
Uit gesprekken van de gemeente met het 
landelijke Centraal Orgaan Opvang Asiel-
zoekers (COA) is gebleken dat het realise-
ren van noodopvang van asielzoekers, op dit 
moment voor Achtkarspelen niet meer aan 
de orde is. In een nieuwsbrief geeft de ge-
meente wel aan dat het college nog steeds 
een passende uitvoering wil geven aan de 
motie van 31 maart 2016 van de gemeen-
teraad over de opvang van vluchtelingen. 
Op basis van de nieuwe informatie van het 
COA heeft ze daarom besloten zich niet 
meer te richten op noodopvang, maar op 
reguliere opvang in de vorm van een AZC. 
Eerder werd aangeven er voor de zomerva-
kantie gesprekken zouden komen met inwo-
ners over vluchtelingenopvang. Dit gaat niet 
lukken en daarom zullen de gesprekken na 
de zomervakantie plaatsvinden. Als reden 
wordt opgegeven dat het een intensief tra-
ject is dat meer tijd vergt dan voorzien. Ook 
wil men er zeker van zijn dat iedere burger 
mee kan doen en dus is de vakantieperiode 
daarvoor minder geschikt. 

Bij haar zoektocht naar een geschikte loca-
tie voor vluchtelingenopvang heeft de ge-
meente ondertussen 12 particuliere gron-
den aangeboden gekregen. Waar deze zijn 
is nog niet bekend gemaakt maar dat kan 
ook heel goed  elders in de gemeente zijn. 
Uit die twaalf heeft het college meerdere 
voorkeurslocaties gekozen die daarna door 
het COA onderzocht zijn op archeologie, 
ecologie, bodem en milieu. Daaruit is geble-
ken dat ze inderdaad geschikt zijn voor de 
opvang van 300 tot 350 vluchtelingen. De 
vervolgstap is dat het COA langskomt om 
de plekken daadwerkelijk te bekijken en te 
beoordelen. Als uiteindelijk blijkt dat er dan 
een of meerdere locaties in Achtkarspelen 
geschikt zijn zal de gemeente deze bekend 
maken en hierover in gesprek gaan met in-
woners en andere belanghebbenden.
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Van de  redact ie
Vakantie
Dit juni-nummer sluit weer een 
jaar af waarin onze dor pskrant 
elf keer tot ‘ leven’ kon worden ge-
bracht. Wij zijn als redactie ver-
heugd dat dit andermaal zonder 
hor ten en stoten kon gebeuren. 
Dat zowel het een als het ander 
wederom soepel verliep, is mede 
te danken aan de medewerkers 
en de medewerk sters die de re-
dactie steunen. De inter viewers 
en de column-schrijvers waren 
actief en lieten zich van hun beste 
kant zien. Het blijf t bijzonder dat 
we over mensen beschikken die 
een talent in die richting hebben. 
Er ver trekt wel eens een corres-
pondent, maar het mooie is dat er 
steeds weer iemand kon worden 
gevonden die een ontstane va-
cature wilde opvullen. Dat is ook 
een bewijs dat onze krant ‘ leef t ’ 
en dat ook nieuwelingen vinden 
dat ons eigen dor psorgaan, ons 
aller bindmiddel, in ‘ leven’ moet 
blijven. Dat is een belangrijke 
stimulans en geef t plezier in een 
doorlopende samenstelling van 
dit blad. Dat dit steeds gelukt, 
geef t ook voldoening, hopelijk 
ook voor u als lezer. Wij hebben 
het idee dat dit tevens met onze 
adver teerders het geval is .  De pa-
gina’s met adver tenties zijn iede-
re maand zonder al te veel moeite 
gevuld. Daar zijn wij de exploi-
tanten van de betref fende zaken 
en bedrijven bijzonder dankbaar 
voor. Zoals de vakantieperiode 
zich voor u aandient, is dat ook 
voor ons als redactie het geval. In 
de maand juli verschijnt De Bin-
nenste Buiten Post daarom niet 
om in augustus weer tot ‘ leven’ 
te komen. Wij wensen u graag een 
goede zomer- en vakantieperiode 
toe. 

AZC verder in onderzoek

Colorsplash bij De Kûpe
Op vrijdag 24 juni was er een colorsplash bij zwembad De Kûpe. De kinderen waren in 2 groepen verdeeld: 6-8 jaar en 8-12 jaar. Ze moesten een parcours afleggen waar 
ze door mensen in witte pakken met kleurpoeder werden bestrooid. Na afloop werden ze door de brandweer van Buitenpost weer schoongespoeld, en mochten ze het 
zwembad in. Wilt u deze en andere foto’s in kleur zien, kijk dan op onze Facebookpagina: www.facebook.com/dorpbuitenpost

Deelname KH2018 krijgt verder vorm
Op 24 mei vond in Surhuisterveen opnieuw 
een vergadering plaats in het kader van de 
gemeentelijke deelname aan de Kulturele 
Haadstêd 2018 (KH2018). Tijdens die avond 
gaven verschillende projectdeelnemers de 
stand van zaken van hun voorbereidingen 
voor dit grootste provinciale culturele eve-
nement. Ook in ons dorp wordt hard (mee)
gewerkt aan diverse plannen. Hieronder een 
opsomming.
De Kruidhof wil van Buitenpost een ‘bui-
tenpost’ van KH2018 maken en Biodiver-
siteit is het centrale thema, gekoppeld aan 
kunst, educatie en beleving. Een ander plan 
is een verhalenroute langs verhalenpunten 
in de Fryske Wâlden, waarbij beleving en 
activiteit centraal staan. De Kruidhof wordt 
hopelijk ook het toneel van een groot  eve-
nement voor jongeren met ondermeer dj Ar-

min van Buuren. Buitenpost zal wellicht in 
De Parade participeren. Dit is een estafette 
van lokale activiteiten rond het thema ‘Het 
mooiste uit de Mienskip!’. De Swaddekuier 
zal eveneens een bijzonder aandeel gaan le-
veren. En Concours Hippique viert in 2018 
zijn 65-jarig jubileum en daaraan wordt een 
postkoetsroute gekoppeld van Leeuwarden 
naar Buitenpost. Elders in de gemeente is 
men ondermeer bezig met een wielerevene-
ment in Surhuisterveen en in Augustinusga 
met een theaterspektakel rond de schilder 
van der Kooi.

De volgende Ynspiraasjejûn is op dinsdag 
8 november 2016, om 19.30 uur, in het ge-
meentehuis. Presentaties van de projecten 
zijn terug te vinden op: www.achtkarspelen.
nl/kh2018.
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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 groep-
je en toch ook op onszelf. In een warm houten kerkje, waarin we de tradi-
tie van bezinning en bezieling ervaren.
Wil je meedoen? Je bent in de zomermaanden van harte welkom op don-
derdagavond, 28 juli en 25 augustus 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 ziens. 
Jelkje Kloosterman, Trudy Nicolai, Sija Tol, 

Sonja Witterholt en Karin van IJsseldijk

Stilte en ontmoeten: doe je mee?

Wijlijn laat weer van zich horen: 18 
juli avondzonfestijn*! Op de eerste dag van de vakantie organiseert Wijlijn 
voor alle mensen die zin hebben om samen de vakantie in te luiden een 
klein DIY-feestje. Dus neem je kleedje, eten & eten, je buren en muziekin-
strumenten mee naar de vijver achter Haersmahiem en ontmoet je dorps-
genoten in de avondzon. Iedereen is welkom vanaf vijf uur. (* bij regen 
gaat het niet door). Like alvast onze facebookpagina (www.facebook.com/
wijlijn), want daar komt binnenkort een leuke actie!

Avondzonfestijn

In de zomer staan veel activiteiten 
op een laag pitje. Dan wordt het 
stil als je een klein sociaal netwerk 
hebt.
Ook jij kent vast wel iemand voor 
wie de zomer een periode is van 
weinig contacten. Een oude buur, 
een ver familielid, een kennis of 
iemand uit de straat. Soms is er 
sprake van eenzaamheid. Een-
zaamheid kan iedereen overko-

men, zeker bij verlies van een dierbare of als de gezondheid het laat afweten. 
 Wees deze zomer geen toeschouwer. Stuur een kaartje en spreek af om bij 
te praten of samen iets te ondernemen.
Gebruik daarvoor de uitnodigingskaart van Coalitie Erbij. Kruis daarop aan wat 
je wilt gaan doen of verzin zelf iets en schrijf het op. Vul vervolgens naam en 
adres in van de persoon die je wilt uitnodigen. Plak een postzegel. En doe het 
kaartje op de bus. Zo help je mee om eenzaamheid te voorkomen of vermin-
deren. De kaart is o.a. verkrijgbaar bij It Koartling.

Wie nodig jij deze zomer uit?

Bij de plannen voor een sinnegreide op het industrie-
terrein van Buitenpost is Plaatselijk Belang Buitenpost 
vanaf het begin betrokken. Het bestuur vindt dit zo 
belangrijk voor heel Buitenpost dat het de wethouder 
van der Veen meteen heeft  laten weten dat PBB een 
energiecoöperatie wil oprichten. Op onze jaarlijkse 
ledenvergadering hebben wij iemand van de Amelan-
der Energiecoöperatie aan het woord gelaten die ons 
heeft voorgelicht over de zonneweide op Ameland en 
het nut van een coöperatie. De eerste stappen tot op-
richting van de EnergieCoöperatie Buitenpost (ECB) 
zijn nu gezet. 

André van der Laaken, de trekker namens PBB, vertelt: 
“het kostte me geen enkele moeite om vrijwilligers te 
vinden, iedereen die ik benaderde zei meteen ja! We 
hebben nu een enthousiaste groep van vijf mensen, 
die ieder vanuit hun deskundigheid een eigen bijdrage 
kan leveren: juridische, zakelijke en financiële kennis, 
verstand van de politiek en milieu(techniek)”. 

Bij de eerste bijeenkomst van het bestuur van de ECB 
i.o. zijn twee mensen van de provinciale ondersteuning 
Ús koöperaasje aanwezig, die ons vertellen over alle 
mogelijkheden voor een coöperatie. Voor ons is voor-
al belangrijk dat iedere bewoner van Buitenpost kan 
meedoen met de Sinnegreide (en niet alleen financi-
eel) en kan profiteren van andere mogelijkheden die 

er zijn voor  energiebesparing. We hebben het onder 
meer gehad over de postcoderoosregeling, die niet 
gecombineerd kan worden met een andere provinciale 
subsidie. We hebben ook begrepen dat er inmiddels al 
38 coöperaties zijn in Friesland en dat er verschillende 
potjes zijn waar wij eventueel gebruik van kunnen ma-
ken. We verbazen ons ook over de vele organisaties, 
die helpen bij kennis over energiebesparing en bij pro-
jecten op dit gebied. 

De tweede bijeenkomst is besloten om de ECB op te 
richten en de bestuursfuncties zijn verdeeld. Er is al 
een projectplan geschreven met een begroting, waar-
voor we provinciale subsidie gaan aanvragen (voorlopig 
steunt PBB ons, ook financieel). De statuten voor onze 
ECB zullen de volgende vergadering worden behan-
deld en we gaan zoeken naar meer informatie, onder 
meer bij de coöperatie van Harkema. Wat de bestuurs-
leden ook al hebben gemerkt: er zijn al inwoners van 
Buitenpost die zich als lid van de ECB aanmelden.

Kortom we gaan ons eerst informeren over de mo-
gelijkheden tot participeren in de Sinnegreide, het 
gebiedsfonds en als we in september écht van start 
gaan, leest u weer over de ECB en hoe u zich als lid 
kunt aanmelden. 

Energiecoöperatie kent een vliegende start

Hallo Buitenposters!!

Bij deze zal ik me even aan jullie 
voorstellen. Mijn naam is Alinda 
Elsenga en woon al jaren met mijn 
gezin met veel plezier in Buiten-
post. Herre en ik hebben samen 
drie kinderen, Halbe van 17, Romy 
van 15 en Harmen Symen van 12 
jaar oud. Ik ben werkzaam in de 
zorg voor mensen met een ver-
standelijke beperking en dat vind 
ik erg leuk om te doen! Vaak schrijf 
ik verhaaltjes op facebook en dan 
zeggen mensen dat ik daar toch 
eens iets mee zou moeten doen! 

Na enige schroom heb ik besloten om mijn schrijfsels met jullie te delen. 
Alle verhalen zijn overigens waar gebeurd en afkomstig uit mijn dagelijks 
leven. Ik hoop dat jullie plezier beleven aan mijn schrijfsels want dat is de 
bedoeling! Jullie kunnen mijn stukjes vinden onder de titel: “Verhaaltjes”.

Even voorstellen...

Uit  de oude doos

Op deze foto zien we naar het wes-
ten en zien, nog duidelijk herken-
baar, helemaal rechts de herberg 
‘de Roskam’. De herberg bulkte op 
zo’n dag van de bedrijvigheid. Er 
waren dan veel gasten van buiten 
ons dorp die er overnachtten om de 
wijd en zijd bekend staande Buiten-
poster paardenmarkt te bezoeken. 
De huizen ernaast (met de zonne-
schermen) zijn in de jaren zeventig 
van de vorige eeuw gesloopt en nu 
staat er het leegstaande winkelblok 
van Dijkstra. Daarnaast de School-
straat en dan een woning die er 
tot op heden ook nog is. In die tijd 
was het pand het onderkomen van 
schildersbedrijf Kramer. De panden 
daar weer naast hebben ondertus-
sen het veld moeten ruimen voor 
de Poiesz-supermarkt.

Op deze foto kijken we naar het 
oosten. De huizen aan de overkant 
zijn er nog steeds, in het laatste zit 
nu de fietsenwinkel van Wiersma. 
Daarnaast was het zogenaamde 
‘ooievaarsland’. Tot de bouw van 
Nieuw-Herbranda begin jaren vijftig 
van de vorige eeuw stond er een 
ooievaarsnest. De paardenmarkt 
moest in die tijd, op last van de Pro-
vincie Friesland, gehouden worden 
tussen kilometerpaal 24 en 25. Ze 
mocht dus maximaal een kilome-
ter lang zijn. Er werden in die tijd 
enkele honderden paarden op zo’n 
dag verhandeld. De topjaren waren 
later, in 1927 en 1937, toen er meer 
dan 800 paarden werden aange-
voerd. Het is nu allemaal vergane 
glorie.

Op 27 juli begint weer de feestweek van Buitenpost. Het is een evenement dat kan bogen op honderden jaren 
historie. Al in een almanak uit 1670 wordt de paardenmarkt van Buitenpost, op de eerste woensdag van augus-
tus, benoemd. Later is de feestweek er ‘om heen gebouwd’, maar de paardenmarkt was een traditie die ons dorp 
door de jaren heen de benaming van ‘paardendorp’ heeft gegeven. Nu is de handel in paarden een nostalgisch 
onderdeel van de jaarmarkt, maar lange tijd was het evenement van groot belang voor veel boeren uit de wijde 
omtrek. Zelfs zo belangrijk dat oudere inwoners van Buitenpost wel zeiden: “Vroeger hadden we een paarden-
markt in Buitenpost die zo groot was, dat je van de ene kant van het dorp naar het andere over de paardenruggen 
kon belopen”. De meeste mensen namen zo’n bewering dan met een korreltje zout. Toch laten deze twee foto’s 
van een eeuw geleden zien, dat er wel degelijk waarheid in school. De beide kiekjes zijn gemaakt door Durk 
Durkszn Kuipers rond 1915. Ze komen uit een collectie glasnegatieven van de familie Kuipers en werden ons toe-
gestuurd door kleinzoon Hans Wartena. De oude Kuipers nam de foto vanaf de bovenverdieping van het ouderlijk 
huis aan de Voorstraat op de Bakkershoek. Dat stond op dezelfde plek waar tot voor kort kinderopvang ‘Krummel’ 
te vinden was.
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™
> Leerlingen van scholengemeenschap Lau-
wers College in Buitenpost hebben na een 
succesvolle actie klasgenote en vriendin 
Madelon Arends uit Kollum, leerlinge vwo 
vier een schitterende elektrische fiets aan-
geboden. Zij heeft het hypermobiliteitssyn-
droom. Door deze bindweefselaandoening 
kan ze onder andere niet goed naar school 
fietsen. Haar vrienden en klasgenoten zet-
ten met begeleiding van docente Anneke 
van Diggelen verschillende acties op touw. 
Een elektrische fiets helpt Madelon haar 
onafhankelijkheid te behouden.
> Vorige maand is in Buitenpost gecollec-
teerd voor het Nationaal Fonds Kinderhulp. 
Dit fonds zet zich in voor kinderen die door 
armoede of een moeilijke situatie thuis aan 
de zijlijn van onze maatschappij staan. De 
door sociaal-cultureel ’t Koartling in Buiten-
post gecoördineerde collecte heeft 1414,76 
euro opgebracht. Dit jaar krijgt 50% van de 
opbrengst van de collecte in Buitenpost een 
directe bestemming in de regio. Het groot-
ste deel daarvan, ruim 420 euro gaat naar 
de Stichting Voedselbank Achtkarspelen. 
Een bedrag van ruim 280 euro zal o.a. door ’t 
Koartling worden besteed aan een leespro-
ject voor kinderen.
> Een groep Poolse leerlingen heeft deze 
maand een bezoek gebracht aan het Nord-
win College in Buitenpost. In het kader van 
de internationalisering waren leerlingen van 
het VMBO-groen in Buitenpost vorig jaar 
al gast in Polen. De Poolse leerlingen kre-
gen een gevarieerd programma aangebo-
den. Natuurlijk maakten ze kennis met het 
groene onderwijs van het Nordwin College, 
waarbij ze bijzonder geïnteresseerd waren in 
de Legostudio van de school, waar lessen 
techniek verzorgd worden. 

Al gelezen?
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PBB Van de bestuurstafel...

Juni 2016

Eéns per jaar gunnen wij ons als vr ijwillige, dus onbetaalde, bestuur-
ders van PBB een etentje, waarbij we natuurlijk de plaatselijke hore-
ca ondersteunen. Dit maal waren we te gast bij de Binnenmarkt of wel 
de Canadian shop. Tussen de gangen door werd er ook nog vergaderd. 
Genietend van het biologisch verant woorde eten bespraken we onder 
meer de voor tgang van de energiecoöperatie (zie elders in de krant), de 
dierenweide (zie de adver tentie voor een voorzit ter) en de z wer f vuilac-
tie. Wat betref t het laatste: er zijn al t wee spor t verenigingen die zich 
hebben aangemeld. Voordat we als PBB het contract met de gemeente 
tekenen, willen we eerst weten of de aansprakelijheid goed geregeld is . 
De gemeente zorgt voor hesjes en mater iaal. PBB zorgt er voor dat er 
aan bepaalde voor waarden is voldaan, zoals begeleiding door volwas-
senen en de nacontrole. Als het goed is kunnen we in september van 
star t met de eerste ronde. En weet u het nog? Het lever t ongeveer 1000 
euro op en met 25 deelnemers is het goed te doen. Niet alleen spor t ver-
enigingen kunnen meedoen, ook andere verenigingen of organisaties. 
Dus meld u aan bij het bestuur. 
Misschien heef t u het al gezien, maar we zijn ook dr uk bezig geweest 
om de welkomstborden bij de entree van ons dor p weer goed te zet ten, 
zodat het binnenkomen in Buitenpost er verzorgd uit ziet.  
We besluiten om de handwerkmarkt en de Swaddekuier een bijdrage 
uit het leef baarheidsfonds te geven en de ledenwer factie uit te stellen 
tot na de zomer. 

We hebben mooie stickers laten ont wer pen door Custard. Deze zijn 
bedoeld voor bewoners van Buitenpost die geen streekkranten willen 
ont vangen, maar wel de Binnenste Buiten Post. We hebben regelma-
tig gehoord dat er mensen zijn die graag  de dor pskrant willen lezen, 
maar niet iedere week zo’n grote hoeveelheid papier in de bus willen 
hebben. Zij halen hun krantje, als ze het niet vergeten, bij de bibliotheek , 
de Readshop of it Koar tling. Nu kunnen ze daar zo’n sticker meenemen 
om op de br ievenbus plakken. 
Om het de bezorgers van de BiBupost niet te moeilijk te maken, hebben 
we afgesproken dat aan de bezorger wordt doorgegeven dat er zo’n 
sticker is geplakt. Dus graag doorgeven aan Piet Pet tinga, telefonisch 
540014/ 06 12325671 of per mail p.pet tinga8@chello.nl .  Anders wordt de 
bibupost niet in de bus gedaan!

Namens het bestuur van Plaatselijk Belang Buitenpost, 
Mar ianne Rigter

Winterskoft 2016-2017

Op 19 en 26 novimber 2016 spilet de Krite foar jimme it blijspul “De Fina-
le” fan Tryntsje van der Zee. Spilers: Klaas Jansma, Iebe Bouma, Anneke 
Nieuwenhuis, twa Bûtenposter debutanten Ria Krist en Klaske Kommery 
en gastspiler Martinus Meindertsma. Regy: Jelmar Hoekstra.
Op 4 en 11 maart 2017 spilet de Krite foar jimme it stik  “Al myn soannen” 
fan Arthur Millar yn in Fryske oersetting fan Dictus Benedictus. Spilers: 
Lourens de Zee, Remco de Poel, Reinold Paauw, Arnold-Jan Ruisch, Dictus 
Benedictus, Wiesje Kloosterman, Amarens de Vries, Frouke Holtrop, Jildou 
Hoitsma (gastrol) en Milan Dijkstra (bernerol). Regy: Henk Roskammer.
Wêr is noch ferlet fan: Der is noch ferlet fan ynsteksters/regy-assistinten. 
Wat wol of wa wit noch ien.Lit fan jim hearre. 
fryskekritebutenpost@hotmail.nl

> Examenconcerten bij cultuurcentrum de Wâldsang
op vrijdag 1 juli is er bij de Wâldsang in Buitenpost (de Ring 1A) om 20.00 
uur een openbare examenpresentatie slagwerk. Hier doen Peter Oldenhuis 
en Mathys Brouwer, leerlingen van docent Jan Geert Nagel, D-examen. Zij 
spelen zowel solo, duo als in ensembleverband op verschillende slagwerk-
instrumenten. M.m.v. het slagwerkensemble en een speciaal geformeerd 
combo. De entree is gratis.

Meldpunt  cultureel

Een gezellig avond of middag uit ….. u hoeft echt niet altijd naar Leeuwar-
den of Drachten om in het theater aldaar cultuur te kunnen snuiven. Ook 
in onze plaatselijke theaters is er volop te genieten. Met trots presenteren 
ook wij ons programma.  Voor uw agenda:

Zondagmiddag 2 oktober 2016: Flymsk. Piter Wilkens, Griet Wiersma en 
Minze Dijkstra presenteren een verrassend Fries programma vol humor, 
prettig afgewisseld met zang en magie.

Zondagmiddag 23 oktober 2016: HymHamp Theater bestaande uit de ac-
teurs Jelmar Hoekstra en Fokke Plantinga, bijgestaan door de muzikanten 
Paul Siemonsma en Anko Bouma, brengt een prachtige Friestalig pro-
gramma:  Op Portret.

Zondagmiddag 27 november 2016: Gezellige muziekmiddag met 
troubadour Doede Veeman en de Friese folkband Reizger.

Zondagmiddag 18 december 2016: Kerstconcert met Popkoor Akkoord..

Zondagmiddag 15 januari 2017: Kroegconcert met Johan Timersma.

Donderdagavond 9 februari 2017: Anke Bijlsma en Gerrit Haakma brengen 
samen hun vierde toneelproductie. Geschreven door Gerrit Breteler en 
geregisseerd door Rients Gratema wordt het vast weer genieten, ditmaal 
van Kredyt. 

Zondagmiddag 5 maart 2017: Tsjochconcert met het duo Grytz en Grize en 
de band Dixie Doodle (met dorpsgenoot Wander van Duin).

Woensdagavond 29 maart 2017: De Brekbere Sirkel  is een swingende 
Friestalige muziektheatervoorstelling over een schrijnende lovestory vol 
Amerikaanse rootsmuziek met Tet Rozendal, Hilbert Dijkstra en Gurbe 
Douwstra. Muzikanten: Tseard Nauta, Jan de Vries en Wander van Duin.

Na de zomervakantie vindt u nadere info over de programmering en de 
kaartverkoop van Maskelyn in de huis-aan-huis-flyer en natuurlijk in de Bin-
nensteBuitenpost.

Uiteraard is alles dan ook na te lezen op onze webside www.maskelyn-
buitenpost.nl

Winterprogrammering 2016-2017

Hymp Hamp Theater (eigen foto)

De Brekbere Sirkel (eigen foto)

Op 5 juni is de eindexamen expositie van de Klassieke Academie te Gro-
ningen geopend. De beeldhouwwerken staan in de Martinikerk en de 
schilderwerken hangen in Pictura. Deze tentoonstelling loopt tot 25 juni. 
Een van de deelnemers is onze dorpsgenoot Jacomijn Steen die  na 5 
jaar studie haar eindexamen behaald heeft. Haar eindexamenwerk bestaat 
uit gekleurde portretten van klei van dorpsgenoten: Typisch Buitenpost. 
Jacomijn heeft 10 personen geportretteerd maar er zullen 15 portretten in 
Haersmahiem komen te staan. Voor Jacomijn is iemand niet minderwaar-
dig als hij een andere huidskleur heeft. Dit heeft ze verbeeld met deze 
portretten. 
Van 27 juni tot 13 juli komen deze portretten in Haersmahiem te staan. In 
de grote conversatie ruimte, voor iedereen toegankelijk. Van 15 t/m 22 juli 
exposeert Jacomijn met deze portretten op een internationale keramiek 
Biënnale in Letland. Vanaf 28 juli tot 3 augustus zullen de portretten te zien 
zijn bij ‘Kunst in de Kerk’ in de Kruiskerk aan de Voorstraat.

Typisch Buitenpost 
in Haersmahiem

Open dag  ‘Swadde Ikker’
Biologische volkstuin de ‘Swadde Ikker’ organiseert op zaterdag 27 augus-
tus weer een open dag. Iedereen is welkom om de tuinen te bekijken en 
gerechten van de biologische groenten te proeven. Er zijn vrijwilligers aan-
wezig om de nodige informatie te geven wat precies biologisch tuinieren 
inhoudt. De open dag is onderdeel van het Brommelsfestival en de tuin 
is tussen 10.00 en 15:00 uur geopend!  U bent van harte uitgenodigd om 
langs te komen



Nieuwe Oogst Friese Borgers  2 kilo   € 5,=

Hollandse aardbeien   2 bakjes  € 3,50

Wilde Perzik   5 st voor  € 1,50

Kerkstraat 24    Tel. 0511 540004     Volg ons ook op facebook

Erkend installatiebedrijf voor:

• gas, water en sanitair • databekabeling

• zink- en dakdekkerswerk • ontwerp badkamer

• electrotechniek • centrale verwarming

• ventilatie • energie-zuinige ketels

• airco • zonnepanelen

Voorstraat 25 • 9285 NN Buitenpost • Telefoon 541756
Fax 544361 • e-mail: mail@bremerinstallaties.nl
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Buitenposters
door Nelleke Kemps-Stam

Politiek is het verleggen van een steen in de rivier
Aafke Postma kreeg veel met de paplepel ingegoten

Sinds 19 mei 2011 zijn de raads-
vergaderingen live te volgen via 
het internet. Ook kunt u de verga-
deringen achteraf raadplegen. Kijk 
hiervoor rechtsonder bij ‘Laatste 
vergaderingen’. De geluidsbestan-
den die zijn opgenomen tussen 10 
januari 2008 en 16 december 2010 
kunt u vinden op achtkarspelen.
notubiz.nl. Hier kunt u de vergade-
ringen op agendapunt- en spreker-
niveau raadplegen. (Bron: www.
achtkarspelen.nl)

Tussen sop en brij
Aafke werd in 1968 in Appinge-
dam geboren. Op vierjarige leeftijd 
verhuisde ze met haar ouders en 
broertje naar Buitenpost. Al jong 
is Aafke een meisje met een ei-
gen mening. “Daarin werden wij 
al vroeg gestimuleerd door onze 
ouders. Mijn ouders waren allebei 
politiek actief. Tussen ‘sop en brij’ 
ging het altijd wel over politiek of 
onderwijs. Er werd fl ink gediscus-
sieerd bij ons aan tafel. Het was 
niet zo dat de kinderen hun  mond 
moesten houden. We werden aan-
gemoedigd om onze eigen mening 
te vormen. Mijn moeder kreeg van 
haar ouders de kans om een ver-
volgopleiding te doen. Je moest 
zelfstandig kunnen zijn en niet je 
hand ophouden bij de overheid. Zo 
zijn wij opgevoed: aan de ene kant 
een eigen mening hebben, maar 
ook zelf verantwoordelijkheid ne-
men.” De keuze voor het openbaar 
onderwijs van haar ouders is daar 
een voorbeeld van. Aafke ging in 
Leeuwarden naar het Gymnasi-
um en de Rijks Scholen Gemeen-
schap.

Vader en zoon Postma zijn amateur 
archeologen. Aafke aardt met haar 
politieke belangstelling naar haar 
moeder die wethouder was. “Als 
mensen mij in de raadszaal bezig 

zagen, zeiden ze vaak: ‘je bent net 
je moeder’. Maar ik volg wel wat 
mijn vader en broer doen. Als ik op 
vakantie ben, ga ik altijd even op 
de archeologische afdeling kijken. 
Ik vind het belangrijk om terug te 
kijken, want het bepaalt ook waar 
je vandaan komt.”

Een technisch meisje
Na de middelbare school ging Aaf-
ke naar Groningen om bouwkunde 
te gaan studeren en werd ze inge-
nieur. “Ik wilde architect worden, 
maar kwam er al na een jaar achter 
dat het niks voor mij was. Maar 
het mooie van bouwkunde is dat 
het een breed vakgebied is. Het 
is heel technisch, maar het heeft 
ook te maken met organiseren. 
Tijdens mijn studie ben ik al in Bui-
tenpost bij Steenhouwerij De Vries 
komen werken. Een dynamische, 
technische functie die te maken 
had met onder andere de verkoop, 
productie en administratie. Na een 
aantal jaren ben ik bij verschillende 
aannemers terecht gekomen in 
diverse functies die bij het aanne-
mersvak komen kijken. Daar heb 
ik gewerkt tot 2005 en daarna ben 
ik bij Woningstichting De Wieren 
in Sneek gekomen. Een jaar of vijf 
heb ik een technische functie ge-
had en ben ik teamleider geweest 
van de afdeling onderhoud en wo-
ningverbetering. 
Het mooie van de woningstichting 
is dat alles wat je doet niet alleen 
over huizen gaat, maar ook over de 
mensen die erin wonen. Van 2011 
tot 2015 vervulde ik een functie die 
meer beleidsmatig was. Op 1 janu-
ari 2015 fuseerden wij met Elkien, 
een van de grootste woningcorpo-
raties van Fryslân. In hetzelfde jaar 
werd ik beleidsadviseur bij Elkien 
en heb ik afscheid genomen van 
het technische werk. Sinds janu-
ari van dit jaar ben ik strategisch 

relatiemanager, de schakel tussen 
de corporatie enerzijds en de ge-
meenten en de huurdersorganisa-
ties anderzijds. Ik doe dus niet veel 
meer met bouwkunde.” 

Vakbondsvrouw
Zodra Aafke ging werken, werd 
ze lid van de vakbond FNV Bouw. 
“Ook dat werd er bij ons thuis met 
de paplepel ingegoten. Toen 
er in Groningen een cursus 
voor FNV vrouwen werd aan-
geboden, ging ik daar naar toe. 
Het was heel interessant en 
smaakte naar meer. Ik bezocht 
de cursussen van de FNV vrou-
wen van FNV Bouw en daar 
werd ik zo enthousiast van dat 
ik lid ben geworden van de Lan-
delijke Kerngroep Vrouwen van 
FNV Bouw. We organiseerden 
cursussen voor vrouwen en 
adviseerden het bondsbestuur 
en de bondsraad over arbeidsvoor-
waarden. De bondsraad bestond 
uit 99 mannen en één vrouw en 
wij zetten zaken op de agenda als 
kinderopvang, deeltijdbanen en va-
derschapsverlof. Op een gegeven 
moment kwam er een functie vrij 
in de bondsraad voor het bouwbe-
drijf. Met mijn komst verdubbelde 
het aantal vrouwen.”

Politiek dier
Haar voorbeelden haalt Aafke niet 
uit de vakbondswereld, maar meer 
uit de politiek en met name uit de 
Partij van de Arbeid. “Ien Dales 
bijvoorbeeld en later Anita Andrie-
sen. Voor Lutz Jacobi heb ik ook 
veel respect. Ze is altijd onderweg 
en in gesprek met burgers en be-
drijven. Ook Anita had altijd een 
luisterend oor voor mensen.”
In de politiek zijn niet zoveel vrou-
wen actief. “Als je naar onze ge-
meenteraad kijkt, zouden het er 
minimaal tien moeten zijn, maar 
het zijn er maar vijf. Dat is weinig, 
maar het vraagt ook wel veel vrije 

tijd van je. Ik kan me voorstellen 
dat je daar geen zin aan hebt als 
je een jong gezin hebt.” Aafke 
spreekt uit ervaring. Ze was van 
2003 tot en met 2011 lid van de 
Provinciale Staten in Leeuwar-
den. “Ik leverde er werktijd voor 
in. Daar stond wel een vaste ver-
goeding plus onkostenvergoeding 
tegenover. De eerste vier jaar had 

ik nog geen kind. Nadat mijn zoon 
geboren werd, pasten mijn ouders 
de eerste vier jaar op. Maar toen 
hij vier werd en naar school ging, 
koos ik bewust voor hem. Ik wilde 
ook betrokken zijn bij zijn school en 
zijn vriendjes.”

Eenmaal weer dichter bij huis, ging 
ze in 2014 toch weer de politiek 
in en werd ze vicefractievoorzitter 
en fractiesecretaris van de PvdA 
bij de gemeente Achtkarspelen. 
Aafke had verschillende zaken in 
haar portefeuille: onderwijs, jeugd, 
fi nanciën, ruimtelijke ordening en 
verkeer en vervoer. Ze moet toch 
echt wel een politiek dier zijn. “Ja, 
dat klopt”, bevestigt ze. “Mijn hart 
ligt sterk bij het onderwijs. De lief-
de voor het onderwijs is ook met 
de paplepel naar binnen gegaan 
met twee ouders die in het onder-
wijs werkten.” 

En moeder
De PvdA-fractie is de een na klein-
ste fractie in de raad. Met een frac-

tie van drie personen zitten ze nog 
wel in de coalitie. “Ik vind dat wel 
jammer. We worden nogal nega-
tief neergezet. Met name in Frys-
lân is de PvdA een heel andere 
partij dan in Den Haag of Amster-
dam. Wij vinden dat wij met onze 
sociaal-democratische punten veel 
dichter bij onze roots staan. We 
hebben het besluit teruggedraaid 

om aan het West geen ver-
lichting meer aan te brengen. 
Voor de bewoners daar was 
het heel belangrijk. Politiek 
gaat ook om het verleggen 
van een steen in de rivier, iets 
net even ombuigen zodat het 
weer goed loopt.”
Dat ze na twee jaar al weer 
opstapt uit de raad, wil Aafke 
graag toelichten. “Ik wil de tijd 
nemen om de dingen weer in 
het gareel te brengen. Het zijn 
hele drukke jaren geweest. 

Niet alleen omdat ik in de raad 
zat, maar ook omdat ik in dezelfde 
tijd ben gescheiden en een heel 
erg drukke baan heb gekregen. Ik 
wil mijn zoon de aandacht geven 
waar hij recht op heeft. De poli-
tiek vraagt heel veel van je. Daar-
naast heb je je baan, je gezin en 
een sociaal leven. Ik wil dit signaal 
ook afgeven om te laten zien dat 
raadsleden meer zijn dan mensen 
die alleen maar vergaderen. Of 
mensen op wie je kunt schelden. 
Je kunt het oneens zijn met poli-
tici, maar je moet respect hebben 
voor mensen die een besluit dur-
ven nemen. Want dat doen ze niet 
lichtvaardig.”

‘Het maakt niet uit wat je stemt’, denken veel Nederlanders. ‘Er 
wordt toch niet naar ons geluisterd’. Deze negatieve houding ver-
taalt zich terug naar de geringe belangstelling die er bestaat voor 
de gemeenteverkiezingen. Op zich is dat vreemd, want de meeste 
raadsvergaderingen zijn openbaar. Burgers kunnen daar reageren 
op zaken die op de agenda staan. Iemand die zich wel voor de poli-
tiek interesseert, is Aafke Postma. Na acht jaar zitting in de Provin-
ciale Staten en twee jaar raadslid geweest te zijn in de gemeente-
raad, neemt ze afscheid

Aafke ontvangt een afscheidscadeau van de burgemeester. (Foto: Jaap Middel.)

Aafke met PvdA-fractiegenotenTheun Nicolai en Jaap Braams tijdens haar laatste 
raadsvergadering. (eigen foto)

De volgende Binnenste Buiten Post wordt verspreid in de week 
van 29 augustus 2016.

De krant niet of te laat ontvangen? Meld het zo snel mogelijk met uw adres bij: Piet Pettinga,tel. 540014/06 12325671, e-mail: p.pet-
tinga8@chello.nl



Utferkeap! 
Alles mei stip . 

30% koarting

Modique Nijenstein 11 Buitenpost 0511-543128

JUNI AANBIEDING

10 aardbeienplanten naar 
keuze voor € 11,00

Er is keuze tussen 11 soorten prachtige 
aardbeienplanten in de Verkooptuin. Bij de 
planten vindt u informatie over de soorten. 
Aardbeien kunnen in de volle grond, maar 
ook prima in potten en hanging baskets. 
Verzorging hebben ze niet nodig, geef ze 

alleen regelmatig wat water.

Schoolstraat 29b, Buitenpost
Telnr. 541253,  www.dekruidhof.nl
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Vr i jwi l l iger
door Alice Schaafsma

Zwemmen met gehandicapten
Vrijwilligers die met hoofd, handen en vooral hun hart werken

Joukje, Geale,Jos, Johannes en Gerda: bestuur/vrijwilligers 
bij het zwemmen voor gehandicapten. Iedere week wordt er 
op dinsdagavond gezwommen door kinderen met een handi-
cap. Dit wordt georganiseerd door de Stichting Revalidatie en 
Recreatie Zwemmen voor Gehandicapten in Achtkarspelen 
en omgeving. Daarnaast is er van acht uur tot half negen re-
validatiezwemmen voor volwassenen. Dit alles vindt plaats 
onder begeleiding van een badmeester-juffrouw, een fysio-
therapeute  en niet in de laatste plaats een groep enthousi-
aste  vrijwilligers. De kinderen krijgen extra aandacht van de 
vrijwilligers en de begeleiding is vaak een op één of in kleine 
groepjes. Ook voor de volwassenen is er, indien nodig,  hulp 
beschikbaar van een vrijwilliger. Voor de kinderen is zwem-
men een fijne sport. De meeste kinderen met een handicap 
kunnen leren zwemmen. In het water voel je je licht en meer 
ontspannen. Naast het behalen van diploma’s kunnen de kin-
deren ook recreatief zwemmen. Bij het zwemmen met de 
kinderen wordt de aanpak afgestemd op het nivo  en het leer-
vermogen van het kind. Er wordt altijd geprobeerd  naar het 
meest haalbare resultaat te streven en de zelfredzaamheid 
van deze kinderen in het water wordt door de vrijwilligers als 
heel belangrijk genoemd.

Ik heb Joukje Wolthuizen benaderd voor het interview en 
Joukje  stelt voor om bij het interview  meer vrijwilligers te 
betrekken. Zo gezegd zo gedaan, ik ontmoet er het bijna vol-
tallige bestuur  van de Stichting. Allemaal betrokken vrijwilli-
gers met een speciale antenne voor kinderen met een handi-
cap. Johannes  Dijkstra zit sinds kort in het bestuur en geeft al  
jarenlang  les aan de kinderen. Johannes: Ik heb zelf twee kin-
deren met een handicap en zo ben ik  er ingerold.Ook Joukje 
Wolthuizen is al 22 jaar vrijwilliger. Joukje: ik ben van beroep 
fysiotherapeute en om die reden   ben ik gevraagd om hier  
als fysiotherapeute/vrijwilliger te gaan werken. Joukje geeft 
aan vooral vrijwilliger te zijn. Gerda van Oosten houdt van 
zwemmen en is sinds 1995 vrijwilliger.Gerda: Je moet kinde-
ren leuk vinden. Elk kind heeft een rugzakje: kinderen die van-
wege een beperking een steun in de rug kunnen gebruiken 
en die in het reguliere onderwijs niet terecht kunnen, kunnen 
hier komen.” Met extra hulp kunnen deze kinderen zich in het 
water redden en in veel gevallen één of meerdere zwem-
diploma’s halen. Jos van Zomeren zwemt al 18 jaar met de 
jongens en meisjes. Hij geeft zwemles en snorkelen. Jos: Ik 
ben voorzitter van het bestuur en heb vroeger als vrijwilliger 
les gegeven aan kinderen van 11- 20 jaar die aan tafeltennis 
deden , ik was 17 jaar toen ik als vrijwilliger begon. Geale Rijp-
stra, ook bestuurslid,vanaf 1987, de man van de penningen,  
zwemt zelf in het tweede half uur, het revalidatiezwemmen. 
Geale:  Ik ben daarmee begonnen nadat ik twee keer aan 
mijn rug ben geopereerd”. Het revalidatiezwemmen is voor 
volwassenen  die een chronische beperking hebben.Johan-
nes: Ik heb destrijds in de ouderraad van “De Wingerd”te 
Damwoude gezeten. Via die weg kwamen kinderen hier in de 
Kûpe om te leren zwemmen. met behulp van een aangepas-
te leermethode  worden één of meerdere zwemdiploma’s 

behaald.Johannes: het is 
niet erg als ze hier langer 
over hun diploma doen. 
Het is ook mogelijk om 
een aangepast maar wel 
erkend diploma te krijgen. 
Johannes zit nu niet meer 
in de ouderraad  en vindt 
het jammer dat op enkele 
leerkrachtenna, die wel 
initiatief tonen , er vanuit 
de directie weinig respons 
komt. Johannes: Ik pro-
beer nu op een andere ma-
nier het contact te blijven 
onderhouden want ik wil 
de ouders niet aan hun lot 
overlaten”.  Het bestuur wil 
het zwemmen met gehan-
dicapte kinderen via voor-
lichting, flyers en folders 
onder de aandacht blijven brengen! In tegenstelling tot Jos 
die met groepjes kinderen werkt is de overige begeleiding 
veel al één op één. 

Op dit moment krijgen 17 kinderen intensieve begeleiding, 
en zoals de vrijwilligers erover vertellen merk ik dat ik met 
toegewijde mensen heb te maken. Vrijwilligers die bovenal 
geduldig moeten zijn, die veiligheid aan een kind kunnen bie-
den die de eerste keer meer of minder angst voor het water 
heeft.  Jellie:  sommige kinderen zijn bang voor water en dat 
moeten ze eerst overwinnen. Als vrijwilliger moet je zelf rus-
tig blijven en veel geduld hebben. Jellie geeft een voorbeeld 
van een jongen die  met behulp van een gietertje  langza-
merhand vertrouwd raakte  met water en al spelenderwijs  
zijn angst leerde  overwinnen en nu springt hij in het diepe! 
Is een diploma fijn om te halen, nog belangrijker is  dat de 
kinderen kunnen blijven drijven en in noodsituaties aan de 
kant kunnen komen. Dat de begeleiding van vrijwilligers hier 
van groot belang is staat buiten kijf en  dat is voor de ouders 
een hele geruststelling: De kinderen krijgen hier de aandacht 
en de  uitdaging die ze nodig hebben!De zoon van Johannes 
bijvoorbeeld is niet in staat een zwemdiploma te halen maar 
komt elke week mee. Hij is niet bang en vindt het heerlijk 
om in het water te zijn. Hij heeft geleerd zich terug te draaien 
op de rug als hij op zijnbuik komt te liggen en daar doen alle 
vrijwilligers het voor: de kinderen vertrouwd maken met wa-
ter, vaardigheden bijbrengen om uit het water te komen en 
de kinderen begeleiden die een zwemdiploma kunnen halen. 

Een badjuffrouw-meester is altijd aanwezig op de dinsdag-
avond, zij doen actief mee. De vrijwilligers kunnen altijd een 
beroep op hen doen.  Een viertal meisjes zo vertelt Joukje 
hebben hun diploma’s op zak maar blijven komen, er heeft 
zich een vriendinnenclubje gevormd. Ze bedenken voor zich-

zelf opdrachten die ze in het water uitvoeren en ook buiten 
het zwembad zien de vier meisjes elkaar regelmatig. De re-
validatiezwemmers kunnen ook een beroep doen op de vrij-
willigers bijvoorbeeld ondersteuning bij het uit bad komen. 
Ook mogen zij iemand meenemen ter ondersteuning. Deze 
‘vrijwilliger’hoeft geen intree te betalen en mag meezwem-
men. Belangstellenden zoals ouders van kinderen met een 
handicap mogen vrijblijvend twee keer komen om te ervaren 
of het aansluit bij hun behoeften en/of wensen, dit geldt ook 
voor mensen die revaliderend willen gaan zwemmen.  Het 
bestuur huurt op dinsdagavond tot half negen de Kûpe en 
ontvangt les geld van de ouders en een subsidie van de ge-
meente. Het bestuur is blij met  elke gift en/of donatie van be-
woners van Achtkarspelen die het zwemmen voor kinderen 
met een handicap een warm hart toedragen. 

Voor de kinderen wordt  in de decembermaand een Sin-
terklaasfeest georganiseerd , de  Pieten maken het feest 
compleet en delen kadootjes uit aan de kinderen,  een mooi 
feest!. Ook is er voor de grote vakantie een broertjes-en zus-
jesavond, een bonte avond waar verkleed wordt gezwom-
men Met uitzondering van de grote vakantie en de kerstva-
kantie wordt er het hele jaar gezwommen. Wanneer meer 
kinderen zich mochten aanmelden dan  kan, zo is de ervaring,  
een beroep op de ouders worden gedaan om vrijwilliger te 
worden. Het bestuur is  bezig het zwemmen met kinderen en 
het revaliderend zwemmen erna  weer meer onder de aan-
dacht te brengen .Johannes: “Het blijft ons streven dat  nog 
meer kinderen en volwassenen hier kunnen profiteren van 
een half uur zwemmen in een extra verwarmd bad”. En hier 
wil ik graag aan toevoegen:  met vrijwilligers die met hoofd, 
handen en vooral hun hart werken!!

Thee

Waarom kost het ene kopje thee 
2 ,5 cent en het andere € 3 ,40?
Er zijn eindeloos veel soor ten 
thee te koop. En de prijzen ver-
schillen enorm. Is een dure thee 
echt lekkerder? Waar is de tijd 
gebleven dat het zet ten van een 
potje thee was omgeven door 
r ituelen? Nog altijd dr inken 
we in Nederland gemiddeld 80 
liter thee per persoon. Maar er 
zijn niet meer zoveel mensen 
die het water t wee minuten 
laten koken, wat losse thee in 
een voor ver warmde theepot 
strooien, het gekookte water 
langzaam opgieten, dan wach-
ten tot de thee is getrokken 
en in dun-wandige theekopjes 
geschonken kan worden. Nee, 
nu gieten we het water in een 
beker over een zakje ‘ theegr uis’. 
Hup, even het zakje op en neer 
en klaar is Kees. 

Toegevoegde smaak helpt
Goedkope thee vinden we on-
der meer bij Aldi. Een doosje 
Earl Grey met 20 zakjes van 4 
gram, die samen goed zijn voor 
40 kopjes, kost 99 eurocent. 
Omgerekend is dat 2 ,5 cent per 
kopje. Hoe kunnen ze het er voor 
plukken, zou je zeggen. Toch 
zijn grote merken als Pickwick 
of Lipton niet veel duurder. 
Een kopje thee is en blijf t een 
centenkwestie. Maar of het nu 
gefermenteerde z war te thee 
is , pure groene thee, biothee of 
rooibos, veel smaak zit er niet 
aan. Aroma’s van vr uchten, 
vanille, mint of karamel geven 
de smaak daarom vaak een 
zetje. In Japan en China weten 
ze dat de thee ‘ tot leven moet 
komen’. Dat kan alleen met los-
se thee, die je voorzichtig moet 
opschenken, zodat de blaadjes 
verschillende smaak sensaties 
kunnen afgeven.

Een betaalbare allerbeste
Over de ontdekking van thee, 
zo’n 5000 jaar geleden, doen 
vele verhalen de ronde. In één 
er van vielen bij toeval een paar 
blaadjes van de toen nog on-
bekende theestr uik Da Hong 
Poa in een kom warm water. De 

Chinese keizer Sjen Nung dronk 
er van en hij genoot zo van het 
brouwsel dat hij het bij alle 
mensen in zijn land aanprees. 
En dat waren er ook toen al 
heel veel .  Alleen al vanwege die 
legende is het aanlokkelijk om 
deze thee, een donkere oolong 
met een licht zoete nasmaak , 
te verkiezen boven een zakje 
theegr uis. Helaas wordt de al-
lerbeste Da Hong Poa geplukt in 
het Chinese Wuyi-gebergte, op 
bijna onbereikbare hoge rotsen 
waarop nog maar zes van die 
str uiken groeien. Daarom kost 
een kilo van die legendarische 
thee maar liefst € 2 . 250,- euro. 
Dat is zo’n € 3 ,40 per kopje. Ge-
lukkig zijn er in China ook op 
minder gevaarlijke terreinen 
nog str uiken te vinden waar-
van de Da Hong Poa geplukt 
kan worden. Die thee is ook in 
Nederland te koop. Onder ande-
re bij webwinkel
w w w.theevansander.nl, waar 
je voor 100 gram € 17,50 betaalt. 
Geadviseerd wordt om 1,5 gram 
per kopje te gebr uiken. De pr ijs 
is dan iets meer dan 26 eurocent 
per kopje. En dat voor de cham-
pagne onder de thee. 

Brimzen 
praat

Deelnemers en vrijwilligers in zwembad de Kûpe (foto: Hielke Boorsma)

De foto’s

Aan de Scheltingastraat wordt met groot materiaal het dak gerenoveerd. 
(foto: Hielke Boorsma)

Deze machine wordt door de gemeente gebruikt om met heet water onkruid te bestrij-
den. (foto: Hielke Boorsma)





D e  B i n n e n s t e  B u i t e n  P o s t       pag ina 9

Deze keer een interview met 
maar liefst vier enthousiaste mu-
zikanten tegelijk, de leden van 
de band Outpost. (Keep on roc-
kin’ in the free world! Nummers 
zijn doordrenkt met invloed uit 
de beste classic rocksongs van 
Led Zeppelin tot Foo Fighters, 
van Jimi Hendrix tot The White 
Stripes. Stevige rock is de stan-
daard van deze band. Bron: Fa-
cebook) De naam Outpost is een 
vertaling van Buitenpost, een 
leuk ding om te weten. Deze 
band bestaat uit: Marc Rosema 
(oprichter van de band) drums, 
Michel Krol zang en basgitaar, 
slaggitaar Patrick Drost en lead- 
en sologitaar Verry Brouwer. In 
deze samenstelling bestaat Out-
post nu zo’n 2 ½ jaar. Een zanger 

of zangeres erbij zou nog een leuke aanvulling zijn maar die moet wel bij 
de band en bij het repertoire passen en dat is tot nu toe makkelijker ge-
zegd dan gevonden. Tijdens de optredens worden ze ook nog vergezeld 
door geluidsman Pieter Messchendorp. Vooral voor de zang is dat belang-
rijk omdat de zang gauw wordt overstemd en, zegt Michel, als je jezelf niet 
hoort zingen zing je snel vals. Want wanneer er in een tent gespeeld wordt 
moet het geluid, dus ook vooral het geluid van de zang, goed geregeld 
worden. Naast elke maandagavond oefenen en repeteren in de popbun-
ker van It Koartling (drumstel en versterkers staan klaar. Dus niet eerst 
opbouwen maar meteen spelen) wordt er ook opgetreden. Meest in de 
Noordelijke provincies, voornamelijk Groningen en Friesland. Bijvoorbeeld 
in Warffum (op Roakeldais), Baflo, Buitenpost (o.a. It Koartling). Heel leuk 
om te horen vond ikzelf dat de mannen een compliment kregen over de 
geluidssterkte in een kroegje in Baflo. De mensen aan de bar konden ook 
nog gewoon met elkaar praten. 

Op 25 juni deed Outpost mee aan de Sound Battles in Buitenpost! 4 bands 
streden tegen elkaar om de harten van het publiek voor zich te winnen. 
Het publiek mocht stemmen voor zijn of haar favoriete band van de avond. 
Vrijdag 1 juli a.s. staat er een optreden gepland in ‘t Twaspan in Buitenpost. 
En op 20 augustus a.s. speelt Outpost op het Wâldpyktreffen/Wâldpyk-
motortreffen in Augsbuurt. Er wordt verder gespeeld in kleine kroegjes, in 
tenten en op kleine festivals. 
Wat speelt de band zoal: rock en classic rock uit de jaren ’60, ’70 en de wat 
steviger rock uit de jaren ’80 en ’90. Ze spelen bijvoorbeeld nummers van, 
in willekeurige volgorde, Neil Young, Steppenwolf, Led Zeppelin, Queen en 
The Eagles en dan niet de bekendste nummers, niet de nummers die 1 
gestaan hebben, maar de wat minder bekende. Ook schrijven de mannen 
zelf nummers. Bijvoorbeeld voor het dit jaar voor de dertigste keer georga-
niseerde Friesland Pop, de Kleine Prijs van Fryslân. Al jaren had de Kleine 
Prijs hetzelfde belangrijke doel voor ogen: het creëren van optreedmoge-

lijkheden voor beginnende Friese popartiesten. In de afgelopen jaren ken-
de de Kleine Prijs landelijk doorgebroken winnaars als Mr. Wallace, Daily 
Bread, Sväva, The Homesick en meest recent Abdomen. Hoewel de naam 
anders doet vermoeden, is het winnen van deze prijs een grote stap in de 
muzikale carrière van beginnende, lokale bands. Outpost deed mee aan 
de voorronde in Buitenpost. Verder deden mee Blue Senses, De Rechts-
zaak, Sanctuary en Bad End. Outpost had vier eigen nummers geschre-
ven voor dit optreden. Maar werden uiteindelijk gediskwalificeerd omdat 
ze, na deze nummers, 5 minuten te lang nummers van andere artiesten 
speelden. Omrop Fryslân wilde hen nog interviewen na deze sessie maar, 
heel begrijpelijk, daar hadden de mannen geen zin meer in. 

Een vraag waarop we graag antwoord krijgen is de vraag, hoe lang hebben 
jullie gestudeerd, wat voor lessen genomen? Verry heeft helemaal geen 
les gehad, heeft het zichzelf aangeleerd (raakte geïnspireerd door de Xbox, 
hij speelde Gitar Hero) en is volgens de andere mannen qua techniek de 
beste. Hij speelt “gewoon” op gehoor, zegt zelf dat hij geen noot kan le-
zen. Ook kan hij geweldig improviseren en speelt de solo’s. Patrick wilde 
graag gitaar spelen, of drums, of trompet, maar bij hen thuis stond een 
orgel en zijn ouders maakten met hem de afspraak dat, wanneer hij orgel 
les zou nemen en het basis diploma gehaald had, hij een elektrische gitaar 
zou krijgen. En zo gebeurde het, hij haalde zo snel mogelijk het diploma, 
kreeg een prachtige gitaar en gitaarles van Wander van Duin. Na een aan-
tal jaren is hij daar mee gestopt maar een jaar of drie geleden weer begon-
nen. Michel wilde graag pianospelen, dat kwam er niet van maar hij mocht 
later wel op keyboard les, alleen had hij er toen al niet zoveel zin meer in. 
Hij was in die tijd een grote fan van Elton John. Vooral het nummer “Niki-
ta” was favoriet. Toen hij een jaar of 18 was begon hij met gitaarspelen. 
Marc drumt vanaf zijn 9e jaar, heeft een week of drie les gehad en zichzelf 
het drummen verder aangeleerd. Op de basisschool heeft hij ook nog een 
tijdje gitaarles gehad. En nu spelen ze samen alsof ze het altijd zo gedaan 
hebben. Na het beëindigen van het interview moest er natuurlijk nog ver-
der gespeeld worden, een “privéconcert” voor de schrijfster dezes. Kin 
wol weris!

Inspirat ie
door Karin van IJsseldijk

De rock coverband Outpost 
We maken muziek maar vooral heel veel plezier!

Verhaaltjes
Alida Elsenga - partner, moeder 
en werkt met verstandelijk be-
perkten - deelt haar verhaaltjes uit 
het dagelijks leven.

Worteltjes 
maar dan anders…
Ik mag met een bewoner van de 
woonvorm waar ik werk naar de 
tandarts. Hij is al de hele dag flink 
zenuwachtig. Mooi op tijd gaan 
we die kant op. Op mijn vraag of 
ik mee de spreekkamer in moet 
knikt hij bevestigend. Eenmaal op 
de stoel is het mij duidelijk dat hij 
mij dichtbij zich wil, op een stoel 
vlak naast hem en hij grijpt mijn 
hand. Tegen hem zeg ik: “ Knijp 
maar zo hard als je wilt.” Daar de 
1-ste, 2-de en 3-de verdovings-
spuit. Mijn hand is bijna verbrijzeld 
maar ik geef geen krimp! De tand-
arts gaat hardhandig aan de slag 
en dat kan ook want de bewoner 
voelt toch niets meer. Er wordt 
flink geboord, gevolgd door twee 
vullingen dan wordt er gewrikt, 
gewroet en getrokken. “Zo! Hier 
de kies die een flinke ontsteking 
veroorzaakt!” zegt de tandarts 
en trots laat hij hem aan me zien, 
nu nog even een verstandskies… 
Tussendoor zeg ik vol afgrijzen: 
“Wat een prachtige baan heeft u 
toch!” De ietwat serieuze man be-
gint hardop te lachen en roept: “Ja, 
ja…worteltjes rooien is mijn dage-
lijks werk.” Bij thuiskomst bedankt 
de bewoner me voor mijn support 
en hij hoopt dat het bezoek aan de 
tandarts niet teveel van mijn tijd 
heeft gekost. “Ach joh” zeg ik te-
gen hem “mijn tijd is niet zo kost-
baar, die van de tandarts wel!” Hij 
begrijpt de grap en ik bedenk me 
dat ik mijn baan veel leuker vindt 
dan die van de tandarts!Vanaf links: Michel, Verry, Marc en Patrick (eigen foto)

Heeft u zich wel eens af-
gevraagd wat een uitvaart 
kost en waarom u lid zou 
moeten worden of blijven 
van onze lokale uitvaart-
vereniging? Als bode/uit-
vaartleider van Uitvaart-
vereniging Buitenpost 
krijg ik soms deze vraag 
Na een overlijden moet er 
in korte tijd veel geregeld 
worden. Samen met de 
uitvaartvereniging zorg ik 
ervoor dat een uitvaart 
op een respectvolle wijze 
wordt uitgevoerd, over-
eenkomstig de wensen 
van de nabestaanden. 
Voor nabestaanden vaak 
een troostrijke gedachte, 
dat de zorgen van uitvoe-
ring rond de uitvaart weg-
genomen worden.
Het gaat bij de vereniging 
om betrokkenheid en 
voor u klaar staan, zoals een verzorgster die 
eventueel samen met de nabestaanden de 
laatste zorg uitvoert en een team van dragers 
en medewerkers uit eigen dorp die onder-
steuning geven voor en tijdens een uitvaart. 
Uitvaartvereniging Buitenpost heeft geen 
winstoogmerk en brengt daarom niet meer in 
rekening dan nodig is. 
Voor een relatief laag bedrag per jaar (vanaf 18 
jaar betaald u € 15,- per jaar). Uw kinderen zijn 
tot 18 jaar gratis meeverzekert. U ontvangt de 
ledenkorting van € 750,- op de uitvaart. 

Ook als u niet lid bent kunt u bij overlijden een 
beroep op ons doen. 

Nieuwsgierig? Ik verwijs u ook graag naar de 
website:
www.uitvaartverenigingbuitenpost.nl.
Daar vindt u aanvullende informatie, zoals wat 
u moet doen in geval van een overlijden. En 
niet vergeten: een aanmeldingsformulier!

Waarom zou u lid worden, of blijven van onze 
lokale uitvaartvereniging?

Boven vanaf links: Gooi Nicolai, Pyt Kuipers, Jolanda Dam, Ruurd Brinkman, 
Allard Renkema. Beneden vanaf links: Alex Bannink, Alfred Stiksma, Kees-Jan 
Kempenaar. eigen foto)

De bewoners aan de oostkant 
van Buitenpost missen de be-
drijvigheid rondom de plaats 
waar Autoland van den Brug 
aan de Voorstraat was geves-
tigd. Toch mist werkplaatschef 
Jan Land zijn oude werkplek 
niet. 
“Vloerverwarming, veel dag-
licht, geluidswerende pla-
ten aan het plafond en de 
modernste apparatuur¨, zijn 
een paar van zijn enthousias-
te opmerkingen tijdens een 
rondleiding door de nieuwe 
werkplaats naast de rondweg 
Zuid. Dat aan alles is gedacht tijdens de 
nieuwbouw bijna twee jaar geleden, be-
wijst o.a. een opslag van ruim 150 set-
jes winterbanden. Deze worden boven 
voor de klant bewaard en d.m.v. een lift 
tot bij de auto gebracht. 
Het gebouw straalt in z´n eenvoud een 
gemoedelijke sfeer uit en dat is precies 
hetgeenvestigingsmanager Hans Hiem-
stra voor ogen staat : “We zijn een 
laagdrempelige dorpsgarage, waar de 
klant geen nummer is.Persoonlijk con-
tact en flexibiliteit staan bij ons hoog in 
het vaandel.” Uw verslaggever heeft dat 
gemerkt tijdens het bezoek;van iedere 
medewerker een groet en de koffie 
werd geserveerd in een kopje (!). 
Bij Autoland van den Brug kunt u na-

tuurlijk terecht voor Volkswagen (Be-
drijfswagens), maar wist u ook dat het 
autobedrijf  de Friese dealer is van Audi, 
SKODA en SEAT?Overigens is elk auto-
merk welkom bij Van den Brug; de werk-
plaats is maandag tot en met vrijdag 
geopend van 8.00 – 17.00uur, net als 
het onderdelenmagazijn. De showroom 
is op werkdagen geopend van 9.00 tot 
18.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 
17.00 uur. Vrijdags is er bovendien koop-
avond tot 21.00 uur. 
Wilt u meer informatie of een afspraak 
maken? Loop dan gerust binnen bij Van 
den Brug aan Ried 16 te Buitenpost of 
bel tel.nr.0511-541330.

Bedr i jv igheid
door Piet Pettinga

Autoland
Van den Brug

In de werkplaats (eigen foto)





43 jaar en 5 maanden floot onze 
dorpsgenoot Henk Woudstra vol-
leybalwedstrijden op het hoogste 
niveau. Maar aan alle goede dingen 
komt een einde, zo ook voor Henk, 
hij nam in november 2014 afscheid.  
Naast de NOS (zowel TV als radio), 
landelijke en regionale dagbladen, 
besteedde Sportkoppen van de 
Binnenste Buiten Post er eveneens 
aandacht aan. Wat minder bekend 
is dat Henk ook scheidsrechter 
is bij footvolley-wedstrijden. Een 
nieuwe, onbekende sport. Toch 
timmert deze sport behoorlijk aan 

de weg. Zo is het 
een demonstra-
tiesport tijdens de 
Olympische Spelen 
2016, die dit jaar 
in augustus in Rio 
de Janeiro (Brazi-
lië) worden gehou-
den. Dit houdt in, 
na goedkering, dat 
het over vier jaar 
in Tokio, bij de vol-
gende Spelen een 
Olympische sport 
is. De beroemde 
Braziliaanse ex-voet-
baller Romario heeft  
deze oorspronkelijk 
Braziliaanse sport 
aanbevolen bij het 
Olympisch comi-
té en omdat men 
graag nieuwe, aan-
trekkelijke sporten 
erbij wil hebben, 
lukte het. Footvol-
ley is spectaculair 
om naar te kijken. 

Het is een atletische, dynamische 
en zelfs acrobatische sport, waar-
bij de toppers in staat zijn om zelfs 
met hun voeten te smashen en te 
blokkeren. In vakjargon heet het: 
PETACCHI. Dat op een nethoogte 
van 2.20 m.  Voor nieuwsgierigen 
onder u, kijk eens onder footvolley 
youtube bv.: https://www.youtu-
be.com/watch?v=Bs1w80JYDcY   
werd dus hoog tijd, dat er ook een 
Europees Footvolley Kampioen-
schap werd georganiseerd en dit 
gebeurde dan  ook van 2 tot 5 juni 

in Schwäbisch Gmünd, Duitsland. 
Het eerste officiële Europese Foot-
volley kampioenschap is daarmee 
een feit. Het volgende, het twee-
de Europees Footvolley Champi-
onship zal het volgend jaar in Por-
tugal worden gehouden.
 Henk fluit vanaf 2009 footvolley 
wedstrijden, zowel nationaal als 
internationaal. Hij werd daarom 
door de  Nederlandse Footvolley 
Bond gevraagd en uitgezonden om 
daar namens ons land als scheids-
rechter deel te nemen. Namens 
Nederland zit Erik Drenth als lid 
in de EFVL (European Footvolley 
League). In het dagelijks leven is 
hij sportdocent aan het Lauwers-
college, te Kollum. Tevens is Erik 
een begenadigd footvolley-speler, 
die zijn sporen meer dan verdiend 
heeft.
Het had echter weinig gescheeld of 
het kampioenschap werd afgelast 
in verband met het aanhoudende 
noodweer in Zuid Duitsland. Toen 
Henk en zijn vrouw Astrid in Schwä-
bisch Gmünd aankwamen heerste 
er een rouwstemming. Een brand-
weerman van 39 jr. was omgeko-
men toen hij iemand probeerde te 
redden. Hij liet vrouw en drie jonge 
kinderen na. Overal in de stad wa-
ren de sporen van het noodweer 
nog zichtbaar. Uit respect werd het 
gehele toernooi rouwbanden ge-
dragen. Gelukkig viel het weer tij-
dens de meeste wedstrijden mee. 
Voor regen worden de wedstrijden 
niet gestaakt, alleen bij onweer en 
zware regenval.  Henk floot in to-
taal 13 wedstrijden waaronder de 

“kleine finale” oftewel de derde en 
vierde plaats. De finale zat er niet 
in, daar het een gewoonterecht is, 
dat als het organiserende land niet 
in de finale staat de scheidsrech-
ter(s) van het organiserend land de 
finale leiden.
Frankrijk versloeg Portugal in de 
finale, Spanje werd derde en Ita-
lië vierde.  Deelnemende landen 
waren: Duitsland, Nederland, Oos-
tenrijk, België, Zwitserland, Italië, 
Spanje, Engeland, Portugal en 
Noorwegen.

Zo’n kleine veertien dagen geleden 
werd Henk gevraagd zijn cv op te 
sturen naar het Olympisch comité, 
afdeling Footvolley zaken. Stiekem 
hoopt hij nu op uitzending naar de 
Olympische Spelen deze zomer in 
Rio de Janeiro.  Mocht dat gebeu-
ren, dan zal dat helemaal de kers 
op de taart zijn, aldus Henk Woud-
stra. Een performance te Graz in 
Oostenrijk staat alweer op de rol.
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Dit jaar wordt de Swaddekuier ge-
houden op 2 juli. Het bestuur heeft 
het er maar druk mee. De kuier-
tocht zal dit jaar de gemeente Kollu-
merland met een bezoek  vereren. 
Routeplanner Willem Kroodsma 
heeft een mooi traject uitgezet en 
nu maar hopen dat het mooi weer 
mag worden. Niet zo heet als vo-
rig jaar toen het bestuur het niet 
aandurfde om de wandelaars in de 
extreme hitte op pad te sturen. De 
kuiertocht werd toen noodgedwon-
gen naar september verplaatst, 
maar ook dat was geen succes. Er 
trokken toen regenbuien over Bui-
tenpost en omgeving.

Hoe begon het allemaal in 2008? 
Het IJstijdenmuseum kwam fi-
nancieel niet helemaal rond. Twee 
bestuursleden Jan Kloosterman en 
Jan Huizenga kwamen toen op het 
idee een tweedaagse wandeltocht 
te organiseren vanuit het muse-
um. Het landelijke imago moest 
hoog worden gehouden, vandaar 
dat men als naam koos voor het 
riviertje dat ten noorden van Bui-

tenpost stroomt: de Swadde.  “ 
Het moest een succes worden”, 
vertelt Jan Kloosterman. “Onder-
weg muziekbandjes, een hapje en 
een drankje en dat allemaal in de 
omgeving van landelijk Buitenpost. 
Wij vroegen een ervaren wande-
laar Willem Kroodsma om routes 
uit te zetten voor de verschillende 
afstanden van 40, 20 en 10 kilo-
meter. Willem deed dat graag en 
dat doet hij nog steeds ieder jaar. 
En het werd een succes.  Bij het 
IJstijdenmuseum hadden we een 
tekort van pakweg  € 1000,--; dank-
zij de wandeltocht werd het tekort 
omgezet in een overschot. Het ver-
oorzaakte een ander probleem, het 
museum  dreigde de ANBIstatus  
te verliezen. Dat kon dus niet en 
daarna werd de wandeltocht ‘afge-
stoten’ en werd  de stichting Swad-
dekuier een feit. “ De start en finish 
werden toen ook verplaatst naar de 
sportzaal aan de Parklaan.

De nieuwe stichting kreeg ook een  
bestuur, waarvan Jan Kloosterman 
de eerste vijf jaar voorzitter was. 

Twee van de huidige bestuursle-
den Willem Kroodsma en Maaike 
Veenstra  maakten er toen ook al 
deel van uit. Jan Kloosterman prijst 
de Buitenposter bedrijven, bij wie 
de bestuursleden nooit tevergeefs 
aankloppen om te vragen of ze 
de tocht willen sponsoren, de ge-
meentes die zonder uitzondering 
hun medewerking verlenen en de 
vele Buitenposters die ieder jaar 
klaar staan om als vrijwilliger de 
Swaddekuier te  helpen, het Staats-
bosbeheer en andere organisaties, 
die medewerking verlenen wan-
neer wandelaars door hun natuur-
gebieden lopen. En de boeren niet 
te vergeten, ook zij verlenen me-
dewerking wanneer zij gevraagd 
worden of er wandelaars over hun 
weilanden mogen lopen. Jan Kloos-
terman vertelt dat de stichting van 
het Iepen Mienskipfûns van de pro-
vincie Fryslân een subsidiebedrag 
van€ 3000,-- heeft toegezegd. Dit 
bedrag zal worden gebruikt voor 
het bouwen van een nieuwe websi-
te, die aan de eisen van de huidige 
tijd voldoet.

Op de vraag waarom de Swadde-
kuier een paar jaar geleden van een 
tweedaagse naar een ééndaag-
se tocht overging antwoordt Jan 
dat het met onderbezetting in het 
bestuur te maken had. “Vorig jaar 
kwamen ze bij mij of ik niet op-
nieuw voorzitter wilde worden. Nu 
ben ik een echte verenigingsman 
en ik hou ervan om met mensen 
om te gaan, dus ja, ik accepteerde. 
Eén van mijn ‘problemen’ is dat ik 
overal in zit.”aldus Jan.  Anno 2016 
is er niet langer sprake van onder-
bezetting. Het bestuur bestaat 
nu uit: Jan Frans Kloosterman als 
voorzitter, Hester van der Meer 
is penningmeester, Marijke Bran-

der secretaris, Willem Kroodsma 
planner, Maaike Veenstra is verant-
woordelijk voor de catering, Diana 
Akse doet start en finish, Jappie 
Wiersma maakt sinds kort  deel 
uit van het bestuur als algemeen 
adjunct.  

Is Jan Kloosterman  een echte be-
stuurder, Willem Kroodsma daar-
entegen is een echte doener. De 
BinnensteBuitenpost bezocht hem 
in zijn woonboerderij in Oudwou-
de. “Als wandelaar in dit deel van 
Fryslân heb ik zo veel ervaring dat 
ik de routes uitzet zonder GPS toe-
stel. Sterker nog, ik bezit zelfs niet 
zo’n apparaat.”, vertelt Willem. “Er 
zijn genoeg wandelaars die wel 
een GPS apparaat hebben en ik 
hoor na afloop nooit klachten dat 
het te ver of te kort is geweest. Er 
zit hooguit een speling in van één 
of twee kilometer. Dat is normaal, 
want om de afstand exact op 40 
kilometer te krijgen is bijna onmo-
gelijk.”  Willem zet altijd eerst de 40 
kilometer uit en voorziet deze van 
een paar stempelposten en rust-

punten. Heeft hij de 40 kilometer 
voor elkaar gekregen, dan is het 
niet moeilijk meer om de 20 en de 
10 ook uit te zetten. Willem heeft 
assistentie van Fokke Veenstra, de 
zoon van Maaike. Hij zet de pijlen 
uit en haalt ze later weer op. Ook 
is hij handig met de computer. 
“Praktisch alle boeren geven toe-
stemming dat er over hun land mag 
worden gelopen, wanneer ik daar 
om vraag.”vertelt Willem. “Een-
maal kreeg ik geen toestemming 
en daar had ik niet op gerekend. Ik 
had de hele route al klaar. Het was 
kortdag en toen moest ik alles nog 
omgooien. Dit jaar was het geen 
enkel probleem. Alle boeren gaven 
hun toestemming. En weet jij wel 
dat deze Swaddekuier door één 
van de mooiste gebieden van Euro-
pa loopt?  Het Nationaal Landschap 
Noardlike Fryske Wâlden.” 

Spor tkoppen
door Bote de Haan

Swaddekuier: wandeltocht door 
de Noardlike Fryske Wâlden

Iedereen weet dat bewegen gezond is voor lichaam en geest. Er 
zijn veel manieren van bewegen; fietsen, zwemmen, voetballen, 
hardlopen of gewoon wandelen. Regelmatig kom je mensen tegen 
in de omgeving van ons dorp, een rugzak met zich meezeulend, 
die wandelen voor hun plezier. Ieder weekend is er wel ergens een 
wandeltocht. Kortom wandelen wordt steeds populairder. Een 
wereldberoemde tocht is de Nijmeegse Vierdaagse, dit jaar extra 
speciaal want het wordt voor de honderdste keer georganiseerd. In 
Fryslan kun je ieder jaar in de week van Hemelvaartsdag  de elf ste-
den bewandelen en na afloop  een kruisje ontvangen. Aan de Slach-
temarathon op 4 juni schijnen ongeveer 50 Buitenposters deel te 
hebben genomen, maar deze tocht wordt slechts één maal inde 
vier jaar gehouden en is daarom extra speciaal. Overal in ons land 
vinden avondvierdaagsen plaats. Bij al deze evenementen steekt 
onze plaatselijke kuiertocht misschien bescheiden af, maar het is 
wel een jaarlijks terugkerend evenement geworden en daarom be-
langrijk voor ons dorp. De organisatie zet hoog in; het streven is om 
2000 mannen, vrouwen en kinderen aan de  kuier te krijgen.

Vanaf links: Willem Kroodsma, Jan Frans Kloosterman, Maaike Veenstra, Marijke Brander, 
Jappie Wiersma, Hester van der Meer en Diana Akse. (foto: Harrie Slagter)

Henk Woudstra, scheidsrechter bij het eerste Europees Footvolleykampioenschap

Vol bewondering kijken de redactie en samenstellers van de BinnensteBuitenpost naar 
Aukelies IJbema. Zij is lid van MAAS en in de volgende editie hebben wij een interview 
met haar. (eigen foto)

De spor t foto

Henk Woudstra fluit een wedstijd (eigen foto)



Kom langs voor ons 

ruime assortiment 

vakantieboeken!



Op donderdag 16 juni 2016 is de nieuwe wedstrijd jeugd-
schans van de Ljeppersklub feestelijk in gebruik geno-
men. De derde klasse Ljeppers van de regio N-O Fryslân 
ging van start met het competitie seizoen van de Frysk 
Ljeppers boun  op de ‘Neie skâns’. Na korte openings-
woorden van dhr. M van der Veen (gemeente Achtkar-
spelen) en dhr. A van der Ploeg (streekwurk). Werd de 
openingssprong verricht door Klaas Spriensma  oudste 
lid (36 jaar) en het jongste lid Dirk Hazenberg. Daarna 
kon er onder goede weersomstandigheden een gewel-
dige wedstrijd gesprongen worden. Het ‘regende’ per-
soonlijke records. In totaal zijn er door alle deelnemende 

fierljeppers maar liefst 5 verbetering van hun persoonlijke 
records gesneuveld. Op de C- schans (grutte skâns) werd 
ook geweldig geljept en ook hier werden vele persoonlij-
ke records gebroken!
De jubileum wedstrijd van de 40 jarige Ljeppersklub 
is op vrijdag 29 juli om 19.00 uur een eerste klas wed-
strijd in de feestweek van Buitenpost. Voor informatie 
over alle wedstrijden kunt u vonden op www.ljeppers-
klubbuitenpost.nl en op de site van de Frysk Ljeppers 
Boun.
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Challenge Mont Ventoux, hoe het begon 
Op zijn zoektocht naar een uitdaging om zijn 
wielrenhobby weer op te pakken stuitte mijn 
man, Theo, in 2011 op de Challenge Mont Ven-
toux van Stichting Join4Energy. Een stichting 
die zich inzet om geld te genereren voor on-
derzoek naar een medicijn tegen energiestof-
wisselingsziekten bij kinderen. Dat er zoiets 
bestond als een energiestofwisselingsziekte 
en wat het precies inhield wisten wij niet, maar 
via internet kregen wij er een beetje een beeld 
van en samen met de uitdaging om al fietsend 
de Mont Ventoux op te gaan leek het Theo een 
prima doel. Hij kreeg twee dorpsgenoten ook 
enthousiast en team Switte4Energy was gebo-
ren. Met z’n drieën vertrokken ze richting de 
Provence. Daar kreeg de ziekte een gezicht en 
dat greep hem enorm aan, hij, als vader van 
drie gezonde dochters, had het zo slecht nog 
niet getroffen en hij wilde graag nog een keer  
gaan. Nu niet voor een eigen uitdaging, maar 
omdat het geld zo verschrikkelijk nodig is om 
deze progressieve ziekte het hoofd te kunnen 
bieden. Aangestoken door hem ben ik, samen 
met onze oudste dochter en mijn vriendin, het 
jaar daarop ook meegegaan en kwamen wij 
in een achtbaan van emotie terecht.  Wat viel 
er op het gebied van energiestofwisselings-
ziekten nog veel te winnen! Gedreven door 
de noodzaak en diep geraakt door de inzet 
van de Stichting maakte dat wij in 2015 onze 
inzet vergroten van deelnemer tot organisator 
van het evenement Challenge Mont Ventoux. 
Theo kreeg de functie van Chef de Mission 
toebedeeld, wat hem op het lijf geschreven 
blijkt maar sportief deelnemen aan het evene-
ment is niet te combineren. Hoe mooi is het 
dan om te zien dat onze dochters dit wel willen 
gaan doen! Deze editie, de 7e, ga ik samen 
met onze dochters Ilse en Femke naar boven 
wandelen. 

Challenge Mont Ventoux, 11 juni 2016
Femke en ik starten vanuit Bedoin voor de 
21km lange tocht, met + 100 bochten, 1610 
hoogtemeters en een gemiddeld stijgingsper-
centage van 7,5%. Ilse start, vanwege verkorte 
achillespezen, vanaf Chalet Reynard. Dit ligt 

6km onder de top en de weg omhoog word 
wel het maanlandschap genoemd. Vanwege 
het warme weer hebben we afgesproken dat 
Ilse niet op ons wacht tot wij bij het Chalet zijn, 
maar alvast gaat lopen. Vlak onder te top sluit 
ze zich bij ons aan zodat we wel samen over de 
finish komen. 
De eerste kleine 6km vanuit Bedoin gaan voor-
spoedig. Dit stuk is voornamelijk valsplat, met 
een stijgingspercentage van max 5,5%. Maar 
dan ineens, door de bocht doemt een muur 
van asfalt op. Bijna recht omhoog met zijn 
10%. We kijken elkaar eens aan en weten dat 
het nu echt gaat beginnen. Vanaf hier tot aan 
het Chalet word het zwaar. Door het bos met 
minimaal uitzicht, weinig wind, de nu al zinde-
rende zon boven onze hoofden en wetende 
dat het stijgingspercentage niet meer onder 
de 9% zal uitkomen. Maar we zetten onze 
tanden er in. Petje op, muziekje aan, blik op 
oneindig en gaan! Met pijn in onze benen en 
lege bidons bereiken wij de picknickplaats waar 
de eerste verzorgpost is. Even stoppen, benen 
losschudden, bidons laten vullen, banaantje 
eten en opladen voor het volgende stuk. Na 
een kwartiertje gaan we weer door. Onder-
weg steeds even checken op de welbekende 
kilometerpaaltjes hoe ver het nog is tot de top. 
Merkwaardig genoeg lijkt dit stuk soepeler te 
lopen en ineens doemt Chalet Reynard voor 
ons op. Hoppa!! Nog 6km. te gaan, weliswaar 
het kale stuk, waar de invloeden meer grip op 
je krijgen, maar dat word ruimschoots beloont 
door het prachtige uitzicht.
Eerst nog even bij de verzorgingspost langs, 
wederom benen losschudden en bidons laten 
vullen. Ondertussen komen er heel wat helden 
(deelnemers) van Join4Energy bij het Chalet 
aan. Een prachtig gezicht, wederom word be-
vestigd dat het familiegevoel hier overheerst. 
Femke en ik besluiten niet te lang te blijven 
staan en lopen verder het rotsachtige gedeelte 
van de berg op, op naar het torentje, op naar 
de top. De ijle lucht die hier hangt is duidelijk 
voelbaar in de spieren, maar we zijn er echt bij-
na! De top kunnen we zien. Uit ervaring weet 
ik dat het zien van de top, niet betekend dat er 
al bent. Maar we zetten door. Houden onze tac-

tiek van paaltjes checken er in en eigenlijk gaat 
het best goed. Zo’n dikke 500m van de top zie 
ik Ilse op ons staan wachten. Ze sluit zich bij 
ons aan en hand in hand lopen we het laatste 
stuk. Wanneer Theo ons in het vizier krijgt is hij 
even niet meer Chef de Mission maar een hele 
trotse papa en man die zijn gezin verwelkomt 
en samen met ons over de finish loopt…

De totale opbrengst van de Challenge Mont 
Ventoux 2016 was € 343.702,00. Geld wat 
rechtstreeks toekomt aan het onderzoek naar 
een medicijn tegen energiestofwisselingsziek-
ten. Team Switte4energy (dit jaar bestaande 
uit 8 personen, 3 wandelaars en 5 fietsers) 
heeft daarvan € 13.685,00 bij een gebracht. 

Een bedrag waar ik verschrikkelijk trots op ben! 
Doormiddel van persoonlijke sponsoringen van 
vrienden, bekenden en collega’s. Het houden 
van evenementen (o.a. spinningmarathons) en 
acties. Het staan op markten e.d. is het toch 
maar mooi gelukt om samen een prachtig be-
drag te doneren.
 
Mocht je zelf opzoek zijn naar een sportieve 
uitdaging, Team Switte4Energy gaat ook zeker 
volgend jaar weer richting de Mont Ventoux. 
De challenge zal worden gehouden op 10 juli 
2017 en je kunt wandelend, fietsend, moun-
tainbikend en hardlopend de uitdaging aan 
gaan. Voor meer informatie stuur gerust een 
mailtje:  info@switte4energy.nl

Challenge Mont Ventoux

Enkele tientallen jaren werd op de zaterdag in de feestweek in Buitenpost  
een tennistoernooi georganiseerd waarbij tennissers van verenigingen uit 
heel Friesland werden uitgenodigd, het zgn. Paardencuptoernooi. Omdat 
het steeds moeilijker werd voldoende deelnemers te vinden, stierf dit 
toernooi een stille dood. Als proef werd vorig jaar op deze dag in de feest-
week een toernooi voor leden en oud-leden boven de 35 jaar gehouden. 
Dit initiatief bleek een succes! Dus gaan we hiermee door. Bij dit toernooi 
staat een sportief partijtje tennis en een gezellig samenzijn voorop. Door-
dat ook mensen die ooit lid waren en gestopt zijn omdat ze verhuisden of 
om andere redenen, zich opgeven, krijgt deze middag ook het karakter van 
een reünie. Een gezellige nazit met hapje en drankje hoort er dan ook bij. 
Zegt het voort, zegt het voort!! Wij nodigen niemand persoonlijk uit, dus 
als u iemand weet die misschien mee wil doen, stuur dit bericht dan door!
Graag bij opgave vermelden, of U meedoet aan het toernooi of als toe-
schouwer aanwezig wilt zijn. Natuurlijk is verder iedereen welkom op 
sportpark “ Parkhiem “.

Om te onthouden:
Wanneer: zaterdag 30 juli, Tijd: vanaf 13.00 uur; Wie: leden en oud-leden 
vanaf 30 (!) jaar; Kosten : € 10,- p.p. ( Incl. 1 consumptie  en “ maaltijd “ );  
Kosten : €7,50 p.p. ( als u niet tennis speelt )
Aanmelden: vóór 25 juli 
Bij: Ymkje v.d.Schaaf, tel: 0511541639 of ymkjevanderschaaf@yahoo.com 
of Anneke Paauw, tel: 0511542269 of alpaauw@hetnet.nl 

Tennistoernooi voor leden en 
oud-leden in de Feestweek!

Veertig jaar vereniging Ljeppersklub

De nieuwe jeugschans van de Ljeppersklub is in gebruik genomen (foto: Hielke Boorsma)

Vanaf links: Ilse, Greetje, Theo en Femke Wouda (eigen foto)

Volg De Binnenste Buiten ook op onze 

Facebookpagina. 

U kunt ons vinden op 

www.facebook.com/dorpbuitenpost
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Femke

In aansluiting op de weder-
waardigheden van kluizenaar 
Albert Koning in het februari-
nummer, kreeg een redactielid 
een verhaal aangereikt over 
oud-Buitenposter Hotze de 
Jong. Hotze de Jong onder-
hield een bodedienst tussen 
Buitenpost en Kollum. Het 
bedrijf was nogal kleinschalig. 
Eerst was zijn transportmiddel 
een hondenkar, later paard en 
wagen. Omdat hij van dit werk 
niet kon bestaan, was hij ook 
nog grafdelver en klokluider. 
Hotze lustte graag een borrel. 
Onderweg stak hij bij elke uit-
spanning aan, zogenaamd om 
te horen of er nog vracht was. 
Zijn paard dat hij Piet noemde, 
kende elk café tussen Buiten-
post en Kollum. Hotze hoefde 
Piet niet te zeggen om te stop-
pen, Piet deed dat uit zichzelf.

Hotze werd op 21 april 1858 in 
Goutum geboren. Zijn ouders 
waren Ruurd Hotzes de Jong 
en Wytske Roorda. Ruurd en 
Wytske kochten een boerde-
rijtje in Hardegarijp, maar daar 
lukte het niet. Daarna kochten ze een boerderijtje in 
het Oost van Buitenpost. Hotze trouwde in 1883 met 
Antje Terpstra uit Wirdum. Zij kregen zeven kinderen: 
Ruurd, Nanne, Sytze, Jitske, Pietje, Janke en Johan-
nes. Hotze en Antje woonden in een dubbel huis aan 
de Kerkstraat. Van hieruit deed Hotze zijn bodedienst. 
Iedereen in Buitenpost en in Kollum en onderweg ver-
trouwde Hotze zijn goederen toe. Er werd goed op ge-
past. Vooral als hij waardevolle zaken vervoerde, was 
Hotze zeer oplettend. Om de goederen te bewaken 
en zich eventuele dieven van het lijf te houden, had hij 
een fors uitgevallen wandelstok met een loden knop 

bij zich. Toen Afke, de dochter 
van Popke Bakker, nog niet met 
burgemeester Eringa getrouwd 
was, stond ze in de winkel van 
haar vader in Kollum. ’s Mor-
gens vroeg reed ze dan vaak 
met Hotze mee naar Kollum. 
Aan het eind van de dag moest 
Afke naar huis in Buitenpost te-
ruglopen. Het enige probleem 
dat Hotze had, was dat hij te 
graag een borrel lustte. Het 
verhaal gaat dat hij op zekere 
dag een tonnetje met jenever 
moest vervoeren. Hotze plaats-
te de ton zo hoog op een kistje 
dat hij al rijdend druppels uit het 
lekkende kraantje kon opvan-
gen. Paard Piet liep onderhand 
rustig door. Ook de jeugd had 
er schik in om Hotze ‘te fiter’ te 
nemen. Toen Hotze weer eens 
in een café zat, spanden ze zijn 
paard uit zodat het los voor de 
wagen stond. Toen Hotze op-
stapte en ‘fuort Piet’ zei, ging 
Piet lopen, maar de kar bleef 
tot Hotze’s ontzetting staan. 
Ook bond de jongerein eens, 
toen Hotze bij café Bolling bin-
nen zat, het houten fietsrek dat 

voor de winkel van Popke Bakker stond achter aan zijn 
kar vast. Toen Hotze wegreed, dachten de jongens dat 
Hotze het niet had gezien. Toen hij thuis kwam, riep 
hij al uit de verte tegen zijn vrouw: ‘Antsje, ik ha wat 
brânhout meinaam’. Hij pakte een bijl en sloeg het fiet-
senrek in elkaar. Op hoge leetijd stopte Hotze met zijn 
bodedienst en het grafdelven. Het klokluiden bleef hij 
voortzetten. Hotze overleed op 15 juni 1936. Zijn vrouw 
Antje ging inwonen bij haar dochter Janke, getrouwd 
met Arend Dijkstra uit Surhuizum, die een drogisterij in 
Den Haag had. Antje overleed op 18 maart 1848.

Nog een oud stukje geschiedenis 
‘Fuort Piet’

Vluchteling je bent hier van harte welkom!!

Beste inwoners van Buitenpost.
De komst van een AZC in Buitenpost lijkt nogal wat onrust op te roepen. 
Zie onder meer het ingezonden stuk van Gabriëlle van der Kooij en Linda 
de Jong in de BBP van april 2016. In dit stuk wordt met name de (veron-
derstelde) negatieve kant van een AZC belicht en wat dit gaat betekenen 
voor onze gezondheidszorg, ons onderwijs en onze veiligheid. Daarom 
willen wij hier nu ook aandacht vragen voor de positieve kant van hen die 
in zo’n AZC wonen. Hebt u zich wel eens verdiept in de situatie van de 
vluchteling? 
Mensen die huis en haard moeten verlaten omdat hun eigen land niet vei-
lig is. Die altijd over hun schouder moesten kijken en niet durfden zeggen 
wat ze wilden zeggen met de kans opgepakt en gevangen gezet of zelfs 
gedood te worden. Die met hun laatste spaargeld en gevaar voor eigen 
leven de overtocht maakten - en geliefden om zich heen zagen verdrinken 
- voor veiligheid en toekomst voor hun kinderen en zichzelf. Je zult zèlf 
maar in zo’n situatie zitten. Als een vreemde aankomen in een land waar 
je nog geen  geschiedenis hebt en geliefden ver weg achter laten, in die 
onzekere gevaarlijke situatie. 
Wat is het dan heerlijk dat je je in je nieuwe land welkom voelt, dat er 
mensen komen om je te helpen, om je wegwijs te maken in zo’n andere 
wereld in zo’n andere cultuur. Opgelucht en gemotiveerd om het nieuwe 
land te begrijpen. Ze zijn dankbaar en vooral blij te mogen zeggen wat ze 
denken in Veiligheid en Vrijheid. 
Wij  hoeven daar niet over na te denken in onze vertrouwde landje. Wij 
mogen zeggen wat we denken, zonder dat dit ons letterlijk de kop kost. 
Wij kunnen ons in alle vrijheid ontwikkelen tot wie we zijn. We kunnen ons 
niet eens voorstellen hoe uitzichtloos je leven is als dat allemaal niet mag.
Gelukkig zijn er veel mensen die willen omzien naar deze medemensen, 
die uit nood hun land ontvlucht zijn. Mensen die zich niet laten leiden door 
eigen angst en onzekerheid voor het vreemde en onbekende dat naar ons 
toekomt. Dit is vele malen kleiner dan de angst en onzekerheid waarmee 
vluchtelingen dagelijks moesten leven. De vluchtelingen zijn op zoek naar 
rust en vrede en komen hier niet met de bedoeling ‘te profiteren’ van de 
Nederlandse samenleving.
Wij, vrijwillige taalcoaches bij Vluchtelingenwerk Noord Nederland, zijn al 
maanden aan het werk om vluchtelingen wegwijs te maken in de taal en 
het leven in ons dorp en in de regio. Mensen die ooit ook als bewoner 
van een AZC begonnen zijn. Wij ontmoeten hen en wij praten met hen. 
Als u deze mensen ook een beetje leert kennen zult u hopelijk net als wij 
ervaren wat een moed, veerkracht en enthousiasme zij hebben. Al deze 
mensen doen hun uiterste best om zich thuis te voelen in Nederland. En 
wat zijn ze blij met de hulp die hierbij wordt geboden. Misschien dat dit uw 
angst kan verminderen. Geef uzelf een kans, geef vluchtelingen een kans.
Laten we daarom met elkaar onze verantwoordelijkheid nemen voor de 
oplossing van een klein stukje van dit grote probleem. 
Is het dan niet prachtig om als inwoners van de gemeente Achtkarspelen 
te zeggen : “Vluchteling je bent hier van harte welkom”!

Anneke Bakker, Sietske van Essen , Minny Jansma, Janneke van de 
Loosdrecht, Jacomijn Steen, Jàco Klapwijk.

Zeg het maar...
ingezonden brieven

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

Oplossen en inleveren
Schrijf de locatie en maak kans op een prijs ter waarde van € 10,-. Deze 
prijs wordt ter beschikking gesteld door De Binnenste Buiten Post. Op-
lossingen – bij voorkeur op een kaartje – inleveren in de kopijbus bij The 
Readshop (Nijenstein 7) vóór vrijdag 19 augustus 2016

Oplossing Raad de plaats van oktober.
De ‘Raad de plaat(s)’ van april heeft 6 goede oplossingen opgeleverd. De 
foto was gemaakt op de Ring richting de Parcouslaan.  
Winnaar: Baukje Krol, Lege Seis 25

Raad de plaat(s)
door ©eel

Daar zitten we dan. Op onze eenzame berg 
in Noorwegen. We zijn neergestreken in een 
stukje hemel op aarde. Ons prachtige houten 
huis staat halverwege een bosachtige berg. 
De lachende ogen en blozende wangen van 
de kinderen vertellen hun eigen verhaal. Een 
verhaal van drie Nederlandse jongens, die 
door hun ouders uit hun vertrouwde omge-
ving gehaald zijn en neergezet in een ruimte-
lijke omgeving waar elk kind en elk volwassen 
mens ze met een taal aanspreekt die ze niet 
verstaan. En toch…….De eerste week was 
een week van sneeuwballen gooien, sleeën 
van de berghelling, warme koppen thee en 
grote blokken chocolade. Een week van ple-
zier en onze ogen uitkijken. De schittering van 
de zon op de droge sneeuw verwarmde onze 
harten en maakten onze hoofden licht van ge-
luk. Na een periode van vorst brak een snelle 
voorjaar aan. Ongeveer een week duurde het, 
toen waren de kale bomen ineens fris groen 
en begon het gras omhoog te schieten. De 
eerste schop ten behoeve van mijn enorme 
moestuin ging de grond in. De eerste boom-
hut verrees (we wisten toen nog niet dat we 
twee maanden later nog twee hutten rijker 
zouden zijn) en gillende kinderen spetterden 
elkaar nat in het stroompje, waar ze aaneen-
volgend hun dorst uit lesten. Na een tijdje 
kwamen we erachter dat het leven hier niet 
alleen hard en genoeglijk werken was, maar 
ook heel spannend kon zijn. 

Op een mooie dag wiste ik het zweet van 
mijn bestofte hoofd. Ik was al een hele middag bezig 
stenen van een akker te zoeken voor de randen van 
mijn tuintjes toen ik opschrok van een denderend ge-
raas vier meter bij mij vandaan. Geschrokken keek ik 
omhoog en zag een bruine flits voorbij rennen achter 
de bosrand. Trillend op mijn benen bleef ik staan, mijn 
eerste kennismaking met de dichtstbijzijnde buur-
vrouw; ‘mevrouw Eland’. Nog een dag later huilden de 
wolven me van twintig meter achter de bosrand tege-
moet. Ik verspilde geen tijd en riep mijn man. Samen 

luisterend naar de wegrennende wolven stond het 
kippenvel recht overeind in mijn nek, wat een waan-
zinnig geluid. Drie dagen later vond mijn man de over-
blijfselen van een jonge eland, zo’n vijfentwintig meter 
vanaf mijn moestuin. Vanaf dat moment mochten de 
jongens niet meer verkleed als eland het bos in ;). We 
zien herten, spechten, padden, kikkers, kraanvogels en 
een adder. En we acclimatiseren met de snelheid van 
het licht. Eindelijk zijn we thuis. 

Jouke en de jongens bezig zij een riviertje (eigen foto)

Noors leven
door Gesien Leguijt Thuis

Hotze de Jong (foto: redactie)



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

Hoveniersbedrijf
P. Douma
voor vakkundig snoeiwerk en tuinonderhoud
Tevens verkoop van tuinmeststoffen en eikenhouten vaten
West 92, Buitenpost, tel. 0511 543870 of 06-23115155, www.eikenvaten.nl
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Kijk voor meer activiteiten en informatie  

op onze website: www.itkoartling.nl

De hoofdlijnen van het Kom Erbij Festival van 2016

Net als in 2015 zal er dit jaar in Buitenpost tijdens de 
Week tegen Eenzaamheid weer een Kom Erbij Festival 
(KEF) worden georganiseerd. 
Het programma van het Kom Erbij Festival 2016 zal wor-
den opgebouwd rond vier thema’s: eenzaamheid, taal 
(taalachterstand en laaggeletterdheid), cultuur en cultuur-
participatie en vrijwillige inzet. Deze vier thema’s vormen 
de hoofdlijnen – het omsluitend kader – van het evene-
ment en geven lokale organisaties en ondernemende 
burgers handvatten om aan te sluiten, in hun eigen dorp 
of buurt, of door mee te doen aan het festival zèlf,  op de 
manier die bij hen past.

Laat je inspireren en doe mee!
De brochure waarin de hoofdlijnen van het programma 
van het Kom Erbij Festival 2016 uitvoerig en helder wor-
den beschreven is o.a. verkrijgbaar bij ‘it Koartling’. Als je 
er nog niet een brochure hebt, vraag er dan naar, en laat 
je inspireren om doe te mee. Bijvoorbeeld door tijdens 
de Week tegen Eenzaamheid iets te organiseren of door 
een bijdrage te leveren aan het festival zèlf, op de manier 
die bij jou of jouw organisatie past.

Globale indeling.
Op donderdag en vrijdag willen de organisatoren graag 
de grote thema’s voor het voetlicht brengen, hoewel er 
ook volop ruimte is voor gezelligheid, ontmoeting, mu-
ziek, eten en drinken. Op zaterdags wordt het festival 
feestelijk afgesloten met een informatiemarkt, muziek, 
dans en beweging, theater, ontmoeting, eten, drinken en 
nog veel méér gezelligheid.

Kom erbij!
Je kunt jezelf, jouw idee, project of organisatie via e-mail 
aanmelden op kom-erbij@itkoartling.nl. Via dit e-mail kun 
je je ook aanmelden als gastvrouw als gastheer voor het 
festival. Gebruik dit e-mailadres óók als je meer inlichtin-
gen wilt of als je een afspraak wilt maken met (een van) 
de coördinatoren: Baukje Veenstra, Iqbal Aslam of Hink 
Speulman.

HERHAALDE OPROEP: 
Inventarisatie buurtverenigingen
Buitenpost telt een flink aantal buurtverenigingen – bewoners die gezamenlijk 
opkomen voor de belangen van de buurt, zich bekommeren om het wel en 
wee van buurtgenoten en namens de buurt contacten onderhouden met de 
gemeente. 

Hoewel in de voorbije jaren enkele buurtverenigingen zijn gestopt, blijken er 
niettemin veel méér actief te zijn dan algemeen bekend is. Ook in dit opzicht 
is er sprake van een bloeiend verenigingsleven. Een actueel en volledig over-
zicht van de buurtverenigingen ontbreekt echter. Het is de bedoeling dat de 
buurtverenigingen worden opgenomen in het overzicht “Kom erbij!”, waarvan 
een nieuwe editie tijdens het Kom Erbij Festival in september zal worden ge-
presenteerd.

Daarom een oproep aan alle buurtverenigingen in Buitenpost om zich bij It 
Koartling op te geven. Dat kan heel eenvoudig door een e-mail met daarin de 
naam, wijk (straten) en contactgegevens te sturen aan: kom-erbij@itkoartling.
nl. Doe je dat nog voor de zomervakantie? Dan vergeet je het ook niet! Alvast 
hartelijk bedankt.

Cursusprogramma voor volwassenen najaar 2016
Nu we de cursussen van dit voorjaar hebben afge-
sloten, zijn we al weer volop bezig met de planning 
voor dit najaar. 
Van diverse cursussen moet de planning nog afge-
rond worden.
Maar een deel is al vastgelegd.
De volgende cursussen kunnen doorgaan bij vol-
doende deelnemers:

Basiscursus Fotografie 
Maandagavond: 19.30-21.30 uur 

Start: 26 september
Hoe vaak: 10 lessen

Kosten:€ 85,-
Opgave/inlichtingen: Joyce van der Laaken

Tel.: 0511 542465 
email: laaken25@live.nl

Quilten
Dinsdagochtend: 9.00-11.00 uur

Start : September
Hoe vaak: 6 lessen per jaar

Kosten: € 48,- 
Opgave/inlichtingen: Joke de Vries

Tel.: 0511 543803
email: jokedevries49@live.nl

Luisteren naar Muziek
Dinsdagavond: 19.30-21.30 uur

Data: 4 en 18 okt., 8 en 22 nov. 2016,
31 jan., 14 en 18 febr. en 14 maart 2017

kosten: €70,-
Opgave/inlichtingen: Evertje Gatsonides

Tel.: 0511 542772
email: evertje.gatsonides@upcmail.nl

Kruidencursus 
Dinsdagavond: 19.30-21.30 uur 

Data: 6, 13, 20, 27 sept.
Kosten NNB.

Opgave/inlichtingen: Evertje Gatsonides
Tel.: 0511 542772

email: evertje.gatsonides@upcmail.nl

Leesclub
Woensdagavond: 19.30-21.30 uur

Data: 12 okt., 23 nov.,2016
18 jan., 8 maart, 2017 

Kosten: € 29,- 
Opgave/inlichtingen: IJttje Veenstra

Tel.: 0511 840221
email: ijttje.veenstra@live.nl

Tekenen en Schilderen
Woensdagavond: 19.30-21.30 uur

Start: 21 sept
Hoe vaak: 10 lessen

Kosten: NNB.
Opgave/inlichtinegen: IJttje Veenstra

Tel. : 0511 840221
email: ijttje.veenstra@live.nl

Spaans voor gevorderden
Donderdagavond: 19.30-21.30 uur

Data: 29 sept. , 6,13,27 okt., 
3,10,17,24 nov., 1 en 8 dec.
Kosten: € 90,- (excl.mat.)

Opgave/inlichtingen: Evertje Gatsonides
Tel.: 0511 542772

email: evertje.gatsonides@upcmail.nl

Engelse Conversatie
Donderdagavond

9.00 uur voor beginners
20.30 uur voor gevorderden

Start: 29 september
Hoe vaak: 10 lessen

Kosten € 95,=
Opgave/inlichtingen: Marjan Nijboer 

Tel. 06 11127724
Email: M.nijboer@nijboertraining.nl

Omdat voor de cursussen Edelsmeden, Keramiek, 
Budget Koken en Muziek op Schoot de afspraken 
nog niet helemaal rond zijn komen de gegevens 
daarover in de krant van augustus.

In It Koartling vindt u het Vrijwilli-
gerssteunpunt (VSP) voor Buiten-
post en omstreken. Op dit moment 
heeft het steunpunt de volgende 
vacatures voor vrijwilligers:

1. Vrijwilliger voor de Kinderclub op de woensdagmiddag, It Koartling,  
 Buitenpost.
2. Vrijwilligers voor de vrijdagavondactiviteiten voor kinderen, 
 It Koartling, Buitenpost.
3. Leidinggeven activiteiten Scouting de Brimzen op de zaterdag, 
 Buitenpost.
4. Vrijwilligers met passie en ambitie voor diverse taken, It Koartling,  
 Buitenpost.
5. Gemotiveerde vrijwilligers voor de ‘húskeamer fan Bûtenpost’, 
 Buitenpost.
6. Gastvrouwen/-heren voor het Kom Erbij Festival, It Koartling, 
 Buitenpost.
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. Vrijwilligers voor de verschillende activiteiten, De Zonnebloem 
 afd. Achtkarspelen.
11. Een of meer bestuursleden, De Zonnebloem afd. Achtkarspelen.
12. Vrijwilliger webbeheer en –publishing / social media, It Koartling, 
 Buitenpost.
13. PR-medewerker externe communicatie, Keunstkrite Twizel.
14. Vrijwillige fondsenwerver, Keunstkrite Twizel.
15. Taalvrijwilliger, Stichting Vluchtingenwerk Noord-Nederland, 
 Buitenpost.
16. Groepsvrijwilliger, Stichting Vluchtingenwerk Noord-Nederland, 
 Buitenpost.
17. Vrijwilligers voor de verkooptuin, De Kruidhof, Buitenpost.
18. Vrijwilliger bij Stichting De Kindertelefoon, Groningen.
19. Vrijwilliger voor de kringloopwinkel, WerkPro/Raderwerk, Buitenpost.
20. Vrijwilliger voor ‘Thuisadministratie’ van Humanitas 
 Noordoost Friesland.
21. Maatsch. begeleider/buddy, St. Vluchtingenwerk Noord-Nederland,  
Buitenpost.
22. Coach vestiging, Stichting Vluchtingenwerk Noord-Nederland, 
 Buitenpost.
23. Gastvrouw/gastheer in It Koartling, Buitenpost.
24. Timmerman/-vrouw, De Kruidhof, Buitenpost.
25. Fruitbomensnoeier, De Kruidhof, Buitenpost.
26. Rozensnoeier, De Kruidhof, Buitenpost.
27. Tuinvrijwilligers, De Kruidhof, Buitenpost.
28. Vrijwilligers voor de kwekerij, De Kruidhof, Buitenpost.
29. Klusjesman/-vrouw, It Koartling, Buitenpost.
30. Tuinman/-vrouw, It Koartling, Buitenpost.

Meer informatie over de vacatures op www.vsp-buitenpost.nl. 

Wekelijks spreekuur.
Iedere donderdagochtend tussen 9.30 en 11.00 uur houdt het VSP spreek-
uur 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.

Actueel overzicht van vacatures

De Húskeamer fan Bûtenpost zoekt vrijwilligers

De ‘Húskeamer fan Bûtenpost’ wil een veilige en gezel-
lige ontmoetingsplek bieden, met name aan kwetsbare 
individuen en groepen in het dorp.

Je kunt hierbij denken aan mensen met een (licht) ver-
standelijke beperking, mensen met psychische proble-
men, ‘probleemjongeren’ en ouderen. Veel van deze 
mensen wonen langer en in steeds groter aantal zelf-
standig. Daardoor zijn zij in belangrijke mate op zichzelf 
(op de ‘eigen kracht’) aangewezen. De wenselijke hulp 
en begeleiding – áls die al voorhanden is – blijkt vaak zeer 
beperkt. Niet zelden is er bovendien sprake van sociale 
uitsluiting en vereenzaming. 

Vrijwilligers gevraagd.
Het plan begint inmiddels concrete vormen aan te ne-

men. Een aantal vrijwilligers vormt een actieve werk-
groep die al enkele maanden druk aan de slag is met de 
voorbereidingen. Inmiddels wordt in groepjes gewerkt 
aan een 7-tal clusters: het projectplan, de financiering, de 
locatie, het werven van vrijwilligers, het netwerken, plus 
de PR en publiciteit. Op alle onderdelen is hulp welkom. 
Voel jij je door het idee aangesproken, heb je daarmee 
affiniteit en zou je als vrijwilliger een bijdrage willen le-
veren? Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met 
de werkgroep door een e-mail te sturen naar: kom-erbij@
itkoartling.nl.

Het is de bedoeling dat tijdens het Kom Erbij Festival dit 
najaar het initiatief uitgebreid aan het dorp zal worden ge-
presenteerd.





Botanische tuin De Kruidhof doet op zaterdag 9 juli 2016, 
in samenwerking met imkervereniging Kollumerzwaag 
e.o, NME-Achtkarspelen en studenten van de NHL, weer 
mee aan de landelijke open imkerijdagen. De imkervereni-
ging geeft voorlichting over alles wat met bijen te maken 
heeft aan kinderen en volwassenen. Daarnaast worden 
er leuke activiteiten georganiseerd, zoals een workshop 
schilderen met bijenwas, blije bijenballen maken en ex-
cursies naar de bijenstal. In de Kloostertuin is tegelijkertijd 
een kunstmarkt georganiseerd door Keunstkrite. 
Alle bijen, ook de honderden solitair levende soorten, ma-
ken moeilijke tijden door. Onder andere door een gebrek 
aan bloemen, lopen de aantallen van deze belangrijke 
bestuivers terug. Daarom besteedt De Kruidhof tijdens 
deze landelijke open imkerijdag extra aandacht aan de bij-
en. Daarnaast ontwikkelt De Kruidhof in de opmars naar 
2018 Kulturele Haadstêd, allerlei plannen om in dat jaar 
het bijenkenniscentrum van Friesland te worden. 

Bij-vriendelijk tuinieren
Tijdens de imkerijdag kunt u informatie krijgen over het 
bijvriendelijk inrichten van uw tuin. Er is een groot aanbod 
van drachtplanten en er zijn rondleidingen door de tuin 
waarin wordt ingegaan op het bij- en insectvriendelijk in-
richten en onderhouden van uw tuin. 

Proeven en beleven
De imker laat u verschillende soorten honing proeven 
en demonstreert hoe je een bijenkast inricht. Natuur- en 
milieueducatie Achtkarspelen is aanwezig met leerzame 
informatie voor kinderen. Daarnaast kunt u heerlijke bij-
enproducten meenemen waaronder honingwijn en ver-
schillende honingsoorten van imkers uit de buurt. 
In het Tuincafé kunt u genieten van speciaal voor deze 
dag gemaakte lekkernijen met honing.

Kinderactiviteiten
Kinderen kunnen een bij knutselen of kaarsen maken van 
bijenwas of biologische blije bijenballen maken. Er is een 
speciale kinderroute door de Vlindertuin met een app op 
de mobiele telefoon. Daarnaast is Claus Schminkerij in de 
middag aanwezig om kinderen te schminken als prachti-
ge vlinders of bloemen. 

Excursies naar de bijenstal
Imkers vertellen graag over hun hobby. Ze leggen uit hoe 
belangrijk bijen zijn voor het in stand houden van de na-
tuur en daarmee voor ons voedsel. Tijdens de imkerijdag 
nemen zij jong en oud graag mee naar de bijenstal op 
De Kruidhof, om een kijkje te nemen bij het bijenvolk. 
Natuurlijk met een echte imkerkap op. Zo is het bijvoor-
beeld prachtig om de koningin te ontdekken. En wat het 
verschil is tussen de moer (koningin), darren (mannetjes) 
en werksters (vrouwelijke bijen). De rondleidingen naar 
de bijenstal vinden plaats om 11.00, 13.30 en 14.30 uur. 

Workshop schilderen met bijenwas
Om 11.00 uur en 15.00 uur kunnen volwassenen een 
workshop schilderen met bijenwas en natuurlijke verfpig-
menten uit planten volgen bij kunstenares Annet Pool van 
Warempel. Zij volgde een opleiding in Spanje waarbij zij 
de techniek van het schilderen met bijenwas leerde. De 
workshop duurt ongeveer een uur. Kosten zijn € 12,50 
inclusief entree tot de tuinen. 

De Kruidhof is op 9 juli geopend van 10.00 tot 17.00 uur. 
U betaalt op deze dag de reguliere entreeprijs www.
dekruidhof.nl. Op deze dag is ook een kunstmarkt in de 
Kloostertuin georganiseerd door Keunstkrite www.keun-
stkrite.nl.
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Tuin(be) leven

juni
Buitenpost zzzzoemt!

Thuis heb ik t wee kasten met kleine volkjes bijen staan. Ik ben imker! 
Er wordt mij dikwijls gevraagd of ik ook honing verkoop en waarom ik 
imker ben geworden.
Bijen hebben momenteel volop de aandacht en het is niet altijd goed 
nieuws over bijen. Bijenster f te, landbouwgif en het verdwijnen van 
volkjes. Het wordt ook wel de “stilte van de bijen” genoemd. 
Voor Culturele Hoofdstad 2018 was dit altijd een belangr ijk thema om 
met name door de bijen biodiversiteit in Fr yslân onder de aandacht 
te brengen. De Kr uidhof staat hiermee in het Bidbook van de Culturele 
Hoofdstad.
Gaat De Kr uidhof dan ver tellen hoe slecht het met de bijen gaat? Zeker 
niet! Het is de bedoeling dat De Kr uidhof informatie gaat geven over 
biodiversiteit en hoe belangr ijk bijen hierbij zijn. Bijen zijn de natuurlij-
ke bestuivers die er voor zorgen dat planten bestoven worden en daar-
door vr ucht gaan dragen. Van levensbelang voor ons allen. Dit doen 
koloniebijen, de bijen die ik in mijn achter tuin heb, maar doen ook de 
alleen levende, de zogenaamde solitaire, wilde bijen. Het is heel eenvou-
dig om plaatsen te creëren voor een klein nestje voor solitair levende 
bijen in eigen tuin. Deze bijen komen echt niet op de limonade af en zijn 
zeker in augustus niet ver velend. Dit zijn meestal wespen. Bijen maken 
je eigen tuin gezellig en levendig. Als je kijkt waar ze op vliegen kan je 
eigen tuin zo maar eens een heel andere betekenis voor je gaan kr ijgen.
Laat dat nu precies de reden zijn waarom ik thuis bijen heb. In mijn 
jonge jaren wilde ik al bijen gaan houden. Mijn ouders vonden het he-
lemaal nik s. “Let ter sels mar yn dyn eigene tún”. Ik ben een cursus gaan 
volgen en heb nu al r uim 20 jaar bijen. Zo verr ijkend en vooral zo in-
spirerend. Het geef t een andere kijk op mijn eigen omgeving. Het laat 
mij zien wat wij in onze omgeving aan biodiversiteit hebben. Het laat 
mij horen wanneer de sierappeltjes in de straat bloeien en wanneer bij-
voorbeeld de Acacia haar zoete geuren aan de bijen laat r uiken. Het laat 
mij op een zomerse dag zien dat  een tuin kan leven, dat ik in de avond 
de activiteit kan horen van het de wapperende vleugeltjes in de kast die 
er voor zorgen dat het vocht van de nectar verdampt en ingedikt word 
tot honing. Bijen doen mij besef fen dat biodiversiteit van groot belang 
is , misschien ook wel dat ik onderdeel ben van biodiversiteit.
Culturele Hoofdstad lijkt nog een eind weg te zijn. De Kr uidhof werkt 
samen met de Noordelijke Hogeschool aan een gevar ieerd programma 
in 2018 waar de biodiversiteit gevierd zal worden.

Jan Willem Zwar t

Door Dave

Als Nederland niet meedoet 
met het EK....

Opnieuw Kruidencursus
Vorig jaar is er in september een kruidencursus geor-
ganiseerd door het Sociaal Cultureel Werk, It Koartling. 
Hierbij deden de cursisten kennis op over de specifi eke 
eigenschappen van verschillende kruiden. In de eerste 
les werd dit aangeboden door middel van een quiz en 
door te proeven, te ruiken en te voelen. Zo werd er per 
tweetal  thuis een recept voorbereid, zodat men daarvan 
ook weer veel kon opsteken en menig recept mee naar 
huis kon nemen. 
Er werden twee excursies gedaan naar de botanische 
tuin De Kruidhof, waar we een rondleiding kregen. Bij de  
biologische volkstuin de Swadde Ikker kreeg iedereen  
een tas met groenten mee. De cursus werd afgesloten 
met een proeverij van producten  die worden gemaakt 
of verkocht door de plaatselijke middenstand. Te weten: 
Daan Nagelkerke van het tuincafé van de botanische tuin 

De Kruidhof en Tjishe en Donna  van het Canadian Coffee-
house. En men kon proeven van de diverse streek-pro-
ducten die bij Op ‘e stal te verkrijgen zijn. Al met al een 
cursus waar veel zintuigen bij werden gebruikt. Onder 
het genot van een drankje keken de cursusleider Aiso 
Lycklama à Nijeholt en de cursisten  samen terug op een 
fi jne leerzame en zinvolle kruidencursus.
Ook dit jaar wordt er weer een cursus georganiseerd, 
maar dan met een verlenging, zodat we de geneeskrach-
tige eigenschappen van de kruiden meer kunnen belich-
ten.
De cursusdata zijn:  dinsdagavond van 19.30 - 21.00 uur 
op 6 ; 13; 20; 27 september.
Opgave en inlichtingen: Evertje Gatsonides-Koopman 
tel.: 0511542772 of email: evertje.gatsonides@upcmail.nl

Landelijke open imkerijdag bij De Kruidhof

Kom 
igen 

Sverige!

Komm 
schon 

Deutschland! Kom 
igen 

Sverige!

Go paddy!

Inkerdag (eigen foto)

Bijenexcursie (eigen foto)
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S NNY bij Kapenga Wonen

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

* niet verkrijgbaar in Leeuwarden / ** niet verkrijgbaar in Buitenpost

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

www.kapenga.nl

Sierkussen v.a. € 11,95

Hanglamp Lumina
 € 159,- 

Fauteuil Daline  
v.a. € 299,-

STOER
& EIGENTIJDS

Eettafel Tambre 240x100 cm € 999,-
Eetfauteuil Renardo € 179,-

Kast Ambiënte 
€ 399,- 

Puccini
kristalwit
Compleet met: koelkast, oven gaskook-
plaat, afzuigkap, vaatwasser, spoelbak en 
werkblad.

€ 3.999,-

Alles voor uw slaapkamer

10 JAAR GARANTIE!

3-Zitsbank Rigas
v.a. € 959,- 

Bijzettafel Table
 v.a. € 129,-

DEALS

INHOUSE | SUPERKEUKENS 

Bijzettafel TableBijzettafel Table

Fauteuil Daline  
v.a. € 299,-


