van het ijsbaantje van de kerstmarkt.
• Het aanpassen van de plannen voor de verbouw van de Poiesz aan de
wensen van de omwonenden.
• En al wat langer gelden het meewerken aan het behoud van de Kûpe.
• Nu en in de nabije toekomst houden we ons bezig met de Sinnegreide,
de mogelijkheden van een energie- en zorgcoöporatie, de toekomst van
de ouderenzorg en het behoud van de voorzieningen.
Hierover kunt u lezen in de rubriek Van de bestuurstafel in iedere De Binnenste Buiten Post.
Dit kunnen we alleen als we van u horen waar we aandacht aan dienen te
geven. En samen met u of in uw naam met de gemeente hierover in gesprek te gaan. Wij staan pas sterk hierin als we voldoende leden hebben
en dus echt als belangenbehartiger van alle inwoners kunnen optreden.
Een lidmaatschap kost maar € 5,- per jaar, dus voor het geld hoeft u het
niet te laten. We zullen het u gemakkelijk maken om lid te worden. Bij de
volgende De Binnenste Buiten Post zit een formulier waarmee u lid kan
worden van onze vereniging. In dezelfde week wordt dit formulier opgehaald door vrijwilligers van een plaatselijke sportvereniging, die hiermee
ook nog hun clubkas kunnen spekken.
Dus word lid van Plaatselijk Belang Buitenpost!

Presentatie promotiebord
Popkoor Akkoord

In mei 2016 organiseert radio Desperado een grote
reünie in Buitenpost. De populaire radiozender uit de
jaren ’80 en ’90 wil dat Buitenpost drie dagen bruist
van herinneringen. “Niet alleen moet de goede, oude
tijd terugkeren op de radio, maar ook op straat en in
horecagelegenheden. Dat doen we van vrijdag 27 tot
en met zondag 29 mei”, aldus woordvoerder Uilke van
der Meulen. Op zaterdag 28 mei houdt Desperado een
groot muziekfeest in The Point in Buitenpost.
De piratenzender met top 40-muziek was ruim 25 jaar
geleden ongekend populair in de regio NoordoostFryslân. In het weekend klonk het geluid van radio
Desperado in winkels, cafés en huiskamers. “We verwachten dat veel luisteraars van toen zaterdag 28 mei
zullen benutten om hun oude klasgenoten, stapgenoten en vrienden uitnodigen voor het slotfeest in The
Point. Maar misschien zetten ze deze drie dagen ook
al in de auto, thuis of in de tuin de radio aan.”
Spoorverbinding
Het Desperadofeest valt tegelijk met het 150-jarig bestaan van de spoorverbinding in Buitenpost. “Ook daar
zullen we tijdens de reünie-uitzendingen uitgebreid bij
stilstaan”, zegt Van der Meulen. “De verbinding per
spoor heeft Buitenpost op de kaart gezet.” Op 30 mei

Donderdag 25 februari tijdens de jaarlijkse ledenvergadering presenteerde
het bestuur van Popkoor Akkoord het promotiebord met logo en contactinformatie. Dit promotiebord zal voortaan tijdens ieder optreden van het
koor, onder de bezielende leiding van Sietske Smid, worden gebruikt. Het
logo drukt de liefde voor zingen en muziek van de koorleden uit. Ook wordt
op het promotiebord de weg gewezen naar verdere informatie. Door op
internet te googelen op de woorden Akkoord Surhuizum vindt de geïnteresseerde veel informatie over het koor.

Buurtvolleybal toernooi op 23, 25 en
27 mei 2016
De tijd gaat snel! Hierna verschijnt nog maar één De Binnenste Buiten
Post voordat het buurtvolleybaltoernooi weer van start gaat. Daarom ook
in deze editie weer de aankondiging van het toernooi. Zorg dat je op tijd
begint met de voorbereidingen, zodat je goed getraind aan de start verschijnt. Op onze website: www.vcbuitenpost.nl vind je alles wat je moet
weten. En inschrijven kan ook al! Het bestuur van Volleybal Club Buitenpost ziet er al weer naar uit!

Nieuwe adverteerders
We heten Auto Veenstra en Makelaar Moniek Bremer als nieuwe adverteerders welkom en zien ook Schoenenhuys weer terug met een ﬂitsende
actie. Maak gebruik van de vele aanbiedingen van onze adverteerders!

Radio Desperado
De piraat Desperado zond uit vanuit een voormalige
bejaardenwoning in Augustinusga en maakte geen geheim van haar bestaan. De zendmast was tot in de verre omtrek te zien. In lokale discotheken werd reclame
voor de zender gemaakt en het team van Desperado
verzorgde vanaf de jaarmarkt in Buitenpost live uitzendingen met artiesten en prijzenpakketten. Radio Desperado had als eerste piraat in Noordoost-Fryslân een
reguliere weekendprogrammering. De grote doorbraak
bij het publiek kwam door een dagvullende uitzending
tijdens de omroepstakingen in Hilversum. De zender
werd razend populair. Op zaterdag 29 januari 1994, in
het jaar dat de zender 10 jaar zou bestaan, kwam er
deﬁnitief een einde aan de uitzendingen van ‘jouw vrije
weekend station’ radio Desperado. In mei 2016 is er de
kans de herinneringen aan die tijd weer op te halen.

Hulp aan vluchtelingen in Achtkarspelen
Foke Dijkstra is coördinator van Vluchtelingenwerk in
Achtkarspelen. Samen met een groot aantal vrijwilligers regelt zij de opvang en begeleiding van vluchtelingen die in de gemeente zijn komen wonen. Het zijn
meestal mensen uit Syrië, Irak en Afghanistan die een
tijdelijke verblijfsvergunning hebben gekregen. Ook
vluchtelingen uit Eritrea hebben een plek in Achtkarspelen gekregen. “De kranten staan vol over mogelijke AZC’s die op allerlei plaatsen een eerste opvang
moeten geven aan asielzoekers”, aldus Foke Dijkstra.
“Omdat het COA niet in staat is die allemaal snel een
plek te geven, wordt er gekeken naar kortdurende opvang. In Achtkarspelen was er gedurende een korte
periode een noodopvang in Gerkesklooster”. Over die
noodopvang in Gerkesklooster is de coördinator van
Vluchtelingenwerk lovend. Veel inwoners van het dorp
hebben zich ingezet om de vluchtelingen een goede
tijdelijke opvang te geven. “Geweldig, die inzet. Je zag
hoe iedereen zich het lot van die mensen aantrok”.
Begeleiding en taalonderwijs
Vluchtelingenwerk houdt zich in Achtkarspelen bezig
met maatschappelijke begeleiding van de statushouders. Zij worden geholpen met de inrichting van hun
huis, het leren van de taal en de eisen die de inburgering aan hun stelt. “De kinderen moeten naar school.
Soms naar de dorpsschool, maar ook naar de internationale schakelklas”, aldus Foke Dijkstra. “Ze moeten
ook hun weg vinden langs alle Nederlandse loketten.

Aftredend voorzitter Karin Broekens toont enthousiast en met trots het zojuist onthulde
promotiebord. Zij wordt geﬂankeerd door bestuursleden v.l.n.r.: Andries Poelman, Marijke Kooistra, Arend Walda en Albert de Haan. (eigen foto)

1866 werd de spoorlijn Leeuwarden - Groningen ofﬁcieel geopend. Binnenkort volgt meer nieuws via: www.
radiodesperado.nl en social media. “De frequentie
waarop wordt uitgezonden kunnen we pas vlak voor
de reünie bekend maken. Met de techniek van vandaag, de herinneringen van toen ophalen. Wij hebben
er zin in!”

Soms moeten ze zelfs nog leren ﬁetsen”. Belangrijk is
dat ook de sociale omgeving goed omgaat met de nieuwe buren. Een praatje maken, goedendag zeggen, het
gevoel geven dat mensen welkom zijn. Vluchtelingen
hebben vaak de meest verschrikkelijke dingen meegemaakt en zijn gevoelig voor afwijzende of vijandige signalen. Ze zijn vaak buitengewoon dankbaar als ze een
vriendelijk woord krijgen van de buren, is de ervaring
van de vrijwilligers van Vluchtelingenwerk.
Vrijwilligers helpen bij integratie
Behalve maatschappelijk begeleiders zijn er ook taalcoaches als vrijwilliger werkzaam. Een taalcoach helpt
vluchtelingen met het leren van de taal door het voeren van gesprekken. Soms een op een, maar soms
ook in groepsverband, als een soort conversatieles.
Weliswaar volgen de statushouders de lessen inburgering, maar dat is niet meer dan drie dagdelen in de
week. “Een taal leer je het beste door het in de dagelijkse omgang te gebruiken. Het beheersen van het
Nederlands is een absolute voorwaarde om een plek
te vinden in de samenleving”, aldus Foke.
Vluchtelingenwerk Noord Nederland kan ook in Achtkarspelen nieuwe vrijwilligers gebruiken die bereid
zijn om een bijdrage te leveren aan de integratie van
vluchtelingen in de samenleving. Als je als taalcoach
of maatschappelijk begeleider mee wilt helpen om
nieuwkomers een plek te geven in de samenleving
kun je contact opnemen met: fdijkstra@vwnn.nl.

Musical Ester voor en door het dorp Buitenpost
Wie doet mee? Uitvoering voorjaar 2017
Vanuit de Protestantse kerk Buitenpost is het initiatief ontstaan om in de weekenden van 31 maart en
7 april 2017 de musical Ester te laten uitvoeren voor
en door het dorp Buitenpost. Het is een moderne bewerking van het Bijbelboek Ester dat gaat het over de
ontheemding en de bedreiging van het joodse volk. Er
zijn echter duidelijke lijnen te trekken naar de recente
geschiedenis en de benauwde situatie waarin de hedendaagse vluchtelingen zich bevinden.
Het is met nadruk een project van en voor het dorp
Buitenpost. Jongeren en ouderen, kerkelijk of niet, zijn
van harte uitgenodigd om aan deze musical mee te
doen. Naast zangers (solisten en koorleden die ook
kunnen acteren), muzikanten, acteurs en dansers zijn
mensen nodig voor onder andere het ontwerpen en
het vervaardigen van het decor, attributen en de kleding en hand- en spandiensten.
Repetities
Atsje Lettinga van De Muzykpleats Buitenpost regisseert de musical. Lettinga heeft haar sporen meer dan
verdiend bij verschillende Iepen lofstpullen en musicals. De repetities beginnen in september 2016 (iedere zondagavond tussen 19.00-21.00 uur afhankelijk
van welke rol men speelt in koor of muziek) en lopen
door tot de uitvoering van de musical. Van de acteurs,
zangers en muzikanten wordt verwacht dat men op die
tijden aanwezig is zijn om zich met hart en ziel te kun-

nen inzetten voor een indrukwekkend eindresultaat.
Wie doet mee?
Mensen uit Buitenpost worden van harte uitgenodigd
om mee te doen aan deze musical. Er is een scala aan
activiteiten waarvoor mensen nodig zijn. Natuurlijk
wordt geprobeerd om de talenten van iedereen die
zich aanmeldt op een zo goed mogelijke manier in te
zetten. Mensen kunnen zich tot 1 mei 2016 aanmelden
via het formulier op de website www.pknbuitenpost.nl
of een mail sturen naar agvtbuitenpost@hotmail.com
onder vermelding van naam, e-mail, leeftijd en wat zij
in of rond de musical kunnen doen.
Workshops en audities
De organisatie hoopt dat veel mensen zich aanmelden
en mee willen doen om dit project tot een succesvol
evenement in Buitenpost te maken! Om in september
meteen met de repetities te kunnen starten, zijn er op
29 mei, 12 juni, 26 juni en 10 juli workshops of audities
waarin de verschillende rollen, taken en partijen etc.
verdeeld worden.
Meer weten?
Voor meer informatie kunnen mensen terecht op
www.pknbuitenpost.nl of bij Jan van der Heide, voorzitter van de stuurgroep Musical, via tel. 0511-542449
of e-mail: agvtbuitenpost@hotmail.com.

Al gelezen?

™

> De gemeente Achtkarspelen stelt zich
garant voor een lening van twee miljoen euro
aan de Stichting Woningbouw Achtkarspelen
(SWA) bij de Bank Nederlandse Gemeenten.
Dankzij de garantie is de rente die SWA moet
betalen relatief laag, 0,98 procent per jaar. Volgens de gemeente is het risico van de garantstelling erg klein. De woningbouwcorporatie
wil het geld gebruiken voor de bouw van een
nieuw appartementencomplex op De Dellen
in Surhuisterveen.
> Een clublid van KV Flamingo’s heeft zonder
toestemming van het bestuur op het sportterrein aan de Jeltingalaan een boom gekapt.
De gemeente Achtkarspelen is van plan een
nieuwe boom te laten planten. Dit moet voor
15 maart gebeuren. Een medewerker van
Caparis constateerde op 21 januari dat er illegaal een boom was gekapt. Volgens de secretaris van de korfbalvereniging is dit gedaan
door een clublid, zonder medeweten van het
bestuur. De secretaris bood zijn excuses aan.
> Meer dan tien mensen zijn de afgelopen
weken het slachtoffer geworden van een babbeltruc. De man is actief in verschillende plaatsen en doet zich voor als schoorsteenveger,
medewerker van een woningstichting of als
iemand van de gemeente. De persoon heeft
het volgens de politie vooral voorzien op ouderen en kwetsbare groepen. Het lijkt er op dat
hij zijn slachtoffers doelbewust uitkiest. Bij een
bewoonster aan de Harmen Sytstrastraat deed
zich een soortgelijke situatie voor. Hier was de
verdachte een man van ongeveer 50 jaar oud.
> Op vier sportcomplexen in Achtkarspelen
voeren sportverenigingen vanaf begin maart
een deel van het onderhoud van de sportvelden zelf uit. Het gaat om pilots Boelenslaan,
Harkema, Kootstertille en Buitenpost. De
clubs gaan een jaar lang ervaring opdoen. Als
de sportverenigingen zelf het dagelijks onderhoud doen, bespaart de gemeente geld. Dat
geld wil de gemeente inzetten voor de renovatie van sportvelden. Wethouder Marten van
der Veen wil dat in 2017 alle voetbal- en korfbalverenigingen in Achtkarspelen het dagelijks
onderhoud overnemen van de gemeente.
COLOFON
Jaargang 17, nr. 3, januari 2016
De Binnenste Buiten Post is een uitgave van de Stichting Dorpsblad ‘De
Binnenste Buiten Post’.
Oplage:
2800 exemplaren
verschijnt 11x per jaar
Redactie:
Wim Ausma
Karin van IJsseldijk
Johan Kootstra
Nynke Kuipers
Piet Pettinga
Cathy Pot
Liesbeth Ribbink

tel. 541658
tel. 06 40013382
tel. 541322
tel. 06 28113411
tel. 540014
tel. 544988
tel. 543948

Correspondentie:
redactie.bibupost@gmail.com
Kopij:
De kopijbus bij ‘The Readshop’ of via
e-mail: bibupost@gmail.com
Website: www.binnenbuitenpost.nl
Advertentieacquisitie:
Inlichtingen over advertenties: Ursula
Groenhart, tel. 06 48939919, e-mail:
ursulagroenhart@upcmail.nl
Bezorging:
Vragen en klachten over de bezorging:
Piet Pettinga, tel. 540014/06 12325671,
e-mail: p.pettinga8@chello.nl
Druk:
Hoekstra Krantendruk Emmeloord
Zet- of drukfouten voorbehouden.
Exemplaren zijn ook af te halen in
The Readshop, It Koartling en
de bibliotheek.
Kopij graag getypt of via e-mail aanleveren, maximaal ongeveer 150 woorden. De redactie kan geen garantie
geven dat kopij wordt geplaatst. Zij
behoudt zich het recht voor ingezonden stukken redactioneel te wijzigen
of niet te plaatsen. Anonieme stukken
worden niet geplaatst.
Kopij voor het volgende nummer
inleveren voor 22 februari 2016.
De volgende editie verschijnt
in week 9 van 2016.

De Binnenste Buiten Post

Pier 21 - Life is beautiful
Nei De Emigrant en Feteranen op’e nij in foarstelling
fan Pier 21. Yn 2014 ferstoar de âldste oerlibjende
fan de Holocaust: de 110jierrige 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
(eigen foto)
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 bij Dropshop Liquerice
Ynfo: www.maskelynbuitenpost.nl, til. 0511-541444

De Koran, heilig boek van de islam,
lezing door dr. Eduard Verhoef
Vaak merken we dat mensen hun afschuw over terreuraanslagen of hun
verzet tegen de komst van vluchtelingen regelrecht koppelen aan de Islam. Zij beschouwen de Koran als een gewelddadig boek, dat alle moslims
oproept om een heilige oorlog te voeren tegen iedereen die anders denkt
dan zij. Maar is een dergelijk oordeel over de Islam en de Koran wel terecht? Joden, christenen en moslims noemen zich allen “van Abrahams
geslacht”. En de Koran ontleent toch heel veel aan de Bijbel? Mohammed
was er voor zichzelf van overtuigd dat hij zich bewoog in het verlengde van
de joods-christelijke traditie. Maar in die traditie gaat het er toch juist om
dat de mens deel krijgt aan het Koninkrijk van God, aan een wereld van
recht en gerechtigheid? Het gebruik van geweld staat daar toch lijnrecht
tegenover? Hoe kijken we in dat verband naar gewelddadige Bijbelteksten? En wat zegt de Koran eigenlijk over Jezus?
Dr. Eduard Verhoef, oud predikant in Maartensdijk, is bereid gevonden om
een lezing te houden, waarin op deze vragen wordt ingegaan. Hij publiceerde in februari 2015 (onder de hierboven genoemde titel) een nieuwe
Nederlandse vertaling van de Koran. Dr. Verhoef studeerde na zijn promotie (in 1979) aan de theologische faculteit van de Vrije Universiteit van
Amsterdam nog vier jaar Semitische talen, waaronder Aramees en Hebreeuws. Een lezing, waarin de Bijbel en de Koran elkaar als het ware
ontmoeten kan in deze tijd zeer interessant en waardevol zijn.
Tijdens de bijeenkomst zullen tekstgedeelten uit de Koranvertaling gelezen
worden. Niet alleen de overeenkomsten, maar ook de verschillen worden
belicht. Daarbij worden zogenaamde “geweldsteksten” niet vermeden. Na
de pauze is er ruimschoots gelegenheid tot het stellen van vragen. Iedereen is van harte welkom!
Datum/tijd: Donderdag 14 april 2016 vanaf 20.00 uur.
Plaats: De Schakel bij PKN Kruiskerk, Voorstraat 15.
In verband met het reserveren van vergaderruimte worden belangstellenden verzocht om hun deelname aan deze bijeenkomst vooraf te melden.
Dit kan via het volgende e-mailadres: agvtbuitenpost@hotmail.com.
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PBB Van de bestuurstafel...
maart 2016

We zijn druk bezig met de voorbereidingen voor de jaarlijkse ledenvergadering van onze Vereniging van Plaatselijk Belang Buitenpost. In dit
blad kunt u de uitnodiging lezen. We hopen op net zo grote opkomst als
voorgaande twee jaar. We denken dat het thema misschien minder aanspreekt, maar voor Buitenpost is het wel een kans om op de kaart te
komen. Weet u nog hoe leuk Simmer 2000 was? Zoiets willen we ook in
2018. Maar dan doet Buitenpost wel mee en trekt toeristen. Dus als u benieuwd bent naar wat er allemaal al gebeurt en wat er nog voor mogelijkheden liggen? Jan Willem Zwart van de Kruidhof en Hetty Kloosterman-Coombs van de Keunstkrite zullen hier na de pauze over vertellen.
We verwachten ook de initiatiefnemers van de projecten, waarover u in
de vorige Bibupost heeft kunnen lezen. Zij zijn al druk bezig met de voorbereidingen en kunnen misschien versterking gebruiken. Het thema van
KH 2018 Iepen mienskip nodigt in ieder geval uit tot allerlei leuke evenementen. Voor de pauze legt het bestuur verantwoording af van haar
werkzaamheden en de financiën. Het is dus de moeite waard om woensdagavond 13 april naar het Tuincafé van de Kruidhof te komen.
In deze Bibupost treft u ook een oproep van het bestuur aan om lid te
worden van Plaatselijk Belang. Bij de volgende Bibupost zal een formulier zijn waarbij u zich op kunt geven.
Wat verder ter tafel is gekomen:
• De gemeente is bezig met het opzetten van een accommodatiebeleid.
De leeftijdsopbouw van de bevolking van Buitenpost zal snel veranderen en daar zullen de voorzieningen op aangepast dienen te worden.
• Buurtschappen rond Buitenpost zullen Friese namen krijgen: Lytsepost en De Leste Stúver.
• Het Sociaal Experiment Hoe word ik 100 in Buitenpost zal feestelijk
worden afgesloten in de Point.
• Vele perkjes, waaronder die van de Voorstraat en de Kuipersweg vervuilen en ook de prullebakken worden niet allemaal meer regelmatig
geleegd. Vroeger was er iemand die alles opruimde, maar nu lijkt het
jammer genoeg niet meer te gebeuren. We zullen daar aandacht aan
besteden.
• Ten slotte de Dierenweide. Het gaat allemaal wat langzamer dan we
gedacht hebben en er moet nog wel wat werk verzet worden, zoals
het zoeken naar subsidies en sponsoren. Daarvoor kunnen we een
enthousiast en betrokken bestuurslid van het Comité gebruiken. Dus:
als u zich wilt inzetten om de Dierenweide tot een succes te maken.
Meld u aan bij het bestuurslid Geertje van Dijk, gdijdro@upcmail.nl.
Namens het bestuur van Plaatselijk Belang Buitenpost,
Marianne Rigter, bestuurslid

Algemene ledenvergadering
Uitvaartvereniging Buitenpost
Het bestuur van de Uitvaartvereniging Buitenpost nodigt u uit voor het
bijwonen van haar algemene ledenvergadering op 13 april 2016 ´s avonds
om 19.30 uur in de Schakel te Buitenpost.
Agenda:
• Opening.
• Moment van stilte ter nagedachtenis van de overledenen in 2015.
• Ingekomen stukken en mededelingen.
• Notulen ALV 13 april 2015.
• Jaarverslag secretaris 2015.
• Jaarverslag penningmeester 2015.
• Vaststellen contributie en ledenkorting 2016.
• Bestuursverkiezing.
Voorstel om het bestuur uit te breiden met twee leden, nl. de heer J.
Kempenaar en mevr. J. Faber-Tel.
• Rondvraag.
• Sluiting.
Het bestuur.

Stilte en ontmoeten
M el d p unt C ul ture el
> Expositie in medisch centrum De Groenkamp

In het medisch centrum De Groenkamp exposeert Tineke Popma uit Buitenpost haar werk. Tineke maakt kleurrijke schilderijen met verschillende
technieken, waarin vooral landschap,mensen en dieren in beeld zijn.
Ze heeft speciale interesse in Hollandse molens. Tineke is geboren in Michigan in de USA en is later naar Nederland verhuisd.Bij aankomst in Nederland was ze direct gefascineerd door de windmills. Dit is dan ook een
dankbaar onderwerp geworden, zo ook in de huidige expositie, waar een
recent olieverfschilderij hangt. Een bekend werk van haar, “brandende
molen” is niet te zien. Het is geschonken aan de stichting erfgoed Kollumerland en verkocht ten bate van de herbouw van molen windlust in
Burum. De expositie duurt tot 5 mei.

> Winnaars van Kultuerprizen Achtkarspelen

Heikie Hoeksma is winnaar geworden van de Kultuerpriis Achtkarspelen
2016 en kreeg € 1000,-. Nina Postma is winnaar geworden van de Oanmoedigingspriis jong talint Achtkarspelen 2016 en kreeg € 500,-. Daarnaast hebben beide winnaars een kunstwerk van kunstenares Anke Kuypers uit Boelenslaan ontvangen.

Stilte, je verlangt er soms naar. Even terugtrekken uit de drukke wereld en
niets hoeven. Vaak blijft het bij een verlangen naar en lukt het niet om vorm
te geven aan je behoefte aan stilte. Daarom deze uitnodiging om je in stilte
terug te trekken samen met ons. In een groepje op jezelf. In een warm
houten kerkje, waarin de traditie van bezinning en bezieling al jaren wordt
geleefd en voelbaar is. Je bent van harte welkom op donderdagavond 31
maart. We komen dan vanaf 19.45 uur samen in dit kerkje aan de Julianalaan 12a. Om 20.00 uur volgen we het ritme van stilte in de vorm van een
korte meditatie. Na de meditatie is er om ongeveer 20.45 uur gelegenheid
elkaar te ontmoeten. Voor kofﬁe en thee wordt gezorgd. Ga je liever je
eigen weg, dan verlaat je het kerkje in stilte. Graag tot 31 maart.
Jelkje Kloosterman, Trudy Nicolai, Sija Tol, Sonja Witterholt en Karin van
IJsseldijk

Bedankje
Wij willen iedereen bedanken voor alle goede wensen en de vele prachtige
kaarten, cadeuas en bloemen, die we mochten ontvangen. Onze 60-jarige
trouwdag is voor ons een onvergetelijke dag geworden en we zijn dankbaar dat we dit mochten beleven.
Dedde en Tine Wiersma, Nijenstein 9a.
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Snert sutelje in Buitenpost
Op 11 maart was het weer zover; evenals vorig jaar werd door vrijwilligers
van de PKN kerk weer snert sutele in Buitenpost. Slagerij Jan en Geertje
van der Bijl leverde een aanhangwagen vol diep bevroren bakjes erwtensoep en om 17.00 uur was het zo ver en kon er worden verkocht. De
vrijwilligers laadden de auto’s vol en daar gingen ze. Regende het vorig jaar
pijpenstelen; dit jaar was het helder weer. De temperatuurmeter bij Kapenga gaf 0°C aan en de vrijwilligers, die bij de huizen langs gingen, kregen
het nog behoorlijk koud. Onderweg gebeurde er van alles; zo raakte één
vrijwilliger zoek, nota bene een predikant. De anderen gingen toen maar
zonder hem verder. Later bleek dat hij door een gezin was uitgenodigd
om een pannenkoek mee te komen eten en die verleiding was te groot
voor de dominee. Helaas hadden zich dit jaar niet voldoende vrijwilligers
opgegeven, zodat er niet in alle straten sutele kon worden. PKN Buitenpost bedankt de vrijwilligers en de klanten die de verkoop tot een succes
maakten. Ook mensen, die geen snert kochten, maar wel een ﬁnanciële
bijdrage gaven, van harte bedankt. De netto opbrengst was € 1069,83 en
dit bedrag is bestemd voor Hospice Smelnehaven uit Drachten. Deze hospice draait op vrijwilligers, er zijn behoorlijk wat kosten voor onderhoud van
het pand en de opvang en verzorging van terminale zieken. Met de ﬁnanciele bijdrage vanuit Buitenpost kunnen ze weer een tijd vooruit. Van diverse
kanten werd door klanten gevraagd wat een hospice precies inhield.
Hospice Smelnehaven
Smelnehaven is een hospice met zes appartementen. Dit prachtige huis,
bijna een thuis, ligt aan Het Zuid 20 in Drachten. Een hospice is een ‘gewoon’ huis voor patiënten waarvan de levensverwachting korter is dan
drie maanden. Van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat zijn er vrijwilligers
van de VPTZ aanwezig die liefdevolle aandacht en ondersteuning geven.
Speciﬁeke verpleegkundige zorg komt van buitenaf. Ook ’s nachts is er
een verpleegkundige aanwezig. Verder draagt de (eigen) huisarts zorg
voor de medische zorg en begeleiding.

D e foto’s

Streven naar bezuiniging en meer doelmatigheid
Accommodaties in ons dorp onder de loep
Als dorp van behoorlijke grootte heeft Buitenpost veel
voorzieningen. Naast de bedrijven, scholen en publieke instellingen zijn er bijvoorbeeld sportverenigingen, organisaties die zich bezighouden met sociaal en
cultureel werk, musea en recreatieve clubs. Meestal
met een eigen of gedeeld onderkomen waarvan de
gemeente Achtkarspelen op directe of indirecte wijze een behoorlijk aantal ﬁnanciert of subsidieert. Om
daarop te kunnen bezuinigen maar ook met het oog op
de doelmatigheid van het gebruik wordt momenteel in
alle dorpen in opdracht van Achtkarspelen een inventarisatie gemaakt. Rond de zomervakantie zal een rapport daarover verschijnen. Daarna kan nieuw gemeentelijk accommodatiebeleid worden geformuleerd.
Het hebben van een eigen faciliteit is een meestal een
bezit dat gekoesterd wordt maar is vaak tegelijkertijd
een behoorlijke last. Door het relatief grote inwoners
weten de meeste eigenaren in Buitenpost met de onmisbare hulp van vrijwilligers en een groot stuk zelfwerkzaamheid hun gebouw nog overeind te houden.
Tegelijkertijd leidt die zelfstandigheid tot versnippering
van de voorzieningen en het is erg inefﬁciënt. Het bureau KAW uit Groningen dat het onderzoek naar de accommodaties uitvoert denkt dat door samenwerking
en gezamenlijk gebruik ﬁnancieel veel bespaard kan
worden. Daarnaast biedt het delen van een gebouwen nog andere voordelen. Zo zijn daardoor meestal
minder vrijwilligers nodig en leidt de ontmoeting met
anderen die er plaatsvindt vaak tot nieuwe ideeën en
initiatieven.
Op 8 maart hield de gemeente een thema-avond over
de Buitenposter accomodaties in The Point. Daarvoor
waren de meeste van de plaatselijke verenigingen
en instellingen uitgenodigd en waren een twaalftal
ook daadwerkelijk vertegenwoordigd. In de inleiding
werd een groot aantal voorzieningen opgesomd maar
al snel bleek dat de lijst nog verder aangevuld kon
worden. Met name zijn er veel sport- en recreatiefaciliteiten. Naast de sporthal en het sportzaaltje aan de
Parklaan zijn er onder andere zwembad De Kûpe, de
kantines van voetbal-, korfbal- en tennisvereniging,
het gebouwtje van de ﬁerljeppers, het grote gebouw
van de scouting op het Mejontsmaveld, de behuizing
van de Postduivenvereniging, maar ook bijvoorbeeld

de gymnastiekzaaltjes van het Lauwers-College. En
mensen die een vergader- tentoonstellings- of oefenruimte zoeken kunnen bijvoorbeeld onderdak vinden
in It Koartling, The Point, de zaaltjes van de kerken,
stationsgebouw Oriënt, kantines of zaaltjes van enkele
scholen, het Tuincafé op De Kruidhof of zelfs de grote
zaal in het gemeentehuis.
Uit de toelichting door KAW bleek verder dat er een
aantal ontwikkelingen gaande zijn die in de komende
jaren van grote invloed zullen zijn op de behoefte aan
ruimtes. Met name de vergrijzing van de bevolking en
de verdergaande trek naar de steden door de jongere
inwoners zullen belangrijk blijken. Zo zijn er op dit moment 610 kinderen die de lagere school bezoeken,
over 10 jaar zullen dat er nog maar ongeveer 460 zijn.
Vanzelfsprekend zullen de scholen voor voortgezet onderwijs navenant daarmee te maken krijgen maar ook
voor alle andere voorzieningen is dit een ontwikkeling
van groot belang. Er was daarom al snel overeenstemming over de gedachte dat het een goede zaak zou
zijn om voorzieningen meer samen te brengen, maar
op de vraag hoe dit bewerkstelligd zou kunnen worden
bleek moeilijk een antwoord te vinden. Zo ligt er het
gegeven dat de drukke momenten van de faciliteiten
van de meeste sportclubs in de avond en in het weekend zijn en dat er daarom moeilijk accommodaties kunnen worden gedeeld. Verder werd geconcludeerd dat
er soms praktische bezwaren zijn maar ook dat onafhankelijkheid van anderen een groot goed is. Ook levensbeschouwelijke verzuiling speelt nog steeds een
rol. En toch zal op den duur meer samengaan onvermijdelijk zijn.
Een voorbeeld van het moeizaam samengaan bleek bij
het plannen van de nieuwbouw van een nieuw zwembad. Ook een intensieve speurtocht naar andere niet
aan het zwemmen verbonden partijen blijkt tot dusverre beperkt resultaat op te leveren. En toch is dit een
gouden kans om een grote slag in samenwerking te
maken. Ter afsluiting van de avond werd er het advies
aan de aanwezigen gegeven om vooral nu al na te denken over de toekomstbestendigheid van de eigen faciliteiten. Ongetwijfeld zullen wij naar aanleiding van de
verschijning van het onderzoeksrapport meer hierover
gaan schrijven.

Noordoost Fryslân zet in op groene economie
Op woensdagavond 16 maart hield Tuindersvereniging De Swadde Ikker haar jaarlijkse
ledenvergadering. Tijdens de bijeenkomst werd Folkert Langhout benoemd tot erelid van
de vereniging. De voorzitter, Mattije Vos, decoreerde hem met een erelidspeldje. Folkert
Langhout heeft zich jarenlang ingezet voor de vereniging en onderstreept van harte het
belang van biologisch tuinieren. Met veel plezier tuiniert hij nog op De Swadde Ikker.
(foto: redactie)

Op het moment dat u deze foto ziet zijn Jouke, Gesien en hun kinderen vertrokken naar
Noorwegen. Zij gaan daar wonen en werken. Gesien was jarenlang columnist van deze
krant. Wilt u hun belevenissen blijven volgen, kijk dan op: www.gesien.nl. (foto: redactie)

Op donderdag 10 maart hebben
zeven studenten van Wageningen
University de resultaten van hun
onderzoek in opdracht van de botanische tuin De Kruidhof gepresenteerd. De opdracht werd uitgevoerd in nauwe samenwerking met
de Kenniswerkplaats Noordoost
Fryslân. De presentatie vond plaats
in het Innovatiehuis Lauwersdelta
in Buitenpost.
Organic: what steps to take?
Botanische tuin De Kruidhof is gelegen in Buitenpost en bestaat uit
zeventien thematuinen met zo’n
2000 plantensoorten. De tuinen zijn
gevarieerd en hebben zowel recreatieve, educatieve als informatieve
De studenten van de Wageningen University. (foto: De Kruidhof)
elementen. In de Verkooptuin is een
deel van het plantenassortiment te koop. De Kruidhof
en zeer bruikbaar rapport met de titel ‘Organic: what
wil graag weten of het mogelijk is of de conventionele
steps to take?’ Op 10 maart hebben ze de resultaten
teelt van deze planten gewijzigd kan worden naar biogepresenteerd aan medewerkers van de Kruidhof, belogische teelt, en wat de consequenties daarvan zijn.
stuurders, ambtenaren en overige belangstellenden.
Welke stappen moeten worden genomen om tot een
biologische teelt te komen? Welke regels zijn van toeGroene Economie Project
passing? Is het duurder? Wie is de doelgroep qua conHet onderzoek van de Wageningen University is ondersument en wat is de behoefte vanuit deze doelgroep?
deel van het grotere Groene Economie Project (GEP).
Hoeveel tijd kost het om volledig om te schakelen? Dit
GEP is opgericht om een nieuwe groene economie te
zijn enkele vragen die zeven vierdejaars studenten van
stimuleren in Noordoost Fryslân. Een deel hiervan zal
Wageningen University hebben onderzocht in een mulonderzoek zijn, met name naar zoute teelten op het
tidisciplinair internationaal team. In twee maanden tijd
gebied van farmacie. Een ander deel is het gebruik en
hebben ze het onderzoek afgerond met een gedegen
kweken van kruiden. Voor De Kruidhof is het vanzelfsprekend om dit zo groen mogelijk te doen.
Dinsdag 15 maart 2016 gaf Mauricio
Schouwstra-Atsma, een leerling van groep
8 van CBS de Lichtbron, een spreekbeurt
over de brandweer. Omdat zijn vader,
Pieter-Jan Schouwstra, bij de vrijwillige
brandweer werkt, mochten de kinderen
een kijkje nemen in de brandweerauto.
Het bezoek werd afgesloten met een
heus ritje door het dorp waarbij de sirenes en zwaailichten in werking werden
gezet. Mauricio (links op het trapje op de
foto) haalde hiermee een dikke 9 op zijn
spreekbeurt! (eigen foto)

Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân
Het doel van de Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân is een match te maken tussen de vraagkant van
overheid, ondernemers en organisaties in Noordoost
Fryslân, en de kenniskant van het onderwijs en onderzoek. Door gebruik te maken van studentengroepen,
docenten en lectoraten wordt gezocht naar creatieve
oplossingen voor actuele vraagstukken in de regio. Op
die manier wordt gezamenlijk invulling gegeven aan de
agenda voor de regio: de sociaaleconomische ontwikkeling van ons platteland.

De Binnenste Buiten Post

Buitenp oster s

door Nelleke Kemps-Stam

pagina 5

Als we naar Heinze kijken, zien we een gelukkig mens
Albert en Tineke van Dijken hebben een zoon met Downsyndroom

Uit een onlangs gehouden onderzoek van de SGP blijkt dat 47 procent van de bevolking het syndroom van Down een geldige reden
vindt voor abortus. Tegenstanders waarschuwen voor een samenleving waarin geen plaats meer is voor kinderen met Down. Als
voorbeeld wordt IJsland genoemd waar al vijf jaar alle zwangerschappen met Down zijn afgebroken. Albert en Tineke van Dijken
kregen in 1987 een zoon met het syndroom van Down. Ze vertellen
wat de komst van Heinze voor hen betekent.
Vroeger werden mensen met het
syndroom van Down ‘mongooltjes’
genoemd. Dat komt omdat het
syndroom in 1886 in verband met
de stand van de ogen in verband
werd gebracht met het Mongoloïde ras In 1965 werd bij de Wereldgezondheidsorganisatie
een
verzoek ingediend door Mongolië
om hun naam niet langer aan het
syndroom te verbinden. Sindsdien
wordt de afwijking ofﬁcieel naar
Down genoemd, de ontdekker van
het syndroom. ‘Mongool’ wordt nu
vaak als scheldwoord gebruikt.
Doemscenario
Het gezin Van Dijken telt al twee
zonen van elf en acht, als Heinze
in 1987 in het ziekenhuis geboren
wordt. “Ik zag een blik van verstandhouding tussen de arts en de
zuster”, herinnert Albert zich.”Toen
ze hem weghaalden, zeiden ze dat
hij onderkoeld was.” Tineke weet
ook nog goed hoe het verder ging.
“Albert was naar huis en Heinze lag
naast mijn bed in een bedje toen de
kinderarts langskwam. Hij ging op
mijn bed zitten en zei: “ ‘We denken dat het een mongooltje is’”.
“De eerste beelden die er door me

de moeder. En dat door het krijgen
van een gehandicapt kind het soms
niet goed zit tussen man en vrouw.
Maar dat verhaal hadden we niet
nodig. We hadden behoefte aan
handvatten om ons te helpen met
onze vragen en praktische tips. We
vroegen haar niet weer te komen.
Vanaf dat moment hebben we gedacht: we moeten het zelf doen,
zelf alles regelen, want we hoeven
van deskundigen geen hulp te verwachten.”
Kinderen met het syndroom van
Down hebben vaak medische problemen aan het hart of de slokdarm.
“Behalve dat hij klein gebleven is,
had Heinze geen levensbedreigende dingen”, zegt Albert. “Een verstandelijke beperking heeft hij wel.
Hij communiceert bijna niet. Dat is
zijn grote probleem. Wat hij zegt
begrijpen wij wel en hij gebruikt
gebaren. Hij tikt woorden in op
de computer en heeft een agenda
waarin hij plaatjes plakt. Via skype
hebben we elke avond contact met
hem.”
Heinze was een nakomertje. “De
jongens reageerden niet extreem
vreemd toen ze een broertje met

Heinze op negen jarige leeftijd. (eigen foto)

heen gingen, waren van het Tjaskerhiem. Ik moest huilen en er ging
van alles door mijn hoofd. Ik was
36 en het was een toevalstreffer.”
In het gesprek dat Albert en Tineke
samen met de kinderarts hadden,
zei hij dat hun wereld in zou storten
en hun leven op slot kwam te zitten. “Hij bedoelde het wel goed”,
denkt Albert, “maar hij gaf meteen
een doemscenario. Hij bood ons
alle hulp die er maar te denken viel.
Een jaar lang ging een heel medisch team met graﬁeken op ons
kind los, daarna stopte het opeens.
Op een avond kwam er een maatschappelijk werkster langs. Heinze
hoefde ze niet te zien. Ze zei letterlijk dat de geboorte van zo’n
kind moeilijk te aanvaarden is voor

Down kregen. Ondanks dat hij wel
meer verzorging vraagt. Wij waren
altijd met hem bezig, maar zij hebben het ons nooit verweten”, zeggen Albert en Tineke allebei. “In
onze omgeving en kennissenkring
schrokken ze allemaal toen Heinze
was geboren. Eerst kregen we veel
aandacht, maar dat verﬂauwt ook
weer. Wij gaan ook gewoon met
Heinze om. Hij gaat altijd mee op
vakantie, ook op wintersport. Onze
ervaring met een gehandicapt kind
is wel dat je alles zelf moet doen
en als je hulp nodig hebt, moet je
het durven vragen.”
ZMLK
Toen Heinze drie was, ging hij één
dag in Buitenpost naar de peuter-

Heinze de trotse kunstenaar in de werkplaats van Daalders plak. (eigen foto)

speelzaal en daarnaast ging hij
enkele dagen met een busje naar
een kinderdagverblijf in Drachten.
“Dat vond ik vreselijk”, weet Tineke nog. “Zo’n kleintje hele dagen
weg. Toen hij hier naar de kleuterschool ging, begon het dagverblijf
moeilijk te doen. Ze dachten dat
wij ons kind te hoog inschatten
en dat hij het reguliere onderwijs
niet aankon. Ze vonden dat we
moesten kiezen waar hij naartoe
ging. Later bleek dat het allemaal
eigenbelang was: ze kregen minder subsidie voor kinderen die niet
de hele week kwamen. Maar wij
wilden hem hier ook op school
hebben, zodat andere kinderen in
het dorp wisten wie Heinze was.
We merkten echter dat de lagere
school er niet voor honderd procent achter stond om hem toe te
laten. Omdat Heinze wel graag
naar school ging, hebben we hem
toen op het speciaal onderwijs
in Damwoude gedaan. Daar is hij
tot volle tevredenheid tot zijn achttiende geweest.” Het busje dat
hem naar Damwoude bracht, werd
betaald door de gemeente. “Toen
er bezuinigd moest worden werd
er gevraagd of Heinze niet met het
openbaar vervoer kon. Maar dat
kon absoluut niet. Later kwamen
er taxi’s die weer werden ingeruild
voor een goedkoper bedrijf met auto’s waar geen kindergordels in zaten. Een ander denkt altijd beter te
weten wat goed is voor je kind.”
Kunstenaar
Tijdens zijn verblijf op de ZMLKschool, liep Heinze stage bij de
keramiekwerkplaats Daeldersplak
in Drogeham. De initiatiefnemers
zijn Betty Vogels en Karel Eringa.
Betty is kunstenaar en Karel is
groepsbegeleider in gezinsvervangende tehuizen geweest. Na de
ZMLK-school kon Heinze daar vijf
dagen per week terecht op de dagbesteding. Op de werkplaats blijkt
dat Heinze over creatieve gaven
beschikt. Hij maakte kleurige schilderijen waarin hij letters aanbracht
die hij overschilderde uit krantenberichten. Tegenwoordig maakt hij
ook beeldjes. Zijn werk wordt wel
verkocht en is te huur bij kunstuitleen Special Arts (zie: www.specialarts.nl). Naast de dagbesteding
heeft Heinze nog andere activiteiten.
“Eén keer per week komt Heinze
naar Buitenpost om te zwemmen
en een keer in de veertien dagen
gaat hij naar Dokkum naar de scouting. Daar is een speciale groep

voor mensen met een beperking.“
Gelukkig
Heinze was 23 toen hij begeleid
ging wonen in een zorgappartement van de J.P. van den Bentstichting in Surhuisterveen. “Het
was een samenloop van om-

gedwongen. Mensen denken: daar
heb je weer zo’n mongooltje. Dat
is toch niet meer nodig? De grenzen worden steeds verder verlegd.
Voor ons weegt onze christelijke
achtergrond ook mee, maar ik wil
niet oordelen over een ander die
een zwaar gehandicapt kind laat

Heinze op wintersport. (eigen foto)

standigheden. Hij stond er ingeschreven, maar er was een lange
wachtlijst. Toen er onverwachts
een plaats vrij kwam, hebben we
besloten het maar te proberen. Na
het eerste weekend thuis wilde hij
‘s zondagsavond weer terug naar
‘Veen’. Direct vanaf het begin is
dat zijn plek.” Tineke voegt daaraan
toe: “Dat was een hele geruststelling. Je denkt dat ze niet zonder jou
kunnen, maar dat kunnen ze best.
Het is nu al heel gewoon.”
Toen Tineke in 1987 zwanger
werd, bestond er al een test om
te ontdekken of je een kindje met
Down kreeg, de zogenaamde vlokkentest. Negenentwintig jaar later
staat de NIPT-test ter discussie. Via
bloedonderzoek is al vroeg zichtbaar of een baby deze of andere afwijkingen vertoont. “Wij zijn blij dat
we het niet geweten hebben, het
was voor ons geen dilemma”, zegt
Albert. “En dan komt zo’n kind en
zie je zo’n vrolijk kereltje. Stel dat
je erover na had moeten denken.
Dan gaat er toch door je heen: nou
vriend, ik had je bijna vermoord.
Nu word je maatschappelijk haast

weghalen. Wij spreken alleen voor
onszelf. Als wij nu naar Heinze kijken, zien we een gelukkig mens.
Hij heeft zelf niet het idee dat hij
anders is. Het enige wat het zwaar
maakt, is dat je steeds weer op
moet komen voor de rechten van
je kind.”
(advertentie)
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Reisver sl a g

Jantina Kooistra

Australia here I come!

Als je altijd al een droom hebt, moet je ervoor zorgen dat die uitkomt. Zo kwam ik op een dag bij mijn baas om te vragen wat hij er
van zou vinden als ik een paar maanden naar Australië zou gaan.
‘Groot gelijk,’ zei hij, ‘dromen moet je waarmaken!’ Zo gezegd, zo
gedaan: in oktober vertrok ik voor drie maanden naar Australië!
Voor de eerste nacht had ik een
hotel geboekt bij het vliegveld in
Melbourne, dat was handig want ik
kwam midden in de nacht aan. En
mijn vriend zou met kerst komen.
Dat waren de enige afspraken die ik
had gemaakt. Voor de rest liet ik het
maar over me heen komen. Australia here I come!
De eerste dagen in Melbourne was
het weer erg wisselvallig. Soms was
het heel koud en soms ineens weer
warm. Toen mensen me later vertelden dat Melbourne de stad was
met de vier seizoenen in één dag,
kwam ik erachter dat ik dat meteen
al ervaren had! De eerste dagen
heb ik wat in de stad rondgelopen,
kijken wat er allemaal is en wat er
allemaal gebeurt. Een paar dagen
later kwam er een vriendin in Melbourne aan en hebben we voor een
weekend een auto gehuurd want
we wilden de natuur zien! Maar
omdat er nog plek was voor meer,
hebben we een advertentie op de
Australische marktplaats gezet of
er iemand met ons mee wilde. We
hadden een paar reacties, maar een
Belgische jongen had wel een leuke
reactie en daarmee hebben we afgesproken. Zo konden we de kosten delen en meer mensen leren
kennen. Op naar de Great Ocean
Road! Daar waren prachtige uitzichten bij de kust langs! En de eerste
kangoeroes, op een golfbaan! Alhoewel, de eerste kangoeroe was
een dode, ze lagen als dooie vogels

een handje hebben geholpen. Zo
konden we ook iets terug doen. De
boer en zijn vrouw waren heel gastvrij, de eerste avond stond er gelijk
een barbecue klaar en we konden
altijd bij hen binnenkomen. Met een
golfkar konden we over het land
crossen om te kijken hoe het eruit
zag en vooral hoe groot het was!
Vervolgens weer terug naar Melbourne, dat werd een beetje onze
thuishaven. Maar we wilden niet
in de stad blijven, juist het land bekijken! En hoe doe je dat dan: met
de bus (is duur), met de trein (ben
je nog steeds niet vrij), met een
vliegtuig (zie je niets), dus dan met
een auto! En dan geen huurauto
(weggegooid geld), maar een auto
kopen! De volgende dagen meteen
op zoek naar een auto. Ondertussen kwam een vriendin die ik in
Melbourne zou ontmoeten, met
z’n drieën hebben we een auto gekocht en zijn we gaan reizen! Eerste
twee dagen alleen maar gereden,
en toen was er strand! Elke dag
reden we weer een stukje verder
omhoog langs de oostkust, en elke
dag werd het een beetje warmer.
Heerlijk! Via een app vonden we altijd de campings. In Australië heb je
veel gratis campings. Dan moet je
niet denken aan een luxe camping
met een zwembad en een lekker
warme douche. Nee, de camping
was vaak een grasveldje met een
toilet en een kraan, douchen werd
dus wel eens overgeslagen.

. (eigen foto)

langs de weg. Heel apart. In Apollo
Bay hadden we een hostel gevonden en daar ontmoetten we twee
Nederlandse jongens die in het
Twentse team van de Solar Race
zaten, die door het midden van Australië gaat. Zij hadden in een paar
weken al veel van Australië gezien
en met z’n vijven zijn we nog een
dag gaan touren.
Een paar dagen later waren we
weer in Melbourne en meteen
de volgende dag zijn we naar een
Friese boer in de buurt van Shepparton gegaan, twee à drie uren van
Melbourne. Die boer is getrouwd
met een Australische vrouw en samen hebben ze een melkveebedrijf.
Heerlijk om daar rond te lopen op
de boerderij. Heel anders dan een
Nederlandse boerderij. In Australië
is het huis en de stal apart en hebben ze niet eens een ligstal! Maar
dat hoeft natuurlijk ook niet, want
de temperaturen liggen veel hoger
dan in Nederland. We gingen hier
niet aan het werk, maar we wilden
graag weten hoe het leven in Australië is en op deze manier leer je
dat gauw. Wij mochten in een apart
huis slapen, daar waren ze mee
aan het klussen waarmee we ze
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Toen we in Yamba waren hadden
we met een gezin gepraat die zei dat
iedereen in het dorp vanavond naar
de pub ging. Om de sfeer te proeven van de lokale mensen zijn we
ook heen gegaan. Maar we wilden
wel ergens dichtbij slapen en niet op
een camping want die waren in de
bewoonde wereld best duur. Dus
dan maar ergens op een parkeerplaats (wat hier streng verboden is),
en uiteraard bij het strand! Gelukkig waren we niet de enige met dit
plan en zijn we die avond naar de
pub gegaan. Daar werd live muziek
gedraaid en het was net dorpsfeest
in Buitenpost; zelfde muziek, allemaal oude mensen en heel veel
bier! Het was hartstikke gezellig,
totdat om half 2 ineens de lichten
aangingen. Al afgelopen, jammer!
Dan maar weer terug naar “huis”,
de tent die nog opgezet moest worden. Dat konden we nog niet van te
voren doen, want dan wist de politie sowieso dat er mensen gingen
slapen. Om 5 uur werd ik wakker
door een auto. Shit, straks politie en
krijgen we een dikke boete. Even
later weer een auto: shit, is dit dan
politie? We hebben snel de tent in
de auto gegooid en zijn we op het

Jantina bewondert een kangeroe. (eigen foto)

strand gaan liggen om verder te slapen tijdens de zonsopkomst.
Een paar dagen later waren we in
de buurt van Fraser Island. Met een
van de vriendinnen ben ik daarheen
geweest. Veel backpackers vertelden dat dat een van de mooiste
eilanden van Australië is. En dat
hebben we gezien, regenwouden,
meren, schipwrak en een strand
van 17 km! Die avond konden we
slapen bij de tante van een vriendin. Die had al eens gezegd, als er
nog vrienden zijn die naar Australië
gaan, stuur ze maar naar mij toe! En
dat was zeker een goed adres! Ze
had heerlijk eten voor ons klaar en
daar hebben we twee dagen heerlijk genoten van het uitzicht, van het
mooie huis en van haar gastvrijheid.
De dagen erna hebben we nog aardig wat kilometers gemaakt. We
zijn helemaal naar Townsville gereden. We wilden niet meer verder
naar het noorden rijden, want we
hadden een boot geboekt om naar
de Whitsunday Islands te gaan. Dus
daarna naar Airlie Beach en daarvandaan vertrokken we met een
grote boot waar 25 man op konden
slapen naar het paradijs! Wat een
mooie omgeving! De witste stranden die ik ooit heb gezien, de prachtige blauwe zee, de natuur van de
eilanden. Het was wauw! Heb op
het dek geslapen onder de sterrenhemel en we werden ’s ochtends
om 6 uur gewekt: snel ontbijten en
het water in! Snorkelen! Het was
geweldig om tussen de vissen te
zwemmen. En op foto’s leken ze altijd zo klein, maar in het echt zijn ze
best wel groot! En verder was het
gewoon gezellig, op de boot drinken, praten en eten. Altijd goed.
Na deze drie dagen zijn we weer
langzaam naar het zuiden gegaan.
We hadden nog twee weken, dan
moesten we in Sydney zijn. Terugweg zijn we naar de Glass House
Mountains geweest, over de Waterfall Way gereden en naar de Blue
Mountains geweest. Bij die laatste
hadden we wat beter moeten timen, we kwamen er net toen het
mooie weer voorbij was, het was
alleen maar regen, regen en regen.
Die nacht hebben we maar in de
auto geslapen omdat het zelfs te
nat was om de tent op te zetten.
In Sydney hebben we de auto op
een P+R geparkeerd en zijn we de
stad in gegaan. Ik voor een paar
uurtjes, die andere meiden zouden
er langer blijven. We stapten bij Circular Quay de trein uit en meteen:
Opera House en de Harbour Bridge!

Wauw, dat had ik niet verwacht!
Een paar uur later vertrok ik met de
trein naar Melbourne, Pieter zou
daar de volgende dag aankomen.
Met kerst zaten we op het strand,
samen met alle inwoners van Melbourne. Het leek wel of iedereen
naar het strand van St. Kilda was
gekomen. We hadden samen een
auto gehuurd, ging eerst wat moeilijk want we hadden volgens het
verhuurbedrijf geen geldig rijbewijs
(nee logisch, we komen niet uit
Australië), en toen zijn we naar de
Grampians gereden. Dat is een National Park vlakbij de Great Ocean
Road, ons volgende doel.
De volgende ochtend bij de Grampians moest een van ons naar de wc,
maar was de slipper weg! Hoe kan
dat nou? Gister hier neergelegd!
Ook ons afval was weg. Was er dan
toch iemand bij de tent geweest?
Pieter ging even rondkijken en toen
bleek dat ons afval én de slipper bij

Nu zijn we dat in Nederland wel
gewend, maar als je in een tentje
slaapt van één bij één is dat niet zo
prettig. Er waren overstromingen,
wegen waren afgesloten, dus we
besloten om gauw naar Sydney te
gaan, daar zouden we toch in een
hostel slapen. Dat was niet zomaar
een hostel, maar een hotel op een
campus van de University of Sydney! Mooi oud gebouw met allemaal foto’s van studententeams
van roeien, basketbal, voetbal. En
Sydney was prachtig. Cockatoo Island, Manley, Harbour Bridge, Opera House, Bondi to Coogie walk, van
alles hebben we gedaan. Daarna
zijn we weer naar het zuiden gereden omdat we naar de zee wilden..
Om nog even te surfen en nog even
te genieten van het warme weer.
Toen hoorden we onderweg dat het
gevaarlijk was bij de kust, er waren
al een paar mensen omgekomen
omdat de golfslag zo sterk was. Het
was wel weer onze tijd daar hoor,
allemaal extremen. Bosbranden,
overstromingen, te sterke zee!
In Canberra, de hoofdstad, zijn we
naar het Australian War Memorial
geweest. Het eerste museum wat
ik hier heb bezocht, maar wat was
dat indrukwekkend. Alle namen van
de omgekomen soldaten stonden
op de muren en kwamen door de
speakers. En er was zoveel te zien
over de Eerste en Tweede Wereldoorlog. En bijzonder, omdat je daar
het verhaal hoort hoe het aan de andere kant van de wereld er aan toe
is gegaan.
Vanuit Canberra zijn we teruggereden naar Melbourne. Het was 38
graden toen de airco er mee ophield. Vervelend want het was erg
warm én de volgende dag zouden
we de auto verkopen, geen mens
die een auto zonder airco wil kopen.
De lokale automonteur had even
geen tijd, maar hij kende nog wel
een goede garage in de buurt… 200

Nog een lekker dagje strand... (eigen foto)

een groepje kangoeroes lag! Die
hadden ’s nachts om de tent gestruind!
Helaas was het te warm om door
de Grampians te wandelen dus de
volgende dag zijn we naar de kust
gegaan. Oudejaarsdag zijn we langs
de Great Ocean Road gereden.
Supermooie route langs de kust.
Helaas konden we er niet helemaal
langs, want er waren bosbranden
op de route. Vanuit de verte kon je
de rook al zien en iedereen werd
dus afgeraden om die kant op te
gaan.
Later kwamen we aan de andere
kant van Melbourne bij Wilsons
Promotory, ook een National Park
(er zijn er heel veel). Tent opgezet
en na het eten nog een stukje lopen. Daar liepen we ineens tegen
een hele bult zand aan. Bleek dat
er grote zandvlaktes waren en een
geweldig uitzicht.
De volgende dagen regende het.

kilometer verderop. Uiteindelijk hebben we de auto nog verkocht en na
een dagje strand zijn we weer naar
Nederland gevlogen. Terugweg hadden we een tussenstop van 18 uren
in China, Guangzhou. Het leek ons
natuurlijk wel leuk om daar de stad
in te gaan, om te kijken hoe het daar
zou zijn. Na een uur zoeken naar de
bus en iemand die ons kaartjes verkocht, kwamen we bij een balie terecht die ons een tour en een hotel
aanbood. We kregen een tour door
de stad, waar we steeds hoorden:
‘you can take pictures here, you can
take pictures there’. Het zit er blijkbaar bij hun in dat je overal foto’s
moet maken, we werden er helemaal gek van. Gelukkig konden we
daarna even opfrissen in een hotel
en ’s nachts het vliegtuig weer om
naar Amsterdam te gaan, waar we
eind januari ‘s ochtends met -4°C
aankwamen. Terug in Nederland,
terug in de kou!
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Tjipke Bosma en de duivensport

Tjipke Bosma is een echte Buitenposter. Hij werd geboren aan de
Tjoele, groeide op in een huis aan de Oude Dijk. Nadat hij trouwde
woonde hij een paar jaar aan de Jeltingalaan, om daarna in 1973
terug te keren naar de Oude Dijk. Daar woont hij met echtgenote
Baukje na al die jaren nog steeds. De drie kinderen zijn volwassen
geworden en wonen inmiddels elders.
Vanuit zijn huis heb je een prachtig uitzicht over de weilanden; met
mooi weer kun je kilometers ver
kijken. Tjipke begon op jonge leeftijd te werken in de bouw, maar
moest het na twintig jaar opgeven.
Te veel stof, te veel vocht, hij kon
er lichamelijk slecht tegen. Even
was hij bang dat hij ook met de
duivensport moest stoppen, want
ook dat wil wel stofﬁg zijn, maar
de artsen vonden dat niet nodig.
Gelukkig kreeg Tjipke daarna een
andere baan. Hij werd conciërge bij
lagere school de Lichtbron. Tjipke
deed dit werk tot twee jaar geleden met veel plezier; toen ging hij
met pensioen.
Sindsdien houdt hij zich, nog meer
dan voorheen, bezig met zijn grootste hobby: het kweken van én
vliegen met postduiven. De hele
week worden de vogels getraind
en goed verzorgd. In de maanden
april tot en met september wordt
er van deze duiven dan ook topsport verwacht. Vrijdags inkorven,
zaterdags klokken en de klok uitlezen zodra ze thuiskomen. Tjipke en
zijn zoon Auke hebben het er maar
druk mee.
Op de vraag hoe hij in aanraking
kwam met de duivenport vertelt
Tjipke dat hij met zijn zwager Eelke
van der Bei in de bouw werkte en
dat deze hem enthousiast maakte.
In 1973 kreeg hij van zijn zwager
een aantal jonge duiven, die heel
goede vliegers bleken te zijn. Al
snel daarna begon Tjipke prijzen te
winnen. Vanaf dat moment kreeg
hij last van het ‘duivenvirus’, een
ongevaarlijke ziekte, waarmee hij
later zijn oudste zoon Auke ook wist
te besmetten. Echtgenote Baukje
Bosma staat helemaal achter de
hobby van haar man. Ook zij is een
echte liefhebster. Met Auke, die in
Kollumerzwaag woont, vormt Tjipke een combinatie. Ze zijn allebei
lid van de duivensportvereniging
De Koerier in Buitenpost. “Onze
dochter die in Oudwoude woont,
houdt er ook van, maar zij heeft
het te druk met haar werk,” vertelt
Tjipke. Jongste zoon Sjoerd is de
uitzondering op de regel. Hij heeft
niks met duiven. “Wanneer er buitenlanders komen en dat gebeurt
nog al eens en Auke is niet aanwe-

zig, bel ik Sjoerd om te tolken. Ik
versta wel Engels, maar hij spreekt
het vlot. Zo doet hij toch wat voor
de duivensport.”
Naast zijn woning staan een paar
hokken, daarin verblijven de duiven. Op het moment dat het interview wordt gehouden is het winter. Dan zijn er geen vluchten. De
jonge duiven kruipen nu uit de dop.
Overdag houden de doffers de jongen warm, laat in de middag nemen de duivinnen deze taak over.
Als de jongen 7 à 8 dagen oud zijn
krijgen ze een ring om hun pootje
en later een chip. “Je moet er voor
zorgen dat er geen overbevolking
ontstaat,”vertelt Tjipke. In een speciaal hok zitten een aantal duiven.
“Ze worden straks opgehaald door
een koerier, een paar gaan naar België, maar de meesten zijn morgen
om deze tijd op weg naar Koeweit.
Daar zijn ook veel liefhebbers en
die betalen er goed voor. Zodoende
komen we weer een beetje uit de
kosten, want het duivenvoer, de
medische kosten en ook de transportkosten naar België en Frankrijk
zijn niet mis.”
Op de vraag hoe kennen al die buitenlanders jou, volgt als antwoord:
“Wanneer je nationale kampioenen onder jouw duiven hebt en
een paar grote concoursen hebt
gewonnen, weten ze je wel te vinden via internet. Ook zijn we een
paar keer kampioen van Friesland
geweest.” Tjipke en Baukje vertellen dat er ook eens Arabieren langs
kwamen. “Het was een mooie
zomerdag in september, wij droegen t-shirts, een jas was niet nodig
maar de Arabieren vonden het hier
steenkoud. Dikke overjassen aan
en ze liepen nog te klappertanden. Een hele aparte ervaring om
die mensen te ontmoeten. Soep
wilden ze niet eten, want daar zaten gehaktballen in en dat vlees
kon van een varken zijn. Kofﬁe
inschenken deden de Arabieren
zelf. Baukje moest blijven zitten.
Wij konden niet tot zaken komen,
want wij hebben duivenvrienden
in Koeweit en daar doen we veel
handel mee. Dat zijn de grootste
concurrenten van de Arabieren en
met hen wil ik geen ruzie krijgen.
Het is Arabieren vooral om de eer

Tjipke Bosma rechts met zijn zoon Auke links. In hun handen een paar van de beste duiven. (eigen foto)

en de kampioenschappen te doen.
Grote bekers daar zijn ze gek op.
Weer heel anders dan Chinezen en
Engelsen. Dat zijn gokkers, vooral
de Chinezen. Staan ze op foto´s op
internet met een heel dienblad vol
geld soms ter waarde van 1 miljoen dollar. Daarbij vergeleken zijn
wij armoedzaaiers, maar dat geeft
niet. Ik ben een echte liefhebber en
ben er verscheidene uren per dag
mee bezig.”
De topsportperiode van de duiven
is vanaf de tijd dat ze pas volwassen zijn tot en met ongeveer 6 jaar;
daarna is het afgelopen en worden
de duiven nog gehouden voor de
fok. Men fokt met de beste duiven
om zodoende via het nageslacht
een aantal goede vliegers op te
kweken. De buitenlanders, die de
duiven kopen doen dat ook uitsluitend voor de fok.
Doffers en duivinnen daar gaat het
in de sport om. Zijn ze geschikt om
te vliegen, dan worden ze van el-

kaar gescheiden op weduwschap.
Daarna worden ze ergens gelost in
Nederland, België of Frankrijk, dan
vliegen ze zo snel mogelijk naar
huis, om weer bij hun mannetje
of vrouwtje te zijn. Ze lopen dan
hun hok binnen, via een antenne
met een tijdsopname en de chip
om hun pootje wordt de exacte tijd
geregistreerd. Zo ontstaan kampioensduiven. Op de vraag waarom
er altijd vanuit het zuiden naar Buitenpost wordt gevlogen en niet
bijvoorbeeld vanuit Duitsland geeft
Tjipke het volgende antwoord:
“De wind waait meestal vanuit het
westen. Het is loodzwaar voor duiven om steeds tegen de wind in te
vliegen. Ook is het Ruhrgebied ongeschikt, veel smog en viezigheid
in de lucht, waar mens en dier niet
van houden.”
Er zijn verschillende afstanden in
de duivensport. Vitesse (125-250
km), Midfond (250-450 km) en
Fond (450-780 km). De verste af-

standen zijn Chateauroux en Tours,
steden ten zuiden van Parijs. Respect voor de duiven die deze afstanden aﬂeggen. Tjipke vertelt dat
bij korte afstanden de duiven veel
last hebben van windgevoeligheid,
terwijl ze op de langere afstanden
de blik vooruit hebben gericht en
ze razendsnel naar huis vliegen.
Door de eigenaren worden complete geslachtsregisters en stambomen bijgehouden. Van de super
topvliegers moet bij verkoop een
DNAproﬁel worden geleverd. “Eigenlijk te gek voor woorden,” vindt
Tjipke. “Maar er zijn soms enorme
geldbedragen mee gemoeid.” ‘s
Zomers vakantie houden doen de
Bosma’s niet aan, dan is het tijd
voor de duivensport. “In de herfst
zijn de vogels in de rui, dan gaan
we wel vaak een paar dagen weg,”
aldus Tjipke. Zijn zoon Auke neemt
dan de honneurs waar en zorgt
goed voor de duiven. Hij is tenslotte opgeleid door zijn heit.

D e sc h o o l foto

D e sp o r t foto

Christelijke basisschool De Fakkel, klas 5, schooljaar 1976-1977. Alle rijen van links af.
Bovenste rij: Djamel Lootsma (met bril), Freerk Wijma, Ynte Koster. Rij daaropvolgend: Sjoukje de Vries (met rode trui), Joke Huizinga,
Wim Faber, Bertram van der Lijn, Karst Herrema. Rij daaropvolgend: Wikje van der Sluis (met geblokt overhemd), Maaike van der Bij,
meester Tabak, André Tjaarda. Rij daaropvolgend: Joke de Graaf (met rode trui), Mitra Goris, Sjoukje Visser, Geert Hoogsteen, Ineke
ten Brug, Auke de Haan, Jan de Jong, Bothilde Buma, Tineke van der Wal. Onderste rij: Henk Kootstra (knielend), Oeds Veenstra, Betting Kroeze, Anco Tol, Fokko Terpstra, HidzerJan Lautenbach. (Onze dank voor de aangeleverde foto aan Henk Kootstra en voor het
namenlijstje aan Bothilde Buma.)
Tijdens de voorjaars vakantie waren er diverse activiteiten voor de jeugdin zwembad
De Kûpe, waaronder spekjeshappen. Dit leverde veel zwemplezier op (foto: Hielke
Boorsma)

De schoolfoto wordt in de week van verschijning van de Bibu, (indien zo aangeleverd) in kleur, ook op onze website: www.binnenbuitenpost.nl geplaatst. U kunt ze vinden onder het kopje Dorpsblad en dan Fotonieuws. Lever ook uw lagere schoolfoto aan! Dit kan via onze
postbus bij The Readshop of digitaal op: bibupost@gmail.com. Bij voorkeur met zoveel mogelijk namen en datum toegevoegd.
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D e ( sc ho o nm a ak ) foto’s
B i nn e n - 6 Bu ite n p o st
Pieter de Boer woont sinds begin
2015 in Buitenpost en beschrijft zijn
ontdekkingsreis door het dorp en
de omgeving.��Lente in Buitenpost.
De lente staat voor de deur
Je kunt hem letterlijk ruiken. En
zien, want de natuur staat op springen. Overal zie je dikke knoppen
in de bomen of al heel voorzichtig
een hele kleine groene waas van
de eerste blaadjes die zichtbaar
worden. Het tweede weekend van
maart was een fantastisch weekend voor de natuur. De eerste echte lentedagen met volop zon maar
nog wel ijskoude nachten. Wij,
Tamara en ik, hebben die tweede
zaterdag van maart geholpen in het
Kruidhof tijdens NLDoet. Mooiere
weersomstandigheden om eens
ﬂink de handen uit de mouwen
te steken waren er eigenlijk niet.
Onze ‘inburgering’ in Buitenpost
kreeg voor mij op deze dag wel
een extra betekenis. Want hoewel
we er afgelopen jaar een aantal
keer geweest waren, kwam ik eigenlijk nu pas tot de conclusie wat
een speciale plek ons dorp eigenlijk heeft met het Kruidhof. En wat
mij opvalt, is dat lang niet iedereen
in ons dorp zich dat realiseert. Niet
voor het eerst hoorde ik een geboren Buitenposter in zijn jeugd voor
het laatst een bezoek heeft gebracht aan de botanische tuinen.
Terwijl er zoveel veranderd is daar
en, niet onbelangrijk, je er ontzettend veel activiteiten kunt ondernemen. Met- of zonder kinderen, je
kunt er uren (ver)dwalen door de
tuinen of meedoen aan 1 van de
ruim 15 verschillende activiteiten in
het seizoen. Zie door het jaar heen
de tuin veranderen van een lentetuin, naar een volle zomertuin en
uiteindelijk klaar zijn voor de oogstdag. Proef de fantastische smaken
van de tuin in het Tuincafé bij chefkok Daan. Of nog mooier, neem ze
in een picknickmand mee uit het
Tuincafé en zoek je eigen plekje in
de tuin om te picknicken! Tijdens
NLDoet werd er een prachtig beehive gebouwd. Je moet hem zien
om te weten wat het is, maar het
is een sprookje. En de Kruidhof
neemt een eigen positie in tijdens
Leeuwarden Culturele Hoofdstad
2018. Met als onderwerp: de Bij!
De komende jaren wordt daar alvast naartoe gewerkt en volgens
mij zet Buitenpost zich daarmee
fantastisch op de kaart. Iets wat
mij opviel tijdens het dagje helpen
in het Kruidhof was ook wat een
bijzondere sociale plek de Kruidhof heeft binnen het dorp en ver
daarbuiten. Een hele grote groep
vrijwilligers helpt het hele seizoen
door alle tuinen er piekﬁjn uit te laten zien. Al deze vrijwilligers zetten
zich belangeloos in om ons, als bezoekers, er zo van te laten genieten.
Ik ben blij dat ik daar zaterdag een
klein steentje aan bij mocht dragen. In mijn enthousiasme snoeide
ik wel precies het verkeerde deel
van de struiken (we vertellen het
aan niemand) maar de tuinvrouw
heeft me beloofd dat het allemaal
goed komt deze zomer, dus daar
vertrouw ik dan maar op. Ik vertel
gewoon niet waar het was, dan
merkt u er deze zomer niets van. Ik
zou een bezoekje zeker aanrader!

Brimzen
praat
Olijven
Hieronder volgen vijf redenen
waarom olijven zo gezond zijn.
Eén: veel ijzer
Wellicht wist u al dat olijven rijk zijn aan vitamines, onder andere
vitamine B1, B2, D en E. Maar wist u ook dat olijven veel ijzer bevatten? IJzer is erg belangrijk voor de aanmaak van hemoglobine, een
stof die onder andere zuurstof vervoert in het bloed en uw algehele
energieniveau. Voelt u zich futloos? Eet olijven! Vooral zwarte olijven zijn gezond en ijzerrijk 3,3 milligram per 100 gram.
Twee: goed voor de ogen
Schotel uw gasten olijven voor en u scoort hoge ogen. Maar wist u
ook dat olijven gezond zijn voor uw ogen? Deze vruchten bevatten
vitamine A, deze stof helpt om goed in het donker te kunnen zien.
Ook blijkt dat olijfolie de kans op oogziekten vermindert. Een Amerikaans onderzoek toonde aan dat 50- en 60-plussers die wekelijks
minstens 7 eetlepels olijfolie eten, 50% minder kans hebben op het
krijgen van oogziekte AMD (Age-Related Macular Degeneration).
Drie: helpt tegen veroudering
Olijven zitten boordevol met vitamine E, een antioxidant. Antioxidanten remmen het verouderingsproces van uw lichaam. Zo blijft
u langer jong!
Vier: gezond hart
Ooit gehoord van het mediterrane dieet? Bewoners rond de Middellandse Zee zijn gemiddeld gezonder en leven langer. Eén van
de redenen is dat ze dagelijks olijven eten. Olijven bevatten geen
cholesterol, helpen tegen hartkloppingen en verkleinen de kans op
diverse ziekten, waaronder hart- en vaatziekten. Kookt u regelmatig met olijfolie? Dan krijg je onverzadigde, gezonde vetten binnen
en triglyceriden, een vet die aderverkalking stimuleert, neemt af
in uw bloed.
Vijf: natuurlijke pijnstiller
Wat neemt u tegen pijn of een ontsteking? Een tablet of een paar
gezonde olijven? Het lijkt misschien een vreemde keuze, maar olijven hebben een ontstekingsremmende en pijnstillende werking. 50
gram olijven staat gelijk aan een antipijntablet, volgens de Amerikaanse wetenschapper Breslin. Of neem 4 eetlepels olijfolie. Het
voordeel van olijven als pijnstiller: ze zijn niet zo scherp voor de
maag.
Verschil tussen groene en zwarte olijven
Vaak wordt gedacht dat groene en zwarte olijven totaal andere
soorten zijn. Maar dat hoeft niet. Ze kunnen zelfs aan dezelfde
boom groeien. De groene olijven worden vroeg geplukt en de zwarte pas als ze rijp zijn. Dat is ook de reden dat groene olijven minder
zoet zijn dan de zwarte soortgenoten. Eet u olijven? Dan bent u
gezond bezig! Dan hebt u het perfecte, gezonde tussendoortje van
slechts 7 calorieën per olijf. Geniet ervan! Als u het echt goed wilt
aanpakken, kies dan niet voor rijkelijk gevulde olijven, bijvoorbeeld
met veel fetakaas, maar is helaas wel heel lekker…

Een veertigtal vrijwilligers gingen zaterdag 19 maart vanuit de Fonteinkerk op stap om
Buitenpost weer wat schoner te maken. Aan de vele zakken afval te zien is het weer
stukken schoner geworden! Na aﬂoop konden de harde werkers samen aan de snert.
(Hielke Boorsma)

N L D o et 2 016

Tijdens de NLDoet dag op zaterdag 12 maart waren er weer veel mensen in het dorp die
vrijwilligerswerk verrichten. Zo ook bij De Kruidhof waar het gezellig druk was, ook tijdens
de pauze (foto linksboven en hierboven), en de brandweerkazerne (foto links onder). De
Felt Beehive in de Kruidhof is gemaakt door studenten van de NHL, Joke Lunsing, Mieke
Hoekstra, Jetze van Vliet, Maria en Rotary Lauwersland. Vrijwilligers van de brandweer
hebben de garage van de oude brandweerauto opgeknapt en paspoppen gemaakt voor
de oude brandweerkleding. Bij The Point zijn ze bezig geweest met de geluid en licht
sinstallatie van de Fryske krite (geen foto). (foto’s Hielke Boorsma)

De volgende De Binnenste Buiten Post wordt
verspreid in de week van 25 april 2016.
De krant niet of te laat ontvangen? Meld het zo snel mogelijk
met uw adres bij Piet Pettinga,
tel. 540014/06 12325671, e-mail: p.pettinga8@chello.nl.

De Binnenste Buiten Post

p a g i n a 13

Actueel vacature-overzicht VSP
Meer aandacht voor taal en lezen
Kinderen hebben de aangeboren gave om heel snel
taal te leren. Daarvoor hebben ze geen dikke studieboeken nodig: het gebeurt automatisch. Maar ze kunnen alleen maar die talen leren, die ze vaak en goed
te horen krijgen. Dat vraagt tijd en aandacht van de
volwassenen om hen heen. Dat begin bijvoorbeeld
met voorlezen. Voorlezen is niet alleen leuk maar kan
ook een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van
een kind. Jonge kinderen leren enorm veel van voorlezen. In de eerste plaats is voorlezen heel goed voor
de taalontwikkeling. Kinderen leren nieuwe woorden
tijdens het voorlezen en ze leren hoe een goede zin opgebouwd is. En door met het kind ook te praten over
het boek, wordt het kind ook gestimuleerd actief met
taal aan de slag te gaan.
Taalachterstand
Goede beheersing van taal is in onze samenleving,
waarin sprake is van een “kenniseconomie”, heel belangrijk. Kinderen met een taalachterstand hebben het
daardoor zwaar. Zij hebben geen moeite met technisch
lezen: zij kunnen even goed letters verklanken als andere
leerlingen. Maar zij hebben wel moeite met begrijpend
lezen: zij begrijpen de tekst minder goed. Dat is heel
lastig bij het lezen van schoolboeken. Maar ook bij het
lezen van gewone leesboeken. En leesboeken lezen is
juist heel belangrijk voor het vergroten van je woordenschat. Taalachterstand is dan ook een vicieuze cirkel:
wie niet genoeg woorden begrijpt, kan geen boeken lezen die bij zijn leeftijd passen. En wie geen boeken kan
lezen, kan zijn woordenschat niet vergroten. Een kleine
woordenschat blijft dan dus klein. Kinderen met een
taalachterstand lopen aan het einde van groep 8 van de
basisschool ongeveer twee jaar achter op andere leerlingen. Taalachterstand komt zeker niet alleen voor bij
kinderen waarvan de ouders hier niet zijn geboren. Van
zeker 50% van alle kinderen met een taalachterstand
zijn de vader en moeder allebei in Nederland geboren.
Ook goed om te weten is dat taalachterstand nooit door
meertaligheid komt. Als meertalige kinderen al hun ta-

len vaak horen, is meertaligheid juist heel goed voor de
taalontwikkeling, en ook voor succes op school.

•
•

Laaggeletterdheid
Wie moeite heeft met lezen en schrijven, komt moeilijker mee in de samenleving. Laaggeletterdheid komt
voor in alle lagen van de bevolking en in alle branches
van het bedrijfsleven. Laaggeletterdheid is niet hetzelfde als analfabetisme. Ongeveer 250.000 mensen
in Nederland zijn analfabeet. Zij kunnen niet lezen en
schrijven. In Nederland zijn er ongeveer 1,5 miljoen
mensen boven de 16 jaar “laaggeletterd”. Ben je laaggeletterd dan heb je heel veel moeite hebben met lezen en schrijven, té veel om zonder hulp volledig zelfstandig te kunnen functioneren. Je kunt bijvoorbeeld
niet zèlf een treinkaartje kopen, bijsluiters van medicijnen lezen of formulieren invullen. Landelijk is circa
13% van degenen die tot de leeftijdscategorie 15-74
jaar behoren laaggeletterd. In de gemeente Achtkarspelen ligt het geschatte percentage laaggeletterden
hoger dan landelijk, namelijk op 15%. Voor Achtkarspelen komt dit overeen met een verwacht aantal van ruim
3100 laaggeletterden. Dit is een hoeveelheid om van
te schrikken. Daarom is het begrijpelijk dat er van alle
kanten veel aandacht is voor de bestrijding van taalachterstand en laaggeletterdheid.

•

Al decennia bewijst het ene onderzoek na het andere
dat geconcentreerd lezen uit plezier het meest positieve effect op de leesvaardigheid heeft. Daarvoor is toegang tot boeken cruciaal. Daarom spelen bibliotheken
een belangrijke rol. Uit een in 2015 uitgevoerd onderzoek blijkt dat veel mensen de bibliotheek belangrijk
vinden voor de kenniseconomie, de saamhorigheid en
de persoonlijke ontwikkeling van mensen. Ook vindt
een meerderheid dat het een plek is voor iedereen,
waar je kennis op kunt doen over kunst en cultuur. Persoonlijke nut ervaart men van de bibliotheek vooral als
het gaat om de “fun factor” (o.a. leesplezier) en de
educatieve rol (bijv. kennis vergroten).

•

Ogen niet sluiten voor armoede in Nederland.
Hoewel Nederland tot de rijkste landen van de wereld
behoort, bestaat ook hier – en steeds méér – armoede.
Bijna 4% van de Nederlandse bevolking is arm. De armoede in Nederland wordt vaak “relatieve armoede”
genoemd, omdat elders in de wereld de armoede nog
schrijnender is. Nederland is een welvarend land, dus
hier valt het allemaal wel mee – althans: dat geluid kun
je regelmatig beluisteren. Klopt dat echter wel? In westerse landen wordt de armoedegrens mede bepaald
door het welvaartsniveau van de samenleving waarvan
mensen deel uit maken. Of iemand arm is hangt daardoor af van wat in die samenleving als basisbehoeften
wordt gezien. Volgens de normen van het Sociaal en
Cultureel Planbureau (SCP) is iemand arm wanneer die
een inkomen heeft dat te laag is om kleding, voedsel
en huisvesting van te betalen, plus sporadische sociale
uitgaven, zoals het lidmaatschap van een sportclub.
Nederland telde in 2013 pakweg 1.255.000 armen.
Nieuwere cijfers zijn er nog niet. 850.000 mensen waren in 2013 zó arm dat ze zelfs te weinig hadden voor
de noodzakelijke levensbehoeften, zoals eten, woonruimte en kleding. De rest van de armen kon nog net
het hoofd boven water houden, ook al verdienden ze
maar net boven de € 1000,- netto per maand. Maar
liefst 10% van de Nederlandse huishoudens leeft onder de armoedegrens. Dagelijks zijn er duizenden mensen in Nederland die niet kunnen voorzien in de eerste
levensbehoeften. Ze beschikken niet over (gezond)
voedsel, huisvesting, toegang tot gezondheidszorg
(bv. een zorgverzekering) of hebben geen mogelijkheden om verder te leren na de verplichte schoolperiode.
De armoede uit zich onder meer in (zeer) beperkte ﬁ-

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

nanciële middelen, sociale uitsluiting, gezondheidsproblematiek en beperkte toegang tot onderwijs.
De armoede beperkt zich niet alleen tot mensen
zonder werk. Uit een onderzoek van het FNV onder
46.000 werknemers blijkt dat een kwart de rekeningen
niet kan betalen, een op de drie in de rats zit over zijn
pensioen en vier op de tien vandaag niet met zekerheid durven te zeggen dat ze morgen nog een baan
hebben. Door hoge tijdsdruk en grote hoeveelheden
werk kunnen werknemers hun werk bovendien niet
zo goed doen als ze willen. Armoede is bovendien van
alle leeftijden. Toch zijn er opvallende verschillen. Op
dit moment groeit één op de acht kinderen in Nederland in armoede op. Daarnaast is er sprake van een
toename van het aantal jongeren tussen 20 en 24 jaar
dat geen werk heeft en ook geen opleiding volgt. Jongvolwassenen tot dertig jaar die op zichzelf wonen, lopen het grootste risico dat zij in kortdurende armoede
terechtkomen. Ondanks dat jongeren de hoogste kans
hebben om kortdurend in armoede te leven, lopen
volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
personen tussen de 55 en 65 jaar het grootste risico
om gedurende langere tijd in schaarste te leven. Een
steeds groter deel wordt door arbeidsongeschiktheid
en werkloosheid afhankelijk van een uitkering.
Ook onder niet-westerse huishoudens is het risico op
armoede hoog: in 2014 had bijna 32% een laag inkomen. Dat is drie keer zo vaak als gemiddeld en vier
keer zo vaak als van origine Nederlandse huishoudens.
Het risico op armoede is volgens het CBS het kleinst
onder 65-plussers. Dat komt doordat iemand met een
volledig AOW-uitkering boven de armoedegrens leeft.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vrijwilliger voor diverse activiteiten voor kinderen, It Koartling, Buitenpost.
Vrijwilligers Jongerencafé THÓK, It Koartling, Buitenpost.
Leidinggeven activiteiten Scouting de Brimzen op de zaterdag, Buitenpost.
Vrijwilligers met passie en ambitie voor diverse taken, It Koartling, Buitenpost.
Gemotiveerde vrijwilligers voor de ‘húskeamer fan Bûtenpost’, Buitenpost.
Coördinator voor Achtkarspelen voor de Nationale Dag van de Dialoog.
Eén of meer bestuursleden, Prot. Chr. Ouderenbond PCOB, Buitenpost.
Vrijwilliger/bestuurslid, Stichting Swaddekuier, Buitenpost.
Collectanten Nationaal Fonds Kinderhulp 2016, It Koartling, Buitenpost.
Vrijwilliger webbeheer en -publishing/social media, It Koartling, Buitenpost.
PR-medewerker externe communicatie, Keunstkrite Twizel.
Vrijwillige fondsenwerver, Keunstkrite Twizel.
Taalvrijwilliger, Stichting Vluchtingenwerk Noord-Nederland, Buitenpost.
Groepsvrijwilliger, St. Vluchtingenwerk Noord-Nederland, Buitenpost.
Vrijwilligers voor de verkooptuin, De Kruidhof, Buitenpost.
Vrijwilliger bij Stichting De Kindertelefoon, Groningen.
Notulist voor het COMBI-overleg, It Koartling, Buitenpost.
Vrijwilliger voor de kringloopwinkel, WerkPro/Raderwerk, Buitenpost.
Vrijwilliger voor Thuisadministratie van Humanitas Noordoost Friesland.
Maatsch. begeleider/buddy, St. Vluchtingenwerk Noord-Nederland, Buitenpost.
Coach vestiging, St. Vluchtingenwerk Noord-Nederland, Buitenpost.
Gastvrouw/gastheer in It Koartling, Buitenpost.
Timmerman/-vrouw, De Kruidhof, Buitenpost.
Fruitbomensnoeier, De Kruidhof, Buitenpost.
Rozensnoeier, De Kruidhof, Buitenpost.
Tuinvrijwilligers, De Kruidhof, Buitenpost.
Vrijwilligers voor de kwekerij, De Kruidhof, Buitenpost.
Klusjesman/-vrouw, It Koartling, Buitenpost.
Tuinman/-vrouw, It Koartling, Buitenpost.
Vrijwilligers die willen meedenken over de organisatie van buurthulp in
Buitenpost.

Meer informatie over de vacatures op: www.vsp-buitenpost.nl.
Let op: sinds 27 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.

Geld voor voedselbank en
leesboeken voor kinderen
Eind april begin mei zal er weer
in heel Nederland worden gecollecteerd voor het Nationaal Fonds
Kinderhulp. Dit fonds zet zich in
voor kinderen die door armoede of
een moeilijke situatie thuis aan de
zijlijn van onze maatschappij staan.
Eén 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.
Net als in voorgaande jaren coördineren de vrijwilligers van sociaal-cultureel centrum It Koartling de collecte in Buitenpost. Nieuw is echter dat
50% van de opbrengst van de collecte in Buitenpost een directe bestemming in de regio krijgt, 60% is bestemd voor de Stichting Voedselbank
Achtkarspelen. Het overige deel wordt besteed aan een leesboekenproject voor kinderen. Nog steeds verlaat 15% van de kinderen het basisonderwijs met een taalachterstand. Maar als er thuis boeken zijn, gaan
kinderen gemiddeld drie jaar langer naar school dan leeftijdsgenoten uit
gezinnen zonder boeken. Boeken stimuleren tot doorleren, ongeacht sociaal milieu of cultuur. Hierdoor hebben ze later meer kans op een goede
toekomst. Het leesboekenproject richt zich op alle Nederlandstalige kinderen van 0 t/m 12 jaar. Het project wil alle kinderen de mogelijkheid bieden
om leuke boeken gratis mee naar huis te nemen en te lezen. Daarbij wordt
aansluiting gezocht bij het landelijke initiatief Kinderzwerfboek, terwijl de
lokale invulling plaatsvindt in overleg met de bibliotheek en de basisscholen in Achtkarspelen.
Wilt u kinderen ook een betere toekomst geven? Meldt u zich dan nu aan
als collectant voor het Nationaal Fonds Kinderhulp. Dat kan tijdens het
spreekuur van het Vrijwilligerssteunpunt maar ook via e-mail: vrijwilligers
werk@itkoartling.nl.
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Vr ij w illi g er s

Alice Schaafsma

Politievrijwilliger Roel Gebben: “Ik ga met plezier door tot m’n 70e”

Tijdens het interview wat ik met Roel Gebben heb, wordt me al
snel duidelijk dat ik hier te maken heb met een man die enthousiast
en vol vuur kan vertellen over zijn werkzaamheden bij de vrijwillige
politie. Heel terecht merkt zijn vrouw Ria op: wat ooit begonnen is
als hobby is nu zijn tweede liefde geworden en Roel kan dit alleen
maar beamen. Als vrijwillige politie, kom je regelmatig op plekken
waar veel mensen samenkomen. Het soepel en veilig laten verlopen van festiviteiten zoals Prinsjesdag, een PC in Franeker of het
Concours hippique te Buitenpost zijn onder andere taken van de
vrijwillige politie. Het werk van de vrijwillige politie is in de loop
der jaren sterk veranderd.
Tegenwoordig worden ze op een
zeer breed terrein van het politiewerk ingezet en daarbij kun je
denken aanbijvoorbeeld verkeerscontroles, sportevenementen, braderieen en grootschalige manifestaties. En zoals ik al opmerkte: Roel
vertelt met veel plezier en pretlichtjes in zijn ogen, over zijn werk bij
de politie, eenmaal begonnen met
verhalen is hij niet meer te stuiten.
Roel: “Ik ben op een bijzondere
manier bij de reservepolitie gekomen. Ik ben geboren in Drenthe in
de plaats Schoonoord, (openluchtmuseum Ellert en Brammert)”. En
vervolgt Roel: “Het dorp Schoonoord is qua ontstaansgeschiedenis
te vergelijken met Harkema en omgeving. Het veen werd er afgegraven en de bevolking bleef er arm
en berooid achter. De karakters
van de Schoonoorders en de mensen uit Harkema lijken op elkaar.”
Roel lachend: “Het karakter van de
mensen uit Harkema is mij op mijn
lijf geschreven.”
Roel en zijn vrouw Ria kwamen in
l976 naar Buitenpost en Roel ging
werken bij de gemeente Achtkarspelen. Roel hoorde dat er bij de
brandweer vrijwilligers nodig waren
en dat leek hem wel wat. Mensen
die bij de gemeente werkten maakten een kans, maar Roel bleek met
zijn bijna dertig jaren te oud om geplaatst te kunnen worden. Dat ging
dus niet door. Roel: “Ik was binnen
de gemeente Achtkarspelen bezig
met ruimtelijke ordening. Het bleek
dat er geen beleid was op het gebied van bescherming natuurgebieden. Er moest een beschermingsregime op liggen en dat was
er niet. Hierover is destijds een
lange politieke discussie geweest
ook omdat bestuurders hier in
Oost-Friesland graag de zaken zelf
regelden en liever geen bemoeienis hadden vanuit de Provincie
en/of het Rijk.” Uiteindelijk werd er
een regeling aangenomen. Om de
regeling te handhaven werd Roel
door burgemeester Van Veenen
gevraagd, ook omdat hij de hele
politieke discussie had meegemaakt, toezichthouder te worden.
Niet lang daarna werd Roel gebeld
door een inwoonster van Twijzel.

Zij klaagde over een bedrijf dat haar
“reed” aan ﬂarden reed, vrachtauto’s reden af en aan met afval en
stortten dat in de buurt van een
beschermde pingo. Roel ging de
burgemeester informeren en reed
vervolgens met twee agenten naar
Twijzel. Roel: “Het afval was meer
dan verschrikkelijk, de vuilstort in
Buitenpost zou het geweigerd hebben.” Een gesprek met de boer die
de opdracht had gegeven volgde.
De boer bleek geenszins mee te
willen werken en uiteindelijk zei de
politie: ”U bent voor ons verdachte
en omdat u verdachte bent, bent
u niet tot antwoorden verplicht.”
Roel: ”Toen dacht ik die man zegt
niets meer. Ik was op dit gebied zo
groen als gras. Ik ging als ambtenaar mee maar had geen idee wat
mijn bevoegdheden waren.”
Later, bij de evaluatie met o.a. burgemeester Van Veenen, gaf deze
Roel het advies om zich de materie
over strafvordering en strafrecht
eigen te gaan maken en verwees
hem naar Klaas Kuik. Deze kwam
met een een grote hoeveeheid informatie over strafrecht en gaf dit
aan Roel. Ook bleek er een interne
opleiding van start te zullen gaan
voor reservisten waar Roel zich bij
aan kon sluiten voor wat betreft
het strafrecht.
Enkele weken later komt de heer
Brommer, adjudant politie, onverwacht ’s avonds bij de familie Gebben op bezoek. Het is gezellig er
wordt kofﬁegedronken en op een
gegeven moment wordt de heer
Brommer via de walkie talkie naar
het buro geroepen, maar hij heeft
nog een handtekening van Roel
nodig. Brommer: “Je hebt je toch
opgegeven voor de reservepolitie?” Roel rageert verbaasd en gaat
niet over een nacht ijs. Hij wil het
eerst eens rustig bekijken en zegt
zich eerst nog te willen laten informeren. Na hier en daar informatie
ingewonnen te hebben, besluit
Roel de opleiding te gaan volgen.
Roel: “De reservepolitie is ontstaan na de tweede wereldoorlog
in 1948, daarvoor bestond het instituut ook al maar had het een andere naam.” In het jubileumblad 2008
van de Vrijwillige Politie, wat ik van

door Dave

De lente is weer
begonnen, dus
tijd voor...
...lammetjes!
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Roel Gebben in de functie van vrijwillige politie. (eigen foto)

Roel in mag zien, staat “van belang
is de theoretische kennis op peil
te houden. Regelmatig vinden instructie- en/of lesavonden plaats in
de korpsen. Periodiek moeten ook
de verplichte praktische vaardigheden onderhouden worden. Bijna
alle politievrijwilligers beschikken
over handboeien, wapenstok en
pepperspray, een kleine groep is
vuurwapendragend”, einde citaat.
In ditzelfde nummer staat dat ter
gelegenheid van het zestig-jarig
bestaan van de vrijwillige politie in
2008 178 vrijwilligers uit 18 korpsen dienst hebben gedaan in Den
Haag tijdens Prinsjesdag. In de
Troonrede was een passage opgenomen over de vrijwillige politie,
“de regering zet zich onverminderd
in voor een grotere rol van vrijwilligers bij brandweer en politie.”
Roel: “Als vrijwillige politie krijg je
een 0-uren aanstelling en kun je
met dit werk doorgaan tot je zeventigste. Je kunt overal voor ingezet
worden. Ik werk nu al 35 jaar voor
de vrijwillige politie en doe het nog
altijd met veel plezier!” Roel vertelt
dat je toestemming moet hebben
van je werkgever als je bij de vrijwillige politie wilt gaan werken, omdat je weggeroepen kunt worden.
In de meeste gevallen is het een
vraag om je in te zetten voor een
bepaalde actie.
Echter, het is in die 35 jaar twee
keer gebeurd dat Roel gebeld werd
met het uitdrukkelijke verzoek te
komen. De eerste keer was ten
tijde van de uitbraak van de MKZ in
Friesland (Anjum, Ee). Roel: ”Het
was tijdens de paasdagen, april
2001 en alles stond hier op zijn
kop. De politie had veel extra werk
en mocht het gebied niet in, want
dat zou betekenen dat ze ergens
anders niet meer ingezet konden
worden in verband met besmet-

ting. Er waren enclaves met militiaren die dat hadden afgezet. Ik
heb toen een aantal heel zinvolle
diensten mogen draaien, want wij
kregen als vrijwillige politie de opdracht het gebied in te gaan. De
tweede keer dat ik moest komen
was op een zaterdagmorgen in februari 2008. We werden gebeld.
Onze dochter Inge kon elk moment bevallen, we dachten: ‘Het is
zover!’, maar het bleek de groepschef van Buitenpost te zijn met
een dringend verzoek te komen.”
In uniform ging Roel naar het buro.
Er waren in de nacht van vrijdag op
zaterdag schietpartijen geweest in
Harkema, en in Kootstertille was
een vrouw doodgeschoten. Het incident had in alle vroegte plaats gevonden. Roel: “Er kwam een groot
rechercheonderzoek en dan is het
handig reserves achter de hand te
hebben.” Roel werd gevraagd om
plaats delict te beveiligen: de plek
waar de bewuste dader woonde
en zijn bedrijf had, niemand mocht
het gebied betreden. Roel deed
dit samen met iemand van het beveiligingsbedrijf Schaaf. Ze namen
op dat moment de taak over van
beroepscollega’s. De verdachte
vluchtte naar Duitsland en werd
gearresteerd in de Duitse gemeente Bunde. Roel: “We stonden er
vanaf half negen en hielden alles
nauwlettend in de gaten. Van wat
ons verdacht voorkwam maakten
we een aantekening.” Het was ongeveer half vier toen de man van
het beveiligingsbedrijf vroeg: “Hoe
lang duurt dit nog?” Roel lachend:
”Ik heb allang afgeleerd om bij de
vrijwillige politie te vragen hoelang
iets duurt, maar na een telefoontje
naar de leider van het onderzoek,
kregen we te horen dat ze bijna
aan ons toe waren. Om ongeveer
tien over vier komt er een blauwe
VW kever aangereden, met snelle

vaart rijdt de auto het erf van de
verdachte op. Die auto mag daar
helemaal niet zijn!, en ik loop er
direct naar toe en zeg tegen de
twee vrouwen die in de auto zitten: ‘Sodemieter op, jullie mogen
hier helemaal niet staan! Dit is
beveiligd terrein en niemand mag
hier komen!’ De dames, ietwat
beduusd, vragen waar ze naar toe
kunnen rijden. Even later, terwijl ze
de auto verderop geparkeerd hebben, stappen ze uit en stellen ze
zich aan ons voor. De oudere dame
blijkt rechtercommissaris te zijn en
ze verkeert in gezelsschap van de
ofﬁcier van justitie. Toen heb ik mij
meteen verontschuldigd voor de
termen die ik had gebruikt, maar
de rechtercommissaris stelde mij
in het gelijk door te zeggen dat ik
mijn werk keurig had gedaan en
dat zij met hun actie fout zaten.”
Uiteindelijk werd de plaats delict
onderzocht en is hier door samenwerking tussen politie en de vrijwillige politie goed werk verricht.
Roel is zowel in het regiobestuur
als in het landelijk hoofdbestuur
jaren aktief geweest en zijn daadkracht en initiatieven bleven niet
onopgemerk. Voor elke vrijwillige
politie krijgt de gemeentepolitie
een vast bedrag aan vergoeding.
Roel: ”Wij moeten altijd voor onze
positie vechten. In gesprek met
de regioleiding heb ik destijds gepleit, de eisen die er zijn voor de
vrijwillige politie, te gaan activeren zodat we een energieke, enthousiaste groep vrijwilligers over
zouden houden.” Dat werd Roel
niet in dank afgenomen, maar zijn
enhousiasme en zijn inzet voor de
vrijwillige politie bleven niet onopgemerkt. Roel werd uitgenodigd
door de toenmalige burgemeester
Keijzer (van Veghel), voorzitter van
de Landelijke Organisatie van Politie Vrijwilligers, om deel te nemen
aan de Algemene ledenvergadering in Apeldoorn. Roel: “ik ging er
heen en kwam als herboren terug.
Dit is onze club!”
De gemeente- en rijkspolitie gingen fuseren op 1 januari 1994.
Op genoemde datum ontstond de
Landelijke Organisatie van Politie
Vrijwilligers en sinds juni 1994 is
mr. Pieter van Vollenhoven, erevoorzitter van de LOPV. En die fusie zo stelt Roel was een goede
zaak want: Alleen kun je sneller,
maar samen sta je sterker!
Alles nog even op een rijtje zettend:
Als vrijwilliger bij de politie kun je
ten allen tijde worden opgeroepen,
ben je een paar keer per maand actief om de verplichte vaardigheden
te onderhouden en is een oproep
niet altijd wat het lijkt. Een soms
“onschuldige” melding blijkt later
iets ernstigs te zijn.
Aan het eind van ons gesprek laat
hij me zijn medailes zien. De vrijwilligers medaile wordt toegekend
aan degene die 10 jaar bij de vrijwillige politie heeft gewerkt. Wanneer je 20 jaar bij de vrijwillige politie bent ontvang je een koninklijke
onderscheiding in de vorm van een
medaile met daarop de woorden
“Patrae ser vire libertas” wat “het
vaderland dienen is vrijheid” betekent. Ter gelegenheid van het zestig jarig bestaan van de vrijwillige
politie (2008) ontving de Vrijwillige
Poltie de Pieter van Vollenhove
penning.
Ik heb gesproken met een vrijwilliger, die met plezier doorgaat tot
zijn zeventigste, en die aangeeft dit
werk te kunnen doen, omdat zijn
vrouw er volledig achterstaat!

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

Heerlijk voor Pasen!

Geldig van 21-03 t/m 26-03!

› Scharrelei salade bakje à 200 gram
› Nieuwe oogst:
Nicola aardappelen
2 kilo
› Perssinaasappels
20 stuks
› Hollandse Pinova appels
2 kilo
Kerkstraat 24

tel. 0511 540004

€ 1,75
€ 2,50
€ 2,99
€ 1,98

Volg ons ook op facebook

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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Een ondergrondse vluchtgang in Buitenpost tijdens WO II deel -2Met zijn plaatselijke-, regionale-, provinciale- en landelijke relaties
zat Van der Kam diep in zijn illegale activiteiten. Daar tussendoor
stond zijn deur eveneens open voor acuut gezochte personen met
alle gevaren daar aan verbonden.

LO werk
Bij dit alles had de LO, Landelijke
Organisatie voor hulp aan onderduikers, eveneens zijn volle aandacht. Door het toenemend aantal
onderduikers ging het niet zo vlot
met de verplichte arbeidsinzet. Om
de lichtingen 1921 t/m 1924 toch
in handen te krijgen mochten op
de stamkaarten van deze personen
voortaan geen bonkaarten meer
worden uitgereikt. Alleen wanneer ze bij het arbeidsbureau hun
stamkaart hadden laten afstempelen volgde de uitreiking van de
bonkaarten. De tactiek was duidelijk, op deze manier kon men de
betrokkenen registreren. Van der
Kam nam onmiddellijk contact op
met Fré Veenstra, de leider van het
distributiekantoor. Besloten werd
om via plaatselijke medewerkers
losse nummertjes van het inlegvel,
waarop men de bonkaarten kreeg,
van deze kaarten in te nemen en
de bonkaarten mee terug te nemen naar de betrokkenen. Het lijkt
zo eenvoudig, maar de uitvoering
was moeilijk en gevaarlijk. Niet
alle leiders van distributiekantoren
durfden dit aan en de leider moest
“goed” zijn.
De OD
Ook de OD, de Orde Dienst, een
tak van het gewapend verzet had
de belangstelling van Van der Kam.
De OD stelde zich ten doel de bevrijders ter plaatse te helpen en
tevens behulpzaam te zijn bij het
handhaven van de orde, wanneer
de bezetter was verdreven. Hij gaf
de aanzet tot de organisatie van de
gemeentelijke OD. Jacob Pijnacker
zou daarbij zijn onder-commandant worden. Hij had geen beter
kunnen vinden. Als leider van de
gemeentelijke luchtbeschermingsdienst kende deze de gemeente.
Bovendien was hij vóór de oorlog
commandant van de Burgerwacht
van Buitenpost. Deze bestond
toen voor het merendeel uit oudmilitairen. Vanwege deze functie
beschikte hij ook over een netwerk
van vertrouwde personen in de gemeente en de provincie. Toen Van
der Kam echter deﬁnitief moest
onderduiken, nam Pijnacker de
plaats in van Van der Kam en werd
hij uiteindelijk de gemeentelijke
commandant van het verzet.
Van der Kam raakte al dieper in
zijn illegale activiteiten. In de wintermaanden januari/februari 1943
werd zijn naam genoemd bij een
verhoor in het Scholtenshuis te
Groningen. Hij dook twee weken
onder. Maar dit was te kort. Nauwelijks weer thuis of daar kwam
in de vroege morgen een inval van
de SD. Hij wist op het nippertje
zijn schuilplaats te bereiken. Hier
beleefde hij nog benauwde ogenblikken omdat de timmerman had
vergeten de achterkant van het
muurpaneel van een handvat te
voorzien. Er werd niets gevonden.
“Alles werd verzegeld, ook de kamer, die toegang gaf tot mijn schuilplaats. Na enkele uren ben ik toch
maar verdwenen”, aldus Van der
Kam. De toegang tot de serre was
niet verzegeld. In april 1943 dook
hij twee weken onder in verband
met het artsenverzet. In juni 1944
werd zijn naam genoemd in verband met vervalste papieren. Juist
toen hij van plan was om weer aan

het werk te gaan, vond opnieuw
een inval plaats, die eveneens mislukte door afwezigheid van de heer
en mevrouw Van der Kam. Mej. G.
Hagen, die de bewuste nacht bij de
kinderen sliep en zijn assistent drs.
Netelenbos, die bij de buren sliep,
werden meegenomen. Het gehele
huis werd leeggehaald. Alleen het
praktijkgedeelte bleef in functie
ten behoeve van de volksgezondheid. Na de oorlog werd een haard
in een opslagplaats in Leeuwarden
terug gevonden. Willem van der
Veer schreef in zijn dagboek: “25
juni ’44 huis dr.v.d. Kam verzegeld.
26 juni ’44 mej. Hagen weer terug.
27 juni ’44 dr. Netelenbos weer terug”. Dr. Van der Kam dook nu deﬁnitief onder in Amersfoort, waar hij
zijn illegale activiteiten voortzette
in landelijk verband in de TD-groep
(zie dl.7, bl.644-649, dr. L. de Jong,
Het koninkrijk der Nederlanden
in de 2e WO). Van der Kam, die
onder andere aan acuut gezochte
personen onderdak had verleend,
was nu zelf een acuut gezochte
persoon geworden.
Anne Terpstra
In de Julianalaan 30 woonde het
gezin van Anne Terpstra en Renske
Postma met hun kinderen Ette,
Gerrit, Rein en Titia. Terpstra was
leraar aan de christelijke ULOschool aan de Kuipersweg. De

Anne Terpstra, leraar aan de Mulo te
Buitenpost, 1940. (eigen foto)

school is inmiddels afgebroken,
maar de vroegere schoolwoning,
thans Carins kapsalon, is gebleven.
De familie Terpstra was zeer bevriend met de familie Van der Kam.
Beiden hingen dezelfde principes
aan en spraken geregeld met elkaar. Evenals Van der Kam, kwam
ook Terpstra diep in het verzet terecht. Eén van zijn medewerkers,
Johannes van der Wey, vertelde
dat hij daar “heel wat mensen
uit ‘de onderwereld’ ontmoette”.
Evenals de dokterswoning, werd
huize Terpstra het centrum in een
netwerk van de LO. Na de proclamatie op 29 augustus 1943 van

de Wehrmachtsbefehlshaber in
den Niederlanden Friedrich Christiansen, groeide het aantal onderduikers explosief. Deze proclamatie hield in dat alle oud-militairen
zouden worden weggevoerd. De
stemming onder het volk sloeg
om. Het verzet groeide snel. De LO
(Landelijke Organisatie voor hulp
aan onderduikers) kwam tot stand.
Het zoeken van adressen, het vervoer, de voorziening van bonkaarten en andere papieren werd haar
werk. Huize Terpstra nam uiteindelijk ruim 300 voor zijn rekening. Dit
alles gebeurde in een uiterste geheimhouding. Fré Veenstra, leider
van het distributiekantoor, leverde
per periode de benodigde bonkaarten. Deze woonde enkele huizen
er vandaan en legde het aantal onder de deurmat. De verrader sliep
niet. Maar steeds werd men tijdig
gewaarschuwd door de politie,
met name door de marechaussee
Joh. Kooistra. Dan haalde mevr.
Terpstra een bepaalde plant uit de
vensterbank en vaste bezoekers
wisten dat er gevaar dreigde, dus
niet aanbellen.
Na het deﬁnitief onderduiken van
dr. Van der Kam, nam Terpstra
zijn LO-activiteiten van hem over.
In de loop van 1944 verslechterden de vervoersmogelijkheden in
snel tempo. Daarmee werd ook
de verspreiding van de grote illegale bladen als bijvoorbeeld Trouw
steeds moeilijker. Een tekort aan
papier en een haperende electriciteitsvoorziening bemoeilijkten de
oplagen. Door die tegenwerkende
omstandigheden groeide het aantal regionale uitgaven. Met de

hand bediende stencilmachines en
nog aanwezig papier waren regionaal nog wel eens te vinden. In de
winter van ‘44-’45 kwam Terpstra
op het idee om ook een Trouwbulletin uit te geven. Bonne IJlstra
stelde een oud stencilapparaat ter
beschikking. Samen met de onderduikers Johannes van der Wey,
Henk Wever (neef van Terpstra) en
Herman van Dijk verrichtten ze dit
gevaarlijke karwei. De bonkaarten
en Trouw werden door Alie van
ver Wey, zuster van Johannes van
der Wey, naar de verschillende
distributeurs gebracht. De contacten voor het bezorgen van de bonkaarten en Trouw liepen tot Kollum, Kollumerpomp, Veenklooster,
Twijzelerheide, Gerkesklooster en
Augustinusga. Dergelijke centra in
illegale netwerken noodzaakten tot
een vertrouwde schuilplaats en/of
vluchtweg.

Ui t d e o u d e d o o s

Deze foto is genomen tijdens een reisje naar Appelscha van de Gereformeerde jongelingen- en meisjesvereniging, vermoedelijk tussen 1946 en 1949.
Bovenste rij van links af: Anne Molenaar, Gauke Poelman, Andries Zwart, Anne van Lune, Joh. de Boer, Wouter de Vries, Melle de Vries, Lolke Reitsma, Willemstad Noordhof, de
Vries, Hendrik Wijma, Petrus Renkema. 2e rij, van links af: Boukje de Haan, Wierd Kooistra, Jurjen Dijkstra, volgende ???, Romke de Vries, Teun Stiksma, Klaas Pilot, Sjoerd Dijkstra,
Jan Westra, Folkert Stokje, Fokke v.d. Meer, Henk Postma, Renze Heidbuurt, Juul Beerda. 3e rij van links af: Maaike Reitsma, Wiesje Miedema, Tine Brouwer, Janny Pilot, Tally
Dijkstra, Griet de Vries, Geertje Dijkstra, Jelly Evenhuis, Hillie Bosma, Ritske Hofstede, volgende ???. 4e rij van links af: Lemmie v.d. Weg, Fokje v.d. Meer, Annie Hofstede, Annie
Schriemer, Renske Zwart, Stien Kazimier, Griet Dijkstra, Jantje Veenstra, T. De Bruine, Maaike v.d. Ploeg, volgende ???, Luppie Postma, de heer Ferwerda, Hennie Douma, Leentje
Boonstra, volgende ???, Janke de Vries, Geeske IJlstra, Fokje Hamstra, Elly de Bruine. Vooraan zittend van links af: de heer en mevrouw de Boer, volgende man en vrouw onbekend,
de heer en mevrouw Bulthuis, en als laatste de heren Evenhuis, G. Beerda, F. Hoekstra. (foto ontvangen van mevr. Langenberg)

Stuur ook uw foto’s in! De foto is na het verschijnen van de Binnenste Buiten Post groot terug te vinden op onze website: www.binnenbuitenpost.nl
onder het kopje Ons dorpsblad -> fotonieuws.

Maand april zonnebankactie
12 muntjes halen = 10 betalen

P r ijs p uz zel

door Gryteke van IJsseldijk

Hoe werkt de puzzel?
Onderstaande woorden zijn van links naar rechts, van rechts naar links,
van boven naar beneden, van beneden naar boven en diagonaal in het
diagram verborgen. De letters mogen meer dan éénmaal gebruikt worden.
De overgebleven letters vormen de oplossing van de puzzel.

Hoveniersbedrijf P. Douma
• Voor vakkundig snoeiwerk, tuinonderhoud en renovatie.
• Tevens verkoop van tuinmeststoffen en eiken houten vaten.
West 92 - Buitenpost - tel. 0511 543870
www.tuinonderhoud-douma.nl - volg ons ook op facebook

chocola
keien
narcissen
pasen
voorjaar
broeden
kievit
maaien
ooievaars
tulpen
bemesten
eieren
lammetjes
nestelen
schoonmaak
wintervacht

Oplossen en inleveren.
Los de puzzel op en maak kans op een prijs ter waarde van € 10,-.
Deze prijs wordt ter beschikking gesteld door De Binnenste Buiten Post.
Oplossingen – bij voorkeur op een kaartje – inleveren in de kopijbus
bij The Readshop (Nijenstein 7) vóór vrijdag 15 april.

Oplossing prijspuzzel januari.
De puzzel in het januarinummer heeft 26 correcte inzendingen
opgeleverd! De oplossing luidde: Straatsen.
De winnaar is: T.Henstra-Postma, De Taats 11.

De Binnenste Buiten Post

U t d e âl d e d o aze fan d e K r i te
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Tuin ( b e ) leven
De cyclus van het leven

Op sociale media proberen we de cyclus van De Kruidhof te delen met
bezoekers. Hierop krijgen we altijd hele bijzondere reacties. En toch
is het delen van verwondering op het internet in mijn beleving een
slecht aftreksel van de daadwerkelijke ervaring. De ervaring waarin
je zintuigen worden geprikkeld. Je heel even voor jezelf op een ander
niveau terecht komt en misschien wel even één wordt met de natuur.
In Tuinbeleven nemen we Binnenste Buitenlezers het komende seizoen
mee in verwondering. Verwondering van de kruidige natuur.
“Is er dan wel wat te zien in de tuin? ” wordt mij dikwijls gevraagd door
mensen die De Kruidhof willen bezoeken. Mijn antwoord is standaard
en meer van filosofische aard. “Als je echt kijkt, maar dan ook echt, is er
altijd wat te zien in de natuur…” Misschien een beetje een dooddoener,
maar ik meen het van harte! De Kruidhof is aangelegd en de grote collectie van kruiden hebben allemaal zo hun eigen bloemenpracht. Dat
is mooi, daar komen in de zomermaanden vele bezoekers op af, maar
echte schoonheid zit hem wat mij betreft in de verwondering van de
natuur. De samenhang en het bredere geheel. De eerste bijen die bijvoorbeeld de meest vroegbloeiende Alruin komen bezoeken, of de sterk
geurende Hamamelis in de sneeuw die ondanks de kou toch insecten
weet te lokken met de heerlijke zoete geur. Maar ook al die verschillende
Helleborussen. Ieder met een eigen honingmerkje dat fungeert als bewegwijzering voor insecten naar de stamper en meeldraden. Natuur is
voortdurend bezig met de cyclus van het overleven, de cyclus van het
seizoen, de cyclus van de natuur.
Ut de âlde doaze fan De Krite – Jubileum 1997. Op 24 maart bestiet it Kritetoaniel fan Bûtenpost op’e kop of 94 jier. Sy binne moai ûnderweis nei de 100 jier. Ut de âlde doaze dêrom dizze kear in foto fan it 75-jierrige bestean. In soad minsken sille it grif noch wol witte.
Fjouwer prachtige jûnen yn The Point mei in skitterjende jubileumrevue. Op de foto it bestjoer fan doe mei de eareleden.
Efter: Roel Groenbroek (foarsitter), earelid Auke van de Witte, Gryt Pel, ponghâlder Rink van Hijum, skriuwster Yteke Roosma en
Lieuwe Paauw. Foar: Nieske Pol en earelid Dukke Roosma.

Zeg het maar... ingezonden brieven
Geachte redactie,
Ik was verbaasd, toen ik op de voorkant van het februari-nummer de foto zag van Albert Koning. Dit tafereel
kwam mij bekend voor. Wat blijkt? Bijgevoegd is een
foto van een schilderij waarop het tafereel exact is
nageschilderd. Het schilderij is gemaakt in 1984 door
Sake Buwalda, de vroegere melkboervan de Jeltingalaan. Achterop het schilderij is met pen geschreven:
Albert Koning 1867-1939. Mijn vader heeft het portret
eens bij opbod gekocht op een bazaar.
Aukje Lourens-Dijkstra
Hallo,
Ik heb een vraag over Albert Koning kan iemand mij vertellen wie dat persbericht heeft aangeleverd, ik ben namelijk zelf ook een koning van achternaam en ga er van uit dat het wel eens een familie lid kon zijn dus ben ik
nieuwsgierig geworden kan iemand mij aan informatie helpen. Zou ik heel mooi vinden.
Boukje Kloosterman, Buitenpost, tel. 453296

De groengele Alruin
Op een mooie winterse
dag eind februari staat
de groengele alruin in
volle bloei. De vijfpuntige
kroonblaadjes verraden
dat het een nachtschadeachtige plant is. Eigenlijk
is de plant heel onopvallend. Je moet als het ware
echt even door de knieën
om de bloemen te zien. De groengele Alruin. (eigen foto)
De bloemen zitten lekker warm tussen de ietwat harige bladeren. Af en toe bezoekt een bij
de bloem die groengeel is met zwarte accenten. Ik zou van alles kunnen vertellen over symboliek, kunst en mythologie van de Alruin. Dat
is zeker boeiend, maar het zal een lang verhaal worden. Er is namelijk
heel veel over te vertellen. Ik kijk nog even naar die bij. De bij die op een
winterse dag in de zon de Alruin komt bezoeken. Een eenvoudige daad
van de bij met grote gevolgen later deze zomer. De bevruchting wordt
omgezet in zaadvorming. Vruchten zo groot als tomaten blijven achter
op de grond. En liggen nu nog rottend naast de bloeiende Alruin. De
cyclus van het leven.
Jan Willem Zwart

Geslaagd bakfestijn Wijlijn

Be d r ij v i g hei d door Piet Pettinga
Tien jaar Hoving Bouwontwerp
Waar blijft de tijd? Ongeveer vijf jaar geleden begon
Edwin Hoving aan Acht oan de diken 45, met het bouwen van een woonhuis met een inpandig kantoor (zelf
ontworpen). Nu staat alles er en weten velen de weg
te vinden naar Hoving Bouwontwerp die net zo graag
een gierkelder als een moderne woning ontwerpt of
een schuurtje als een kantoorpand met bedrijfsloods.
Eigenlijk alles waar een tekening voor gemaakt moet
worden en wat met de bouw te maken heeft kan
Edwin Hoving voor u verzorgen. Door aan huis te
werken is Hoving veel ﬂexibeler dan een bedrijf dat
elders een kantoor heeft en van 9 tot 5 open is , ook ´savonds kunnen klanten aanschuiven en in dit persoonlijke contact blijkt dat er veel voordelen zijn te behalen.
Hoving Bouwontwerp onderscheidt zich door samen
met de klant tot een ontwerp te komen en dit kan zijn
voor uit- en opbouwen, woningen, bedrijfspanden,
kantoren tot agrarische bedrijven zoals vleeskuikenstallen, ligboxstallen, loodsen en stallingloodsen. Voor
vragen over ontwerptekeningen, bestektekeningen,
werktekeningen, verzorgen omgevingsvergunningen
en legalisaties van bouwwerken bent u bij Hoving ook
aan het juiste adres. Hij staat u bij als tussenpersoon
tussen u en de aannemer zowel in de ontwerpfase en
in de bouwfase als in de opleveringsfase. Indien ook u
plannen heeft voor een verbouw, nieuwbouw of restauratie neemt u dan gerust contact op. Edwin Hoving
kan u in een vrijblijvend gesprek verder informeren .
Via de website: www,hovingbouwontwerp.nl kunt u
meer informatie vinden of neem telefonisch contact
op via 0511-542566. Wat ook interessant is, is om op

Veel belangstelling en lekkere baksels in Haersmahiem. (foto: Hielke Boorsma)

de website kijken onder projecten ‘projecten op de
kaart’. Hier kunt u op de kaart zien wat en waar Hoving
Bouwontwerp zijn projecten heeft gehad. Op die kaart
kunt u goed zien dat Hoving in de noordelijke drie provincies al heel wat werken gehad heeft.
Op bijgaande foto staat het door Hoving ontworpen
woonhuis en onderaan ziet u een ontwerp van een
kantoorpand wat aan een kanaal komt te staan waar
veel scheepvaart langs vaart. In het ontwerp van het

Donderdag 3 maart heeft in Haersmahiem te Buitenpost een zeer gemengd gezelschap genoten van een gevarieerd aanbod aan zelfgebakken
koek, cake en taart. Zowel de bakkers als de proevers hadden gereageerd
op een oproep van Wijlijn, een initiatief van een drietal inwoners van Buitenpost om nieuwe verbindingen te maken gebaseerd op positiviteit. Er
was oorlogstaart, Canadese bananencake en een variant op arretjescake,
Grieks zoet brood, Syrisch en Somalisch hartig gebak, bokkenpootjestaart
en een exclusief Gronings recept. Alle aanwezigen kregen niet alleen
de gelegenheid om te proeven, ook de warme verhalen achter de taart
werden verteld door de bakkers. En dat was precies de bedoeling van
Wijlijn. Want baktalent kan alleen worden ontwikkeld als er ook mensen
zijn die de taart willen eten. In die zin paste deze activiteit heel goed bij
het gedachtegoed van Wijlijn: met elkaar nieuwe manieren vinden om
verbinding te maken, elkaars talenten te benutten en te versterken. Het is
de bedoeling te onderzoeken of deze nieuwe contacten kunnen worden
uitgebouwd in ‘bakken voor elkaar’. Wijlijn wil helpen bij nieuwe manieren van verbindingen maken. Initiatieven en ideeën zijn heel welkom. Een
nieuwe activiteit is gepland voor 29 april.
Meer informatie via www.wijlijn.nl en de facebookpagina: facebook.com/
wijlijn.

Ke u z e u i t m e e r d a n 4 5 o p s t e l l i n g e n !

Direct de
BESTE PRIJS

€ 4.799,incl. apparatuur

Cali

alpin wit keuken: 285x187 cm
Een sfeervolle keuken in een moderne kleurstelling. Het optionele werkblad van composiet is bijzonder duurzaam en geeft het geheel een extra
rijke uitstraling. Compleet met: koel/vriescombinatie, oven, gaskookplaat, vaatwasser, afzuigkap, spoelbak en werkblad.

Puccini

Direct de
BESTE PRIJS

Direct de
BESTE PRIJS

€ 3.999,-

€ 5.999,-

incl. apparatuur

kristalwit keuken: 320 cm
Compleet met:
< koelkast
< oven
< gaskookplaat

Franchetti

incl. apparatuur

lak lavazwart hoogglans keuken: 390 cm
<
<
<
<

afzuigkap
vaatwasser
spoelbak
werkblad

Compleet met:
< koelkast
< oven (incl. stoomassist) AEG
< inductiekookplaat AEG

<
<
<
<

vaatwasser
afzuigkap AEG
spoelbak
werkblad keramiek

< Altijd direct de beste prijs

De

10

+ punten van
superkeukens

< Prijstransparantie
< 10 jaar garantie &
CBW erkend
< Duitse topkwaliteit
< Snelle levertijd
< Gratis 3D keukenontwerp
< Maatwerk
< Deskundig advies
< Vakkundige montage
< A-merk apparatuur

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

