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Noordwest Buitenpost in ooievaarsperspectief
Garagehouder Wout Weterings uit Augustinusga maakte deze luchtfoto toen hij begin maart langs ons dorp vloog. Handig, zo’n foto, als je bijvoorbeeld vast wilt
stellen of er naast de geplande 12 hectare zonnepanelen op de Swadde, nog veel meer kilowatts aan alteratieve energie op de Buitenposter daken valt te oogsten. En
uiteraard is zo’n plaatje uit een ongewone invalshoek ook gewoon leuk om te bekijken. Ze valt op onze website, in kleur en op groter formaat, nog beter te bestuderen.

Va n d e re d a c t i e
April
De datum 1 april werd vroeger
als gekkendag aangemerkt. Het
slachtoffer van een aprilgrap
werd aprilgek genoemd. Zo iemand werd vaak van hot naar her
gestuurd. Volgens de encyclopedie
van Winkler Prins is de oorsprong
onbekend. Men denkt dat het te
maken had met het heen en weer
zenden van Christus ‘van Pontius
naar Pilatus’. In Nederland wordt
hierbij aan de verovering van Den
Briel door de Watergeuzen (1 april
1572) gedacht. Op 1 april verloor
Alva zijn bril. Het gebruik moet
echter veel ouder zijn. Het is de redactie niet bekend of er in Buitenpost een originele aprilgrap heeft
plaatsgevonden. De temperatuur
liep deze dag wel op in Buitenpost
en dat kwam de natuur ten goede.
Dat gold ook voor de Buitenposters. De zomertijd was weer ingetreden en je zag diverse plaatsgenoten in de (volks)tuin bezig. Zaterdag 2 april is de Kruidhof weer
opengegaan. Hopelijk wordt deze
trekpleister in ons dorp dit seizoen
in ruime mate bezocht. Woensdag
13 april werd de jaarvergadering
van de Vereniging plaatselijk Belang gehouden. Een verslag daarvan leest u op pagina 2, “Van de
bestuurstafel’. Vrijdag 15 april was
het 71 jaar geleden dat Buitenpost
werd bevrijd door de Canadezen.
Woensdag 27 april is het Koningsdag. De Feestcommissie heeft, ter
viering hiervan, een aantrekkelijk
programma samengesteld. Voorts
ziet u in dit nummer op een andere
pagina het programma afgedrukt
voor de Nationale Dodenherdenking op woensdag 4 mei aanstaande. Laten we dan diegenen
herdenken aan wie wij het leven in
vrede te danken hebben.

Vluchtelingen
Tot dusverre schreven wij of ontvingen wij als dorpsblad De Binnenste
Buiten geen stukken die betrekking hadden op het vluchtelingenopvang vraagstuk. Omdat het een
onderwerp was en is met een grote politieke lading, hoge gevoeligheid en veel onzekerheid hebben
wij als bescheiden dorpsblad het
onderwerp tot nu toe niet gezocht.
Maar het wordt, ook voor ons dorp,
een steeds meer actueel en reeël
gegeven waar wij ons niet langer
aan willen of kunnen onttrekken.
Als redactie denken wij ook, op
voorwaarde dat de bespreking
hiervan op een fatsoenlijke en
zuivere manier plaatsvindt, ons
blad positief bij kan dragen aan
een goed verloop van de verdere
ontwikkelingen. Waar mogelijk of
nodig staat De Binnenste Buiten
daarom open voor het geven van
informatie of het ruimte bieden
aan de bespreking, als het gaat
om de eventuele toekomstige
vluchtelingenopvang in ons dorp.
Natuurlijk zijn wij ons bewust van
de noodzaak om, zeker bij dit onderwerp, hier integer in te werk te
gaan. Zoals altijd willen wij goede
informatie geven en respecteren
de verscheidenheid aan meningen
die er binnen ons dorp leven. En dit
binnen de mogelijkheden van een
klein, maandelijks blad met een redactie van goedwillende amateurs.

Ineke Mooijweer ontving
‘de Sulveren Brims’
Ieder jaar opnieuw breekt het bestuur van Plaatselijk Belang zijn hoofd
over de vraag wie de Sulveren Brims uit de handen van de voorzitter zal
ontvangen. Niet dat er binnen ons dorp een gebrek aan kandidaten is
voor deze door PBB ingestelde onderscheiding. Er is zelfs een duidelijk
overschot aan gegadigden die vrijwillig en langdurig, zonder ruchtbaarheid
maar wel met grote inzet actief zijn geweest in het dorpsleven. Overigens
is dit laatste een constatering die de veronderstelling loochenstraft dat
Buitenpost een ‘kil en onverschillig’ dorp zou zijn.
Gelukkig krijgt het bestuur meestal in de loop van een jaar wel enkele namen met een speciale reden aangereikt uit het dorp, en dat maakt de klus
dan gemakkelijker. Zo ook dit keer. Op de PBB-ledenvergadering van 13
april kon Hans de Vries aan Ineke Mooijweer ‘de speld met de brims’ uitreiken. Ineke is kortgeleden gestopt na meer dan 25 jaar vrijwilligersschap op
de peuterspeelzaal ‘de Krobbekûle’ aan de Schoolstraat. Daarnaast sloot zij
in december ook 15 jaar schrijven (de rubriek ‘Inspiratie’) voor dit dorpsblad
af. Hans de Vries benadrukte in zijn korte motivering de bescheidenheid en
toewijding van Ineke. Vermeldenswaard was ook dat de vrijwilligster ook al
jaren actief is als tweede violiste van het Fries Kamer Orkest.
Kent u iemand die in uw ogen dit eerbewijs verdient? Laat het ons dan
voor april 2017 weten!

door en voor het dorp
Buitenpost! Wie doet mee?
Heb je altijd al eens mee willen
spelen in een musical? Dan is dit
jouw kans! We zoeken muzikanten,
acteurs, zangers (solo en koor),
dansers, grimeurs, decorbouwers,
kledingmakers en koffieschenkers.
Ervaring is niet noodzakelijk. Jong
of oud, kerkelijk of niet: iedereen
kan meedoen!
Wanneer: de weekeinden van 31
maart en 7 april 2017
Repetities: op zondagavonden
vanaf september 2016
Regie: Atsje Lettinga van De
Muzykpleats in Buitenpost
Meer informatie en een aanmeldformulier op www.pknbuitenpost.
nl. Je kunt ook een mail sturen naar
agvtbuitenpost@hotmail.com onder vermelding van naam, e-mail,
leeftijd en wat je in of voor de musical kunt doen of bel met Jan van
der Heide, tel. 542449. Aanmelden
kan nog tot 1 mei!

Buurtvolleybal
23, 25 en 27 mei!

In het colofon staan de voorwaarden en voorbehouden waaraan
ingezonden kopij onderworpen is.
Daarnaast horen wij als redactie
graag van u hoe u denkt over de
wijze waarop wij ons werk doen.
de redactie

Musical Ester

Op de foto links PBB-voorzitter Hans de Vries en rechts Ineke Mooijweer.
(foto: Hielke Boorsma)

Dit is de laatste keer dat we een
oproep in de Binnenste Buitenpost kunnen zetten. Want op bovenstaande data wordt weer het
buurtvolleybal toernooi georganiseerd door Volleybal Vereniging
Buitenpost. Op onze website
www.vcbuitenpost.nl kun je alle
gegevens vinden om je in te schrijven. Dit kan tot uiterlijk 11 mei
2016. Daarna gaan wij aan de slag
om het, naar we verwachten, grote
aantal teams in te delen. Zorg dat
jouw buurt er ook bij is!
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D e foto

Bij het renoveren van een woning aan de dr Wumkesstraat kwam, nadat
het behang er af ging een prachtige muurschildering tevoorschijn. Misschien herkent iemand deze tekening en wil hem nog eens komen bekijken. Het adres is bij de redactie bekend.

Het grootste evenement van Buitenpost
Het voorjaar is begonnen, de dagen worden langer en iedereen krijgt weer
energie! De Paardensport Commissie is derhalve gestart met de voorbereiding om van het grootste evenement van Buitenpost, het Concours
Hippique, opnieuw een onvergetelijke dag te maken.

Plaatselijk Belang organiseert inspiratieavond
Plaatselijk Belang Buitenpost organiseert op woensdag 11 mei een
bijeenkomst in The Point voor alle
inwoners waar diverse plaatselijke
initiatieven zich zullen presenteren. De bedoeling is om te laten
zien wat er zoal in Buitenpost aan
maatschappelijke actie gebeurt.
De organisatie rekent op een positieve, creatieve en prikkelende
bijeenkomst waar belangstellende
Buitenposters niet alleen kennis
kunnen nemen van de diverse projecten, maar zich daar ook bij kunnen aansluiten.
De avond bestaat voor het grootste
deel uit korte presentaties en interviews door en met betrokkenen bij
de diverse projecten. Het geheel
wordt opgenomen zodat er later
een compilatie van het gebeuren
aan het dorp teruggegeven kan
worden. De aanvang is 19.30 uur
en de toegang is gratis.
Afsluiting Sociaal Experiment
De avond kan worden gezien als
een afsluiting van het project So-

ciaal Experiment Buitenpost dat in
2014 voor een periode van drie jaar
is gestart. De toenmalige initiatiefnemers waren De Friese Wouden,
de gemeente Achtkarspelen, KEaRN Welzijn en Partoer.
Uitgangspunt van het project was
onder meer de verandering naar
een nieuwe ‘doe-het-zelf-maatschappij’, De mienskip, die een
beroep doet op burgers; zij zullen
meer moeten gaan participeren.
Ook gemeenten en maatschappelijke organisaties zijn zich aan het
heroriënteren en zullen in de toekomst anders te werk gaan.
Dit uitgangspunt betekende voor
het project dat er in Buitenpost samen met de inwoners onderzocht
zou worden of en hoe deze terugtrekkende beweging van overheid
en instellingen bewoners triggert
om zelf aan de slag te gaan met het
bedenken van maatoplossingen als
het gaat om zorg in de eigen woonomgeving.
Diverse werkgroepen gestart
In de loop der tijd zijn er diverse

werkgroepen (zogenaamde clusters) rondom bepaalde onderwerpen gestart en ook een aantal goed
bezochte bijeenkomsten rondom
thema’s georganiseerd. Er is veel
gebeurd. Door het project is er in
het dorp ‘beweging’ ontstaan en
zijn er naast de aangehaalde werkgroepen ook mooie nieuwe initiatieven gestart.
Doorstart
Om de balans op te maken van wat
er nu in Buitenpost allemaal aan
maatschappelijke initiatieven loopt
wordt er een afsluitende bijeenkomst voor alle dorpsbewoners
georganiseerd. Het project wordt
daarmee afgesloten. Het kan echter ook heel goed zo zijn dat er een
soort van doorstart onder de titel
‘Zo wordt ik 100 in Buitenpost’
komt. Een en ander hangt af van
de animo die daarvoor is bij de Buitenposters. In een kantelende samenleving is namelijk de mienskip
aan zet: dat wil zeggen, de Buitenposters.

Opbrengst collecte Amnesty International
De collecte van Amnesty International, die van 13 tot
en met 19 maart 2016 werd gehouden, heeft in Buitenpost €1456,63 opgebracht! 28 vrijwilligers hebben
gecollecteerd. In heel Nederland werd dit jaar geld
opgehaald voor het werk van Amnesty. De organisatie dankt alle vrijwilligers voor hun geweldige inzet.
Het was de 14e keer dat de organisatie een landelijke

collecte hield. Amnesty International is een onafhankelijke en onpartijdige organisatie. Voor onderzoeken
en acties ontvangt zij geen geld van overheden of van
politieke groeperingen. Bijdragen van leden en giften,
zoals tijdens de collecte, zijn voor Amnesty dus van
groot belang. Voor belangstelling/vragen kunt u mailen
naar AIbuitenpost@gmail.com.

Reünie Radio Desperado wordt mooi feest
met live uitzendingen vanuit centrum Buitenpost

Dit jaar heeft Buitenpost drie Nationale Kampioenschappen toegewezen
gekregen te weten: fokmerries Fries ras, damesrubriek tuigpaarden en
vierspannen Fries ras. Wederom zal er een spectaculaire show worden opgenomen in het dagprogramma; hierover zal binnenkort meer bekend worden gemaakt. Kaarten zijn, vanaf 1 mei tot 1 juli, verkrijgbaar voor slechts
€5,= per stuk en kunnen via de website worden besteld. Voor dit bedrag
kunt u op woensdag 3 augustus de gehele dag genieten op de (overdekte)
tribune.
Voor meer informatie én het voorlopige programma kijkt u op onze
vernieuwde website: www.chbuitenpost.nl

Nog een paar weken en dan 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 voorverkoop is
inmiddels gestart, kaarten zijn verkrijgbaar bij Texaco Veenstra. De
piratenzender met top 40-muziek
was ruim 25 jaar geleden ongekend populair in de regio Noordoost-Fryslân. 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.’ Op de website radiodesperado.nl staat meer
informatie. ‘De frequentie waarop
wordt uitgezonden kunnen we pas
vlak voor de reünie bekend maken.’
De uitzendingen vinden in ieder
geval plaats vanuit de voormalige
Henk ter Hoor, midden in het centrum van Buitenpost.
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.

Moederdagactie Wereldwinkel
Bij de Wereldwinkel Buitenpost, gevestigd in de hal
van Poiesz supermarkt, krijgt u in de week van 3 t/m
7 mei ter gelegenheid van moederdag 20% korting
op alle sieraden, sjaals en tassen. Op zaterdag 7 mei
kunt u ook in onze winkel proeven van ons assortiment
koekjes, chocola en onze sappen.
Ook voor andere (moederdag)cadeaus kunt u uitstekend terecht bij de wereldwinkel. Wij hebben een
grote collectie uilen in alle prijsklassen. Maar natuurlijk
ook andere mooie spulletjes die met veel zorg, aan-

dacht en creativiteit vervaardigd zijn in derde wereld
landen. U kunt ook bij ons terecht voor mooie pakketjes met daarin foodartikelen, zoals kofﬁe, thee, chocolade, jam, fudge, koekjes, noten sap of een lekker
wijntje. Dus denk bij uw moederdag inkopen vooral
ook aan de Wereldwinkel en steun zo ook de mensen
in arme landen. Wij, de dertig vrijwilligers die de winkel
draaiende houden, hopen u te mogen verwelkomen in
ons mooie kleine winkeltje met toch een verrassend
ruim assortiment.

Fancy Fair Christengemeente zaterdag 30 april
In de maand juli gaan 8 jongeren
vanuit de christengemeente naar
Tirana (Albanië) om daar mee te
werken aan een kinderproject. Tijdens de lange zomervakantie zijn
daar geen, of weinig speelmoge-

lijkheden, voor de kinderen. Vanuit
de kerk in Tirana worden er allerlei
activiteiten georganiseerd om de
kinderen een leuke tijd te geven.
Daarnaast zullen de jongeren vanuit Buitenpost ook projectmatig ac-

tief zijn. Om de kosten van de reis
en de projecten te kunnen financieren wordt er onder andere op
30 april een Fancy Fair gehouden.
Locatie: Marconistraat 5 (industrieterrein), tijd: 9:00 - 16:00 uur.

L E T OP ON Z E KOPIJ-S LU I T I NGSDAT U M !

De volgende B i n nen s te B u i ten Pos t ver sch i j nt i n week 2 2
Kopi jsl u i t i ngsda t u m : 2 3 mei !

Al gelezen?

™

> Kunstenares Jacomijn Steen uit ons dorp
heeft twee glasreliëfs, met daarop de beeltenissen van koning Willem-Alexander en
Koningin Maxima cadeau gedaan aan de
gemeente Achtkarspelen. Burgemeester
Gerben Gerbrandy heeft de kunstwerkjes
aangenomen en liet ze neerzetten in de burgemeester-en wethouderskamer in het Jeltingahuis, een onderdeel van het gemeentehuis. De kunstenares heeft de werken
gemaakt door een speciaal soort glas in en
over een mal te laten smelten.
> De gemeente Achtkarspelen is van plan
3000 euro uit te trekken ter behoud van een
kastanjeboom aan de Schoolstraat in Buitenpost. Met het geld moet een ‘zwevend
voetpad’ en waterdoorlatende bestrating
worden aangelegd. De gemeente denkt met
deze maatregelen de beeldbepalende boom
te kunnen behouden. De monumentale kastanje staat naast het terrein van supermarkt
Poiesz. Die gaat verbouwen en wordt in de
toekomst via een andere route bevoorraad.
Het terrein rondom wordt heringericht en tot
dicht bij de boom worden parkeerplaatsen
aangelegd. Ook omwonenden zijn tegen de
kap van de monumentale kastanje.
> Onze voormalig plaatsgenote, de 22 jarige
Farah Qureshi doet in juni mee aan de finale
van de verkiezing Miss Earth Netherlands.
De Miss Earth verkiezing is één van de vier
grote missverkiezingen op wereldniveau en
vergelijkbaar met Miss Universe en Miss
World. Deelnemers aan de Miss Earth zetten zich in voor duurzaamheid en het milieu.
Ze heeft al eerder meegedaan aan Miss
Pakistan World en werd toen tweede. Farah
is geboren in Leeuwarden en opgegroeid in
Buitenpost en is actief in de Amsterdamse
modewereld.
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Nationale Dodenherdenking op
woensdag 4 mei
Thema: De waarde van vrijheid
Het 4 mei-comité Buitenpost nodigt u, jonger en ouder, bij deze uit deel te
nemen aan de Nationale Dodenherdenking op woensdag 4 mei aanstaande, waarbij u zich kunt richten op het hieronder weergegeven schema. We
beginnen 4 mei met een herdenkingsdienst in de Fonteinkerk om 19.00
uur. De kerk is vanaf 18.30 uur open. Na een woord van welkom wordt er
een kaars ontstoken en zal onze dorpsdichter Suzan Bosch haar bijdrage
leveren. Na een kort muzikaal intermezzo van Rudolf Bergsma zullen waarschijnlijk enkele gedichten worden voorgedragen door basisschoolleerlingen (dit hangt af van de meivakantie) en volgt er een meditatie van één van
de predikanten uit Buitenpost. Sluiting met een lied.

Defilé:
19.20 De stoet stelt zich op bij de kerk, voorafgegaan door trommelaars
(P-plaats)
19.25 Start stille tocht. Onderweg aansluiten is mogelijk. De stoet loopt
via de Bernhardlaan naar de hoofdingang van Haersmahiem. Na enkele
momenten pas op de plaats wordt de stille tocht vervolgd richting Eringalaan om via de Beatrixstraat uit te komen bij de Haersma de Withstraat die
naar het monument leidt.
19.40 Concordia begint te spelen en scouts van De Brimzen gaan een roos
uitdelen aan belangstellenden bij het monument
19.45 Aankomst stille tocht. Deelnemers krijgen een roos aangereikt,
waarna de scouts zich opstellen aan weerszijden van de vlaggenmasten
19.46 Welkomstwoord namens het 4 mei-comité
19.47 Gedicht schoolkind en/of bijdrage van dorpsdichter Suzan Bosch.
19.52 Toespraak namens het gemeentebestuur van wethouder Postma
19.58 Het taptoe-signaal
20.00 Twee minuten stilte
20.02 Concordia speelt twee coupletten van het Wilhelmus
20.05 Bloemlegging door het gemeentebestuur en Plaatselijk Belang, gevolgd door het bloemendefilé van de aanwezigen bij het monument

Stilte en ontmoeten: doe je mee?
Verlang je er soms ook naar? Je even terugtrekken uit de drukke wereld en
niets hoeven? Wat wij merken is dat het vaak bij dit verlangen blijft en het
ons niet altijd lukt om hier vorm aan te geven. Daarom trekken wij ons samen één keer in de maand terug. In een groepje en toch ook op onszelf. In
een warm houten kerkje, waarin we de traditie van bezinning en bezieling
ervaren. Wil je meedoen? Je bent van harte welkom op donderdagavond,
28 april a.s. We komen dan vanaf 19.45 uur samen in dit kerkje aan de
Julianalaan 12A in Buitenpost. Om 20.00 uur volgen we het ritme van stilte
in de vorm van een korte meditatie. Na de meditatie, om ongeveer 20.45
uur, kun je de anderen ontmoeten. Voor koffie en thee wordt gezorgd. Ga
je liever je eigen weg, dan verlaat je het kerkje in stilte. Graag tot 28 april.
Jelkje Kloosterman, Trudy Nicolai, Sija Tol, Sonja Witterholt en
Karin van IJsseldijk

Expositie ‘Met open ogen’ in het
gemeentehuis
In de maanden april tot juli exposeren Jettie Holwerda uit Twijzel en Jan Coelingh uit Stadskanaal in
het gemeentehuis te Buitenpost. Jettie Holwerda is
docent beeldende vorming en laat keramisch werk
zien. Jan Coelingh is elektrotechnicus, heeft teken
- en schilderles gevolgd bij Anne Lamfers te Stadskanaal en toont teken en schilderwerk. Beiden vinden
ze inspiratie voor hun werk in de eigen omgeving,
kijkend naar natuur en landschap rond de plekken
waar ze leven en de plaatsen die ze bezoeken. Ook
wordt in de tentoonstelling zichtbaar hun ‘Begeisterung’ voor het Italiaanse landschap met de mooie terracotta huisjes en dorpjes. Er is gelegenheid om uw eigen natuurvondst
(voorzien van naam en telefoonnummer) in een inspiratiekistje te deponeren. De keramiste Jettie Holwerda zal uit dat kistje een vondst kiezen die
haar inspireert tot een nieuwe vorm. Als uw vondst gekozen wordt krijgt
u de gelegenheid om een bezoek aan haar atelier te brengen zodat u kunt zien wat ze
gemaakt heeft. Tijdens de
expositiemaanden zal er op
de ‘wisselplaats’ een nieuw
werk getoond worden.
Rondleidingen kunnen worden gegeven op woensdag
20 april en op woensdag 15
juni van 14.00 uur – 16.00
uur en op zaterdag 28 mei
en zondag 29 mei van 11.00 –
17.00 uur. Genoeg te zien en
te beleven dus. U bent van
harte welkom vanaf 15 april
tot 1 juli.
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PBB Van de bestuurstafel...
April 2016
De jaarlijkse ledenvergadering is goed bezocht. De twee thema’s energiecoöperatie en Kulturele Haadstêd blijken een leuk gemengd publiek
te trekken. Een uitgebreid verslag van de avond vindt u elders in deze
krant. Het bestuur van Plaatselijk Belang heeft de gemeente inmiddels
kenbaar gemaakt dat zij een energiecoöperatie gaat oprichten. Zo
kunnen we er voor zorgen dat iedere bewoner van Buitenpost, die dat
wil, mee kan profiteren van deze groene energie. Daarom meteen een
oproep: wie wil meedoen om van deze coöperatie een succes te maken?
Er is in Friesland voldoende kennis en ondersteuning aanwezig, zodat
het niet een grote tijdsinvestering zal zijn. Het biedt wel de mogelijkheid om mee te denken over de beste vorm van participatie.
Over de Kulturele Haadstêd was er een teleurstellende mededeling dat
het project van de Kruidhof “Silence of the Bees” niet gesubsidieerd
wordt door de organisatie. Jan Willem Zwart blijft optimistisch dat
het project op een andere manier wel doorgaat. Hetty Kloosterman’s
oproep aan de bezoekers om ideeën te opperen voor 2018 heeft succes
gehad. Vooral het idee om voor toeristen bij de rotondes rond Buitenpost duidelijk te maken waar het centrum is, vond veel bijval. Is er al
iemand die dit samen met anderen wil organiseren?
Onze oproep voor mensen die als kwartiermakers voor een zorgcoöperatie willen functioneren heeft succes gehad. Op de bestuursvergadering waren er al twee namen bekend, op de ledenvergadering meldde
zich nog iemand. Fantastisch!
Op 11 mei is er de feestelijke afsluiting van het Sociaal Experiment. Iedereen die zich hiervoor heeft ingezet is inmiddels uitgenodigd. Heeft
u geen uitnodiging ontvangen, maar wel deelgenomen aan een van de
groepen, meldt u dat dan even bij onze secretaresse Leonie Kramer op
haar e-mailadres: leoniekramer@live.nl. Het 4 Mei-comité, waarin wij
vertegenwoordigd zijn, is weer druk bezig met de voorbereidingen voor
de herdenking van dit jaar.
Tot slot nog onze ledenwerfcampagne. In de volgende Bibu zult u een
brief met antwoordstrookje aantreffen. Daarna zullen leden van een
sportvereniging dit strookje ophalen, tenminste als u nog geen lid bent
van onze vereniging. De contributie is nog steeds maar € 5,-, ondanks
de aanbeveling van de voorzitter van de kascommissie die de financiën
van PBB heeft gecontroleerd, om deze te verhogen tot €10,-.
Namens het bestuur van Plaatselijk Belang Buitenpost,
Marianne Rigter

Theaterkorting voor leden van
de bibliotheek
Leden van de Bibliotheek profiteren op een leuke manier van hun bibliotheekpas. Zij kunnen met korting naar theater Sense in Dokkum. Naar de
leukste familiemusical van het land: Rapunzel! Op zaterdag 21 mei om
14.30 uur. Sita, die eerder de rol van Assepoester vertolkte, zal te zien zijn
als de mooie Rapunzel met de magische, lange vlecht, die wordt opgesloten in een toren, waar ze wacht op haar redder. Ook het populaire tovenaarsduo Titus een Fien, gespeeld door Michael van Hoorne een Esther
van Santen, keren terug in deze voorstelling en staan wederom garant
voor hilarische scènes voor jong en oud. Samen met vrolijke muziek maakt
dit Rapunzel de Musical tot hèt familiesprookje van dit seizoen. Deze musical is geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar.
De korting per kaartje bedraagt maar liefst €5! Bibliotheekleden betalen
daardoor geen €16,50, maar slechts €11,50. Bibliotheken Noord Fryslân
heeft, in samenwerking met Theater Sense, een beperkt aantal kaarten
beschikbaar, dus bestel snel, want op = op! Voordeel halen uit je biebpas?
Bestel dan je kaartjes tussen woensdag 13 april en zondag 8 mei via ontdekdebieb.nl. Hier vind je ook meer informatie over de voorstelling.

D e foto

De afgelopen tijd is er gewerkt aan aanpassing van trottoirbanden aan de
Voorstraat. Bij opritten worden de schuine trottoirbanden vervangen door
een reguliere oprijstrook. Deze correctie vindt plaats naar aanleiding van
diverse klachten van bewoners en gebruikers.
(foto: Hielke Boorsma)

Komkommer € 0,69 per stuk
Aardbeien per 500 gram € 2,99
Asperges per 500 gram € 3,99

Bildstar en Irene aardappels 20 kg € 9,95
Kerkstraat 24

Tel. 0511 540004

Volg ons ook op facebook

De Binnenste Buiten Post

Buitenp oster s

door Nelleke Kemps-Stam

pagina 5

“Ik pleit ervoor dat jongeren hun kansen meer
in de provincie zoeken”
Razwan Popal is de eerste Jeugdcommissaris van de koning in Friesland

Hij is zestien en beëdigd tot eerste Jeugdcommissaris van de koning in Friesland. Dat feit is op zich al vermeldenswaardig, bijzonder is ook dat Razwan Popal niet van Friese afkomst is. Hij was nog
maar een baby toen zijn ouders met hun vier kinderen Afghanistan
ontvluchtten en in Buitenpost terechtkwamen. Razwan groeide
hier op, ging naar het Lauwers College en deed mee aan het Friese Jeugdparlement. In een samenleving met vooroordelen tegen
vluchtelingen, wil hij een ander geluid laten horen.
De Jeugdcommissaris is een nieuw initiatief in Friesland. De verkiezing voor de Jeugdcommissaris is dit jaar ingesteld, ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het Friese Jeugdparlement.
De ruim vijftig deelnemers aan het Jeugdparlement kozen begin
maart Razwan Popal uit hun midden. Met de instelling van de
jeugdcommissaris wil de provincie jongeren meer betrekken bij
het werk van de regionale overheid.

Razwan op de stoel van de commissaris. Op de achtergrond commissaris
van de koning in Fryslân John Jorritsma. (foto: VVD-Fryslân)
Jong geleerd
Al jong heeft Razwan eigenschappen die van pas komen in de politiek. “Ik hield altijd al van praten.
Ik was nooit zenuwachtig als ik
een spreekbeurt moest houden. Ik
wilde ook wel een leider zijn, maar
niet de baas. Ik wil resultaten zien,
maar het moet niet ten koste gaan
van de samenwerking. Een leider
met wie je wel een vriendschappelijke relatie kunt hebben. Als kind
was mijn oudere broer Keihan mijn
voorbeeld. Hij zat in de Jeugdraad
van Achtkarspelen.”
Op het Lauwers College gaf Razwan zich op advies van een leraar
op voor een debatclub. “Daar werd
ik uitgekozen om mee te doen
aan het Fries Jeugdparlement.
Van daaruit werd ik ook gekozen
om mee te doen aan het Model
European Parliament (MEP). Met
het Fries Jeugdparlement speel je
de Provinciale Staten na, met het
MEP wordt elke provincie als het
ware een land en ervaar je hoe het

Europees Parlement werkt.”
Het Fries Jeugdparlement vond
op 9, 10 en 11 maart jl. plaats in
het Provinciehuis te Leeuwarden,
de plek waar het college van Gedeputeerde Staten van Friesland
vergadert. “Het voorzitterschap
is in handen van jongeren die al
eerder hebben meegedaan aan
het Jeugdparlement. Het geheel is
georganiseerd door leden van de
Staten Generaal om jongeren bij
de politiek te betrekken. Het wordt
als leuk en leerzaam ervaren”, volgens Razwan.
Het ging er serieus aan toe in het
Jeugdparlement. De dagen duurden van acht tot vijf en er werd
flink gedebatteerd en gestemd
over verschillende onderwerpen.
Razwan had voor ‘Verkeer en vervoer’ gekozen. “Er was een commissie samengesteld van mensen met dezelfde voorkeur en we
moesten een plan bedenken dat
betrekking heeft op het openbaar

vervoer. Ons plan om een reclamecampagne op te zetten om
jongeren meer met het openbaar
vervoer te laten reizen heeft het
helaas niet gehaald.”
Jeugdcommissaris
Tijdens
het
Jeugdparlement
werd Razwan gekozen als eerste
Jeugdcommissaris van de koning
in Friesland. “Van de Jeugdparlementsleden waren er drie genomineerd door de organisatie zelf.
Nadat ik door meer dan 50 procent
van de jeugdleden gekozen werd,
moest ik direct een speech houden. Ik kon me dus niet voorbereiden. Wat ik zei, kwam recht uit
mijn hart.”
Razwan is geen Fries van geboorte en Fries is niet zijn ‘memmetaal’.
Wat zou hij zeggen tegen mensen
die nu denken: hoe kan die jongen
nou Jeugdcommissaris van Friesland worden? “Dan zeg ik gewoon
dat ik een Fries ben. Ik ben een
Nederlander met een Nederlandse
nationaliteit die in Friesland woont
en is opgegroeid. In mijn ogen ben
ik een echte Fries.” Razwan heeft
alle kansen gekregen en gegrepen
die Friesland hem bood. Hij vindt
dat alle Friese jongeren dat zouden
moeten doen. “Ik pleit ervoor dat
jongeren hun kansen meer in de
provincie zoeken. Ze mogen best
trots op Friesland zijn. Leeuwarden
is culturele hoofdstad van Europa.”
In zijn dankwoord sprak Razwan
uit dat hij verbetering wil brengen
in de vooroordelen die er bestaan
tegen jongeren met een buiten-

Razwan spreekt zijn dankwoord
uit. (foto: VVD-Fryslân)

worden voorgesteld. “Dat zou
fantastisch zijn”, zegt de eerste
Jeugdcommissaris van Friesland.

Razwan kreeg een voorzittershamer
cadeau. (foto: VVD-Fryslân)

Razwan en zijn broer waren al jong
geïnteresseerd in de politiek. Een
politicus als voorbeeld heeft hij
niet. “Ik respecteer elke persoon.
Bovendien zijn zij veel wijzer dan
ik. Op school word ik door mijn
vrienden voor de grap ‘commissaris’ genoemd. Of ik het wel leuk
vind om zo genoemd te worden?
Ik zie het niet als een belediging.
Ik ben er juist trots op. Met mijn
vrienden heb ik niet vaak een echt
gesprek over waarom ik politiek
leuk vind. Het is soms wel lastig
om als enige in de klas daarin geïnteresseerd te zijn.”

landse achtergrond. “Zelf heb ik
daar geen last van”, licht hij toe,
“maar ik zie wel hoe andere jongeren met een buitenlandse achtergrond worden aangesproken
op gedrag van andere mensen,
terwijl ze er niks mee te maken
hebben. Dat vind ik zonde van hun
capaciteiten.” Het is ook bekend
dat leerlingen van het MBO die
een stageplek zoeken, afgewezen
worden op hun achternaam die
niet Nederlands klinkt. “Daar kan
ik helaas niks aan veranderen. Wat
ik wel kan laten zien, is dat iemand
met een buitenlandse achtergrond
evenveel kan en presteert als een
normale allochtoon en dat er geen
verschillen zijn.”

Voorbeeld
Iemand die Razwan wel bewondert is Nelson Mandela. De slotzin
van zijn dankwoord is dan ook een
citaat van zijn idool: ‘Education is
the most powerful weapon which
you can use to change the world’
(Onderwijs is het meest krachtige
wapen dat je kunt gebruiken om de
wereld te verbeteren). “Ik zie Mandela als voorbeeld voor ieder mens

Trotse stagiair
De functie van Jeugdcommissaris
van de koning geldt voor één jaar.
In dat jaar neemt John Jorritsma,
de commissaris van de koning
in Friesland, Razwan onder zijn
hoede. “Ik ga nu ervaren hoe alles in het echt is. Het is dus niet
alleen iets leuks, maar ik wil vooral
naar de inhoud kijken en ook de
stress meemaken.” John Jorritsma neemt Razwan ook mee naar
Brussel. “Je moet het zien als een
soort stage dat de commissaris
me meeneemt naar het Europees
Parlement. Ik leer dan hoe alles in
elkaar zit.” Naast leuke activiteiten
waaraan hij deel mag nemen zoals de Rede van Friesland en het
Prinsjesdagontbijt in Den Haag,
gaat hij ook naar de kranslegging
in Amsterdam op 4 mei. “Ik heb
met school afgesproken dat ik
verlof krijg voor bepaalde dingen,
zolang het niet ten koste van mijn
cijfers gaat. Maar dat gaat wel lukken.” Alleen als de gelegenheid
zich voordoet, zal hij aan de koning

(foto: internet)
om problemen zonder geweld op
te lossen. Iedereen streeft naar
vrede, maar als je elkaar met geweld probeert over te halen, komt
er nooit vrede. Het beeld moet
weg dat er groepen in de samenleving zijn die geen toekomst hebben. We vormen een pluriforme
samenleving waarin als het ware
iedereen moet integreren. Ons
gezin is daar een voorbeeld van.
We hebben uit beide culturen het
beste gehaald en daar een nieuwe
cultuur van gemaakt.

LET OP ONZE KOPIJSLUITINGSDATA!
De volgende
Binnenste BuitenPost
verschijnt in week 22
Kopijsluitingsdatum: 23 mei

(advertentie)
Dave
Door

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

Volgens mij heeft
Bullo nu een andere
kraam ontdekt

Aktie Ten Cate t/m 30 april!

€10,- korting

bij aankoop van 2 items van
Ten Cate secrets

Modique Nijenstein 11 Buitenpost 0511-543128

De Binnenste Buiten Post

Vr ij w illig erdoor Alice Schaafsma
Stichting Sociaal Cultureel Werk
Buitenpost, een begrip in Buitenpost en omstreken. Een stenen gebouwtje: je zou er zo aan
voorbij lopen, ooit herbergde
het leerlingen van de Land-en
Tuinbouwschool. Een gebouw,
architectonisch geen schoonheid en als het er morgen niet
meer zou staan dan zouden de
verhalen over “It Koartling” niet
doorleven over een mooi gebouw maar over het “binnengebeuren”. Want in “It Koartling”
vind je pareltjes van cursussen,
workshops, aangestuurd door
enthousiaste coordinatoren en
andere vrijwilligers. Één van die
coordinatoren is Joyce van der
Laaken.
Ooit begonnen aan een cursus
keramiek is Joyce nu al weer zes
jaar coördinator van verschillende
cursussen. De lessen keramiek
hebben hun vruchten afgeworpen:
op verschillende plaatsen in haar
huis hebben mooie keramieken
objecten een plek veroverd en Joyce volgt de lessen nog steeds met
veel animo. En zo vind je in It Koartling meer cursisten die al jarenlang
een zelfde cursus blijven volgen,
verder komen in de techniek en
met mooie objecten, schilderijen,
foto’s thuiskomen. Het geheim?
Veelal is dat de docent die de aandacht weet te trekken, goed kan
overbrengen wat er wordt bedoeld,
die inspireert, adviseert en enthousiasmeert. Joyce: alles valt en staat
met een goede docent, succes is
dan verzekerd. En het gaat ook om
het samen iets doen, de gezelligheid die dat met zich meebrengt.
En soms is het hopen of een docent een volgend jaar terugkomt
omdat goede leraren ook elders
gevraagd kunnen worden of zichzelf door middel van studie verder
willen bekwamen en hen dan de
tijd ontbreekt om een vervolgcursus te geven. Joyce: “We bieden
regelmatig nieuwe cursussen aan.
Zo zijn we vorig jaar gestart met
een cursus Budgetkoken en het is
een doorslaand succes! We hebben Louwrens Bolling beschikbaar
gevonden deze cursus op te zetten
en hij doet het met veel enthousiasme. Negen cursisten leren hier hoe
je voordelig inkoopt en voor weinig
geld, een gezonde maaltijd op tafel
kan zetten, waarbij ook gedacht is
aan een voorafje én een toetje en
dat voor nog geen 5 euro!”.
Joyce: “Ik coördineer de cursussen
edelsmeden, keramiek en digitale
fotografie. Belangstellenden kunnen zich bij mij opgeven en bij voldoende deelname kan een cursus
van start gaan. Als coördinator ben
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Joyce van der Laaken
vrijwilliger/coördinator bij It Koartling

ik verantwoordelijk voor het vinden
en aanstellen van een docent. Ik
volg het proces van de groep en
als om welke reden dan ook een
cursus niet goed loopt is het aan de
coördinator om dit op te lossen”. In
de ‘Binnenste Buiten’ lees je maandelijks over de vele activiteiten die
er plaatsvinden in It Koartling. Zo
vind je er informatie over de cursussen/workshops, de tijden, hoe
vaak en wat het gaat kosten. Ook
kun je de activiteiten volgen op Facebook. De cursussen worden niet
gesubsidieerd. De kosten kunnen
laag gehouden worden en zo bied
je zoveel mogelijk mensen de gelegenheid een cursus of workshop
te volgen. Er is een gevarieerd aanbod voor kinderen, jongeren- en
volwassenen.
It Koartling biedt ook huisvesting
aan soortgelijke activiteiten van
anderen. Wat voorbeelden: De cursus Muziek op Schoot is er voor baby’s en peuters en hun verzorgers.
Muziek wordt er gemaakt, liedjes
gezongen en de kleintjes klappen,
dansen, zingen mee. Jongeren organiseren popconcerten in it Koartling en er is het jongerencafé. Het
Vluchtelingenwerk Noord-Nederland is met It Koartling overeengekomen om er taallessen te geven
aan groepen vluchtelingen. Joyce
vertelt dat de belangstelling voor
cursussen wisselend is. Veel belangstelling is er voor de cursus
Keramiek , zo draaien er op dit moment onder begeleiding van een
actieve docent, drie cursussen en
sommige cursisten zijn al jarenlang lid. Ook de Basiscursus Fotografie is een succes, niet in het
minst door een leuke inspirerende
docent. De fotoclub komt 1 keer
per maand bijeen en bestaat ook
al jaren. Op deze avonden worden
opdrachten en gemaakte foto’s besproken.
Joyce is coördinator van de cursus edelsmeden: “Via de docent
tekenen/schilderen heb ik een uitstekende docent weten te vinden.
Zij komt zes keer de cursus geven.
Ik weet dat ze het druk heeft maar
hoop dat we ook in het volgende
seizoen, gebruik van haar mogen
maken”. En dan is er nog de schildergroep die ook alweer vele jaren
bij elkaar komt. Deze vrouwengroep die al veel ervaring heeft
opgedaan, nodigt een schilder een
aantal keren uit. Met de door hem
aangereikte tips en adviezen kan
de groep weer verder. Joyce:” We
zijn dit jaar begonnen met een activiteit voor de culturele hoofdstad,
Leeuwarden 2018”. Deze activiteit
‘Haak maar Aan’, is door een paar
vrouwen in Leeuwarden bedacht
en heeft als doel de grootste ge-

Leven -18 -

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

Afscheid
haakte deken ter wereld te maken.
Het is de bedoeling om er 5 voetbalvelden mee te bekleden! De deken moet leiden tot een plekje in
het Guinness Book of Records. De
actie slaat aan: heel Friesland doet
intussen mee en ook in It Koartling
is een groep vrouwen enthousiast
aan het haken geslagen. Inmiddels
zijn er 6 spreien gehaakt. Joyce
tovert een sprei tevoorschijn en ik
zie een prachtig gekleurde sprei,
een ‘granny square’: gehaakte
vierkantjes van tien bij tien centimeter. Joyce: iedereen neemt
zijn/haar eigen wol mee maar dat
houdt een keer op en de voorraad
raakt zo langzamerhand op. Wie in
Buitenpost nog wol heeft liggen en
er verder niets meer mee doet: de
haakgroep ontvangt het graag! Eén
keer per maand komt de groep bij
elkaar en de eerstvolgende keer is
op 28 april en ook daar is een ieder
die mee wil doen van harte welkom. Het ligt in de bedoeling om
een paar spreien te maken met
een motief. Zo wil de haakgroep
de vlag van Buitenpost in een sprei

sussen nu gestopt. In september
wordt weer een nieuwe start gemaakt. Er wordt dan bijvoorbeeld
weer een kruidencursus aangeboden. Op deze cursus leer je kruiden te herkennen, hoe je ze kunt
gebruiken en wat de geneeskrachtige werking ervan is. En zo is de
cursus Luisteren naar Muziek ook
een blijvertje. Er wordt onder begeleiding van een muziekkenner naar
klassieke muziek geluisterd en 2
keer per jaar gaan de cursisten naar
een uitvoering.
Joyce: het is belangrijk om It Koartling goed te laten functioneren en
daarin spelen de vrijwilligers een
belangrijke rol. Het is fijn met vrijwilligers te werken die zich verantwoordelijk voelen want zij dragen
in belangrijke mate bij in de zorg
voor het goed verlopen van de vele
activiteiten die hier plaatsvinden.
Mooie activiteiten die voor verbinding zorgen, die mensen samen
laten komen met gedeeld plezier
in hobby’s die tegen een aantrekkelijke prijs worden aangeboden en

De cursus Edelsmeden in It Koartling
verwerken en daar is weer speciale wol voor nodig. Joyce: “Ik had
nooit eerder gehaakt maar het is
een leuke activiteit.”
De 5 coördinatoren van het cursuswerk vergaderen ongeveer 4 keer
per jaar en zijn steeds op zoek naar
nieuwe cursussen om een divers
aanbod te kunnen bieden. Op de
cursus Edelsmeden na zijn alle cur-

D e foto

waar Joyce als coördinator, op haar
eigen serieuze manier haar steentje aan bij ‘haakt’. En als straks de
groenplannen beginnend bij het gebied rond het station in Buitenpost,
mooie gestalte gaat krijgen, kan
het sociaal-culturele gebouw met
de toepasselijke naam It Koartling
ook van buiten een groene ‘parel’
worden!

(foto en tekst: Hielke Boorsma)

Bij de oorlogsherdenking op 14 april bij Blauwverlaat werden bloemen
gelegd door kinderen van de lagere school uit Augustinusga en hield locoburgemeester Max de Haan namens de gemeente een toespraak.

En dan is het zover. Ik zal afscheid
moeten nemen van u als mijn lezer. Want ons vertrek naar Noorwegen maakt mij een ex - Buitenposter. En een ex – Buitenposter
kan natuurlijk geen vaste columnist zijn van een Buitenposter
dorpskrant. Wat heb ik genoten!
Elke maand was er weer belangstelling voor de onzin die uit mijn
vingers kwam. Van luchtige opvoedperikelen tot de wat scherpere problemen van alledag. Ik
heb ervan genoten u allen een
kijkje te geven in mijn hersenspinsels. En van de vele reacties die
ik achteraf mocht ontvangen. Nu
gaat er een andere wereld voor
ons gezin open. We trekken de
wondere wereld van emigratie in.
Van de verwondering en het genieten van een andere omgeving,
van heimwee, het ‘zwarte gat’
waar we volgens velen hoogstwaarschijnlijk ook in zullen vallen, van acceptatie dat je nieuwe
thuisland ook niet alles kan zijn.
En wat hebben we een zin in dit
nieuwe avontuur. We staan te popelen! Nee, ik zeg niet dat het niet
zwaar is. Natuurlijk is het zwaar.
Bijna elke dag komen we nu
iets tegen waar we afscheid van
moeten gaan nemen. Vrienden,
kennissen, onze tuinvogels die
we al jaren voeren. Vriendjes van
de kinderen. Nog één keer naar
die winkel, nog één keer de Bon
Prix in mijn brievenbus, nog één
keer een brief op de post doen bij
het gezellige postkantoortje. Nog
één blik op onze fietsen nadat ze
verkocht zijn, nog een laatste blik
op die ontelbare schoolwerkjes
voordat ze in de papiercontainer
belanden (wees gerust, ik heb er
ook een aantal bewaard voor emotionele redenen). En dus is het
ook zwaar. We zijn best moe van
al het geregel. Maar dat weegt
wat ons betreft niet op tegen de
zin die we erin hebben. Zelfs de
vlinders in onze buiken van spanning en de doemscenario’s, die
ook wij heus wel zien, wegen niet
op tegen de drang naar avontuur.
Ook de kinderen hebben datzelfde
dubbele gevoel. Natuurlijk is het
‘beseffen’ van de consequenties
iets anders dan de spanning die ze
nu voelen. Besef komt voor ons
allen pas als we er daadwerkelijk
zitten. En toch hebben ze er zin in.
Smeken ze ons niet om hier te blijven. Huilen ze niet hun kussentjes
nat van de spanning. En dat lieve
mensen, is voor ons een duidelijk
teken dat we het gewoon moeten
doen. Ergens hebben onze kinderen dezelfde drang naar ‘anders’
als hun ouders. En dus gaan we
het echt doen! En hebben we er
boven alles zin in! En neem ik ook
deze consequentie aan. Neem ik
afscheid van u. Maar voor mensen met een computer en internet
hoeft er geen afscheid te zijn. Ik
ga onze verhalen verwoorden op
mijn eigen persoonlijke website:
www.gesien.nl Wees welkom in
mijn hersenspinsels en de avonturen van ons gezin in Noorwegen!
Ha det bra!
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Een ondergrondse vluchtgang in Buitenpost tijdens W.O. 2, deel 3
Van der Kam en Terpstra raakten
betrokken in een uitgebreid illegaal netwerk met alle gevaren
daaraan verbonden. Een goede
schuilplaats was in zo’n elk geval een eerste vereiste. Dat beseften beiden maar al tegoed.
In hun gesprekken hielden ze de
ontwikkelingen goed in de gaten, waarbij timmerman Jurjen
Bulthuis betrokken werd, een
vertrouwde en goede bekende.
Een schuilplaats
Daar Van der Kam reeds vroeg
in de bezetting actief werd in zijn
verzet, besefte hij dat een schuilplaats noodzakelijk was. Nadat hij
samen met Bulthuis de woning
nauwkeurig onderzocht had, wist
deze een oplossing. De spreekkamer van Van der Kam was de
achterste kamer aan de linkerzijde
van de brede gang. Aan weerszijden van de toegangsdeur naar de
serre, die tegen de zuidelijke muur
was gebouwd, waren panelen aangebracht, die tot aan het plafond
reikten. Daardoor ontstond er een
ruimte tussen de muur en de panelen, waarin iemand rechtop kon
staan. Een dergelijke ruimte werd
dikwijls als bergruimte gebruikt.
Hierin maakte Bulthuis een schuilplaats, rechts van de serredeur. Je
moest dan door een kleine deuropening kruipen en ver naar achteren je verstoppen achter een extra
achterin geplaatst beschot, dat niet
als deur of toegang herkenbaar
was. Het leek de achtermuur van
de woning te zijn. De schuilplaats
was gemakkelijk te bereiken, zowel vanuit de spreekkamer als uit
de slaapkamer. In de familie werd
de eerste ruimte achter het deurtje
“het hok” genoemd. Toen hij zich
daar begin 1943 verborgen had en
alle deuren door de bezetter werden verzegeld, behalve de deur
naar de serre, kwam hij na enkele
uren weer tevoorschijn en vluchtte door de serre uit de verzegelde
woning. “Deze schuilplaats is zeker
meer dan eens gebruikt”, vertelde
dochter Joke. In al zijn eenvoud
bleek het een doelmatige schuilplaats te zijn geweest.

Een schuilplaats en een
vluchtgang
De proclamatie van Christiansen,
29 augustus 1943, veroorzaakte
een sterke toename van onderduikers. Ook Terpstra kreeg twee, t.w.
Henk Wever en Herman van Dijk.
Om zich tegen deze ontwikkeling
te beschermen nam hij contact op
met Jurjen Bulthuis. Deze maakte in de vloer van een kast op de
zolder een luikje, waardoor je in de
loze ruimte boven de schuifdeuren
tussen de twee kamers en suite
kwam. Een identieke schuilplaats
had hij bij buurman Roorda gemaakt, waarin Maria Wachtendonk,
zie de vorige serie, haar persoonsbewijs had verloren. Het was een
even eenvoudige als doelmatige
schuilplaats. Het L.O.-werk van
Terpstra breidde zich nu al meer
uit. Toen hij samen met zijn onderduikers en Johannes van der Weij
in de winter van 1944/’45 plannen
beraamde om een Trouwbulletin te
gaan stencilen, kwam ook een veilige ontsnappingsweg ter sprake.
Ze wisten dat op het vervaardigen
van illegale verzetsbladen strenge
straffen stonden. In overleg met
buurman Roorda en Jurjen Bulthuis werd besloten een vluchtgang
naar de tuin van Van der Kam te
realiseren om aan een eventuele
omsingeling en/of verzegeling van
de woning te kunnen ontsnappen
en de vlucht naar de ingang van de
schuilplaats op de zolder te lang
zou duren. Het twee maal verzegelen van de dokterswoning zal
hierbij ongetwijfeld van invloed zijn
geweest.
In de twee-onder-één kapwoning
aan de Julianalaan 30 maakte Bulthuis onder het aanrecht van het
keukenblad een toegang naar de
ruimte onder de vloer, “de schuilkelder”, zoals Terpstra dat noemde.
Daar zou Trouw gestencild worden.
Vanuit die ruimte hakte hij ook een
gat in het fundament van de tussenmuur van de beide woningen.
Hierdoor kwam je onder de keuken
van Roorda. Je kroop vervolgens
enkele meters rechtdoor. Daar
werd een gat in de fundering van
de buitenmuur gemaakt, dat toe-

Bû tenp oster o m ú tens
Geboren en getogen
in Buitenpost en dus
volg ik nog altijd met
belangstelling wat er
zich in het dorp en onder
de dorpelingen afspeelt.
Van de eindredacteur
krijg ik getrouw de
Binnenste Buitenpost
opgestuurd en blijf dan
ook goed op de hoogte
van het reilen en zeilen
in Buitenpost. Ik kijk
nu al weer uit naar de
feestweek in augustus.
Traditiegetrouw wordt
er een dag geprikt
waarop ik vele oud
dorpsgenoten weer zie
om verhalen uit de oude
doos te halen maar ook
hoor hoe het hen nu
vergaat.
Mijn lagere school was De Fakkel, gevolgd door vele jaren op
het Lauwers College. Als kleine jongen dagelijks te vinden op
het Mejontsmaveld en op mijn 18e verjaardag mijn debuut
gemaakt in het eerste elftal. Daar is het ook bij gebleven want
het grootste deel van mijn jeugd was ik druk in de weer met
Radio Desperado. Ieder weekend maakten we radio vanuit
Buitenpost en later vanuit Augustinusga. We hielden ons niet
alleen bezig met het draaien van muziek, maar organiseerden
ook drive-inshows, (bad)modeshows, playbackshows en

gang gaf naar de nooduitgang naar
de tuin van Van der Kam. Je kwam
in een ondergrondse vluchtgang.
Nu begon het werk voor Bulthuis
bovengronds. Het graven door de
tuin van Roorda en van de dokterstuin was vrijwel onzichtbaar voor
de voorbijgangers over straat. Het
vervoer van het gereedschap en
het bouwmateriaal wekte geen
achterdocht. Hij was immers timmerman, men zag hem vaker met
zijn spulletjes. Bovendien was de
afstand maar kort. Hij woonde in
de Schoolstraat 21, thans familie
F. de Jong. Als bouwmateriaal gebruikte hij houtwolcementplaten.
Het overtollig uitgegraven zand
en modder bracht hij achter de
woningen van de Schoolstraat 2329. Daar achter lag een sloot met
een nogal brede berm, die hij als
stortplaats gebruikte. Dit wekte helemaal geen argwaan. Het
leek alsof de hopen grond bij de
er naast gelegen omvangrijke tuin
behoorden. Deze tuin lag destijds
achter de woningen en kerk aan
de Voorstraat, de Julianalaan en de
Schoolstraat. Na de oorlog werd
dit perceel bouwgrond en werd de
Berkenlaan aangelegd. In één van
deze hopen maakte Bulthuis nog
een schuilplaats voor onderduikers. De vluchtgang eindigde naast
de schuur achter in de dokterstuin
vlak bij de erfscheiding en had een
lengte van ongeveer 13 meter. Hier
plaatste hij een fazantenvolière,
waarvan het nachthok met de deur
aan de westzijde precies boven de
uitgang van de vluchtweg kwam
te staan. De vluchteling(en) kon(den) dan via dit nachthok door de
struiken in de achtertuinen van de
woningen aan de Schoolstraat ontsnappen.
Na de realisatie hiervan konden
Terpstra en zijn helpers aan de slag
met het Trouwbulletin en waren ze
ook veiliger met hun hulp aan de
onderduikers. Deze omvangrijke
illegale activiteiten zijn nooit ontdekt. De vluchtgang behoefde dan
ook niet gebruikt te worden. Na
de terugkeer van dr. Van der Kam
werd al spoedig alles weer in de
oude toestand terug gebracht, ook
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door Jasper Keizer

In 1999 werd bij de renovatie van de woning en de tuin, Julianalaan 32, de
doorbraak van de vluchtgang in het fundament van de buitenmuur blootgelegd (foto: fam. Zijlstra)
de volière verdween. Van der Kam
hield niet van vogels, hij was een
liefhebber van honden.
Resumerend kan gezegd worden
dat dr. Van der Kam en Terpstra
overwogen en omzichtig te werk
zijn gegaan. Daarbij hadden zij de
hulp van twee vertrouwde vakbekwame bekenden. Timmerman
Jurjen Bulthuis maakte voor beiden een doelmatige schuilplaats.
Voor dr. Van der Kam was dit reeds
eind 1941. Voor Terpstra was dit in
de herfst van 1943, wegens de
snelle toename van het aantal te
verzorgen onderduikers, waarvan
hij zelf ook twee in huis nam. Beide
schuilplaatsen werden meermalen
gebruikt, met name ook vanwege
de waarschuwingen van marechaussee Johannes Kooistra. Als
leider van de C.C.D., de Crisis Controle Dienst van de marechaussee,
had hij zijn kantoor naast het bu-

reau van de afdelingscommandant
gemeentepolitie Cornelis van der
Poel, een felle nationaal-socialist. In
de muur tussen de beide kamers
zat een houten luikje, waar vroeger
een telefoontoestel stond. Dit kon
destijds door beide kamers worden
bediend. Nu was het mogelijk dat
de gesprekken in de kamer van Van
der Poel konden worden afgeluisterd. Berichten van belang werden
doorgegeven aan Jacob Pijnacker,
gemeentelijk commandant van de
N.B.S.. Personen die gevaar liepen
werden daarna gewaarschuwd.
Voor Terpstra maakte Bulthuis in
de winter 1944/’45, waarschijnlijk
begin 1945, de vluchtgang. Bij een
eventuele omsingeling en/of verzegeling kon men dan ongezien ontsnappen.
Het waren de stille helden in hun
geweldloze strijd tegen de bezetter.

Willem Jan Ausma
live uitzendingen vanaf de jaarmarkt. Daarnaast draaide ik
ieder weekend in discotheken, waaronder de Ringo-bar
in Veenklooster en op zondagmiddag in De Barrage aan
de Voorstraat. Hier heb ik een hechte groep vrienden aan
overgehouden. In het weekend van 28 mei a.s. vindt er
een heuse Desperado-reünie plaats waarbij de muziek en
diskjockeys van weleer op de radio zijn te beluisteren en als
hoogtepunt een ouderwetse discoavond bij The Point.
Destijds organiseerden wij als 16-jarigen in de toenmalige
Ridderzaal al legendarische en drukbezochte feestavonden

Het Radio Desperado-team. Bovenste rij: Piet Dijkstra, Willem Jan Ausma, Uilke van der Meulen en Sjerko Piersma.
Vooraan: Anne Tol en Arjen Harmens.

met onze Desperado Drive-In-Show. Van de entreegelden
konden we weer nieuwe apparatuur aanschaffen, hetgeen
ook bittere noodzaak was want het was in het begin wel
behelpen. Er bestonden nog geen CD’s en de singeltjes
wilden nog wel eens overslaan op het houten podium.
Een van de vele hoogtepunten was de woensdagavond in
augustus waarop wij gezellig zaten te barbecueën en gebeld
werden met de vraag of wij als de gesmeerde bliksem met
onze muziekinstallatie naar de feesttent konden komen
omdat er geen muziek was. Het was een bijzondere ervaring
om met alle dorpsgenoten de hele tent op zijn kop te zetten.
Na bijna 10 jaar kwam er een einde aan het Radio Desperadotijdperk. Ik had inmiddels mijn rechtenstudie in Groningen
afgerond en het serieuze leven stond te wachten.
Inmiddels woon ik bijna twintig jaar in Utrecht alwaar ik een
eigen advocatenkantoor heb in de binnenstad. Ondertussen
heb ik heel wat rechtbanken gezien maar mijn hart begint nog
altijd sneller te kloppen als ik naar Leeuwarden afreis. Dan
kan ik het niet laten toch een paar woorden in het Fries te
pleiten of een oud Fries gezegde van stal te halen. Steevast
neem ik dan voor mijn collega’s een oranjekoek mee waar
inmiddels menig kantoorgenoot reikhalzend naar uit kijkt. Als
het enigszins mogelijk is rijd ik daarvoor langs Buitenpost,
waar de lekkerste oranjekoek wordt gemaakt. Als ik dan
bij mijn ouders of vrienden op de koffie ga, geniet ik van
de klaarblijkelijke rust van het dorpsleven en maak graag
een praatje met een oude dorpsgenoot. Ook al is er veel
veranderd in Buitenpost, voor mij lijkt het dan even of de tijd
heeft stilgestaan.
(foto’s: eigen foto’s)
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Tennisseizoen weer van start
Zaterdag 2 april was de openingsdag voor een nieuw tennisseizoen
voor TV Buitenpost. De ochtend
was bedoeld voor de jeugd. Alle
jeugdleden mochten een vriendje
of vriendinnetje meenemen maar
ook alle andere kinderen die zin
hadden om mee te doen mochten
komen. De opkomst met 30 kinderen was overweldigend. Om 12.45
uur werd het programma naar alle
tevredenheid afgesloten. We hopen de kinderen die er voor het
eerst waren, terug te zien op onze
tennisbaan!
Inmiddels is het tennisseizoen alweer begonnen en hebben vele
vrijwilligers er voor gezorgd dat
ieder tennislid weer een balletje
kan slaan. Na de wintermaanden
liggen de banen er meestal troosteloos bij en moeten de handen uit
de mouwen worden gestoken om
alles weer in gereedheid te brengen voor het nieuwe seizoen. Ook
het clubgebouw krijgt een grondige reinigingsbeurt. De commissies
zijn dan al enige tijd bezig geweest
om de vele activiteiten die gepland
staan voor dit jaar goed geregeld
te krijgen. Inmiddels zijn de eerste competitiewedstrijden alweer
gespeeld en liggen de banen er
weer prima bij. Voorafgaand aan
het openingsweekend is tennisleraar Dictus Koop de hele week met
schooljeugd bezig geweest van de
basisscholen en groep 1 van het
Lauwerscollege om deze enthousiast voor de tennissport te krijgen
en tijdens de open dag van zater-

dag 2 april hebben vele jeugdleden
de weg naar Parkhiem weten te
vinden. Ook de opkomst voor het
openingstoernooi voor de leden
was een groot succes. Dat de tennissport weer leeft moge duidelijk
zijn, inmiddels hebben meer dan
25 nieuwe leden zich reeds aangemeld bij de club, waarvan het merendeel nog geen 30 jaar is. Zo is er
een initiatief om de koffie – tennis
– ochtenden (maandag en woensdag vanaf 9.00 uur) nieuw leven in
te blazen, door hier een sociale ontmoetingsochtend van te maken.
Oud-leden worden aangeschreven
om zich weer te melden en hun
balletje weer mee te komen slaan.
En als je niet (meer) tennist dan
ben je altijd welkom op de koffie!
De tennislessen zijn inmiddels
uitgebreid en naast de vaste donderdag is er nu ook ruimte om op
maandag te gaan lessen. Op Koningsdag zal er een straattoernooi
door de jeugdcommissie worden
verzorgt op de Oude Havenstraat

vanaf 13.00 uur. Er zijn ondertussen diverse abonnementsvormen
waardoor er voor iedereen wel iets
bij zit om eens een balletje te slaan,
ook voor mensen die in de zomer
door willen sporten (omdat hun favoriete sport stil ligt) bestaat er het
zomer abonnement. Natuurlijk is er
nog veel meer te doen op het park
(Parkhiem) zoals: Jeugdtrainingen
– Senioren training – Voorjaarscompetities – Tossavonden – Toernooien – Clubkampioenschappen –
Slottoernooi – Feestweektoernooi
– BBQ toernooi, enfin genoeg te
doen om ook lid te worden.
Heb je interesse om te tennissen,
wil je weten wat er allemaal komt
kijken en wat de kosten zijn, kom
eens langs tijdens een van de activiteiten of neem contact op met
een van de bestuursleden. Voor
verdere info kun je terecht op onze
website: www.tv-buitenpost.nl
Tot ziens op ons tennissportpark!

door Jan Frans Kloosterman - deel 1

Toen mijn kinderen op de basisschool zaten en later ook mijn
kleinkinderen, heb ik vaak de
vraag gekregen wat ik als vader
en als grootvader mij nog wist
te herinneren van de Tweede Wereldoorlog. Geboren in 1939, vlak
voor het begin in ons land, weet
ik natuurlijk niets van het begin
van de oorlog. Maar het einde
staat in mijn geheugen gegrift
en dat komt door een aantal gebeurtenissen in en rond Buitenpost.
Mijn ouders woonden in It West en
mijn vader had daar een boerderijtje. Mijn vroegste herinneringen
aan de oorlogstijd zijn verbonden
aan de kelder die in het huis zat.
Ik herinner mij dat we soms als er
vliegtuigen over kwamen vliegen,
door mijn moeder werden meegenomen en dat ik samen met mijn
broertjes lang in de kelder zat. Een
lange ruimte met aan weerszijden
planken met weckflessen waarin
groenten en vlees zat en een bedompte lucht hing. Mijn vader was
daar niet bij herinner ik mij.
Op een nacht werden we door mijn
vader en moeder gewekt en moesten we meteen mee naar de kelder
waar mijn moeder een kaars had

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

By Hollema - 1977
Op 25 en 26 novimber 1977 spile it Kritetoaniel it stik “Oer en tefolle”.
Skreaun troch Arnold Holsby en yn it Frysk oerset troch Bienze Westra.
It stik hie in dikke besetting; mar leafst 9 spilers, 6 froulju en 3 manlju,
stienen op it toaniel. Dit toaniel stie lywols net yn Bûtenpost, mar wie by
Hollema yn Surhústerfean. Op 7 febrewaris 1976 lei in fûle brân Seal Klamer fan de famylje Leune plat en moasten de spilers fan it Kritetoaniel in
skoftsje harren keunsten bûten it doarp oer it fuotljocht bringe. Op de foto
sjogge jo 4 fan de 6 froulju. Fan lofts nei rjochts Sjoukje Wiersma, Dukke
Roosma, Anneke Paauw en Nieske Pol.

Brannettels

Mijn herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog
Eén jaar geleden vroegen wij
om de oorlogsherinneringen
van lezers (of familieleden van
hen) van dit blad. Naar aanleiding daarvan schreef JanFrans
Kloosterman dit verhaal. Ook
verhalen van anderen zijn nog
steeds van harte welkom en
kunnen mettertijd in dit blad
verschijnen. En mogelijkerwijs
zullen ze worden gebruikt voor
het herdenkingsboekje dat in
2020, ter gelegenheid van het
75-jarig einde van de Tweede
Wereldoorlog, zal verschijnen.
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aangestoken. Ik hoorde vliegtuigen
laag overkomen en dichtbij een
aantal zware knallen. We waren erg
bang herinner ik mij nog en moesten heel lang in die kelder blijven
zitten terwijl we vliegtuigen heel
laag over hoorden komen. De dag
er op nam mijn vader mij mee naar
een stuk land achter ons huis. Daar
zag ik diepe gaten in de modder en
ik hoorde vertellen dat er bommen
van een Engels vliegtuig naar beneden waren gekomen dat op de
vlucht was voor Duitse vliegtuigen.
Even verder lag op het pad naar het
huis van de familie Land nog een
niet ontplofte bom waar een groep
Duitse soldaten bij stond. Toen er
nog meer Duitse soldaten kwamen
werden we weggestuurd. Ik hoorde Duitsers naar ons schreeuwen
en mijn vader nam me mee naar
huis. Dit gebeuren was mijn eerste
herinnering aan de Tweede Wereldoorlog.
Daarna zijn er meer herinneringen. Zo was ik met mijn vader op
bezoek bij mijn pake en beppe die
aan het einde van het West bij het
Twijzel woonden. Mijn pake Jan
Frans Kloosterman had daar met
beppe Baukje een klein boerderijtje
dat voornamelijk door mijn beppe
werd gerund. Toen ik daar samen
met mijn vader op een morgen op
bezoek was kwamen er vliegtuigen
heel laag overvliegen. Ze maakten
een gierend geluid en meteen
daarna hoorde ik een groot aantal
knallen van schoten en het geluid
van een zware ontploffing. Mijn
beppe trok mij mee achter een
grote hooibult die op het erf stond.
De vliegtuigen kwamen daarna nog
één keer heel laag en gierend over.
Opnieuw hoorde ik het geluid van
schoten en ontploffingen en ook
herinner ik mij het schreeuwen van
mensen. Ik herinner mij nog steeds
hoe bang ik was en dat kwam
doordat ik de angst van de gezich-

ten van mijn vader en mijn beppe
kon aflezen. Nadat de vliegtuigen
voor de tweede keer over waren
gekomen werd ik meegesleurd
door mijn vader in het huis van
mijn pake en beppe en moesten
we daar de kelder in. Daar hebben
we lang moeten wachten. Op een
gegeven moment hoorde ik van
mijn vader dat Engelse vliegtuigen
iets verderop een Duitse bus met
soldaten hadden beschoten en dat
er vermoedelijk veel doden waren
gevallen door een beschieting door
Engelse vliegtuigen. Omdat hij het
gevaarlijk vond om bij mijn pake en
beppe te blijven nam hij me mee
naar ons huis verderop aan het
West. Ik herinner mij dat we niet
over de weg gingen maar achter de
huizen langs slopen. In de middag
van diezelfde dag kwamen er boerenwagens langs ons huis rijden
waarop soldaten lagen die gewond
waren. Sommigen bewogen niet
meer herinner ik me en anderen
schreeuwden en kreunden. Wat ik
mij ook nog steeds herinner is het
bloed dat ik zag bij de soldaten en
dat dit van de wagens druppelde.
Een van de mensen die het paard
mende op de boerenwagen kende
ik ook. Het was een buurjongen
van mijn pake en beppe, een zoon
van de familie Wijma. Van mijn vader hoorde ik dat de boeren met
paard en wagen de gewonde soldaten naar het station in Buitenpost moesten brengen en dat ze
vandaar met de trein naar een ziekenhuis werden vervoerd. Een dag
erna ging ik met mijn vader kijken
op de plaats waar de beschieting
was geweest. Er stond daar een
totaal uitgebrande groene autobus.
Deze werd later weggehaald en in
de berm vlakbij deze plaats zijn omgekomen Duitse soldaten begraven geweest. De plaats werd een
aantal jaren gemarkeerd met een
uitgegraven kruis in de wegberm.

Het is mooi om te zien hoe de verkooptuin van
De Kruidhof weer bezocht wordt. Vele tuinliefhebbers zijn weer in de tuin bezig. Gazon verticuteren, oude en dode plantmaterialen weghalen,
de grond zwart maken en nieuwe planten zetten.
De grond zwart maken is in mijn beleving een
achterhaald principe. Juist de planten die in het
voorjaar opkomen hebben zo hun betekenis in
de natuur. De brandnetel bijvoorbeeld. De brandnetel komt met haar krachtige wortelstokken op
stikstofrijke plaatsen boven de grond en is een
hele waardevolle plant. Zowel in de volksgeneeskunde alsook voor de nieuwe ‘wildplukkers’.
Op de Kruidhof kom ik regelmatig bezoekers tegen die de brandnetel gebruiken tegen reumatische aandoeningen. Ze laten zich ‘prikken’ door de
jonge netels. Dit zou de reumatische pijn verminderen. Of dit goed werkt
laat ik in het midden. Ik weet wel dat juist de brandnetel een vitaminerijke
plant is die na een lange winter goed is voor het lichaam. De brandnetel,
Urtica urens, de naam zegt al iets over de werking. Zuiverend voor de urinewegen, vochtafdrijvend en gezond voor het lichaam. Lekker en gezond
ook om met jonge spinazie mee te koken. De ‘prikken’ zijn direct weg nadat de brandnetel in contact is geweest met heet water. Goed te eten dus.
Zelf drogen gaat ook prima. Dit kan gewoon bij kamertemperatuur in een
bakje in de vensterbank bijvoorbeeld. Zo is eenvoudig een lekkere kruidenthee te maken. Het is ook goed mogelijk de gedroogde bladeren te mengen met berkenblad en munt en er een verkwikkende reinigende voorjaarsthee mee te maken. Gebruik echter niet alle brandnetels uit de tuin,
laat ook wat staan. De brandnetel is ook bij uitstek een goede waardplant
voor vlinders als de kleine vos, dagpauwoog en het landkaartje. De vlinders leggen hun eitjes juist op deze plant en de rupsen doen zich tegoed
aan de bladeren van de brandnetel. Meer en meer wordt de waarde van
planten als de brandnetel aan de plant toegekend. In de Noordoostpolder
worden brandnetels gekweekt omdat de vezels van de stengels net als
hennep en vlas gebruikt kunnen worden om linnen te maken. Kleding dus.
Mocht de brandnetel dan toch nog eens “prikken”, gebruik dan hondsdraf,
het kleine paars/blauwe bloempje dat meestal in de buurt staat, als verkoelende prik-weg-haler.
Jan Willem Zwart

Cursus evolutie van planten De Kruidhof
Vanaf vrijdag 3 juni start bij De Kruidhof de vierdelige cursus: “Van Alg tot
Orchidee”. Deze cursus over de plantenevolutie wordt dit jaar voor het
eerst ook in Noord Nederland aangeboden. Cursusleider Arend Wakker
leidt u in vier lessen langs de complete evolutie van de planten. Het is
geen theoretisch verhaal, maar de cursus bestaat feitelijk uit één beeldend
en doorlopend verhaal. In deze cursus is er naast bijvoorbeeld de verschillende varensoorten in de Varentuin natuurlijk ook speciale aandacht voor
geneeskrachtige planten. Tijdens de cursus maakt u kennis met een groot
deel van de levende plantencollectie van De Kruidhof. De wording en samenhang van de verschillende plantengroepen worden geïllustreerd met
wat we met het blote oog kunnen zien.
Data en opgave
De cursus vindt plaats op vrijdag 3, 10 en 17 juni en 1 juli van 13.00-16.00
uur. Deelname aan de cursus kost € 75,00 voor de gehele cursus inclusief
entree tot de tuinen en het IJstijdenmuseum en koffie of thee bij aankomst en de syllabus met theorie. De cursus start iedere keer met een
gedeelte theorie in het naastgelegen It Koartling, Schoolstraat 31. Daarna
loopt u gezamenlijk naar De Kruidhof voor het praktische deel van de cursus. Meer info en opgave via info@dekruidhof.nl.

Het adres voor
de leukste
Moederdagkado’s
en kaarten!
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Zeg het maar... ingezonden brieven

S p o r tko p p en door Bote de Haan

Boelensplein

Dartvereniging Buitenpost - een club zonder bestuur

Terug van een schitterende vakantie op Lansarote, een van de Canarische
eilanden, lazen we in de zeer lezenswaardige ”De Binnenste Buiten” een
prachtig stukje van onze geachte dorpsgenoot Niek Dijkstra. Het stukje
was precies Niek, recht voor zijn raap, gaan zo die moet. Prachtig Niek,
hier houden wij van. Ja, de binnenkomst aan de zuidkant van Buitenpost,
die weg is vreemd aangelegd. Dat moet anders, alleen als je een borrel op
hebt rijdt je waarschijnlijk goed.
Sinds 1968 wonen wij in dit mooie dorp. Een dorp met prachtige voorzieningen. Zelfs Drachten wil aan de trein liggen, wij hebben het gewoon.
Overdekt zwembad, daar kan Surhuisterveen maar naar kijken! Het mooie
gemeentehuis staat wel in Buitenpost. En waar staat ergens zo’n grote
en unieke scholengemeenschap? In Buitenpost. En wie heeft in de wijde
omgeving zo’n beroemde kruidentuin? En Enitor? Wees er trots op, kijk
wat daar gebeurt, prachtig heren Schootstra’s! En je rijdt zo naar Groningen, Leeuwarden, Dokkum of Drachten, wat willen wij nog meer! Ja, een
middenstand net als in Surhuisterveen. Wees tevreden met wat je hebt
en gun een ander ook wat, zo moeten wij maar denken. Nu even over de
gemeente, Niek. Achteraf moeten wij de gemeente heel dankbaar zijn als
familie Kapenga, dat wij toendertijd met de ontwikkeling van een woonboulevard in Buitenpost nogal wat tegenwerking gehad hebben. Wat dat
betreft is Wolvega een gouden greep geweest. Dus zo gaat dat. Wel jammer voor Buitenpost tja... Maar voor wat het parkeerterrein wat nu naast
onze zaak gerealiseerd is. Hier hebben wij ook plannen voor uitbreiding
besproken. En ook over appartementsgebouwen, ongeveer 30 stuks. Dit
mocht allemaal van de gemeente! Ja, echt waar. Voorlopig blijft het parkeerterrein zo het is. Onze dorpsgenoot Keizer heeft ook een mooie naam
voor dit plein bedacht: ‘Boelensplein’. Wie zorgt voor het bord?
Hartelijke groeten, Piet Kapenga

Vluchtelingenopvang Buitenpost
Weet u wat er speelt?
Beste inwoners van Buitenpost en omstreken,
Op donderdag 31 maart 2016 heeft de gemeenteraad van Achtkarspelen
het college opgedragen om een voorgenomen besluit te nemen over het
uitwerken van de plannen:
- (Nood)opvang voor 300 tot 350 vluchtelingen op bedrijventerrein De
Swadde te Buitenpost of een alternatieve locatie met daarin meegenomen
dat deze (nood)opvang in de toekomst omgezet kan worden naar een
volwaardig AZC (Asiel Zoekers Centrum).
- Huisvesting van 250 extra statushouders binnen de dorpen behorende
tot de gemeente Achtkarspelen.
Deze motie is aangenomen met een nipte meerderheid, 11stemmen voor
en 10 stemmen tegen. Het college moet dus onderzoeken en uitwerken
hoe en waar dit gerealiseerd kan worden waarna er een definitief besluit
komt.
Naar ons idee zijn de inwoners van Buitenpost niet of onvoldoende op de
hoogte wat de verschillende vormen van opvang zijn en de consequenties
die dat met zich meebrengt. Ook hebben wij het gevoel dat de inwoners
van Buitenpost een achterstand hebben qua informatie ten opzichte van
de inwoners van Surhuisterveen, daarom zien wij ons genoodzaakt om via
dit ingezonden stuk één en ander onder uw aandacht te brengen.
- Statushouders: Eigen woonruimte voor asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben ontvangen. Naast de huidige 60 statushouders waar
Achtkarspelen nu jaarlijks woonruimte aanbiedt, wil de gemeente tussen
nu en 2020 extra woonruimte creëren voor 250 tot 300 statushouders.
- Noodopvang: Hallen en locaties voor de duur van zes tot twaalf maanden
met een opvangcapaciteit van 300 of meer bewoners, welke op termijn
omgevormd kunnen worden naar een AZC.
- AZC: Opvanglocatie voor een termijn van minimaal 5 en maximaal 10 jaar
met een opvangcapaciteit van 300 tot 1500 personen.
Natuurlijk moeten wij ons dorp openstellen voor de opvang van vluchtelingen, maar er zit een groot verschil in aard, draagvlak en schaal van die
opvang. De vraag is wat doet onze gemeente? Laat zij zien solidair te zijn
en wordt de opvang en integratie van vluchtelingen evenredig over alle
dorpen verdeeld? Of wordt het toch één grote opvanglocatie op industrieterrein De Swadde waar naast de 12 ha Sinnegreide dus 5 ha beschikbaar
komt voor noodopvang om te bouwen naar AZC voor minimaal 300 en
maximaal 1500 personen? Dit daar Surhuisterveen al heel duidelijk heeft
laten weten dat zij als dorp, behorende tot onze gemeente, niet openstaan
voor opvang van 300 of meer vluchtelingen (stukken te vinden op website
achtkarspelen/raadsvergaderingen).
Wij als inwoners van Buitenpost maken ons ernstig zorgen over deze gang
van zaken. Naar onze mening is er onvoldoende onderzoek gedaan naar
de maatschappelijke effecten die dit besluit met zich meebrengt. Want
wat gaat dit betekenen voor onze gezondheidszorg, onderwijs, veiligheid?
Maar ook wat zijn de gevolgen op lange termijn van onder andere de financiële situatie van de gemeente en de economische ontwikkeling van
industrieterrein De Swadde. Dit daar ook de gemeente Kollumerland is
gesprek is met het COA om De Poelpleats weer als AZC in gebruik te
gaan nemen. Inwoners van Buitenpost en omstreken we hopen dat we
jullie met dit stuk een klein beetje informatie hebben gegeven van wat er
speelt. Dat we uw nieuwsgierigheid hebben gewekt. Informatie over dit
onderwerp kunt u vinden op de website van de gemeente Achtkarspelen
alsmede hun Facebook pagina. Heeft u naar aanleiding van dit stuk vragen
of opmerkingen neemt u dan gerust contact op met de initiatiefnemers
via: 9285VO@gmail.com
Gabriëlle van der Kooij en Linda de Jong

Elk land heeft een regering; in landen waar geen of
een heel slechte regering is, ontstaat chaos. Iedere
provincie, iedere gemeente, kerk, school of vereniging heeft een bestuur. Toch zijn er uitzonderingen
zonder dat tot het een chaos leidt. De dartvereniging in ons dorp heeft geen bestuur en functioneert desondanks prima. Ieder lid maakt jaarlijks
zijn contributie rechtstreeks over op de rekening
van de Friese Dartbond (FDB) en daarna kunnen
de darters in competitie en beker spelen. Zo heb je
geen voorzitter of penningmeester nodig.
De club bestaat uit vier teams met prachtige namen: To
the point, De Pointers, Checkpoint, en de Koploper. Uit
de namen kun je opmaken dat de wedstrijden plaatsvinden in eetcafé The Point aan de Voorstraat. Ze spelen iedere dinsdagavond, behalve wanneer de competitie stil ligt vanwege de zomervakanties. Twee van de
vier teams spelen dan thuis en de andere twee spelen
een uitwedstrijd. De week daarop is het andersom en
spelen de andere twee teams thuis en uit. Dat gaat
om en om, ieder team bestaat uit zes personen, er zijn
dus 24 leden. Per speelavond darten er vier en de twee
reserves houden de scores bij.
Op de avond dat uw correspondent The Point bezoekt
om de sfeer te proeven bij een echte dartwedstrijd
wordt één ding hem wel duidelijk. De onderlinge stemming tussen de teams is in één woord uitstekend. To
the point en de Pointers spelen deze avond thuis en
de tegenstanders komen uit Leeuwarden en vertegenwoordigen Café de Rus. Dit jaar spelen De Koploper en
To the point in de tweede klasse van de FDB. De Koploper is zelfs koploper en promotie naar de eerste klasse is in zicht. To The Point is een middenmoter. Checkpoint speelt in de derde klasse en is middenmoter.
De Pointers vierdeklasse en ook middenmoter. “Het
zou leuk zijn wanneer er meer teams uit Buitenpost
komen, bijvoorbeeld een vrouwenteam”, aldus Yvonne,
de enige aanwezige vrouwelijke supporter. “We hebben wel eens een team gehad, maar de een na de
andere vrouw raakte zwanger en als het kindje er dan
is, hebben ze het daar druk mee en komt er van het
darten niets meer terecht. Het wordt weer de hoogste
tijd om een nieuw vrouwenteam op te richten. “Deze
oproep steunt de BinnensteBuitenpost van harte en
wij beloven dan ook dit te plaatsen in het artikel dat aan
de Buitenposter darters wordt gewijd. Dames, houdt
u van darten? U kunt altijd
vrijblijvend eens gaan kijken op een dinsdagavond.

Dat noteren gebeurt in stilte, dit in tegenstelling tot
de wedstrijden die men op tv ziet. Daar wordt de score ook mondeling bijgehouden door de presentator.
Bij de hoogste score van 180 klinkt dan altijd met een
enorme verbale uithaal, “One hundred and éééighty”.
“De sfeer bij dartwedstrijden is altijd geweldig goed”,
vertelt AnneBauke Terpstra, die lid is van To the Point.
“Heel anders dan bij voetbalwedstrijden, waar het
nog wel eens uit de hand wil lopen. Het is een echte
vriendenclub. Ook met onze tegenstanders is de verhouding heel vriendschappelijk. Natuurlijk proberen wij
te winnen, maar wordt er verloren, dan geen scheve
gezichten.” Ondertussen voltrekken de wedstrijden in
The Point zich ook deze avond in een hoog tempo. Om
22.30 uur zitten de wedstrijden er op en wordt er nog
gezellig met de Liwwadders nagetafeld onder genot
van een hapje en een drankje, aan de bar.
Het darten, in de volksmond ook wel pijltjeswerpen genoemd, is een echte Engelse uitvinding en het wordt
daar in de pubs gespeeld. De meeste topspelers zijn
dan ook Britten. Nadat de Haagse postbode Raymond
van Barneveld in 1998 het prestigieuze Lakeside toernooi won en half Nederland de finale via de tv volgde,
werd het spel in ons land ook enorm populair. De laatste jaren heeft Nederland een andere dart-ster Michael
van Gerwen, die het ene na het andere toernooi wint.
Van Barneveld is een Hagenaar, Van Gerwen een Brabander. Bestaat de mogelijkheid dat uit Friesland ook
eens zo’n ster komt? Er is zeker jong talent. Arnold van
der Heide, ook spelend voor To the Point, wijst op een
jongeman die als toeschouwer aanwezig is. “Die jongen (hij heet Iwan Reijmer) is nu al zo goed dat hij in
staat is om al de hier aanwezige darters te verslaan. Hij
is nog te jong om mee te mogen doen. De minimumleeftijd is 16 jaar. Darten is een echte kroegensport en
vooral door het gezellige natafelen wil het wel eens
laat worden. Iwan, nu 15 jaar moet de volgende dag
naar school en daar dan letterlijk bij de les blijven. Dat is
de reden dat de DartBond een minimumleeftijd heeft
ingevoerd voor darters. Heel verstandig van de Bond.”
Iwan werd in zijn leeftijdscategorie bij de laatst gehouden Friese kampioenschappen tweede.
Deze avond wint To the Point met 6-4 van De Rus 1.
De Pointers gaan ten onder tegen De Rus 5 met een
score van 3-7.
(foto: Harrie Slagter)

Halverwege de avond is
er een onderbreking en
barkeeper Germ gaat rond
met een schaal vol lekkere
hapjes, aangeboden door
The Point. Het is tenslotte
een eetcafé en daar hoort
een snack bij. In een opperbeste stemming gaan
de wedstrijden daarna verder. Er wordt op twee dartborden gespeeld door vier
spelers, van iedere club
twee. De anderen kijken
toe en moedigen hun spelers aan. Naast de borden
houdt iemand de score bij
en schrijft dit op een bord,
zichtbaar voor iedereen.

D e s p o r t foto

Kampioen Frans van der Steen gehuldigd

De sportkampioenen uit Achtkarspelen van
2015 zijn woensdag 30 maart tijdens een
feestelijke bijeenkomst gehuldigd. Individuele
sporters en sportteams die een nationaal of
internationaal kampioenschap behaald hebben en in de gemeente Achtkarspelen wonen
konden zich aanmelden. Wethouder Marten
van der Veen sprak de kampioenen toe en
overhandigde grote bossen bloemen en gevulde enveloppen. Huisarts Frans van der
Steen uit ons dorp werd gehuldigd vanwege
het wereldkampioenschap veteranenroeiers
vier zonder stuurman, in de leeftijdscategorie
50 tot 55 jaar. Hij roeit bij roeivereniging Aengwirden Heerenveen.
Frans van der Steen (rechts) in geanimeerd
gesprek met wethouder Van der Veen (links).
(foto en tekst: Hielke Boorsma)
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Ins p ir atie door Karin van IJsseldijk

Nynke Kloosterman
het porseleinschilderen is een investering
in de toekomst
Eind vorig jaar was er in de Binnenmarkt handbeschilderd porselein te zien. Een servies en een paar schalen. Mijn nieuwsgierigheid was gewekt en dus nu een
gesprek met de maakster, Nynke Kloosterman.

Molen de Mûnts

door Fred Ralten

Onderdeel 13: De Roede

Een roe is de basis van het wiekenhuis. De molen heeft een binnenroe,
dat is de roe die het dichtst op de molen zit, en een buitenroe. De binnenroe is gebogen, hij heeft een porring, omdat deze anders het molenlijf zou
raken. Beide roeden zijn gelast en voorzien van oud-Hollandse ophekking:
windborden en zeilen. De vlucht van De Mûnts, één roe, is ruim 13 meter. Kleinere molens zijn vaak uitgerust met houten roeden, soms in drie
delen uitgevoerd. Door de molen niet exact ‘recht’ te zetten, loopt het
regenwater uit de horizontale roe, anders zou hij van binnenuit te snel
doorroesten. Geklonken roeden komen niet zo veel meer voor. Inmiddels
is de gebroken halssteen vervangen door een nieuwe, zodat de molen
weer kan draaien.

De eerste vraag aan haar is natuurlijk de vraag hoe
ze er bij kwam porselein te gaan beschilderen. Nynke vertelt: “Toen ik jaren geleden (wel een jaar of 20,
denk ik) op bezoek was bij een oude dame die dit deed
en mij er over vertelde was mijn nieuwsgierigheid gewekt. Het porselein beschilderen is van oorsprong een
oude volkskunst. De kennis, de techniek en alle wetenswaardigheden over het schilderen, het gebruik van
verfpoeders en oliën enzovoorts wordt, meest mondeling en door middel van workshops, overgedragen van
generatie op generatie. Nynke is inmiddels al jaren lid
van het PSG, het Porselein Schilder Genootschap. Porselein schilderen is een kunstzinnige activiteit, die je al
snel kunt beoefenen, alleen of soms in groepsverband.
Je hebt er weinig voor nodig en het biedt onbeperkte
mogelijkheden voor de eigen creativiteit”.
Het Porselein Schilder Genootschap (PSG) is sinds
1988 een actieve landelijke vereniging met als doel het
schilderen op porselein te stimuleren en te ondersteunen. Hier in de omgeving zijn ook twee vrouwen die
deze oude technieken beheersen en waar regelmatig
contact mee is. Elk jaar gaat Nynke met een groepje
op cursus naar Duitsland, naar schilders in een dorpje
in Thüringen tegen de Tsjechische grens aan, waar zij
ook het porselein kopen om te beschilderen. Dit porselein is veel fijner van kwaliteit dan het porselein wat
hier verkrijgbaar is. En ook elk jaar komt er een Russische vrouw, Julia Dogoliatskaia, naar Nederland en
mogen de Nederlandse porseleinschilders haar patronen onder toezicht gebruiken. Ze mogen de patronen
niet kopiëren maar moeten er iets van henzelf in aan
brengen. Deze kunstenares werkt vaak met een aantal
basis kleuren en deze mixt ze om andere kleuren te
maken. Julia is een kunstenares met een eigen heldere individuele visie, een stijl. Het kenmerk van haar
creatieve methode is een paradoxale combinatie van
eigenschappen. Ze ziet de wereld door de ogen van
een oprecht kind maar tegelijkertijd zijn haar kunstwerken uitgevoerd op een hoog professioneel niveau. Een
voorwerp beschildert met deze techniek ziet u op de
foto hieronder. Wel door Nynke geschilderd. Een aan-

de olie en verf die gebruikt is. De temperaturen liggen
meest tussen de 780 en 820 graden Celsius.

Nynke bezoekt geregeld exposities in het buitenland.
Vorig jaar zijn er leden van de PSG naar Zwitserland
geweest, dit jaar staat er een reis naar Frankrijk op het
programma. Nog een paar bekende porseleinschilders
die zeker het opzoeken waard zijn: de Zwitserse Peter Faust en de Braziliaanse Filipe Pereira. Deze laatste
schildert veel vogels en bloemen op porselein. Wat
meer over het schilderen zelf: het meeste wordt geschilderd met fijne en heel fijne marterharen penselen. Bloemen worden geschilders met platte penselen.
Moet het heel fijn en erg precies dan gebruikt Nynke
een kroontjespen. Soms wordt er gewerkt met drogende olie die ze zelf mengt, bijvoorbeeld een mengsel van kruidnagel- en copaiva olie. Verdunnen gebeurt
met terpentijnolie, lavendelolie of anijsolie. Deze drogende olie is in ongeveer 2 uur droog. Soms werkt
Nynke met open olie, deze droogt in de oven. Voor de
fijne lijntjes wordt contourolie gebruikt. En het schoonmaken gebeurt met terpijnolie of met witte spiritus.
Op veel van deze voorwerpen is bladgoud, zilver of
platina te zien. En dat is dan ook echt goud. Dit goud
is vloeibaar gemaakt en wordt bij 780 graden gebrand.
En zo is er een heleboel te vertellen en te leren over
het porseleinschilderen. Ook ieder van de genoemde
bekende porseleinschilders heeft eigen technieken
ontwikkeld en geeft veel van deze informatie door tijdens workshops.

D e foto

tal van de werken van Julia Dogoliatskaia worden tentoongesteld in het State Hermitage (Sint-Petersburg),
in het Museum voor Toegepaste Kunst en vormgeving van Sint Petersburg en in The Porcelain Museum
(Riga). Julia Dogoliatskaia werkt als porselein kunstenaar, grafisch ontwerper en schilder. Na haar afstuderen in 1988 aan de Hoge School voor Decoratieve en
Toegepaste Kunsten, werkte Julia bij de beroemde Lomonosov porselein fabrieken in St. Petersburg. Nynke
ziet haar als haar grote voorbeeld. Het werk van Julia,
heeft soms wel iets van iconen en de manier waarop
deze geschilderd worden.
Het is goed zichtbaar dat er momenteel niet gevoetbald kan worden op
het hoofdveld van vv Buitenpost. De vereniging investeert in de renovatie
van het A-veld. Vorige week is het gras doodgespoten en deze week is de
oude grasmat verwijderd en werd er begonnen met de grondbewerking.
Naar verwachting kunnen de pupillen in oktober weer gebruik maken van
het vernieuwde veld.
Na de aanleg van het kunstgrasveld in 2014, de renovatie van het C-veld
in 2015 en het moderniseren van vier kleedboxen in 2016, is de aanpak
van het hoofdveld de volgende investering van vv Buitenpost in verdere
verbetering van de accommodatie op sportpark De Swadde.
(foto en tekst: persbureau van Loon)

Nynke en enkele leden van het PSG proberen een ‘Julia’ club op te zetten om meer mensen te interesseren
voor deze speciale vorm van porselein beschilderen.
Wat betreft het bakken van de beschilderde voorwerpen, Nynke heeft een computergestuurde oven hiervoor. (Porseleinschilderen volgens de ambachtelijke
methode houdt in dat je op glazuren (oxides) mengt
met olie en dit laat inbranden op geglazuurde porseleinen voorwerpen. Het op glazuur smelt in de oven bij
een temperatuur van ±800 graden vast in de ondergrond en gaat er nooit meer af) Na het bakken kan alles
dan ook ‘gewoon’ in de afwasmachine. De temperatuur van de te bakken voorwerpen heeft te maken met

Eén keer per jaar is er voor de leden van het PSG een
doe-dag in het noorden en wel in ons eigen dorp. In de
Schakel, om precies te zijn. Nynke ontwikkelt dan, samen met twee vrouwen uit Harkema en Kootstertille
de lesbrief en het lesboekje. Soms is er een docente vanuit de PSG bij. Verdere activiteiten zijn dit jaar
bijvoorbeeld een tentoonstelling in het Nederlands Tegelmuseum in Otterlo, in Veendam een seminar met
de al genoemde Filipe Pereira en straks, in oktober, de
doe-dag in Buitenpost. Ook in de buurt, in Harkema,
een workshop met Yvonne Kasavi. In Kollum, in de hal
van het gemeentehuis, is in april en mei 2011 een tentoonstelling van het PSG gehouden. Voorwerpen door
Nynke beschilderd zijn in ons dorp te zien geweest (en
misschien weer te zien) tijdens de feestweektentoonstelling ‘Kunst in de Kerk’.
En dan nog een leuk weetje: Op een handbeschilderd
bord zul je dus altijd ‘handbeschilderd ’ zien staan. Het
is heel bijzonder een handbeschilderd voorwerp te bezitten omdat ieder voorwerp uniek is en er geen tweede van bestaat. Nynke heeft zulke prachtige voorwerpen beschilderd dat ik haar direct geloof als ze vertelt
dat ze er moeilijk afstand van kan doen. Nynke werkt
bij de gemeente Kollumerland c.a. als HR adviseur
en ziet deze hobby als een investering voor haar toekomst. Wanneer ze meer vrije tijd krijgt is ze van plan
nog veel meer tijd in deze bijzondere hobby (eigenlijk is
het geen hobby maar een ambacht) te steken.

Be d r ij v ig heid door Piet Pettinga
Makelaardij Moniek Bremer

Prijswinnaars
Schoenenhuys

R a a d d e p l a at(s) door ©eel

Op de foto ziet u een stralende Moniek Bremer bij de opening van
haar kantoor op zaterdag 2 april. Aan de Voltastraat 2-A te Buitenpost
is dit prachtige kantoor op bedrijventerrein De Swadde gerealiseerd
Moniek is geen onbekende in het makelaars vak, ze is al 15 jaar
werkzaam in deze wereld en is volledig gecertificeerd makelaar en
taxateur. Het voordeel van een eenmanszaak is de persoonlijke aandacht en u handelt alles met dezelfde persoon af. U kunt ook samen op pad gaan voor de aankoop van uw droomhuis en vergeet
niet : ook voor taxaties kunt u bij Moniek terecht. ¨Makelen is een
bijzonder beroep en ik doe dit met veel plezier en liefde, elke wo-

Hoe werkt de puzzel
Deze foto is gemaakt op een plek in Buitenpost. Weet u welke?
Omschrijf duidelijk (voorwerp/straat/nummer) waar dit plaatje
is gemaakt.

ning is anders, ook al staan er 10 dezelfde woningen op een rijtje¨,
aldus mevrouw Bremer. Inmiddels is de orderportefeuille goed gevuld en staan er bij haar al vele woningen te koop in o.a. Burum,
Twijzel, Buitenpost etc.. En de eerste woning is inmiddels verkocht.
Een afspraak is zo gemaakt en u kunt daarvoor terecht op tel.nr.
0613063605 of via de email: info@moniekbremermakelaardij.nl. Op
de website www.moniekbremermakelaardij.nl ziet u alles over het
bedrijf, en u bent natuurlijk van harte welkom op Voltastraat 2 –A ,
de koffie staat klaar ! Ook staat er elke maand een advertentie in
deze krant. Wij als redactie feliciteren Moniek met haar nieuwe zaak.

Hier de prijswinnaars van de actie welke
‘Het Schoenenhuys’ hield door middel van
een advertentie in deze krant van maart.
Staand van links af, Klaas Theo Jansma, hij
is de winnaar van Wheels on Heels, medewerkster Ingmar Weidenaar-Groenveld,
Grietje Soldaat, winnares van een paar dames Red-Rag Runners en zittend Lyanne
Bouma, zij wint een Zebra Tas (twee winnaars ontbreken helaas op de foto.)
Zoals u ziet, doet adverteren verkopen!

Oplossen en inleveren
Schrijf de locatie en maak kans op een prijs ter waarde van
€ 10,-. Deze prijs wordt ter beschikking gesteld door De Binnenste Buiten Post. Oplossingen – bij voorkeur op een kaartje
– inleveren in de kopijbus bij The Readshop (Nijenstein 7) vóór
vrijdag 13 mei 2016.
Oplossing Raad de plaats van februari.
De ‘Raad de plaat(s)’ van februari heeft 3 goede oplossingen
opgeleverd. De foto was gemaakt bij de groenstrook naast de
garageboxen aan de Ruiterstraat met op de achtergrond de ingang
van cultureel centrum De Wâldsang. Winnaar is Francisca Jorritsma, Roggeblom 21.

K i j k voor fo to’s u i t on s b l a d o p on ze we b s i te
Onder andere de foto van de voor pagina en de schoolfoto
(in kleur) op w w w.binnenbuitenp ost.nl, k lik d an o p fotonieu ws
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Actueel overzicht van vacatures

Uitreiking van de eerste Europass voor vrijwilligers
‘It Koartling’ biedt vrijwilligers de mogelijkheid om in
aanmerking te komen voor de Europass voor vrijwilligers. Op 14 april werd het allereerste document uitgereikt aan Tietje Berga uit Kootstertille. Een belangrijk
moment voor de betreffende vrijwilliger én alle betrokken instellingen. Vrijwilligerswerk is niet alleen leuk en
zinvol, maar je vergroot er óók je kennis en vaardigheden mee. De Europass maakt het mogelijk om de
verworven competenties vast te leggen. De Europass
(een initiatief van de EU) is een officieel, erkend document. Vrijwilligers kunnen de Europass bijvoorbeeld
gebruiken tijdens sollicitaties wanneer zij op zoek gaan
naar een betaalde baan. Met de uitgifte van de Europass voor vrijwilligers wil ‘it Koartling’ laten zien dat
de organisatie het vrijwilligerswerk bijzonder serieus
neemt en dat zij wil investeren in de persoonlijke ontplooiing en ontwikkeling van vrijwilligers.
Op 14 april werd in – in bijzijn van vertegenwoordigers
van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen
en de gemeente Achtkarspelen – de Europass uitgereikt aan Tietje Berga uit Kootstertille. Zij is door de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Achtkarspelen gestimuleerd om vrijwilligerswerk te gaan doen.
Zodoende kwam zij terecht bij ‘it Koartling’, dat sinds
eind 2014 een lokaal vrijwilligerssteunpunt heeft.
Tietje is op 9 februari 2015 als vrijwilliger bij het steunpunt begonnen als ‘intercedent’, dat wil zeggen: als
‘bemiddelaar’ tussen vraag en aanbod. In die hoedanigheid heeft Tietje meegeholpen om vorm te geven
aan het kersverse Vrijwilligerssteunpunt. Daarnaast
heeft zij contacten gelegd en onderhouden met allerlei
vrijwilligersorganisaties, en heeft zij actief bemiddeld
bij het vinden van passende functies voor (potentiële)
vrijwilligers. Niet voor iederéén is een pasklare vrijwilligersbaan beschikbaar. Daarom moet vaak eerst het
een en ander worden geregeld, waarbij Tietje tevens

de betrokken vrijwilligers heeft begeleid en ondersteund. Ook heeft zij een speciale training gevolgd,
waardoor zij in de praktijk beter met allerlei situaties
kan omgaan. Op deze manier kon een traject van ruim
een jaar worden uitgezet waarin Tietje in staat werd
gesteld vrijwel alle mogelijke competenties te verwerven. Bij de uitreiking van de eerste Europass vandaag
ging het om veel méér dan de uitreiking van ‘een stukje
papier’. De verstrekking van het document vormt het
voorlopige sluitstuk – de kroon – op het Europass-traject waarin betrokkene een geweldige persoonlijke
groei en ontwikkeling heeft doorgemaakt.
Die persoonlijke groei en ontwikkeling stopt bovendien niet met het eindigen van het Europass-traject.
De Europass kan voor heel veel jonge en volwassen
vrijwilligers bijzonder waardevol zijn. ‘It Koartling’
hoopt dan ook dat zowel de gemeente als de vrijwilligersorganisaties dit inzien, zich proactief opstellen en
het Europass-traject volop zullen stimuleren en ondersteunen.

Uitreiking van de eerste Europass voor vrijwilligers.Van
links af: Hink Speulman (it Koartling), Nynke Gerritsen
(it Koartling), Tietje Berga, Monique Leegte (Ministerie
van Onderwijs en Wetenschappen / Nationaal Europass
Centrum) en Frank Vissering (Gemeente Achtkarspelen,
Werk en Inkomen). (foto: Wiep Speulman)

verkiezingsprogramma’s voor de
Tweede Kamerverkiezingen van
maart 2017.
We hebben uw hulp nodig!
We hebben uw hulp nodig voor
vrijwilligersvriendelijke
politiek!
Kent u een (lokale) politicus? Misschien wel meerdere? En draagt u
het vrijwilligerswerk een warm hart
toe? Mail of geef dan de 5 essentiële voorstellen van Vereniging NOV
aan die politicus. Het maakt niet uit
of het een landelijke, provinciale
of een lokale politicus is. Als hij of
zij de boodschap maar meeneemt
naar partijcongressen of connecties op landelijk niveau. Iedereen
die zich sterk maakt voor het vrij-

willigerswerk, mag laten zien dat
hij achter deze punten staat!
Wat zijn de punten?
- Iedereen moet vrijwilligerswerk
kunnen doen
- Vrijwilligerswerk moet altijd voor
iedereen sociaal veilig zijn
- Leg de basis voor consistent en
samenhangend
overheidsbeleid
(wordt echt tijd!)
- Erken de waarde van vrijwilligerswerk voor de samenleving
- Creëer meer maatschappelijke
impact met slapend geld
De brochure ‘Vrijwilligers, bron van
participatie’ kan op de website van
‘it Koartling’ worden gedownload.

“Haak Maar Aan” in It Koartling
Een nieuwe activiteit in it Koartling is het haken van
granny squares. De ‘granny squares’ ( grootmoeders
vierkantjes, van 10 x 10 cm) worden aan elkaar gezet.
Dan worden het spreien van 1.40- 2.00 meter, er zijn
dus 280 granny’s nodig voor een sprei. Het is een activiteit in het kader van de Culturele Hoofdstad 2018 en
heel Friesland haakt mee. De bedoeling is om zoveel
spreien te haken dat ze vijf voetbalvelden bedekken.
Daarmee wordt een record gebroken en komt Friesland in het Guinness Book of Records.
De spreien zullen later verdeeld worden onder liefdadigheidsinstellingen: Artsen zonder grenzen en het

1. Vrijwilliger voor de Kinderclub op
de woensdagmiddag, ‘it Koartling’
2. Vrijwilligers voor de vrijdagavondactiviteiten voor kinderen, ‘it Koartling’
3. Vrijwilligers Jongerencafé THÓK, ‘it Koartling’,
4. Leidinggeven activiteiten Scouting de Brimzen op de zaterdag
5. Vrijwilligers met passie en ambitie voor diverse taken, ‘it Koartling’
6. Gemotiveerde vrijwilligers voor de ‘húskeamer fan Bûtenpost’
7. Coördinator voor Achtkarspelen voor de Nationale Dag van de Dialoog
8. Een of meer bestuursleden. Prot. Chr. Ouderenbond PCOB, Buitenpost
9. Vrijwilliger / bestuurslid, Stichting Swaddekuier, Buitenpost
10. Collectanten Nationaal Fonds Kinderhulp 2016, ‘it Koartling’
11. Vrijwilliger webbeheer en –publishing / social media, ‘it Koartling’
12. PR-medewerker externe communicatie, Keunstkrite Twizel
13. Vrijwillige fondsenwerver, Keunstkrite Twizel
14. Taalvrijwilliger, Stichting Vluchtingenwerk Noord-Nederland
15. Groepsvrijwilliger, Stichting Vluchtingenwerk Noord-Nederland
16. Vrijwilligers voor de verkooptuin, De Kruidhof
17. Vrijwilliger bij Stichting De Kindertelefoon, Groningen.
18. Notulist voor het COMBI-overleg, ‘it Koartling’
19. Vrijwilliger voor de kringloopwinkel, WerkPro/Raderwerk, Buitenpost
20. Vrijwilliger voor ‘Thuisadministratie’ van Humanitas NO-Friesland.
21. Maatsch. begeleider/buddy, St. Vluchtingenwerk Noord-Nederland,
22. Coach vestiging, Stichting Vluchtingenwerk Noord-Nederland
23. Gastvrouw/gastheer in ‘it Koartling’
24. Timmerman/-vrouw, De Kruidhof
25. Fruitbomensnoeier, De Kruidhof
26. Rozensnoeier, De Kruidhof
27. Tuinvrijwilligers, De Kruidhof
28. Vrijwilligers voor de kwekerij, De Kruidhof
29. Klusjesman/-vrouw, ‘it Koartling’
30. Tuinman/-vrouw, ‘it Koartling’
31. Vrijwilligers die willen meedenken over de organisatie van buurthulp in
Buitenpost.
Meer info over de vacatures op www.vsp-buitenpost.nl. Let op: sinds 27
december 2015 heeft het steunpunt ook een eigen Facebook-pagina.

Vrijwilligers, bron van participatie
Nederland zou er totaal anders
uitzien zonder vrijwilligers. Sportclubs zouden niet kunnen functioneren en de zorg zou verschralen.
Vrijwilligers maken al decennia het
verschil en deze bron blijft springlevend. Met het benutten van deze
energie in de samenleving, mag
de overheid niet nalaten te investeren in vrijwilligerswerk. Vrijwilligerswerk is van onschatbare
waarde, maar niet gratis. De Vereniging Nederlandse Organisaties
Vrijwilligerswerk (NOV), waarbij
ook ‘it Koartling’ is aangesloten,
roept politieke partijen op om de
participatiesamenleving verder te
versterken en doet 5 essentiële
voorstellen om op te nemen in hun

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

Rode Kruis hebben al belangstelling getoond. Tevens
zullen de mooiste spreien geveild worden en gaat de
opbrengst naar goede doelen. Wijzelf hebben de bedoeling om, naast de ‘vrije’ spreien er enkele te haken
naar een mooi ontwerp, bijvoorbeeld de vlag van Buitenpost. Inmiddels zijn er 6 spreien in it Koartling klaar,
de een nog kleuriger als de ander. We haken in gestaag
tempo en in datzelfde tempo raken we ook door onze
voorraad wol heen. Daarom onze vraag: Heeft u nog
wol over en wilt u ons initiatief steunen belt U dan
met Joke de Vries, tel. 0511 543803. Dan halen we dit
graag bij u op.
Ook kunnen er nog haaksters bij: hoe meer zielen hoe
meer vreugd. We komen een keer per maand bij elkaar
op een donderdagmiddag. De eerst volgende keer dat
we weer bij elkaar komen in it Koartling is donderdagmiddag 28 april van 13.30-15.30 uur. Dan leveren we
de granny’s in die we thuis gemaakt hebben en kijken
wie er weer een sprei van kan maken. U bent van harte
welkom om mee te doen, ook als u misschien nog niet
kunt haken. Joke de Vries is onze steun en toeverlaat
en legt u uit hoe u een vierkantje kunt haken.
En kunt u eens een keer niet, dan komt u gewoon
de volgende maand met uw thuis gehaakte granny’s.
Kom vrijblijvend op 28 april langs om te kijken of het
iets voor u is.

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.

Maak kennis met Biodanza
Muziek is emotie. Muziek kan je ontroeren, vrolijk of verdrietig maken, kippenvel geven, opzwepen of tot rust laten komen. Bewegen is expressie. Daarom
is de combinatie van muziek en bewegen vanzelfsprekend. Daarom is dansen een logisch en natuurlijk samenspel van beide. Dit is precies waar het bij
‘Biodanza’ om draait: vrij bewegen op muziek. Vanaf woensdag-avond 11 mei
2016 kun je in ‘it Koartling’ kennismaken met Biodanza. Danservaring is niet
vereist en het is evenmin nodig om allerlei passen en draaien te leren, zoals
bij stijldansen. Dit alles maakt Biodanza uitermate geschikt voor iedereen die
vrij op muziek wil bewegen.
Met Biodanza introduceert ‘it Koartling’ in Buitenpost een inspirerende combinatie van muziek, bewegen, contact en ervaren. De wekelijkse bijeenkomsten staan onder leiding van Titia van Kammen. Zij volgde de opleiding tot
erkend Biodanza-docent in Noorwegen, waar zij 10 jaar woonde. In het najaar
van 2015 keerde Titia terug naar Fryslân. Op 11 mei kun je tussen 19.30 en
21.30 uur in ‘it Koartling’ kennismaken met Biodanza. Wil je vooraf méér informatie of wil je voor de wekelijkse bijeenkomsten aanmelden, kijk dan op de
Facebookpagina: Biodanza met Titia, of stuur een e-mail naar:
titiabiodanza@gmail.com.

Collecte voor het Nationaal Fonds
Kinderhulp
Het Nationaal Fonds Kinderhulp zet zich in voor kinderen die door armoede
of een moeilijke situatie thuis aan de zijlijn van onze maatschappij staan.
Kinderhulp vindt dat alle kinderen recht hebben op geluk.
Een op de acht kinderen groeit op in armoede
Dat hulp hard nodig is blijkt wel uit de laatste armoedecijfers: 421.000
kinderen groeien in ons land op in armoede. Dat is één op de acht kinderen!
Zij vallen buiten de boot en kunnen niet meedoen met leeftijdsgenoten. Ze
hebben volwassen zorgen. Vaak kunnen ze nergens meer aankloppen voor
hulp. Deze kinderen wonen thuis, op een leefgroep of in een gezinshuis
en worden bijgestaan door maatschappelijke organisaties. Kinderhulp
helpt hen op een hele praktische en kindgerichte manier.
Landelijke collecte
In verband met de meivakantie zal er in Buitenpost in de week van 8 tot
en met 14 mei weer voor het Fonds worden gecollecteerd. Net als in
voorgaande jaren coördineren de vrijwilligers van sociaal-cultureel centrum
‘it Koartling’ de collecte in Buitenpost. Dit jaar blijft 50% van de opbrengst
in de regio. ‘It Koartling’ heeft in overleg met het Fonds geregeld dat
30% naar de Voedselbank Achtkarspelen gaat. Twintig procent van de
opbrengst wordt besteed aan een boekenproject in het kader van de
bestrijding van laaggeletterdheid. Daarbij werkt ‘it Koartling’ nauw samen
met de Bibliotheek Noord Fryslân.
Gunt u deze kwetsbare kinderen ook een betere toekomst? Geef dan gul!

Koop nu je gezins-, persoonlijke of pake & beppe kaart !
Altijd gratis toegang tot tuinen, IJstijdenmuseum en speeltuin
Een gratis kop soep in HetTuincafé van Daan en Karin Nagelkerke
1 x een gratis rondleiding op zondagmiddag
Een kortingsbon voor 10% korting op ons plantenassortiment
Individueel abonnement € 20,00
Gezins-abonnement € 40,00
Pake & Beppe abonnement € 40,00
* Wij zijn geopend t/m 8 oktober 2016. Aanvragen kan bij de receptie.
Schoolstraat 29 b, Buitenpost.
Openingstijden De Kruidhof di t/m zaterdag 10-17 uur, zondag 12 -17 uur
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De Kruidhof is TIP
Brimzen
praat

Vreemde weetjes
- De gemiddelde valsnelheid van een regendruppel is 10,5 kilometer
per uur.
- In een donzen tweepersoonsbed gaan dons en veren van 8 eenden.
- Jaarlijks komen gemiddeld 150 mensen om het leven door vallende
kokosnoten.
- In een golfbal zitten 336 gaatjes/indeukingen.
- Tandglazuur is het sterkste materiaal dat ons lichaam produceert.
- Volgens een Britse wet uit 1845 kreeg je de doodstraf als je een poging tot zelfmoord deed.
- In je slaap kun je niet niezen.
- Tanden zijn geen botten, maar verharde huid.
- Wie denkt dat apen elkaar zitten te vlooien, heeft het mis. Ze zoeken
zoute huidschilfers.
- Voor een kilometer file volstaan 250 auto’s.
- In het Japans worden de woorden ‘vier’ en ‘dood’ precies hetzelfde
uitgesproken. Dat geldt ook voor de woorden ‘negen’ en ‘pijn’. Om die
reden vind je in Japan geen hotelkamers met de nummers vier en negen.
- Alle ijsberen zijn linkshandig.
- In New York zijn negen keer zoveel ratten als mensen.
- Als je jarig bent, zijn er op de wereld nog ongeveer 9 miljoen mensen
jarig.
- In de casino’s van Las Vegas hangen geen klokken.
- De kortste plaatsnamen ter wereld zijn: A in Noorwegen, O in Japan
en Y in Frankrijk.
- Bowlen werd in 5000 vóór Christus in Egypte uitgevonden.
- Het hart van een garnaal zit in zijn kop.
- De tong van een kameleon is langer dan zijn lichaam.
- Op de kanalen in Venetië zijn verkeerslichten geplaatst.
- Langere mensen scoren beter bij intelligentietesten. Nu weet ik zeker
dat ik te klein ben.
- Telkens wanneer je een postzegel likt, krijg je 0,1 calorie binnen.

Feestelijke koningsmarkt bij
botanische tuin De Kruidhof
Op Koningsdag, woensdag 27 april, organiseert De Kruidhof weer een
feestelijke Koningsdagmarkt. De markt zelf is in de Verkooptuin en is gratis
toegankelijk. De tuinen en het IJstijdenmuseum kunt u tegen een gereduceerd tarief bezoeken.
Naast de eigen uitgebreide plantencollectie kruiden, groente, fruitbomen
en vaste planten vindt u dit jaar op de markt een collectie perkplanten en
hanging baskets, compostproducten waarvoor geen beluchting nodig is,
Friese historische zaden, handgemaakte boomstamtafels en binnen- en
buiten interieurartikelen. Ook de tuinproducten en zaden van De Kruidhof
krijgen een mooie plek op de markt. Daarnaast is er een proeverij van huisgemaakte likeuren en kruidenhapjes van kruiden uit eigen tuinen. Het IJstijdenmuseum toont een verzameling van fossielen en bijzondere stenen.
Kinderactiviteiten
Kinderen kunnen bloempotjes beschilderen en deze vullen met aarde en
zaadjes en er kan getimmerd worden. Onder begeleiding kunnen kinderen
bijvoorbeeld een leuke appel- of pindakaaspothouder voor de vogels maken. De kosten per activiteit zijn € 2,50 excl. entree en inclusief een glaasje
huisgemaakte vlierbessenranja.
In het tuincafé en op het zonnige terras kunt u terecht voor heerlijke huisgemaakte lekkernijen, broodjes en verse soep.

Vanaf 2 april is Botanische Tuin De
Kruidhof een Toeristisch Informatie
Punt (TIP). Nu de VVV’s langzaam
uit het straatbeeld verdwijnen is er
een nieuw initiatief ontstaan voor
toeristen: de TIP. Naast dat we bezoekers voor onze tuinen ontvangen kan men ook voor toeristische
informatie bij ons terecht. We beschikken over folders, magazines
en flyers over de regio Noordoost
Friesland en kunnen toeristen informeren over de leukste uitjes
en mooiste B&B ’s. Ook de toeristische ondernemers in de regio
kunnen bij ons terecht voor folders,
magazines en flyers om deze in
hun eigen onderneming neer te
leggen. Als Botanische tuin en als
TIP streven we naar uitstekend
gastheerschap voor iedere bezoeker. Graag tot ziens!

Avond-4-daagse
comité stopt
De huidige commissie van de A4D
Buitenpost houdt op te bestaan.
Door de vele wettelijke bepalingen
en regels is het voor een kleine
groep mensen niet meer op te
brengen om spontaan een evenement te organiseren als de Avondvierdaagse. Mocht er iets gebeuren, dan worden de vrijwillige leden er hoofdelijk op aangesproken
en dit met verstrekkende gevolgen. Ook voor een bankrekening
en verzekering dien je minimaal
een stichtings- of verenigingsvorm
te hebben; hierbij komen allerlei
statuten en inschrijvingen kijken en
daar wilden we ons als commissie
niet mee inlaten. In het verleden
liftten we hiervoor mee in bestaande verenigingen (korfbalvereniging
De Flamingo’s en later de Swaddekuier), maar dat was ook niet
meer eenvoudig te regelen. In bewegingscentrum Switte hebben
we een opvolger gevonden om de
Avond-4-daagse Buitenpost een
waardige doorstart te laten maken.
Dank aan de jarenlange inzet van
Cisca, Binne, Jacoba, Jan,Ypie,
Saskia en Nicole de commissie A4D Buitenpost
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P uur n atuurdoor Jakob Hanenburg
De weidevogels in de Mieden
De afgelopen decennia is landelijk de weidevogelstand hard achteruit gegaan.
In veertig jaar tijd zijn we van bijvoorbeeld de grutto honderdduizend broedparen kwijt geraakt. Dat zijn tweehonderdduizend vogels! Daar wordt een
mens als ik stil van. Volgens de ‘deskundigen’ is vooral de schaalvergroting in
de landbouw de oorzaak van deze daling. Mensen die de Mieden nog kennen
uit de jaren negentig van de vorige eeuw zullen met weemoed terugdenken
aan de grote aantallen weidevogels die toen in het gebied voorkwamen. De
vogelwacht van Buitenpost had zelfs een eigen werkgroep voor het tellen van
de broedvogels in de Rohelster polder. Onder leiding van B. de Haan gingen
de heren in het voorjaar gewapend met verrekijker en notitieblok het gebied
in en zochten zoveel mogelijk nesten op. Klaas van der Bij schreef elk jaar een
kleurrijk rapport over de resultaten aangevuld met een sfeerverslag. Helaas is
de teruggang van de weidevogelstand ook aan dit gebied niet voorbij gegaan.
De laatste jaren komen de woorden “teleurstelling, “achteruitgang”, “teruggaande lijn” en “jammer genoeg” steeds vaker voor in de rapportages.
Gelukkig zijn er in de Mieden nog gebieden waar we wél een beeld kunnen
krijgen van hoe het er ongeveer uitzag. Je moet er alleen wel even het kanaal
voor over steken! Op de fiets langs de Brêgeleane, bij Blauferlaat over de
brug en daarna linksaf de Heawei op. Na ongeveer twee kilometer splitst de
Heawei met de Oude Vaart. Op deze splitsing heeft Staatsbosbeheer een uitzichtpunt geplaatst. Vanaf dit plateau heeft een men een schitterend overzicht
over het weidevogelgebied de Broeksterpetten. In dit gebied heeft Staatsbosbeheer in 2008 samen met de Provinsje Fryslân in het zogenaamde Weidevogel Opkrikplan maatregelen uitgevoerd om het leefgebied van weidevogels te
verbeteren. De werkzaamheden bestonden uit het omhoog brengen van het
waterpeil en het verbeteren van de infrastructuur van het gebied. Het gebied
moet immers wél beheersbaar blijven. Zoals in onderstaande tabel is te zien
hebben de werkzaamheden bijgedragen aan een toename van de ‘klassieke’
weidevogels. De gruttostand is in 2015 verdrievoudigd ten opzichte van 2008
en de kievitstand is in dezelfde periode zelfs vervijfvoudigd! Dit viel niet alleen

de mannen van Staatsbosbeheer op maar was voor gedeputeerde Johannes
Kramer een reden om Jakob Hanenburg en Arno Paulus de ‘Sulveren skries’
uit te rijken. Dit gebeurde tijdens de 10e Weidevogelkennisdag in Earnewald.
De Sulveren Skries is een prijs voor het beste initiatief op het gebied van agrarisch natuur- en landschapsbeheer.
Inwoners van Buitenpost en omgeving kunnen ook in deze periode van het
gebied genieten. Op het uitzichtpunt sta je midden tussen de weidevogels.
Grutto’s gaan op dampalen zitten nog geen tien meter vanaf het punt. In de
polder is het één en al activiteit; baltsende slobeenden, zomertalingen, graspiepers, langstrekkende kemphanen en jakkerende hazen. Het luchtruim is
van de grutto’s die luid roepend elkaar achterna zitten maar vooral van de watersnip, ook wel hemelgeit of waarlamke. Op grote hoogte laten ze staartveren in de wind wapperen waardoor een zeer karakteristiek gemekker ontstaat.
(het e-mail-adres van Jakob is: J.Hanenburg@staatsbosbeheer.nl)

D e sc ho o lfoto

Entree volwassenen € 2,50. Kinderen tot en met 11 jaar € 1,00. Toegang
met Museumkaart is gratis. De Kruidhof is geopend van 10.00 – 17.00 uur.

Kunst in de kerk tijdens feestweek
Tijdens de Buitenposter feestweek (28 juli tot en met 3 augustus) zal
de Kruiskerk aan de Voorstraat weer omgetoverd worden tot een grote
expositieruimte. Helpt u weer mee dit tot een mooi geheel te maken?
Meld uzelf of uw vriend/vriendin aan als deelnemer. De commissie geeft
voorrang aan diegenen uit ons dorp die nog niet eerder aan deze expositie hebben meegedaan. Maar oudere exposanten zijn natuurlijk ook
van harte welkom om deel te nemen. De commissieleden zullen alle
exposanten bezoeken om gezamenlijk maximaal 5 werken uit te kiezen
voor de expositie.
Aanmelding is mogelijk per telefoon of mail, tot uiterlijk 1 juni bij onderstaande commissieleden. Het zou prettig zijn als u één of meerdere
foto’s meestuurt van het werk en de afmetingen. Dat vergemakkelijkt
voor ons de indeling van de beschikbare ruimte.
Voor wat hoort wat. Van degenen die een kunstwerk presenteren vragen wij minimaal een dagdeel gastheer/gastvrouw te zijn en dan iets te
vertellen over de werken die er hangen en koffie/thee aan te bieden aan
de bezoekers.
Commissieleden:
Loes van Dam, loesvandam@hetnet.nl, tel: 0511-402625
Anja Kuipers, anja-w-kuipers@hotmail.com, tel: 0511-842423
Roelie Winter, roeliewinter@hotmail.com, tel: 0511-541453
Jacomijn Steen, jacomijnsteen@gmail.com, tel: 06 36189312

Schoolfoto van de Nutskleuterschool in de Kerkstraat in maart 1964
Van links af, de voorste rij: Hansje v.d. Berg, Peter Veenstra, Jannie Bolwijn (?), Karel de Jong, Auke en Jitse Meijer;
tweede rij: Harm Postma, ??, Kitty Visser, Bertje de Boer, Jan Koopmans(?), Teade v.d. Veen (?); derde rij: Garry
Jansen, Sjoukje Kloetstra (?), Johannes Douma, Jikke Smit, juf Jitske Dijkstra, Roelof v.d. Meer, Doetie Norg, Meia
Otten, ??; vierde rij: Wibo Drenth, Eit de Bruin, Wiepie de Jong, Auke Roenks, Nanne Drenth, Roelien Bruinsma,
??, Maaike Roosma, Jan Rienks (?); achterste rij: Anneke v.d. Leij, Willy Haytink, Dineke Schut, stagiaires.
Aanvullingen zijn welkom. De foto is aangeleverd door Anneke Paauw - van der Leij, met onze dank daarvoor.

TOPDEALS
bij Kapenga Wonen

Fauteuil Rhodos
In diverse kleuren stof en
leder leverbaar. In stof v.a.

€ 299,-

Puccini
kristalwit
Compleet met: koelkast, oven, gaskookplaat, afzuigkap, vaatwasser, spoelbak en
werkblad

€ 3.999,-

TV-Dressoir Nocera
2 laden en 1 niche, 52x168x45 cm
van € 749,- NU VOOR

ALLES VOOR UW
SLAAPKAMER

€ 599,-

Salontafel Jade

Met een draaiblad en parketwieltjes
100x120x39cm

€ 399,-

Hoekbank Emalia
In de nieuwe trendkleuren en stoffen leverbaar.
86x272x272 cm van € 1.449,- NU VOOR

€ 1.199,-

€ 99,Armstoel Sebio
In diverse lederlook
kleuren. Met
metalen frame v.a.

€ 159,-

Eettafel v.a. € 649,INHOUSE | SUPERKEUKENS | XOOON* | HENDERS & HAZEL | DROOMDOMEIN* | ZUIVER | STRESSLESS | LIPPE WONEN | RIVERDALE* | RIVIÈRA MAISON* | CARPE DIEM*
MONTÈL** | TOPFORM** | HAPPY LIVING | NORMA* | DE TOEKOMST | EASTBORN* | TEMPUR* | AUPING | VTWONEN** | BERT PLANTAGIE**
* niet verkrijgbaar in Leeuwarden / ** niet verkrijgbaar in Buitenpost

BUITENPOST: Voorstraat/Irenestraat, (0511) 54 44 44

www.kapenga.nl

