
Bramenfestijn Brommels met diverse activiteiten in ons dorp...
Afgelopen zaterdag stond weer in het teken van het Brommels bramenplukfestijn. In dat kader waren er tal van activiteiten in ons dor p. Zo hield 
volkstuinierclub De Ikker een open dag, was er tekenen en schilderen en bramen plukken bij Op ‘e Stal, was er open tuin op Jeltingalaan 46 (foto 
boven) en open f ruit tuin op Jeltingalaan 69. Verder was het IJstijdendag bij het IJstijdenmuseum en bij De Kruidhof een Brommelsdag. Ook werd 
er voor een muzikale omlijsting van het geheel gezorgd door de Muziekpleats, zie foto verderop in dit blad.

De Binnenste Buiten 
Maandel i jkse  u i tgave van St icht ing Dorpsb lad ‘De B innenste  Bu i ten’      J aa rgang  17 ,  n r.  9 ,  augus tu s  2016

Post

I n  d i t  n u m m e r :

> Cursusprogramma  
  I t  Koart l ing 2016-2017

> Een fotograf i sch vers lag 
van de feestweek  

  
 

> Vr i jwi l l igers :
 Renske van der  K loet

> Sportkoppen:
 Auke l ies  I Jbema
 
 

> Bu i tenposters :  
 Jacò Klapwi jk

 (foto: Hielke Boorsma)

Van de  redact ie
Herstart
Eind juni trapte de redactie op de 
rem. De informatie-motor werd 
even stilgezet. Een moment voor 
onszelf. Dat leek niet zo erg, omdat 
veel lezers van onze dorpskrant 
op vakantie gingen. De zon tege-
moet, echter, weinig zonneschijn 
is geen rozengeur en maneschijn 
en dan moet je iets anders be-
denken. Dat zal vast gebeurd zijn 
en als het al te waterig werd, was 
de keuze weer naar huis te gaan. 
Nergens beter dan thuis. De echte 
zonaanbidders moesten vliegen 
of zich over grotere afstand per 
auto verplaatsen. De thuisblijvers 
zullen een hap en een snap van 
de feest week hebben meegepikt. 
Daar zaten mooie evenementen 
tussen, maar die konden het ook 
niet allemaal droog houden. Hoe-
wel de vakantieperiode nog niet 
helemaal voorbij is, zullen er heel 
wat Buitenposters de draad van 
het dagelijkse leven weer opgepakt 
hebben. Niet dat het hele dorp plat 
lag, maar sinds kort is dat wel het 
geval met het pand Voorstraat 25, 
waarin Installatiebedrijf Bremer 
was gevestigd. Dat is een vreemd 
gezicht. Maar de aanblik zal weer 
toonbaar worden als de voorgevel 
van de nieuwe Poiesz-supermarkt 
tevoorschijn komt. Dat geldt te-
vens voor de Jeltingalaan die 
straks één van de mooiste straten 
van Buitenpost wordt. De aanwo-
ners zullen vast gaan spreken over 
de mooiste straat en dat gunnen 
wij hen graag. De bouw van de 
loop- en fietsbrug bij het station 
zal binnenkort ook een aanvang 
nemen. Dat wordt ook een heel 
ander gezicht. Met onze herstart 
ziet u thans het ‘gezicht’ van het 
augustusnummer 2016. Hopelijk 
voelt u zich weer helemaal thuis.

Het meest opmerkelijke nieuws 
was in de afgelopen weken dat 
welstandscommissie Hûs en Hiem 
een negatief advies afgaf over de 
te bouwen voetgangersbrug. In de 
optiek van de commissieleden “is 
het contrast tussen de beoogde 
voetgangersbrug van Buitenpost 
en de omgeving te groot”. In een 
verdere uitleg meldde ze dat de ge-
schetste passerelle “in relatie tot de 
omgeving erg dominant is, met een 
zekere confrontatie als gevolg. Het 
ontwerp is tweeslachtig: een typi-
sche brug met een omhulsel. Juist 
dat vierkante portaal is vrij lomp”. In 
het gemeentehuis had men deze re-
actie niet verwacht, juist ook omdat 
tijdens het ontwerp Hûs en Hiem 
geraadpleegd was. Gemeente-amb-
tenaar Ted Rijpkema zegt erover: 
“Uiteraard hadden wij liever een 
ander advies gehad. Ons streven 
was het zeker om een harmonisch 
geheel van de brug, het station en 
de omgeving te maken. En ook de 
wensen van de gemeenteraad zijn 
nadrukkelijk in dit ontwerp meege-
nomen.” Hoewel vrij ongebruike-
lijk, heeft het college besloten het 

advies naast zich neer te leggen en 
verder te gaan met de vergunnings-
verlenings-procedure. Verder is er 
op de oproep van de gemeente om 
mee te denken over de aankleding 
van de brug veel respons gekomen 
van haar inwoners. In samenspraak 
met de Stichting Oud-Achtkarspe-
len is nu een selectie oude foto’s uit 
de hele gemeente uitgekozen die 
de brug zullen gaan sieren.

Als voorbereiding op de nieuwbouw 
van de Poiesz supermarkt aan de 
Voorstraat zijn in de afgelopen we-
ken de bedrijfsgebouwen van Bre-
mer Installaties gesloopt. De ver-
wachting is dat in de komende we-
ken een aanvang wordt genomen 
met het benodigde grondwerk. De 
doelstelling is om rond de jaarwis-
seling het nieuwe onderkomen van 
de supermarkt klaar te hebben.

De laatste tijd werd er ook aan de 
Jeltingalaan al voorwerk gedaan 
voor de komende herinrichting. 
Met name moesten er door ver-
schillende nutsbedrijven in de 
grond aanwezige leidingen worden 

verlegd. Ook de ambtelijke studie 
op het planontwerp is afgerond. 
In september zullen de omwonen-
den middels een nieuwsbrief op de 
hoogte worden gebracht van de de 
definitieve invulling. 

De aanleg van het parkeerterrein aan 
de noordkant van het station is aan-
besteed. De aannemer heeft nog 
enkele zaken te regelen en zal daar-
na gefaseerd het terrein aanleggen. 
Als dan ook de voetgangersbrug 
klaar is kan daarna worden begon-
nen met de ingrijpende herinrichting 
van het Stationsplein. Al het aan- en 
afvoerverkeer van het station zal 

tijdens het werk daaraan van ‘de 
noordkant’ gebruik moeten maken. 
Ook de streekbussen zullen dan tij-
delijk daar vertrekken. Uitgangspunt 
is uiteraard dat er zo weinig overlast 
voor omwonenden en gebruikers 
van het station en Jeltingalaan ver-
oorzaakt wordt tijdens de grootscha-
lige uitvoering. Maar enig ongemak 
zal onontkoombaar zijn.

De komende maanden zullen wij u 
verder op de hoogte houden over de 
voortgang van de verschillende pro-
jecten. Mocht u zelf iets willen hier-
over bijdragen of op willen reageren, 
dan horen wij het graag van u.

Het einde van de zomervakantie markeert ook het begin voor tal 
van werkzaamheden in Buitenpost. De herinrichting van de Jeltin-
galaan, een nieuwe parkeervoorziening noordelijk van het station, 
de herinrichting van het Stationsplein, de bouw van een voetgan-
gersbrug naast het station (‘passarelle’) en de nieuwbouw van de 
Poiesz supermarkt staan daarbij eerst op het programma. Wij vroe-
gen naar de voortgang van de verschillende projecten.

Werkzaamheden noordelijk Buitenpost

Schets van de te realiseren voetgangersbrug bij het station.

Het pand van Bremer is gesloopt om plaats te maken voor de nieuwbouw van de Poiesz. 
De bouw zal na de bouwvakvakantie starten op 22 augustus. (foto’s: Hielke Boorsma)

De werzaamheden voor de bouw van de loopbrug bij het station zijn vorige week gestart.



Op vrijdag 16 september wordt er van 11.00-18.00 
uur een handwerkmarkt in het centrum van Buiten-
post gehouden. Op deze creatieve markt zijn zo’n 
vijfenveertig deelnemers aanwezig met een divers 
aanbod aan koopwaren zoals brei- en haakbenodigd-
heden, borduurmaterialen, garens, quiltstoffen, vilt en 
eigengemaakte creaties. Ook zal er een naaimachine 
service center aanwezig zijn waarbij u terecht kunt 
voor naaimachines, advies en reparaties. Verder laten 
beoefenaars van oude handwerkambachten u graag 
kennismaken met tal van oude handwerktechnieken 
zoals goudborduren, naaldschilderen, frivolité, hardan-
ger, arcissies en kantklossen. 
Voor het op- en afbouwen van de marktkramen is de 
organisatie nog op zoek naar een aantal vrijwilligers. 
U kunt zich hiervoor opgeven bij Hannie Rienks-de 
Jong, tel. 544429/06 34639141 en Greetje Haagen, 

tel. 542351 of via e-mail: handwerkmarktbuitenpost@
gmail.com.

31 augustus 2016: 15.00 uur, bezoek aan Op ‘e Stal met koffi e en thee en wat lekkers.
13 september 2016: 19.30 uur, bezoek aan SWA.
18 oktober 2016: 19.45 uur in de Schakel, mevr. F. Bensdorp: Geboren in een verkeerd lichaam. 
15 november 2016: 19.45 uur in de Schakel, dhr. Visser: Op excursie met de touringcar door Europa.
11 januari 2017: 9.30 uur De Schakel, mevr. G. Postma over haar werk als wethouder van de Gemeente 

Achtkarspelen.
17 januari 2017: 19.45 uur in de Schakel, mevr. W. Toren over de veiligheid in de Gemeente Achtkarspelen.
30 januari 2017: 16.00 uur in de “Binnenmarkt” Tijdens een gezellig samenzijn staan we even stil bij het 

70-jarig bestaan van de vereniging.
21 februari 2017: 19.45 uur in de Schakel, Jaarvergadering. Aansluitend, pedicure Tripartite, Jacoba Meerveld.
21 maart 2017: 19.45 uur in de Schakel, dhr. W. Hiemstra, lezing over de Kening van de Greide, met o.a. 

het verhaal over Amali.

D e  B i n n e n s t e  B u i t e n  P o s t       pag ina 2

Aangepaste kerkdienst Fonteinkerk
Op zondag 25 september wordt er een speciale kerkdienst met me-
dewerking van de Koningsband gehouden voor mensen met en zonder 
een verstandelijke beperking. Het thema van deze dienst is In kannen in 
kruiken. Dit naar aanleiding van het verhaal van de weduwe van Sarfat. De 
Koningsband komt een aantal liederen voor ons spelen. En dominee Roel 
Prins zal de dienst leiden. Iedereen is van harte uitgenodigd!

Programma Fr.CPB B’post 2016/2017
Donderdag 8 september: Start van ons seizoen met ds. Koos de Gier uit 
Dokkum  met Humor in de kerk.
Donderdag 22 september: Rayonstartavond. Aanvang 19.45 uur, ver-
trek 19.00 uur bij de Schakel. Plaats de Lantearne Surhuisterveen. De 
avond wordt georganiseerd door de afdeling Twijzelerheide. Inez Timmer 
komt met haar programma Lilly Marleen eeuwfeest van een schuldig lied. 
Kosten: € 7,- en € 1,50 reiskosten voor meerijders.
Donderdag 13 oktober: Mevr. Westerdiep uit Westerbroek vertelt over 
de geschiedenis van poëziealbums. We kunnen onze poëziealbums ook 
meenemen.
Donderdag 20 oktober: We brengen een bezoek aan de schilderes Klas-
ke Kalsbeek-Vlasma in Rottevalle. We krijgen hier een kopje koffi e/thee. 
Wanneer er een grote groep mee gaat splitsen we de groep en anders 
gaan we na die tijd nog even naar de Intratuin. Vertrek 13.30 uur vanaf de 
Schakel.
Donderdag 10 november: Mevr. Luth uit Norg komt met een lezing en 
dia’s van een reisverslag van Australië en Nieuw Zeeland.
Donderdag 15  december: Gezamenlijke kerstviering in de Doopsge-
zinde kerk aan de Julianalaan. Deze wordt verzorgd door de Doopsgezinde 
zusterkring. Aanvang: 14.30 uur, kosten € 5,-.
Donderdag 12 januari: De heer F. Visser uit St. Annaparochie vertelt 
over zijn werk als buschauffeur en reisleider. Hij is al eens vaker bij ons 
geweest, maar heeft nog heel wat nieuwe verhalen.
Donderdag 9 februari: Jaarfeest. Typstra en Co. komt met een fl eurig 
programma:Tseardje met der efkes út. 
Donderdag 9 maart: De heer Jongsma uit Burgum komt met een lezing, 
De stillen op it lân, over de Amish in Amerika. Hij is daar verschillende 
keren als reisleider geweest.
Dinsdag 4 april: Biningsdei. We vertrekken om 8.00 uur vanaf de Schakel 
naar de Lawei in Drachten.
Donderdag 13 april: Slotbijeenkomst. De heer Willem Wilstra vertelt 
over zijn werk op een reddingsboot.

Al onze middagen beginnen om 14.30 uur in de Schakel. Twee keer per 
jaar is er bloemschikken. Inlichtingen bij Geeske Steendam,tel. 542106. Er 
zijn Akademylezingen van de Fryske Akademy. We kunnen ons hiervoor 
opgeven op onze verenigingsavonden. Voor inlichtingen kunt u bellen naar 
Willy Stienstra, tel. 06-23103124 of Hinke van der  West, tel. 542318.

Vrouwen van nu afd. Twijzel e.o.
Vanaf 20 september starten weer de bijeenkomsten van onze afdeling. 
Het programma 2016/2017 ziet er als volgt uit:
20 september: Mevr. F Bensdorp (geboren in een verkeerd lichaam).
12 oktober: Vergadering met de contactdames.
18 oktober: Mevr. Krist met een lezing over de ziekte Alzheimer.
15 november: Dhr. Veenstra vertelt over Wadlopen.
19 december: Kerststukjes maken o.l.v. Froukje Wijbenga.
20 december: Broodmaaltijd om 17.00 uur. Het avondprogramma wordt 

om 19.45 uur verzorgd door ons koor.
17 januari: De Wieling over de Elfstedentocht.
21 februari: Jaarvergadering. Na de pauze het eendagsbestuur uit 

Buitenpost.
21 maart: Dhr. Bosgra met Dertien ambachten zonder ongelukken.
18 april: Cabaret Tetje van toen met De Hort op.
20 juni: Gezellige middag.
Tevens zijn er diverse interessegroepjes.
Zou u eens een afdelingsavond willen bijwonen,dan bent u van harte wel-
kom. Kijk ook eens op onze site van Vrouwen van nu: www.vrouwen-
vannufryslan.nl. Alle bijeenkomsten worden gehouden in dorpshuis De 
Bining, Simke Kloostermanstritte 5 te Twijzel. Voor meer informatie kunt u 
kontakt opnemen met: G Buikema-Dalstra tel. 541952.

Kraam van de handwerkmarkt in 2015. (eigen foto)

De zorg verandert… En dat roept bij veel mensen vragen 
op. Wat zijn de gevolgen van de veranderingen? Wat 
vraagt dit van henzelf in de toekomst? Mensen hebben 
behoefte aan informatie én aan dialoog. De PCOB vindt 
het belangrijk om haar leden te betrekken bij de veran-
deringen in de zorg. Dit wordt gedaan door met haar 
leden actief in gesprek te gaan over de vragen en de 
zorgen die er leven. Samen in dialoog te gaan over Mij 
& Zorg. En samen op zoek te gaan naar passende op-
lossingen. Daarom wordt er ook in onze PCOB-afdeling 
een dialoogbijeenkomst Mij & Zorg georganiseerd op 
4 oktober om 14.30 uur in It Koartling, Schoolstraat 31. 
Een dialoogbijeenkomst houdt in dat ouderen in kleine 
kring hun ervaringen uitwisselen en elkaar ideeën aan 
de hand doen over de veranderende zorg. In een dia-
loogbijeenkomst gaan deelnemers (maximaal vijftien) 
onder begeleiding van een gespreksbegeleider van de 
PCOB met elkaar in gesprek over de veranderingen, 
over hun eigen rol hierin en over mogelijke oplossin-
gen in het regelen van zorg en ondersteuning. De ge-

spreksbegeleider stimuleert het uitwisselen van goede 
voorbeelden en nieuwe ideeën. In de bijeenkomst kun-
nen uiteenlopende onderwerpen aan bod komen, zoals 
langer thuis wonen, het gesprek met de gemeente of 
hulp vragen aan familie en vrienden. Alle leden van de 
PCOB worden van harte uitgenodigd om de dialoogbij-
eenkomst te bezoeken. Maar omdat ook uw kinderen, 
familie, buren en vrienden zich steeds vaker zorgen 
maken over de zorg, staat het u vrij hen ook te vragen 
om mee te komen. Aanmelden voor de dialoogbijeen-
komst kan via PCOB afd. Achtkarspelen bij Hinke van 
der West, tel. 542318 of e-mail: gaelevdwest@gmail.
com. Ook kunt u meer informatie vinden op www.pcob.
nl/mijenzorg. Graag ontvangen wij van u de bevestiging 
of u de bijeenkomst wilt bezoeken en of u introducees 
meeneemt. We hopen op mooie gesprekken waarin 
PCOB-leden en mensen in hun omgeving met elkaar 
meedenken over de zorg.

Met vriendelijke groet,
PCOB-afdeling Achtkarspelen te Buitenpost

Uitnodiging dialoogbijeenkomst Mij & Zorg

Op dinsdag 12 juli nam meester Marten Herrema afscheid van CBS De Lichtbron.Vanaf 
1980 was hij werkzaam als leerkracht, Intern Begeleider en begeleider van de meerkun-
ners.Al met al heeft hij in al die jaren zo’n 900 leerlingen voorbij zien komen. Kinderen en 
collega’s zongen hem op het schoolplein een afscheidslied toe. (foto: Hielke Boorsma)

De foto

Door het overlijden van een partner of door een echt-
scheiding kiezen na verloop van tijd mensen vaak  voor 
een tweede huwelijk. Zo’n gezin noemen we dan een 
samengesteld gezin. De ouders gaan op een oprechte 
manier en met goede moed beginnen aan een samen-
gesteld gezin, maar vaak wordt onderschat in wat voor 
een gecompliceerde situatie je terecht bent gekomen. 
Bijna iedereen kent wel zo’n gezin of misschien hebt 
u zelf zo’n gezin. Het onderwijs- en zorgteam van de 
Christengemeente wil u/jullie hartelijk uitnodigen om 
een avond bij te wonen waar Hans Groeneboer komt 
spreken over het onderwerp: Samengestelde gezin-
nen. Hans Groeneboer, verbonden aan de Stichting 

Koinonia, is schrijver en contextueel therapeut. Door 
zijn kennis en ervaring weet hij wat de diepere oorza-
ken kunnen zijn van stagnatie en blokkades in samen-
gestelde gezinnen. Hij weet handreikingen te geven 
en spreekt vanuit het christendom en staat stil bij Bij-
belse normen en waarden. 
U/jullie bent/zijn welkom op dinsdag 13 september 
om 19.45 uur (19.15 is de zaal open) in: Het Lichtbaken 
Marconistraat 5 te Buitenpost. 
Voor vragen kunt u terecht bij Marian van der Zwaag 
(onderwijsteam), e-mail: marianvdzwaag@gmail.com, 
tel. 542160 en Boukje Rauwerda (zorgteam), e-mail: 
brauwerda@hotmail.com, tel. 542889.

Uitnodiging lezing samengestelde gezinnen

Programma NVVH Buitenpost 2016-2017

Op zaterdag 5 november vindt de eerste Friese Dorpen-
top plaats, een burgertop waar 1000 Friezen met elkaar in 
gesprek gaan over de toekomst van het Friese platteland. 
De Dorpentop is geïnspireerd op de G1000-formule voor 
burgertoppen zoals die o.a. in Amersfoort, Groningen, Uden 
en Amsterdam. Dè Friese Dorpentop wordt de eerste pro-
vinciebrede burgertop. Een burgertop is een evenement 
waarbij een grote groep mensen (meestal uit een stad, dorp 
of gemeente) wordt uitgenodigd om op één dag bijeen te 
komen om hun mening te geven en met elkaar in gesprek 
te gaan over thema’s in de eigen gemeenschap. Zij bepalen 
aan het einde van de dag ook wat er met de uitkomsten 
gebeurt.  
 
Nieuwe democratie 
Een groeiende groep vrijwilligers van inmiddels ongeveer 
twintig personen is achter de schermen al enige tijd bezig 
met de voorbereiding. De dorpentop is bedoeld om inzicht 
te krijgen in wat dorpen belangrijk vinden voor de toekomst 
van het Friese platteland, en om te experimenteren met een 

nieuwe demo-
cratie. De uit-
komsten van de 
dorpentop kan 
burger en over-
heid dichter bij 
elkaar brengen doordat ze samen, ieder vanuit eigen rol en 
verantwoordelijkheid, kunnen werken aan de thema’s die 
de inwoners belangrijk vinden.  

Loting 
Achthonderd deelnemers worden geloot uit de Basisre-
gistratie Personen van de Friese gemeenten. Om deze 
deelnemers te werven, worden in september tienduizend 
uitnodigingsbrieven verstuurd naar rato van het aantal 
plattelandsbewoners per gemeente. Wie een brief heeft 
gekregen, kan zich aanmelden als deelnemer op www.
friesedorpentop.nl. De overige tweehonderd deelnemers 
worden geselecteerd uit ondernemers, ambtenaren en ac-
tieve burgers. 

Duizend Friezen in gesprek over toekomst Friesland

Handwerkmarkt Buitenpost



PBB Van de bestuurstafel...

augustus 2016
Met het verschijnen van deze Bibupost is de zomer van 2016 al weer 
bijna voorbij .  Het lijkt nog maar kor t geleden dat we onze laatste ver-
gadering van Plaatselijk Belang Buitenpost hebben gehad. Bovendien 
lijkt het of we nog wat van de zomer tegoed hebben. Hopelijk komt er 
nog een mooie nazomer. 
Op de vergadering van juli hebben we vooral wat punten behandeld 
die nog zijn blijven liggen, zoals het veranderde groenbeleid van de ge-
meente. Omdat we te weinig reacties kregen hebben we het er verder 
bijgelaten. Toch blijf t het pijnlijk om te zien hoe rozenstruiken bijna 
verdwijnen in het onkruid en de bomen een pruik krijgen die niet zou 
misstaan in de 18e eeuw. Bovendien werden deze zomer de prullenbak-
ken niet geleegd, waardoor het nog rommeliger werd. Een bestuurslid 
opperde het idee om volgende lente bloemen om de bomen te zaaien. 
Over deze aktie kunt u volgend voorjaar meer lezen. 
De stickers voor de mensen die geen streekkranten willen, maar wel 
graag de Bibupost lezen, zijn door de verspreiders enthousiast ont-
haald. Het blijkt dat er wel vraag is naar deze mogelijkheid. Ook bij deze 
krant zal op de bekende punten weer de sticker liggen, maar vergeet 
het niet aan de bezorgers door te geven!
De werkgroep voor de energiecoöperatie is voor de zomer t wee keer 
bijeen geweest en is nu een ECB i .o. (EnergieCoöperatie Buitenpost in 
oprichting). 
Voor de dierenweide hebben zich op een oproep in deze krant drie en-
thousiaste vrijwilligers aangemeld. Blij zijn we ook met het feit dat het 
Nordwin College bereid blijkt te zijn om de helpende hand te bieden. Wel 
zijn we nog op zoek naar een voorzit ter voor het bestuur. 
De oproep voor de z wer f vuilactie heef t meerdere gegadigden opgele-
verd. Maar hoe het geregeld is met de aansprakelijkheid is nog niet dui-
delijk . Pas als de gemeente hierover uitsluitsel heef t gegeven, zullen we 
hier verder mee gaan. U hoor t van ons.
De subsidie voor De Kûpe is over t wee jaar afgelopen en hoe de toekomst 
er uitziet is niet duidelijk . Het bestuur van Plaatselijk Belang zal onder-
zoeken of wij nog iets kunnen betekenen hierin. Het zwembad is natuur-
lijk wel een belangrijke voorziening voor Buitenpost en omgeving.
Een verzoek van de speelgoedbank om subsidie is toegezegd, ook de 
paardenspor tcommissie en de Feestcommissie hebben het gevraagde 
bedrag gekregen.
Heef t u aandachtspunten voor PBB? Spreek ons aan of mail ons: 
leoniekramer@live.nl.

Namens het bestuur van Plaatselijk Belang Buitenpost,
Marianne Rigter, bestuurslid
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™
> Vorige maand is begonnen met de restau-
ratie van het Van Dam-orgel in de Mariakerk. 
Niet alleen de pijpen, maar ook andere onder-
delen van het orgel worden schoongemaakt 
of gerepareerd. Ook krijgt het front van het 
orgel een verfbeurt. De laatste restauratie van 
het tweeklaviers orgel was in 1973. In sep-
tember hoopt de fa. Bakker en Timmenga uit 
Leeuwarden het orgel weer op te leveren. Tot 
die tijd kunnen er uiteraard geen kerkdiensten 
of andere activiteiten in de Mariakerk worden 
gehouden. De kerkdiensten zullen in deze 
periode in de Kruiskerk worden gehouden.
> Vanwege de lagere instroom van vluchtelin-
gen heeft de gemeente Achtkarspelen beslo-
ten om na de zomervakantie in de gemeen-
teraad verder te praten over de komst van 
een AZC in de gemeente. De gemeenteraad 
wilde het onderwerp op 14 juli 2016 bespre-
ken met het college. Omdat de gemeente op 
dit moment niet weet wat het effect is van de 
lagere instroom op de plannen van Achtkarspe-
len heeft de gemeenteraad besloten dit onder-
werp na de zomervakantie te behandelen.
> Binnenkort zal de gemeente Achtkarspelen 
een besluit nemen over het aantal consulta-
tiebureaulocaties in de gemeente. Mogelijk 
wordt het aantal locaties teruggebracht. De 
gemeente wil graag weten hoe de inwo-
ners hier over denken. Door middel van een 
enquête hoopt het gemeentebestuur hier dui-
delijkheid over het krijgen. Ruim 800 ouders in 
de gemeente hebben een e-mail ontvangen 
met de vraag of zij de digitale vragenlijst willen 
invullen.
> Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 
7 juli is Sietie Haagsma uit Buitenpost beëdigd 
als raadslid. Mevrouw Haagsma volgt Aafke 
Postma op, die 16 juni afscheid. Sietie Haag-
sma is werkzaam als vergunningverlener bij 
de gemeente Leeuwarden. Onlangs is zij ook 
benoemd als trouwambtenaar in Leeuwarden. 
Sietie is al meer dan 40 jaar lid van de PvdA. 
De afgelopen jaren was zij schaduwfractielid 
van de PvdA Achtkarspelen. In de gemeen-
teraad gaat zij zich de komende tijd richten op 
de wonen, jeugd en leefomgeving.

Al gelezen?
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Stilte en ontmoeten: doe je mee?
Verlang je er soms ook naar? Je even terugtrekken uit de drukke wereld en 
niets hoeven? Wat wij merken is dat het vaak bij dit verlangen blijft en het 
ons niet altijd lukt om hier vorm aan te geven. Daarom trekken wij ons sa-
men één keer in de maand terug. In een groepje en toch ook op onszelf. In 
een warm houten kerkje, waarin we de traditie van bezinning en bezieling 
ervaren. Wil je meedoen? Je bent van harte welkom op donderdagavond 
22 september. 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!

> Start cursusjaar cultuurcentrum de Wâldsang
Op maandag 29 augustus a.s. starten de lessen weer bij cultuurcentrum 
de Wâldsang. Dan komen ruim 1000 leerlingen die in hun vrije tijd piano, 
gitaar, viool, fluit, accordeon, zang, drums, trompet, keyboard of een an-
der muziekinstrument leren bespelen, weer wekelijks naar een van de 
vele leslocaties in deze regio. En gaan Wâldsang docenten (allen met een 
muziekvakopleiding) er voor allerlei muziekprojecten weer naar ruim zestig 
basisscholen. Ook start het samenspelen weer, in popbands, koren en 
ensembles. Op naar de vele concerten die de Wâldsang ook dit jaar zal 
organiseren. Het hele aanbod, ook met lessen dans en toneel, is te vinden 
op www.cultuurcentrumdewaldsang.nl.

> Fryske kursus by de Afûk
Bent u in Fryslân komen wonen en wilt u de taal verstaan? Of zou u voor 
uw werk graag Fries kunnen spreken? In september start het seizoen met 
groepscursussen in o.a. Ljouwert, It Hearrenfean, Drachten en Snits. 
Binne jo Frysktalich en wolle jo de taal skriuwen leare? It kin ek wêze dat 
jo op syk binne nei ferdjipping yn de taalskiednis en kultuer. Mei it nije 
taalaventoer Taalreis troch Europa leare jo online Frysk skriuwen. 
Geen tijd voor een groepscursus, dan is de cursus Zelfstudie Fries met 
eduFrysk een prima alternatief. EduFrysk is het online leerplatform voor 
de Friese taal. U vindt er lesmateriaal van de cursus en daarnaast dui-
zenden teksten, liedjes, video’s, interactieve oefeningen en educatieve 
games. Een cursus Fries is tenslotte voor iedereen. 
Bestel gratis onze brochure en meld u aan voor een cursus Fries. Of kijk 
voor alle cursussen, data en locaties op: www.afuk.frl. Kom ook eens 
langs bij de Afûk boek- en kadowinkel aan de Bûterhoeke 3 in Ljouwert. 
Jo binne fan herte wolkom! 

> Gratis proefles aquarel
Aquarel is een spannende schildertechniek, de verf heeft magische en 
soms ongrijpbare effecten. Het is juist dit spontane karakter van de verf 
die het boeiend maken om met aquarel aan de slag te gaan! Op dinsdag 
20 september in Buitenpost, op woensdag 21 september en donderdag 
22 september in Dokkum en vrijdag 23 september in Leeuwarden is 
het mogelijk om een gratis proefles aquarel te volgen. Laat een penseel 
over het papier glijden en observeer hoe de kleuren in elkaar overgaan 
tijdens het ‘nat-in-nat’ werken! Het geeft voldoening en ontspanning om 
hier mee bezig te zijn! De proefles wordt gegeven door Margreet Braak-
sma-Loonstra. Zij geeft al tien jaar aquarelcursussen op verschillende loca-
ties in Friesland. Mocht u na de proefles willen blijven schilderen dan kan 
aansluitend een cursus van acht lessen worden gevolgd! In deze cursus 
worden verschillende technieken behandeld en worden prachtige aquarel-
len gemaakt.
Voor zowel de proefles als de cursus heeft de cursist geen teken- of 
schilderervaring nodig. Voor meer informatie kunt u bellen met tel. 06-
12665263 of www.facebook.com/margreet.braaksma.loonstra.

Meldpunt  Cultureel

Maskelyn na 15 jaar meer dan 
springlevend
Binnenkort valt ie weer bij u op de mat, de flyer met daarin de 
winterprogrammering 2016-2017 van cultuuraanbieder Maskelyn. 
Voor de zestiende keer een prachtig programma dat zich net als die 
15 voorgaande jaren kenmerkt door een enorme verscheidenheid: 
“voor elck wat wils”.

Hoe het allemaal begon. In het jaar 2000 vatte een groepje enthousiaste 
Buitenposters het idee op een culturele stichting in het leven te roepen, 
Stichting Maskelyn. Vrij vertaald: van alles wat, voor elk wat wils. En dat 
was precies wat men wilde, voor een brede doelgroep een breed program-
ma op het gebied van muziek en theater aanbieden op diverse locaties in 
het eigen dorp. Via een enquête in De Binnenste Buiten Post konden de 
inwoners van Buitenpost aangeven wat hen aansprak. Daarmee rekening 
houdende is in september 2001 het eerste culturele seizoen van start ge-
gaan. Het programma was divers, van cabaret tot poppentheater en van 
salsa-avond tot popconcert. De opkomst was over het algemeen naar te-
vredenheid en de reacties positief. Een geslaagd begin en alle reden om 
door te gaan! In het tweede seizoen liet het publiek het helaas regelmatig 
afweten. Zo trok Rients Gratama hier nauwelijks honderd bezoekers, ter-
wijl een week later in Leeuwarden zijn optreden vier avonden uitverkocht 
was. Het was duidelijk nog aftasten waar Buitenpost wel en niet voor ‘van 
de bank’ was te krijgen. Maskelyn deed daarentegen haar best om een 
gevarieerd programma samen te stellen met bekende en minder bekende 
artiesten. Dat was wel eens een gok: de organisatie heeft wel eens met 
‘kromme tenen in de schoenen’ gezeten bij een voorstelling dat ‘van ho-
ren zeggen’ leuker was dan in het echt… Ja, het was nog vallen en op-
staan die eerste jaren en af en toe was de neiging om het bijltje er bij neer 
te gooien wel heel erg groot. Wat waren er vaak mooie optredens met 
maar een handvol publiek waarvan iedereen na afloop zei: “Hier hadden 
veel meer mensen van kunnen genieten!” Maar juist dan kwam er weer 
een goed bezocht voorstelling en werd toch besloten om door te zetten. 
Het is inmiddels grijze historie, de vraag wel of niet doorgaan. De laatste 
jaren gaat het vliegend om maar eens een kreet uit het land der kaatsers 
te gebruiken. Daar waar andere culturele commissies en stichtingen het 
lastig hebben of, erger nog, gewoon het loodje leggen, heeft Maskelyn 
duidelijk haar plek gevonden en verankerd, ‘de fuotten goed ûnder it gat’. 
Het aantal activiteiten is zo’n zes of zeven per seizoen en de zondagmid-
dag is meer dan favoriet. Het blijkt hét moment van de week te zijn om 
een vleugje cultuur te snuiven. Er wordt gebruik gemaakt van verschil-
lende locaties in het dorp, zoals het tuincafé van De Kruidhof, grote zaal en 
café van The Point en de Maria- en Kruiskerk. Iedere locatie heeft weer een 
andere sfeer en trekt dan ook een ander publiek aan. Dit jaar zet Maskelyn 
zelfs een stapje buiten de dorpsgrenzen. In het interieurcafé van Pilat en 
Pilat in Twijzel wordt een prachtige muziekmiddag aangeboden. Naast de 
prima publieke belangstelling zijn het ook de trouwe sponsoren/adverteer-
ders die er voor zorgen dat Maskelyn anno 2016 meer dan springlevend is. 
Als dank worden zij dit jaar allen getrakteerd op een aantal vrijkaarten voor 
één van de voorstellingen.
Zodra u de flyer op de deurmat vindt, start ook de voorverkoop bij Dropshop 
Liquerice in de Kerkstraat of via tel. 541444.

Programma

Zondagmiddag 2 oktober: Fljimsk. Piter Wilkens, Griet Wiersma en 
Minze Dijkstra presenteren een verrassend Fries programma vol humor, 
prettig afgewisseld met zang en magie. Zaal The Point.
Zondagmiddag 23 oktober: HymHamp Theater bestaande uit de ac-
teurs Jelmar Hoekstra en Fokke Plantinga, bijgestaan door de muzikanten 
Paul Siemonsma en Anko Bouma, brengt een prachtig Friestalig program-
ma onder de titel Op Portret. Zaal The Point.

Voor v.l.n.r.: De mensen van het eerste uur Elly Kramer, Foppe de Vries en Joke Bakker. 
Achter v.l.n.r.: Dictus Benedictus en Rinze Fokkema, die Foppe de Vries na 15 jaar opvolgt 
als voorzitter. (eigen foto)
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Buitenposters
door Nelleke Kemps-Stam

Kom er maar tussen en maak eens contact 
Jàco Klapwijk is een enthousiaste taalcoach

Vorig jaar was een recordaantal van 
65,3 miljoen mensen in de wereld 
ontheemd door oorlog of vervol-
ging. Het was het eerste jaar dat 
de grens van 60 miljoen vluchtelin-
gen werd overschreden. Volgens 
het jaarlijkse vluchtelingenrapport 
van de UNHCR was vorig jaar één 
op de 113 wereldburgers op de 
vlucht. Het gaat bij die getallen zo-
wel om mensen die naar andere 
landen vluchtten (24,5 miljoen) als 
in hun eigen land op de vlucht 
zijn (40,8 miljoen). (bron: NOS)

Het verschil tussen vaak en soms
Wie in Nederland als vluchteling wil 
inburgeren, is verplicht acht uur per 
week lessen volgen om de Neder-
landse taal te leren en de Neder-
landse samenleving te leren ken-
nen. De lessen worden klassikaal 
gegeven door NT2 (Nederlands als 
tweede taal) docenten, daarnaast 
krijgen inburgeraars twee keer per 
week een-op-een-begeleiding door 
een taalcoach thuis. Jàco is be-
halve dat laatste ook taalassistent. 
“Eén ochtend in de week help ik 
een NT2 docent en verder heb ik 
me opgegeven als taalcoach en be-
geleid ik twee cursisten. Alle cur-
sisten hebben de AZC periode al 
achter de rug en wonen in Buiten-
post, Kollumerzwaag, De Wester-
een, Oudwoude en Kollum.” Voor 
de lessen heeft Vluchtelingenwerk 
ruimte gehuurd in het Koartling. Er 
zijn twee klassen van elk vijftien 
personen en daar komt nog een 
derde bij. De groep inburgeraars is 
heel divers vertelt Jàco. “Het zijn 
vluchtelingen uit Syrië, Eritrea, So-
malië en Afghanistan. Ze spreken 
Arabisch, Tigrinya, Dari of Farsi. 
Hoog opgeleide mensen spreken 
ook Engels. Omdat het Arabisch 
heel anders geschreven wordt, 

moeten de mensen ook nieuwe 
letters leren.”

Wanneer ik een les bezoek en 
door de docent geïntroduceerd 
ben, stellen alle cursisten zich aan 
mij voor. De les gaat die ochtend 
over het verschil tussen tegenstel-
lingen als ‘vaak’ en ‘soms’, ‘altijd’ 
en ‘nooit’ en ik merk hoe moeilijk 
de Nederlandse taal is als er ook 
nog woorden als ‘af en toe’ en ‘wel 
eens’ bij komen.  
Jàco beweegt zich gemakkelijk 
tussen de cursisten en helpt daar 
waar nodig is. Als moeder van een 
dove dochter heeft ze een oplei-
ding tot doventolk gevolgd waar ze 
nu voordeel van heeft. “Ik kan heel 
beeldend uitleggen en dat scheelt 
een stuk. Ik heb het idee dat ik 
daardoor ook gerichter contact met 
anderen krijg. En ik ben al heel lang 
gewend om een-op-een met taal 
bezig te zijn.” 

Positieve energie
Het vrijwilligerswerk dat ze deed 
bij de opvangboerderij van Het 
Lichtpunt in Kollumerzwaag komt 
ook van pas bij het coachen van 
vluchtelingen. “De mensen heb-
ben allemaal een trauma opgelo-
pen. Vanuit een oorlogssituatie zijn 
ze met een bootje via Libië en Italië 
hier naartoe gekomen. Sommigen 
hebben mensen zien verdrinken. 
Langzamerhand krijg je steeds 
meer verhalen te horen. Iemand 
liet me een foto van zijn zus en haar 
kinderen zien. Toen ik enthousiast 
reageerde toen hij zei dat ze ook 
naar Nederland kwamen, bleek hij 
te bedoelen dat ze verdronken zijn. 
Dan breekt je hart.”
Er komen veel alleenstaande man-
nen naar Europa. “Bijna alle man-
nen hebben een partner en zijn be-
zig met gezinshereniging”, weet 
Jàco. “Het duurt lang voordat het 
zover is. Toen ik in de gemeente-
raad een lans voor een AZC gebro-
ken heb, vroeg iemand of ik wel 
eens bang was met al mannen. 
Nadat ik ontkennend antwoordde, 
ging er een gesnuif van ongeloof 
op. Het zijn echt aardige mensen 
die hier komen. Ze hebben heel 
wat achtergelaten en komen hier 

om een nieuwe toekomst op te 
bouwen. Ik zie hen niet als bedrei-
ging of profi teurs. Ze zijn dankbaar 
en blij dat ze hier zijn. Ik kom tel-
kens met een gevoel van voldoe-
ning weer thuis. Het geeft me ge-
woon positieve energie.”

NIMBY
De vluchtelingenorganisatie spreek 
van een ‘treurig record’ als het om 
het aantal vluchtelingen gaat. Nie-
mand kan meer zijn ogen sluiten 
voor de vluchtelingenproblematiek. 
“Absoluut niet”, reageert Jàco. 
“Iedereen vindt ook wel dat er iets 
moet gebeuren, als het maar niet 
in hun achtertuin is. Zo las ik in de 
krant dat ergens mensen de stoep 
voor hun huis weg wilden, omdat 
dat de kortste route van het AZC 
naar de winkel was. Wat bezielt 
die mensen?” Nieuw is de reac-
tie ‘not in my back yard’ overigens 
niet. Toen de Nederlandse regering 
de opvang van gevluchte Duitse 
Joden in de jaren dertig op de Ve-
luwe wilde vestigen, vond koningin 
Wilhelmina dat de plek te dicht bij 
haar zomerpaleis Het Loo kwam. 
De ANWB en de VVV vreesden 
dat het schadelijk zou zijn voor het 
toerisme en de christenen waren 
bang dat het gedaan zou zijn met 
de zondagsrust. Uiteindelijk werd 
Westerbork uitgekozen dat ver 
weg in de bossen van Drenthe lag.  

“Het aantal vluchtelingen dat in 
een AZC opgevangen wordt, valt 
reuze mee’, denkt Jàco. “Ik ben 

ervoor dat er een komt, want die 
mensen moeten opgevangen wor-
den en hulp krijgen.”Het feit dat 
er tussen Kollum en Buitenpost 
van 1995 tot 2002 een AZC heeft 
gestaan, speelt misschien ook nog 
een rol in het negatieve beeld van 
een AZC. “De moord op Marianne 
Vaatstra zit de mensen nog vrij 
hoog. Terwijl de dader geen asiel-
zoeker was. Alles werd in die tijd 
op de bewoners afgeschoven. Als 
er een fi ets was gestolen, had-
den ‘die mensen’ het gedaan. Ik 
heb niet het idee dat men nog zo 
zwart-wit denkt. Mensen zijn nog 
wel bang voor de veiligheid van 
meisjes. Maar de moordenaar van 
Marianne was toch een gewone 
Fries? Overal zitten criminelen tus-
sen. Daar worden asielzoekers ook 
op gescreend. Negenennegentig 
komma negen procent is hartstik-
ke aardig en betrouwbaar.”   
 
Op gepaste afstand betrokken
Jàco vindt het heel leuk om als 
taalcoach bij de mensen thuis te 
komen. “Je ziet dan ook de thuis-
situatie en merkt hoe graag ze de 
taal willen leren. Ze willen echt 
meedoen in de maatschappij. 
Sommige hebben buren die abso-
luut geen kennis met hen willen 
maken. Ze hebben nog nooit met 
hen gepraat, maar hebben  wel 
een oordeel over hen. Kom er maar 
tussen, denk ik dan en maak maar 
eens contact.”
Omgekeerd komen de cursisten 
ook bij Jàco thuis. “Een van de 

meisjes heeft bij ons een keer een 
Eritreese maaltijd gemaakt en ze 
hebben hier kip met bloemkool 
gegeten. Zo leer je elkaars cultuur 
kennen. Een van mijn cursisten 
maait graag ons gras sinds hij weet 
dat wij het elektrisch doen in plaats 
van met de zeis.” 

De docent NT2 is blij met Jàco’s 
enthousiaste hulp. “Ik wist niet 
dat ik me er zo betrokken bij zou 
voelen”, zegt ze zelf. “Je mag wel 
betrokken zijn, maar op gepaste af-
stand.  Je moet je eigen grenzen 
kennen. De cursisten die ik bege-
leid komen ook uit de andere groep 
om vermenging van belangen te 
voorkomen. De taal leer ik ze let-
terlijk onderweg op de fi ets tussen 
Kollumerzwaag en Buitenpost. De 
zwarte plekken op de weg heet 
schaduw, het beest waar hij over 
reed was een slak en de fi etser die 
ons tegemoet komt is een tegen-
ligger.”
Hoe belangrijk het is dat een vluch-
teling de Nederlandse taal leert, 
merkt Jàco zelf als de cursisten 
elkaar in de pauze in hun eigen taal 
aanspreken. “Je voelt je  buitenge-
sloten. Je kunt het ook dichter bij 
huis zoeken: vraag maar eens aan 
een Nederlander hoe hij zich voelt 
tussen Friezen die alleen hun eigen 
taal spreken.” 

Wilt u op de hoogte blijven over 
de stand van zaken? Kijk dan op: 
www.achtkarspelen.nl/opvang.

Weinig mensen zullen op 20 juni jl. stilgestaan hebben bij World 
Refugee Day (Wereldvluchtelingendag). Toch leeft het vluchtelin-
genprobleem ook in onze gemeente. Na de zomervakantie wordt 
duidelijk of er door de verminderde vluchtelingeninstroom nog 
een asielzoekerscentrum nodig is. Wel wordt onderzocht of er in 
vier jaar tijd 250 à 300 extra asielzoekers met een verblijfsvergun-
ning verspreid in de gemeente gehuisvest kunnen worden. Inmid-
dels helpen taalcoaches vluchtelingen op weg om in te burgeren. 
Samen met Vluchtelingenwerk Noord Nederland leren ze onder 
anderen van Jàco Klapwijk de Nederlandse taal te spreken en te 
begrijpen.

Jàco helpt een cursist. (foto: Nelleke Kemps-Stam)

door Dave

Buienradar 
zegt dat het 
droog blijft!

Mooi, 
lekker 
buiten 
zitten!

Heerlijk 
weertje!

Tja... het 
is en blijft 

Nederland...
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De feestweekfoto’s

Opening van de feestweek in de Kerkstraat. (foto: Hielke Boorsma) Kinderrommelmarkt. (foto: Hielke Boorsma)

Bingo in de feesttent. (foto: Hielke Boorsma) Viswedstrijd. (foto: Hielke Boorsma)

Op de kermis. (foto: Hielke Boorsma) Veel animo voor de Switterun. (foto: Hielke Boorsma)

Op vossenjacht. (foto: Hielke Boorsma) Opdracht uitvoeren tijdens vossenjacht. (foto: Hielke Boorsma)

De ochtend van de jaarmarkt viel enigzins in het water. (foto: Hielke Boorsma) Handel op de paardenmarkt. (foto: Hielke Boorsma)

Verhaaltjes
 -1-

Alinda Elsenga – partner, moeder 
en werkt met verstandelijk 
beperkten – deelt haar verhaaltjes 
uit het dagelijks leven.

Desastreus...
Onze jongste heeft de basisschool 
verlaten en gaat na de zomervakan-
tie naar het voortgezet onderwijs. 
Al voor de grote vakantie hebben 
we een kennismakingsavond op 
zijn nieuwe school gehad. Op deze 
avond kon hij kennismaken met zijn 
nieuwe klasgenoten. Terwijl alle 
kinderen worden opgeroepen om 
mee te gaan met hun ietwat  ge-
zette, wat oudere mentor in een 
bloemenjurkje, mogen wij, ouders, 
in de kantine achterblijven. Van de 
jaar-coördinator horen wij, ouders, 
hoe één en ander volgend jaar in 
zijn werk zal gaan, Dan snijdt de 
coördinator nog een heel belang-
rijk thema aan, namelijk de social 
media! “Het kan een geweldig  
medium zijn maar het kan ook 
desastreuse gevolgen hebben,” 
vertelt ze. Ons, ouders, wordt op 
het hart gedrukt onze kinderen 
goed in de gaten te houden en 
erop toe te zien dat ze met name 
met de groeps-whatsapp zorgvul-
dig om zullen gaan. Allang voor 
de kennismakingsavond wisten 
de kinderen al bij wie ze in de klas 
kwamen dus de groeps-whatsapp 
was al in werking en er had al veel 
whatsappverkeer plaatsgevonden 
tussen de nieuwe klasgenoten. Bij 
thuiskomst pols ik de jongste toch 
maar even. “Heeft de nieuwe men-
tor het nog met jullie gehad over de 
groeps-whatsapp?” “Ja!,” roept de 
jongste enthousiast. “Ze vond het 
heel goed dat we al een groeps-
whatsapp hebben en ze hoefde 
er niet in want ze vertrouwt ons 
wel.” Dit is de eerste goede beurt 
van deze nieuwe mentor, vooreerst 
vind ik dit een prima insteek!

Iets voor jou?
Voor als je steun nodig hebt 
of steun wilt bieden.

Vrijwilligers bieden tijdelijk 
een steuntje in de rug. Zoals 
bij de administratie, de 
opvoeding, rouwverwerking 
en eenzaamheid.

Vind onze afdeling in jouw 
buurt via: www.humanitas.
nl/noord





“Bij Turn en Gymsport Dokkum zie 
ik meer mogelijkheden om mij als 
turner verder te ontwikkelen” ver-
telt Aukelies. “Het leuke van turnen 
is dat het varieert. Je hebt de balk, 
de brug, de sprong en de vloer. Er 
zijn onderdelen die je goed liggen 
en andere waar je hard voor moet 
werken. De vloer is mijn favoriet.”
Ze begon op negenjarige leeftijd 
bij MAAS en bleek erg talentvol. 
In 2011 werd Aukelies Fries kam-
pioen en in 2012 werd ze tweede. 
De laatste jaren stagneren de kam-
pioenschappen, met de overgang 
naar Dokkum hoopt Aukelies weer 
de top in Friesland te bereiken.

Aukelies’ broer en twee zussen 
zijn ook sportief. Zo korfballen Al-

bert en Trijnette bij de Flamingo’s 
en speelt Susanne volleybal. 
Aukelies gaat in september naar 
het Gomaruscollege in Groningen, 
de onderbouw deed ze in Zuidhorn, 
waar een dependance van het Gro-
ninger college is gevestigd. Ze kan 
goed leren en voor VWO moet ze 
naar de stad Groningen, dat wordt 
in Zuidhorn niet gegeven. Zij hoopt 
later fysiotherapeute te worden, 
gespecialiseerd in sport.
Op de vraag of er in Groningen geen 
geschikte turnverenigingen zijn (dat 
scheelt in de reistijd) antwoordt ze 
ontkennend. “Ik heb daar rondge-
keken, maar Dokkum bevalt uit-
stekend, ook hebben ze daar een 
mooie, ruime turnhal. Ik heb er zin 
in om daar te beginnen.”
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Spor tkoppen
door Bote de Haan

Aukelies IJbema, talentvol turnster 

De zusjes IJbema. V.l.n.r. Trijnette, Aukelies en Susanne. (foto: Hielke Boorsma)

Toen dit interview werd gehouden waren de Olympische Zomer-
spelen in Rio de Janeiro volop aan de gang. Ook Aukelies IJbema, 
met wie u in de vorige De Binnenste Buiten Post al kennis kon ma-
ken door de sportfoto, kijkt graag naar de Spelen. Vooral volleybal 
en natuurlijk turnen kunnen rekenen op haar warme belangstel-
ling. Zelf turnde ze tot voor kort bij onze gymnastiekvereniging 
MAAS, maar met ingang van het nieuwe sportseizoen doet ze dat 
bij Turn en Gymsport Dokkum. Wel blijft ze MAAS trouw door bij 
onze plaatselijke vereniging de acrogym te blijven doen.

De spor t foto’s

De Nijmeegse vierdaagse werd ook dit jaar weer door enkele dorpsgenoten gelopen. 
Foto boven: Connie van der Meulen, ze liep de 50 km, zoekt een wandelmaatje. Hier is 
ze bij Wychen. Onderste foto: Antje en Brechtje de Vries, Brechtje in een dochter van 
Joop en Geertje de Vries-Bakker, bij de kerk in Overasselt. Ze hebben hier een kaarsje 
gebrand. (foto’s: Gerrit Kuik)

Woensdag 3 augustus jongstleden speelde het Natio-
nale Concours Hippique Buitenpost zich voor de 63e 
keer af. Dat hoge getal mag toch wel even genoemd 
worden. Dit geeft aan dat dit grootse evenement nog 
steeds volop in de belangstelling staat bij zowel deelne-
mers, toeschouwers en de sponsors. Een geweldige 
opsteker voor de Paardensportcommissie. Hoewel de 
Buitenposter feestweek traditiegetrouw wordt afgeslo-
ten met vuurwerk, was er ook hippisch vuurwerk te zien 
op het paardensportterrein aan de Mejontsmastraat, 
ondanks het feit dat het ’s morgens motregende. Dat 
miezerige sfeertje verhoogde de feestvreugde niet, 
maar de paarden gaven daar minder om dan de men-
sen. Het programma was als vanouds afwisselend met 
acht rubrieken hackney’s, zeven rubrieken tuigpaarden, 
zeven rubrieken Fries ras en twee dressuur-shows. 
Drie kampioenschappen vormden een waardige om-
lijsting van het geheel. De vele toeschouwers konden 
geheel aan hun trekken komen. Dat werd nog beter 
toen het tegen 14.00 uur droog werd en de zon zich af 
en toe knipogend liet zien. Wat waarschijnlijk niemand 
is opgevallen en waarvan door de uitstekende speaker 
Bert de Ruiter uit IJsselmuiden, jammer genoeg geen 
melding werd gemaakt, was, dat zijn oudere plaatsge-

noot Ab Koetsier op 80-jarige leeftijd 
met zijn tuigpaarden nog vrolijk mee-
deed.  Verder viel het op dat zo tegen 
het einde van het concours aandacht 
werd besteed aan het afscheid van 
Sieneke Mekkes. Zij was sinds 2004 
lid en plaatsvervangend voorzitter van 
de Paardensportcommissie. Komende 
uit een paardensportfamilie was zij een deskundig lid. 
Bij vader Mekkes in het rijtuig maakte Sieneke een 
ereronde over het terrein. Dat was een verdiend en 
mooi rondje, maar minder mooi is de aderlating voor 
de Paardensportcommissie, omdat die een behoorlijk 
dosis knowhow gaat missen, want deskundigheid en 
een opgebouwd netwerk heb je niet zomaar terug. Het 
programmaboekje bevatte 72 adverteerders en 131 
bedrijven en organisaties die het concours steunden. 
Dit is inclusief de sponsors van rubrieken. Omdat dit 
onmisbare financiële opstekers zijn, zal de Paarden-
sportcommissie deze categorieën ongetwijfeld koeste-
ren. In het volgende programmaboekje moeten in het 
belang van de toeschouwers en de CH-medewerkers 
wel weer even de rijtuignummers vermeld worden. Al 
met al was het weer een goed concours.

63e CH bezien door het paardenoog van de redactie

Vaste en nieuwe klanten zijn het er over eens: De 
Oriënt heeft écht de lekkerste patat van Buitenpost! 
Daarnaast hebben we een groot assortiment andere 
snacks en frisdranken. Echte aanraders zijn de heer-
lijke hamburgers van de bakplaat en de verse kip-
producten van de poelier zoals kipschnitzels en halve 
kippen. Ook verzorgen we lunchgerechten, hapjes en 
complete maaltijden. Dit alles smaakt nu nog beter in 
ons vernieuwde restaurant! Vernieuwd interieur Het 
interieur van De Oriënt is vernieuwd en biedt plaats 
aan 30 personen. U kunt uw maaltijd in het vernieuw-
de restaurant nuttigen of meenemen naar huis. Bent 
u aan het wachten op uw bestelling? Geen probleem, 
wij hebben gratis Wifi. Naast het nuttigen van een 
goede maaltijd is De Oriënt ook zeer geschikt voor het 
houden van bijvoorbeeld een vergadering, een feestje 
of een klaverjasavond. Vraag ons gerust naar de mo-
gelijkheden.

Vijftien jaar De Oriënt
De Orient bestaat inmiddels ruim vijftien jaar. Sinds 1 
augustus 2013 is de dagelijkse leiding in handen van 
Buitenposter Shäron Lier. Wij zijn open van woens-
dag tot en met zaterdag van 08.30 tot 19.00 uur. Op 
woensdag en donderdag krijgt u voor slechts € 7,50 
een compleet familiepakket bestaande uit patat voor 4 
personen en 4 snacks (frikadellen en kroketten).

Herinrichting stationsgebied
De omgeving rond De Kruidhof en het stationsgebied 

ondergaat de komende jaren een metamorfose. Bin-
nenkort gaat het stationsgebied op de schop. De Ori-
ent is tijdens de werkzaamheden gewoon open en we 
zullen er alles aan doen om u te voorzien van de lek-
kerste patat van Buitenpost. 
Hou onze Facebookpagina @stationsrestauratiede-
orient in de gaten voor actuele werkzaamheden en 
onze bereikbaarheid maar ook voor aantrekkelijke ac-
ties die we hier binnenkort weer aanbieden. Wilt u de 
lekkerste patat van Buitenpost ook proeven? Bel en 
bestel bij De Oriënt, tel. 540679.

Bedr i jv igheid
door Piet Pettinga

De lekkerste patat van Buitenpost bij De Oriënt

Shäron Lier in haar zaak bij het station. (foto: Hielke Boorsma)
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Binnen -10 -
Buitenpost  

Pieter de Boer woont sinds begin 
2015 in Buitenpost en beschrijft 
zijn ontdekkingsreis door het dorp 
en de omgeving.�

Wat levert de streek?
Aan het begin van de zomer zijn 
mijn vriendin Tamara en ik met de 
auto richting Puglia in Italië gere-
den. Een reis van ongeveer 2200 
kilometer met als eindbestemming 
de stad Ostuni, op bijna het meest 
zuidelijke puntje van Italië. We 
hebben daar op een hele kleine 
camping gestaan met een Neder-
landse en een Italiaanse eigena-
resse. Samen hadden ze daar hun 
eigen paradijsje gecreëerd, met 
een klein aantal appartementen en 
een kleinschalige camping waar 
we onze tent mochten neerzetten 
midden in een olijvenboomgaard. 
We hebben drie weken mogen ge-
nieten van de typische Italiaanse 
cultuur en fantastische stadjes. 
Heerlijk gegeten in de lekkerste 
restaurantjes, genietend, bedie-
ning die vol passie met handen en 
voeten ons in het Italiaans uitlegt 
waar ingrediënten vandaan komen 
en op wat voor manier het bereid 
wordt. Daarnaast konden we na-
tuurlijk ook geen nee zeggen tegen 
de mooie wijnen die samengaan 
met al dit lekkers. Maar er was één 
ding dat mij is bijgebleven wat de 
eigenaresse van een klein delica-
tesse restaurant ons vertelde. Al 
het eten dat daar in het restaurant 
bereid werd, werd gemaakt met 
producten uit de eigen provincie. 
En dat schijnt daar in Puglia in de 
meeste restaurants te gebeuren. 
Daarmee was de menukaart in de 
zomer en de winter heel erg ver-
schillend, maar hadden ze wel al-
tijd seizoensgebonden producten 
op de kaart staan. 
Het is natuurlijk makkelijker voor 
een regio waar ze praktisch het hele 
jaar landbouw kunnen bedrijven 
om dat te doen, maar ik werd wel 
nieuwsgierig wat we hier uit de re-
gio zelf kunnen kopen. En de keuze 
daarin bleek best wel heel groot te 
zijn. Zo is er in Twijzel een pluktuin 
waar je zelf bij een fruitkwekerij 
je bessen kunt plukken. Met een 
beetje geluk heb je ook nog, zo-
als wij, een goede appeloogst en 
je krijgt de lekkerste zelfgemaakt 
blauwe bessen crumble die je ooit 
gehad hebt. Vrijwel helemaal uit 
de streek! Eerlijkheid gebied mij 
ook te zeggen dat ik regelmatig op 
de N358 vanaf Opende een boel 
producten aangeboden zie staan 
bij boeren en ik er nog steeds niet 
een bezoekje gebracht heb. Terwijl 
de aardappel van de Friese klei 
toch degene is die ik hebben wil. 
Tot mijn grote plezier vond ik deze 
zomer in mijn speurtocht ook mooi 
vlees uit de regio. Een kleinscha-
lige boerderij vlak bij Opende ver-
koopt vlees van Hooglander koei-
en die nooit op stal gaan. Tijdens 
een mooie zwerftocht op de fiets 
hier in de omgeving, ik raad het te-
genwoordig uit eigen ervaring aan, 
zou het zomaar kunnen dat je deze 
grote jongens in het weiland ziet 
staan. Echt uit de regio. Al met al 
heeft onze vakantie, zeker niet in 
de regio, mij erg geïnspireerd om 
ook de mogelijkheden te ontdek-
ken aan voedsel uit de regio. We 
gaan ervan genieten, met als abso-
lute hoogtepunt al onze eigen ge-
kweekte groenten en fruit die klaar 
zijn voor consumptie!

Een les van de ganzen

Heb je je ooit afgevraagd waar-
om ganzen in een V-formatie 
vliegen? Zoals meestal met het 
gedrag van dieren, was er een 
goede reden om dat in hun in-
stinct vast te leggen. Elke vogel 

die met zijn vleugels wapper t, zorgt voor een opwaar tse kracht 
voor de vogel die volgt. In een V-formatie krijgt de hele groep ten 
minste 71% meer vliegbereik dan wanneer elke vogel alleen zou 
vliegen. Wanneer een gans buiten de formatie raakt, voelt hij plot-
seling de moeizame vooruitgang en de weerstand van het alleen 
vliegen en voegt zich snel weer in de formatie. Net zoals ganzen 
kunnen mensen die een gezamenlijke richting en gemeenschaps-
zin delen, sneller en gemakkelijker komen waar ze willen zijn dan 
zij die het alleen proberen te doen. Als een gans vermoeid raakt, ro-
teer t hij terug in de formatie en een andere gans vliegt dan voorop. 
Als mensen net zoveel verstand hadden als de ganzen, zouden zij 
besef fen dat hun succes uiteindelijk af hangt van het samenwerken 
als team, om de beur t de moeilijke taken verrichten en het leider-
schap delen. Ganzen achter in de formatie gakken om de anderen 
voor hen aan te moedigen sneller te gaan. Het is belangrijk dat 
‘gakken van achteren’ bemoedigend is . Anders is het alleen maar 
gesnater. Als een gans ziek of gewond wordt, verlaten t wee andere 
ganzen de formatie en gaan mee naar beneden om te helpen be-
scherming te geven. Ze blijven bij het ongezonde lid van hun groep 
totdat die weer kan vliegen of ster f t. Daarna gaan ze weer verder 
met een andere formatie die voorbij komt of proberen ze hun eigen 
groep in te halen. Laten wij ook zo bereid zijn om of fers te bren-
gen, zodat wij zulke vrienden waard zijn als wij door een moeilijke 
tijd gaan. Je hoef t geen wetenschapper te zijn om te leren van de 
ganzen.

Brimzen 
praat

> Samenwerking IJstijdenmuseum toekomstig Linnaeusplein

Een modern museum, dat wij graag willen zijn, is geen eiland met een inci-
dentele bootverbinding met de omringende maatschappij. Natuurlijk hoort 
bij deze rol, samenwerking met aan ons museum te linken instellingen. 
Door de ontwikkeling van het stationsgebied onder de noemer: De Poarte 
nei de Fryske Wâlden, is er een samenwerkingsovereenkomst opgesteld 
en ondertekend door verschillende instellingen van natuur, historie en op 
cultureel gebied, onder andere door het IJstijdenmuseum, It Koartling,   
De Kruidhof en de gemeente Achtkarspelen. Allen gesitueerd rond het 
toekomstige Linnaeusplein. Met het IJstijdenmuseum en De Kruithof is 
regelmatig overleg om een duurzame en gezonde financiële situatie te 
creëren. Er is onder andere een afspraak opgesteld en ondertekend voor 
het gezamenlijk openen en sluiten van de beide musea. Daarnaast is sa-
menwerking aangaan met It Koartling, afstemming van gezamenlijke acti-
viteiten en educatie. Dit heeft geresulteerd in het beschikbaar stellen van 
een vitrine (zie afbeelding) in It Koartling voor een kleine expositie van het 
IJstijdenmuseum. Deze omvat een samenvatting van onze collectie fos-
sielen (Klaas de Haan), zwerfstenen (Peter Hofstee), mineralen (Doeke de 
Wit) en Oerweefkunst (Guusje van den Broek). Door regelmatig overleg 
met de instellingen kunnen we door samenwerking de creatieve, recrea-
tieve en toeristische mogelijkheden versterken.

> Al meer dan 275 deelnemers voor langste handelsroute
De organisatie van het evenement Foarút oer de as mei de Handel wil op 
zaterdag 1 oktober a.s. een nieuw wereldrecord vestigen. De initiatiefne-
mers organiseren op de Centrale As tussen Sumar en Feanwâlden een lint 
met bedrijvenpromotie, stands en activiteiten. De handelsroute moet 9 ki-
lometer lang worden en wereldwijd een primeur zijn. “Nergens anders ter 
wereld vindt er een vergelijkbaar evenement op de autosnelweg plaats, 
dat is uniek. We willen de eerste zijn!” aldus voorzitters Bauke Schaafsma 
en Willem Kooistra. “Er is een aanvraag gedaan bij het Guinness Book of 
Records. Het zou geweldig zijn dat Noordoost Fryslân in het recordboek 
komt. Het is een mooie manier om onze regio op de kaart te zetten.” 
Sinds maart is de organisatie druk bezig om bedrijven en inwoners uit de 
omgeving enthousiast te maken. “We zijn tevreden over het aantal aan-
meldingen tot nu toe, dik 250 organisaties en bedrijven. De helft van de 
route is daarmee reeds gevuld. Nu de andere helft nog!”. Naast bedrijven 
kunnen (muziek)verenigingen en particulieren zich voor het evenement 
aanmelden. Er zijn verschillende podia en er is ruimte voor een braderie 
en kinderrommelmarkt. De organisatie is nog op zoek naar oude of alter-
natieve vervoersmiddelen om de bezoekers van en naar de parkeerter-
reinen langs de Centrale As te vervoeren. Belangstellenden kunnen zich 
tot en met augustus via de website www.foarutmeidehandel.frl gratis 
aanmelden. De organisatie houdt alle deelnemers en publiek middels een 
wekelijkse video-update op vrijdag op de hoogte van de vorderingen. De 
journaals zijn te zien bij de lokale omroepen RTV NOF en RTV Kanaal 30 en 
ook online terug te kijken.

> Atelier Tejo Moerings en Fictorie de vrolijke zaak ope- 
 nen ateliers in voormalig pand Wiersma meubelen
De winkel wordt een levendig centrum voor kunstenaars uit de regio. Tien 
ateliers, een galerie, een expositieruimte, een winkel en een ‘meet and 
greet’ hoek met koffie, thee en soep. Een win/win idee, voor beroeps-
kunstenaars en andere creatievelingen en tevens voor bewoners en be-
zoekers van Buitenpost. Kunst gemaakt waar je bij staat, nog nat mee te 
nemen of in alle rust uit te zoeken in de galerie. Het pand oogt nu nog 
onopvallend, maar zal een trekpleister worden waar eenieder graag bin-
nenloopt en telkens terugkeert. Interesse voor een atelier? Er zijn nog 
plaatsen! Boven (meer ‘onder elkaar’) of beneden (met grote etalageruit), 
voor elk wat wils. Meer informatie? E-mail: tejo.moerings@gmail.com.

Meldpunt  Bedr i jv igheid

De foto’s

Binnenkort verhuist de kringloopwinkel naar de voormalige Ford garage op industrieterrein 
De Swadde. (foto: Hielke Boorsma)

De Muziekpleats zorgde afgelopen zaterdag voor de muzikale omlijsting van het 
bramenplukfestijn Brommels. Het was gelukkig een prachtige zomerse dag, waardoor er 
voldoende belangstelling was voor dit festijn. (foto: Hielke Boorsma)

Vitrine met een deel van de collectie van IJstijdenmuseum in It Koartling. (eigen foto)

Tweede kamerlid Lutz Jacobi kreeg de eerste bramen met haar naam Rubus Jacobi 
uitgereikt door Jan de Boer namens de organisatie van het Wâldpyk bramenfestijn, 
Brommels. (foto: Hielke Boorsma)
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Basiscursus Fotografi e: 
Maandagavond: 19.30-21.30 uur 

Start: 26 september
Hoe vaak: 10 lessen

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

tel. 542465, e-mail: 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. 543803, e-mail: 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 28 febr. en 14 maart 2017

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

tel. 542772, e-mail: evertje.gatsonides@upcmail.nl

Kookcursus
Woensdagmiddag: 16.00-19.00 uur
Data: 12 okt., 9 nov., 7 dec., 2016

25 jan., 22 febr., 23 mrt., 19 april, 17 mei 2017
Kosten: € 64,- (incl. maaltijd!)

Opgave/inlichtingen: Johan Kootstra,
tel. 541322, e-mail: cursuswerk@itkoartling.nl

Tekenen en schilderen
Woensdagavond: 19.30-21.30 uur

Data: start 14 september
Hoe vaak 10 lessen

Kosten: € 95,-
Opgave/inlichtingen: Corina Blom,  

tel. 06 10264241, e-mail: corinablom1@gmail.com

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. 542772, e-mail: evertje.gatsonides@upcmail.nl

Fotoclub
Donderdagavond 19.30-21.30 uur

Hoe vaak: 8x elke eerste donderdagavond v.d. 
maand, start oktober

Kosten € 40,-
Opgave/inlichtingen: Cor Blom,

e-mail: corblomfotografi e@gmail.com

Keramiek
Maandagmiddag en -avond, tijden nog te bepalen

Start: 26 september
Hoe vaak: 10 lessen

Kosten: € 95,-
Opgave/inlichtingen: Joyce van der Laaken,

tel. 542465, e-mail: laaken25@live.nl

Edelsmeden
Dinsdagavond: 19.30-21.30 uur

Start: 27 september
Hoe vaak: 6 lessen, 1 keer per 2 weken

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

tel. 542465, e-mail: laaken25@live.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. 840221, e-mail: ijttje.veenstra@live.nl

Muziek op schoot
Donderdagmorgen 9.30-10.15 uur

Data: start 29 september
Hoe vaak: 10 keer

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

tel. 542772, e-mail: evertje.gatsonides@upcmail.nl

Engelse Conversatie
Donderdagavond, 19.00 uur voor beginners, 

20.30 uur voor gevorderden
Start: 29 september
Hoe vaak: 10 lessen

Kosten: € 95,-
Opgave/inlichtingen: Marjan Nijboer, tel. 06 
11127724, e-mail: m.nijboer@nijboertraining.nl

Kruidencursus 
Dinsdagavond: 19.30-21.30 uur 

Data: 6, 13, 20, 27 sept.
Kosten € 40,-

Opgave/inlichtingen: Evertje Gatsonides,
tel. 542772, e-mail: evertje.gatsonides@upcmail.nl

Computercursus Windows 10
Deze cursus wordt afgestemd in overleg met 

en op het nivo van de cursisten.
Nader details nog te bepalen.

Opgave/inlichtingen: Johan Kootstra,
tel. 541322, e-mail: cursuswerk@itkoartling.nl

Cursusprogramma najaar 2016

Opnieuw Kruidencursus
Wellicht heeft u zich wel eens afgevraagd wat je allemaal met kruiden 
kunt doen. Je leest en hoort er steeds meer over, maar wat kan je er nu 
precies mee. Op dinsdag 6, 13, 20 en 27 september aanstaande be-
gint de nieuwe kruidencursus in het gebouw van It Koartling. Cursusleider  
Aiso Lycklama à Nijeholt  zal iedereen hierover inwijden en laten proeven 
en ervaren wat kruiden zijn en wat de geneeskrachtige werking is. Ook 
staat het maken van gerechtjes met kruiden op het programma, iets wat 
thuis als huiswerk in tweetallen gedaan wordt. Een tweetal uitstapjes 
worden gemaakt. De eerste naar de botanische tuin De Kruidhof, gelegen 
pal naast It Koartling waar we een rondleiding krijgen en de tweede naar 
het biologische volkstuinencomplex van de Tuinvereniging, ook in Buiten-
post. De kosten zijn € 40,- voor 4 keer (incl. koffi e/thee) en de tijd is van 
19.00 - 21.00 uur.
Voor inlichtingen en opgave kun u terecht bij:
Evertje Gatsonides, tel. 542772 of email: evertje.gatsonides@upcmail.nl.

Start Repaircafé
Na een zomerpauze van twee maanden is op zaterdag 3 september het 
Repair Café weer open. De vrijwilligers van het Repair Café zijn present 
vanaf 13.00 uur tot 16.00 uur in It Koartling aan de Schoolstraat 31b. He-
laas zullen wij dan één van de mensen van het eerste uur moeten missen. 
Wietze Reitsma overleed afgelopen juli. Niet alleen zijn kundigheid als 
elektrotechnicus maar ook zijn betrokkenheid bij onze ideëele doelstellin-
gen zullen door ons gemist worden. U kunt voor reparatie met al uw huis-
houdelijke apparatuur bij ons terecht. Maar ook lampen, speelgoed, com-
puters, naaimachines en andere mechanische voorwerpen kunnen door 
ons onderzocht en hopelijk gerepareerd worden. Er zijn aan de reparatie in 
principe geen kosten verbonden maar een vrijwillige bijdrage wordt zeker 
gewaardeerd. Als ideëele organisatie hebben wij geen eigen inkomsten 
en draaien dus volledig op de bijdrages van onze klanten. Geef uw appara-
tuur bij ons een tweede kans en spaar tegelijkertijd het milieu! Graag zien 
wij u op zaterdag 3 september of op één van de eerste zaterdagen van de 
maand! We zijn benieuwd wat u allemaal komt brengen! Voor meer info 
kijk ook eens op: www.itkoartling.nl/pages/repaircafe.html.

Kookcursus Nofl ik Miel 
Vorig jaar startte It Koartling met 
een nieuwe kookcursus onder 
leiding van kok Louwrens Bolling. 
De groep groeide uiteindelijk tot 9 
deelnemers en bleek een succes. 
Vanzelfsprekend is dit aanleiding 
genoeg om de cursus opnieuw 
voor dit seizoen te programme-
ren. Het vervolg bevat dezelfde 
smakelijke ingrediënten: gezond, 
gevarieerd en prijsbewust koken. 
Met andere woorden: het leren 
samenstellen van gezonde en inte-
ressante maaltijden met zo weinig 
mogelijk kosten. De cursisten bereiden op de cursusavond een bijzondere 
maaltijd met een toetje gezamenlijk in de keuken van It Koartling en ze ver-
orberen deze daarna samen in een ontspannen sfeer. Ideaal voor mensen 
die hun vaardigheid in de keuken willen vergroten in een gezellige sfeer. 
De kundigheid van de cursusleider staat daarbij garant voor een antwoord 
op elke culinaire vraag die boven komt drijven. De cursusavond is elke 
tweede woensdagavond van de maand van oktober 2016 tot mei 2017. 
De cursus is opgedeeld in twee helften, waarbij de deelnemers aan de 
eerste helft vanzelfsprekend ook aan de tweede helft mee kunnen doen. 
De cursusprijs voor deelname aan één helft is € 32,-. De cursus kan alleen 
doorgaan bij een minimum deelname van tien personen. Opgave kan op 
het e-mail-adres: cursuswerk@itkoartling.nl. Vragen over de cursus kunt u 
stellen aan Johan Kootstra, tel. 541322.

Hoveniersbedrijf  P. Douma

• Voor vakkundig snoeiwerk, tuinonderhoud en renovatie.
• Tevens verkoop van tuinmeststoffen en eiken houten vaten.

West 92  -  Buitenpost  -  tel. 0511 543870 
www.tuinonderhoud-douma.nl  -  volg ons ook op facebook



Nu met stip:

3 halen = 1 betalen

U betaald het duurste artikel



Renske: “Een kennis vertelde over 
haar werkzaamheden in Haersma-
hiem en (lachend) dat leek mij ook 
wel wat. Toen deze kennis afscheid 
nam als vrijwilliger ben ik eens naar 
een vergadering geweest en zo ben 
ik erbij gekomen.“ Renske schenkt 
koffie in Haersmahiem en  brengt 
mensen die slecht ter been zijn van 
en naar de zaal voor bijvoorbeeld 
het twee- wekelijkse bijbeluurtje. 
Renske: “We blijven er meestal 
bijzitten en helpen, wanneer dat 
nodig is, met het opzoeken van de 
liederen die er worden gezongen”. 

Twee keer per jaar worden de 
vrijwilligers ingeroosterd. Renske 
is een paar keer per maand in 
Haersmahiem te vinden maar 
spreekt wel haar bezorgdheid uit 
over het kleiner worden van deze 
vrijwilligersgroep, de groep bestaat 
nog maar uit acht personen. Er zijn 
wel meer vrijwilligers, maar die 
worden voor iets anders ingezet.  
Wanneer een vrijwilliger de leef-
tijd van vijfenzeventig jaar heeft 
bereikt, wordt er afscheid van haar 
genomen. Renske: “Dat is wel 
jammer want sommige 75-jarigen 
zijn nog heel  vitaal en willen graag 
doorgaan.” 

In de verzorgingshuizen is ook veel 
veranderd. Zo’n dertig jaar geleden 
gingen mensen, gezond van lijf en 
leden, het bejaardentehuis in. Nu 
is het wonen in een verzorgings-
huis niet meer een vrijwillige keus 
en draagt het vrijwilligerswerk een 
steentje bij naast de zorg van ver-
pleegkundigen, verzorgenden en 
andere hulpverleners. 

Je komt Renske niet alleen te-
gen in Haersmahiem, ze is ook 
betrokken bij het werk van de 
Zonnebloem. Bij de Zonnebloem 
zet je je in voor mensen met een 
lichamelijke beperking. Met het 
doen van iets kleins kun je al veel 

betekenen voor een ander. Het is 
nu vijfentwintig jaar geleden dat in 
de gemeente Achtkarspelen een 
vrijwilligersgroep is opgericht van 
de Zonnebloem. Renske: “Ik werd 
benaderd vanuit het hoofdkantoor 
in Breda, ze zochten meer men-
sen. Ik gaf wel eens een donatie 
en ik vermoed dat ze op die manier 
aan mijn adres zijn gekomen.“ Er 
kwam iemand van de Zonnebloem 
bij Renske voor een gesprek en dat 
viel positief uit. 

Vanaf dat moment was ze vrijwil-
liger bij de Zonnebloem. Renske 
kreeg een bezoekadres en bij het 
eerste contact ging een bestuurs-
lid mee om te kijken of het klikte, 
daarna konden er vervolgafspra-
ken worden gemaakt. Renske 
heeft nog steeds haar eerste be-
zoekadres en dat al weer veertien 
jaar! Mevrouw, ruim negentig jaar, 
woont nu in Haersmahiem. Rens-
ke bezocht haar één keer per twee 
weken maar nu de gezondheid vde 
negentig jarige is achteruitgegaan 
gaat ze elke week naar haar toe. 
Mevrouw vindt het fijn bezoek te 
ontvangen en ze gaan ook regel-
matig, als het weer het toelaat, 
een wandeling maken. Met behulp 
van de rolstoel kan mevrouw ge-
nieten van de natuur en haar verha-
len kwijt aan Renske. De tochtjes 
worden wel iets korter omdat het 
anders te vermoeiend voor haar 
is, maar het blijft elke keer weer 
een heerlijk uitje. En wanneer er 
iets nieuws gekocht moet wor-
den, wordt de rolstoel in de auto 
geplaatst en gaan ze samen winke-
len. Dat wordt door mevrouw erg 
gewaardeerd. 

Als vrijwilliger bij de Zonnebloem 
kun je ook mee met de dagboot-
tocht. Deze wordt jaarlijks georga-
niseerd, voor ouderen in Achtkar-
spelen. Meestal zijn er ongeveer 
honderd gasten en voor de be-

geleiding gaan er tien vrijwilligers  
om beurten mee. Vanuit Gerkes-
klooster gaat de boot naar Grouw. 
In Grouw kunnen de mensen een 
uurtje aan wal en een wandeling 
door het dorp maken. Onderweg 
wordt er genoten van koffie met 
iets lekkers en een accordeonist 
zorgt voor de muzikale omlijsting. 
Halverwege de bootreis kunnen 
de gasten zich tegoed doen aan  
een stamppotbuffet. Dit jaar ver-
viel deze boottocht in verband met 
het 25-jarig jubileum van de Zon-
nebloem, regio Achtkarspelen. Dit 
werd gevierd in Surhuisterveen. 

Verder organiseert de Zonnebloem 
een dagtocht naar een Kerstmarkt 
en wordt er ‘s zomers een auto-
tocht aangeboden. In september 
kunnen mensen mee met een 
busreis. Voor de busreizen worden 
verpleegkundigen ingeschakeld  en 
zo worden er verschillende uitjes 
georganiseerd. Renske: “We ver-
kopen ook loten voor de Zonne-
bloem, een deel van de loten en de 
donaties is bestemd voor de Zon-

nebloemactiviteiten binnen de ver-
schillende afdelingen. Renske vindt 
het fijn iets voor de ouder worden-
de mens te kunnen betekenen. En 
deze voldoening is belangrijk voor 
de mens. Uit een Brits onderzoek 
blijkt dat mensen, die regelmatig 
vrijwilligerswerk uitvoeren, gemid-
deld meer welzijn blijken te ervaren 
dan mensen die geen vrijwilligers-
werk doen. 

En we zijn er nog niet wat Rens-
ke’s aktiviteiten voor een ander be-
treft, Renske is ook vrijwilliger voor 
Dorcas. Dorcas is een organisatie 
die in actie komt voor mensen in 
nood en diepe armoede ongeacht 
hun religie, ras, geslacht of poli-
tieke overtuiging. Het is een chris-
telijke hulporganisatie die vooral 
actief is in Oost-Europa en Afrika 
en bij voorkeur samenwerkt met 
lokale partners. Renske: ”Ik mag 
graag breien en (lachend) mijn kin-
deren zitten niet op mijn gebreide 
truien te wachten dus brei ik voor 
Dorcas.” Via een adres aan de Kui-
persweg  kan de wol worden uitge-

zocht en de gebreide artikelen vin-
den   uiteindelijk via Leeuwarden 
hun weg naar de bovengenoemde  
landen, waar de mensen erom zit-
ten te springen! Renske lachend:  
“Ik moet wat te doen hebben en 
dit is een mooie winteractiviteit.” 
Renske is ook nog wijkassistent  
van een wijk waar ze niet woont. 
Ze ervaart dat ze daardoor onvol-
doende op de hoogte is van de 
wel’s en wee’s van de mensen in 
de wijk en heeft daarom besloten 
hiermee te stoppen. 

Renske stond op de lijst als Zonne-
bloem vrijwilliger maar het is alle-
maal vijfentwintig jaar geleden be-
gonnen met haar vrijwilligerswerk 
in Haersmahiem en in de loop der 
jaren kwamen de activiteiten voor 
onder andere de Zonnebloem er 
bij. Een aktieve vrouw die haar 
verplichtingen serieus neemt en 
voorlopig doorgaat met haar mooie 
werk. Renske: “Je bent tussen de 
mensen en ik doe het altijd met 
veel plezier!”

D e  B i n n e n s t e  B u i t e n  P o s t       pag ina 15

Vrijwilliger Renske van der Kloet: 
Wat is een maatschappij zonder vrijwilligerswerk?

Renske van der Kloet. (foto: Hielke Boorsma)

Vrijwilligers zijn  de adertjes van de samenleving en het is een be-
langrijke rode draad in het leven van Renske van der Kloet! Renske 
is al  vijfentwintig jaar vrijwilliger in Haersmahiem.

Vri jwi l l igers
Alice Schaafsma

De schoolfoto’s

Klassenfoto van de zesde klas van de Gereformeerde Basisschool Buitenpost, jaar 1967/1968. Achterste rij v.l.n.r.: Sietse Koster, Leo 
Wassenaar, Marten Bremer, meester Anema, Hieke Kloostra, Bettie Bergsma, Annie Geertsema, Dietie Hamstra, Marja Wiersma, 
Corrie Adema, Tjeerd Poelman. Middelste rij v.l.n.r.: Sjoerd Hoekstra, Heinze Miedema, Lukie Miedema, Tineke van der Wijk, Freerkje 
Hamstra, Hennie Schut, Grietsje Vaartstra, Maaike Brouwer, Janet Slagter, Renze Metslar (hoofd niet helemaal zichtbaar). Voorste rij 
v.l.n.r.: Rinke van der Woude, Libbe Postma, Ate Wijma, Hendrik Pilat, Marten Wiersma, Geert van der Veen, Riemer Renkema, Anke 
Schootstra, Wieke van der Wal. (foto: Libbe Postma)

Schoolreisje School met den Bijbel (nu Rabobank) 1967 (?) naar de hunebedden in Dren-
te. Bovenste rij staand op hunebed v.l.n.r.: Heinze Miedema, Renze Metzlar, Ate Wijma, 
Riemer Renkema. Zittend op hunebed middelste rij v.l.n.r.: ???, Rinke van der Woude, 
Tjeerd Poelman, Marten Wiersma. Zittend op hunebed onderste rij v.l.n.r.: Libbe Postma, 
Marten Bremer, Lukie Miedema, Leo Wassenaar, Willem van der Veen, Sije Kamstra?

De volgende De Binnenste Buiten Post wordt 
verspreid in de week van 26 september 2016.

De krant niet of te laat ontvangen? 

Meld het zo snel mogelijk met uw adres bij Piet Pettinga,

tel. 540014/06 12325671, e-mail: p.pettinga8@chello.nl.



Nieuwe oogst Friese Borgers 5 kilo € 5,00
 
Heerlijke Hollandse Sperziebonen
 
Verse salades deze week voor € 0,99 per 100 gram

Kerkstraat 24   tel. 0511 540004    Volg ons ook op facebook

We zijn gesloten van 15 augustus t/m 31 augustus.
Vanaf donderdag 1 september zijn we weer open.

Biologische winkel  & Canadian Coffee House
Kerkstraat  19 9285 TA Buitenpost  tel .  0511 842071/  06-13380809

binnenmarkt .buitenpost@gmail .com
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Stenen paard krijgt hoognodige opknapbeurt

Zeg het maar...
ingezonden brieven

Hallo redactie,

Is onderstaande ook een item voor jullie dorpsblad? Er zijn misschien nog 
oudere lezers die dit verhaal kennen en ‘zoon’ Hendrik Hoekstra hebben 
gekend. Hij werd op 8 november 1916 in Buitenpost geboren als zoon van 
de toen 16 of 17 jarige Janke Hoekstra.

Met vriendelijke groet, Mattie Bruining

Erkenning in de vorm van roman Prinsenkinderen in de schaduw
Ze heeft er jarenlang voor geknokt, Hendrika (Kiki) Hoekstra uit Ezinge. 
Maar nu komt er dan eindelijk erkenning in de vorm van een roman. Het is 
voor Kiki en haar familie zo duidelijk als wat: hun vader Hendrik Hoekstra 
is de zoon van Prins Hendrik (1876-1934).

Vader Hoekstra zou verwekt zijn door prins Hendrik Meckelenburg Schwe-
rin, echtgenoot van koningin Wilhelmina. Al jaren circuleert er een lijstje 
met negen onwettige kinderen van de prins, maar de vader van Kiki is 
daar niet bij. Toch is er voor Kiki en de rest van het gezin geen enkele 
twijfel. “De afgelopen weken is alles in een stroomversnelling geraakt”, 
vertelt Kiki, “Ik werd op een morgen wakker en dacht: Er moet een boek 
geschreven worden over onze geschiedenis.” Zodoende is ze op zoek 
gegaan naar een schrijver.
Jarenlange strijd heeft plaats gemaakt voor een positieve wending. Schrijf-
ster Henriette Hemmink heeft de klus op zich genomen. Samen met haar 
man Ronald onderzoekt ze zoveel mogelijk feiten rondom dit verhaal. Ech-
ter het boek zal fictie worden. Kiki is dolgelukkig met Hemmink. “Het 
klikte direct en ze is al druk bezig met schrijven.” Dit jaar nog wordt de 
roman, met de werktitel “Prinsenkinderen in de schaduw”, uitgebracht. 
Het verhaal gaat over geheimen, macht en intriges. Achterin het boek zal 
Kiki’s eigen verhaal worden gepubliceerd.
“Ik ben blij dat ik gevraagd ben een boek hierover te schrijven. Het past ook 
goed bij de thema’s die de laatste tijd op mijn pad komen over geheimen, 
macht en manipulaties. Dus nu volop onderzoek doen en veel lezen om 
me te oriënteren. Spannend, maar vooral bijzonder”, vertelt Hemmink.
In het verleden zocht Kiki meerdere malen de publiciteit voor haar ver-
haal. Zo werd er een artikel in het Dagblad van het Noorden gepubliceerd 
en werd er vorig jaar ook op onderstaande site een interview geplaatst. 
Eerder was filmster Ina Spijk uit Garnwerd bezig met een documentaire 
welke wegens het ontbreken van financiële middelen uiteindelijk niet is 
afgerond. Kiki is alle betrokkenen zoals Hemmink en Spijk erg dankbaar. 
Ze heeft het gevoel dat ze haar strijd heeft omgezet in iets moois.
Schrijfster Hemmink doet nog een oproep: Wie weet iets over de buiten-
echtelijke zoon van Prins Hendrik, Hendrik Hoekstra, geboren te Buiten-
post. Reacties kunnen gemaild worden naar demarne@nieuws.nl.

Al sinds de herfst van het vorige 
jaar hangt er om het stenen paard 
op het plein van lagere school De 
Mienskip een waarschuwingslint. 
Een bezorgde ouder van één van 
de leerlingen wilde met het rood-
witte plastic de aandacht vestigen 
op de slechte staat waarin het 
door onze dorpsgenoot Jaap Rus-
ticus in 1970 gemaakte kunstwerk 
verkeert. De leeftijd, het voor de 
elementen kwetsbare materiaal 
maar ook baldadigheid zijn daar-
aan debet. Er werd door een des-
kundige zelfs gewaarschuwd dat 
verder uitstel van onderhoudswerk 
tot onherstelbaar verlies zou lei-
den. Niettemin bleek de verant-
woordelijkheid voor het lot van het 
in de volksmond wel ´puinpaard´ 
genoemde bakstenen kunststuk, 
enige tijd een lastig vraagstuk. Ge-
lukkig is er nu toch een oplossing 
gevonden en kan binnenkort met 
herstelwerk worden begonnen.

De belangrijkste te nemen hobbel was het antwoord op 
de vraag wie de eigenaar van het kunstwerk was. Het 
paard stond deels op gemeentegrond en deels op de 
grond van De Mienskip. Na enig getouwtrek werd een 
compromis gevonden dat resulteerde in de overdracht 
van het stukje gemeentegrond aan de school. Daarbij 
werd door Achtkarspelen de toezegging gedaan ze de 
helft van de herstelkosten voor haar rekening nam. De 
andere helft was voor rekening van de school. Deze 
wist het benodigde geld door middel van een spon-
sorloop in juni te werven. De groepen 3 tot en met 8 
liepen tal van rondjes om de school en deze door fami-
lie en vrienden financieel gesteunde inspanning bracht 
zelfs ruim € 1800,- op. Daarmee is het voortbestaan 
van één van de weinige openbare kunstwerken in ons 
dorp vooreerst verzekerd.

Binnenkort zal steenhouwer Jaring Roosma met het 
reparatiewerk kunnen beginnen maar restauratie 
naar de oorspronkelijke staat is niet meer mogelijk. 
Roosma: “Volledige restauratie zou te arbeidsinten-
sief zijn en daardoor veel te duur worden. Bovendien 
missen er onderdelen van het paard die niet meer te 
reconstrueren zijn”. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om 
een mozaïek dat indertijd bovenop het metselwerk 
door Rusticus was aangebracht. Jaring vertelt verder: 
“Mijn doelstelling is het om het stenen paard zo goed 
mogelijk te conserveren zodat de staat waarin het 
verkeert niet verder verslechterd. Vanzelfsprekend 
worden daarbij wel zoveel mogelijk van de afgebro-
ken stenen herstelt maar veel meer dan dat is niet 
mogelijk.”

(foto: redactie)

Eén van onze Plaatselijk Belang bestuursleden viel het 
bij haar bezoek aan een wijk in Amsterdam op dat het 
openbaar groen er op verschillende plekken zo fleurig 
bijstond. Met name de kragen aan de voet de bomen 
hadden niet het grassige, fletse en onverzorgde uiter-
lijk waar wij in eigen dorp onderhand aan gewend zijn 
geraakt. Integendeel, het waren gebloemde en gevari-
eerde toonbeelden van buurtverfraaiing. 
Tot eigen verbazing bleek bij navraag dat dit niet het 
werk was de gemeente maar het product van zelf-
werkzaamheid van de eigen burgers. Zij hadden in het 
verleden ook met lede ogen het onooglijke openbare 

groen aanschouwd en besloten dan maar op particulier 
initiatief er iets aan te doen. De grond om de voet van 
de bomen werd ingezaaid met een zorgvuldig uitge-
zocht zadenmengsel wat bovenstaand resultaat ople-
verde. Uiteraard riep dat antwoord daarna de vraag op 
of een dergelijk actie ook in ons dorp mogelijk zou kun-
nen zijn. Is er in Buitenpost ook voldoende bereidwil-
ligheid onder haar inwoners om het steeds meer kale 
en saaie openbare groen zelf weer op te leuken?

Vind u dit een leuk idee? Neem dan contact op met 
PBB! Dit kan via binnenbuitenpost@gmail.com

Openbaar groen in ons dorp? Zo kan het ook!

Het onkruid woekert weelderig. (foto: redactie) Een bloemenweelde in Amsterdam. (foto: Plaatselijk Belang)

Nieuwe adverteerders
 
In de maand juni adverteerder Jan Reinder Kempenaar 
ook al met zijn zomeraanbieding! Ook deze maand en 
in september kunt u voordelig uw fiets laten schoon-
maken aan de Julianalaan 43. De Binnenmarkt aan de 
Kerkstraat 19 wil zich ook laten zien in deze krant. Het 
Canadian Coffee House is hierin ook gevestigd en nog 
véél meer, loop gerust eens binnen of neem plaats op 
het terras (tweede kopje koffie gratis!) Cultureel Cen-
trum De Wâldsang kondigt in haar advertentie speciaal 
de danslessen van Willy van Assen aan, uw kind wil 
daar graag aan meedoen?

Beleef het in de Bieb van Buitenpost 

In het najaar van 2016 komt Bibliotheken Noord Fryslân met een nieuw 
programma vol activiteiten, workshops en lezingen. Ook in Bibliotheek 
Buitenpost is er in de maand september veel te doen.

Voorlezen in de Bieb, elke woensdagmiddag vanaf 7 september, 
14.30-15.00 uur
Elke woensdagmiddag lezen enthousiaste vrijwilligers een half uur voor 
in Bibliotheek Buitenpost. Hun enthousiaste publiek (3+) luistert meestal 
ademloos naar de prachtige verhalen.
 
iPad en e-books café, 9 september, 14.30-16.00 uur
Tijdens dit inloopcafé kunt u terecht met al uw brandende vragen over 
uw iPad, tablet of over e-books. Onze experts voorzien u kosteloos van 
deskundig advies.

Workshop: programmeren met Arduino Uno, 30 september, 18.30-
21.00 uur
Deze workshop programmeren is bedoeld voor beginners. Arduino is een 
minicomputer ontworpen voor mensen die geen technische achtergrond 
hebben, maar het wel leuk vinden om hiermee aan de slag te gaan. Ar-
duino kan vrijwel alles: van een vliegtuig aansturen tot het brein van een 
3D-printer zijn.

Meer informatie 
Voor sommige activiteiten is het nodig om te reserveren. Voor meer info 
kijk op www.ontdekdebieb.nl of bel met onze klantenservice, tel.  088-
1656123.



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

Oplossen en inleveren.
Los de puzzel op en maak kans op een prijs ter waarde van € 10,-. 

Deze prijs wordt ter beschikking gesteld door De Binnenste Buiten Post. 
Oplossingen – bij voorkeur op een kaartje – inleveren in de kopijbus 

bij The Readshop (Nijenstein 7) vóór vrijdag 16 september.

Oplossing prijspuzzel juni.
De puzzel in het juninummer heeft 33 correcte inzendingen opgeleverd! 

De oplossing luidde: De bloemetjes buiten zetten. 
De winnaar is: Ria Nienhuis, Oost 3.

Pri jspuzzel
door Gryteke van IJsseldijk

Ruim assortiment
schoolagenda’s en schoolspullen.
Ook kunt u bij ons terecht voor 

uw studieboeken.

aardbeien

f ierljeppen

motor tour

tuinieren

buitenpost

kerkdienst 

ringrijden

vrijmarkt

feest tent

lichtroute 

tobbedansen 

zomer

)

De Kruidhof, Schoolstraat 29b, Buitenpost, tel. 541253
e-mail: info@dekruidhof.nl, website: www.dekruidhof.nl

Kruid van de maand 
september: Tijm

In de verkooptuin zijn drie soorten 
tijm te koop: echte tijm, citroentijm 

en oreganotijm. Behalve 
geneeskrachtige eigenschappen 
(o.a. ontstekingsremmer) is tijm 
ook een heerlijke smaakmaker in 
soepen, sauzen, gevogelte, vlees 
en op de barbecue. Alle soorten 

kosten € 2,50 per stuk.



Kruiden, heel gewoon...
Vroeger, zeker zeventig jaar geleden, was het de gewoonste zaak van 
de wereld dat Oma’s door ver telden over volksgeneeskunde, Oma’s aan 
hun dochters, dochters aan hun dochters. Kennis bleef in de familie 
en kennis bleef behouden. Met de komst van de farmacie en dan met 
name de synthetische farmacie leek die volksgeneeskunde op een an-
dere plaats te komen. Beter, sneller, minder bewerkelijk en goedkoper. 
En toch zien we meer en meer een tegenbeweging ontstaan. Volksge-
neeskunde krijgt een nieuwe plaats in de samenleving. Misschien is de 
mierikswor tel bekend als smaakversterker voor vis , maar het is ook 
een antibioticum. Spoel als u weer last hebt van uw tandvlees uw mond 
met mierik swor tel, poets uw door tabak aangeslagen tanden met de 
blaadjes van de salie en stop straks wat hopbellen in uw kussen voor 
een heerlijke nachtrust. Gebruik tijm bij verkoudheid. Tijm en rozema-
rijn zijn overigens ook lekker om mee te koken en dan met name op die 
t ypische mannelijke wijze. De BBQ ! Munt is goed voor de f risse adem. 
Deze munt is chocolademunt en is lekker bij een desser t en luidt een 
liefdevolle nacht in. Mocht u van al dat z ware tafelen toch een beetje 
een z waar gevoel op de maag hebben, maak dan een kopje thee van 
duizendblad. U zult zien dat die liefdevolle nacht dan gewoon door kan 
gaan. De verzachtende werking van heemst en de lekkere dropachtige 
smaak van laurier is verzachtend in een jenever tje. Een echt winter-
medicijn. Mocht u meer verdoving nodig hebben gebruik dan de wor tel 
van valeriaan in jenever en je slaapt meer dan een hele nacht door.
Eenvoudige plantjes die in een “gewone” tuin niet mogen ontbreken. Ge-
bruik de kruiden eens en denk eens aan oma, moeder en al die anderen 
die iets te ver tellen hadden over kruiden, maar experimenteer vooral 
ook zelf! In de verkooptuin van De Kruidhof zijn nog volop kruiden te 
vinden.

Jan Willem Zwar t
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Ut  de âlde doaze fan de Kr i te

Yn febrewaris 1967 spile It Kritetoaniel: In ynspekteur skillet oan. It stik, An inspector calls, fan de Ingelske skriuwer John Priestley 
(1945) wie yn 1958 oerset troch Klaas Dykstra. Op de foto sjogge wy fjouwer froulju yn it skoft fan de foarstelling, efkes in peukje foar 
de stres. Fan lofts nei rjochts: Jouk Wielinga-van der Meulen, Griet Hoeksma-Koopmans, de ynstekster, Dukke Roosma-van der Jas 
en Nieske Pol-van der Leij. De regy wie fan Pyt van der Zee. It smyrnakleed en de steande skimerlampe jouwe fansels in prachtich 
tiidsbeeld. De drank op de tafel is lykwols fan alle tiden. (eigen foto)

Tuin (be ) leven

De foto’s

Omrop Fryslân heeft in De Kruidhof opnames gemaakt voor een programma over stille 
schatten. De uitzending van de afl evering van De Kruidhof is op 22 september. (foto: 
Hielke Boorsma)

Zeg het maar...
ingezonden brieven

Vieze straten

Vorig jaar besloot de gemeente Achtkarspelen in onze 
buurt het asfalt te vervangen door refl ecterende be-
strating. Op een laag asfalt werd een hoeveel kiezel-
stenen uitgestrooid. Nadat een wals er een keer over-
heen was geweest, moesten onze auto-en fi etsban-
den de rest doen. Het idee erachter was dat om en 
om de straatlantaarns gedoofd konden worden en de 
autolampen het wegdek voldoende zouden oplichten 
(luminantie).
Nadat er klachten over de verlichting kwamen, gingen 
de lantaarns weer aan. De bewoners bleven echter 
met een vies wegdek achter vol teerplekken en los-
latende steentjes. Wij schamen ons voor bezoekers 
die onze mooie buurt bezoeken. De lantaarns branden 
weer, nu de weg nog in ere hersteld! 

De gemeente had een goed idee
en deed met lichtbesparing mee.
straatlantaarns werden gedoofd
en de straat van glad asfalt beroofd.
Gemene kiezeltjes verhinderen
het plezier van buitenspelende kinderen.
Om van banden maar niet te spreken
waar die steentjes in blijven steken
Na protest gingen de lantaarns weer aan
maar gemeente, wat deed je ons aan:
vieze straten vol zwarte vlekken
die onze mooie buurt bepekken.
Wij vragen om een nieuwe laag,
maar de reactie is erg traag.
De nieuwe grindlaag is een bende,
gemeente doe wat aan die ellende!

Nelleke Kemps, namens de bewoners van Waterlelie, 
Gagel, Kalmoes, Lisdodde, Poelruit, Pijlkruid en Wilge-
roos.

Protestborden aan de Waterlelie tijdens de feestweek. (foto’s: 
Buurtvereniging Waterlelie)

Zaterdag 20 augustus was weer het jaarlijkse Wâldpyktreffen op een weiland aan de 
Augsbuurt. Er waren vele stoere motoren te bewonderen en de stevige rockmuziek 
kwam onder meer van onze plaatselijke band Outpost (bovenste foto). (foto’s: redactie)
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Keuze u i t  meer  dan 45 opste l l ingen!

Direct de
BESTE PRIJS

incl. apparatuur
€ 4.999,-

Pinet
lak kristalwit keuken: 305 x 275 cm

Deze complete trendy leefkeuken beschikt over veel werk- en opbergruimte. Van een apothekerskast tot carrouselkast. Compleet met: koelkast, 
combimagnetron, gaskookplaat, vaatwasser, afzuigkap, spoelbak en werkblad.

Nardini
truffelbruin/magnolia keuken: 218 x 310 cm

Chávez
lak wit keuken: 198 x 285 cm

Compleet met: 
< koelkast
< oven
< gaskookplaat

Compleet met: 
< koelkast
< oven 
< Gaskookplaat

< afzuigkap
< vaatwasser
< spoelbak
< werkblad

< vaatwasser
< afzuigkap
< spoelbak
< werkblad

Direct de
BESTE PRIJS

incl. apparatuur
€ 3.999,-

Direct de
BESTE PRIJS

incl. apparatuur
€ 4.999,-

< Altijd direct de beste prijs

< Prijstransparantie

< 10 jaar garantie &
 CBW erkend

< Duitse topkwaliteit

< Snelle levertijd

< Gratis 3D keukenontwerp

< Maatwerk

< Deskundig advies

< Vakkundige montage

< A-merk apparatuur

De 10
+ punten van
superkeukens


