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Dierenleed aan de Rohelsterweg
Blijkbaar is een dierenasiel op een paar kilometer afstand van Buitenpost nog te ver. Liever rijdt men een paar kilometer de andere kant uit en dumpt de kittens
GEWOON langs de Rohelsterweg. Niet de eerste keer en sinds ongeveer een week lopen/liepen er weer vijf kittens rond. Twee bijna zwarte, twee rode en een lapjeskatje.
Bewoners van Reahel en uit Buitenpost proberen al dagen de katjes te vangen en voorzien ze van water en voer. Maar in het wild overleven? Op de foto: een van de
zwarte katjes terwijl het lichaampje van de andere zwarte vlakbij in de berm ligt. Na het maken van deze foto is het gelukt dit katje te vangen. Nog drie te gaan.
(foto en tekst: Karin van IJsseldijk)

Va n d e re d a c t i e
Scheppend Buitenpost
Tijdens en na de vakantieperiode is er het een en ander op gang
gekomen dat nieuwe situaties
schept. We kunnen het ook een
varia aan persoonlijke en zakelijke wijzigingen noemen. Onze
plaatsgenoot Klaas Antuma werd
opnieuw wethouder. Hij kent het
klappen van de gemeentepolitieke zweep en zal zich ook met een
nieuwe portefeuille ongetwijfeld
redden. Wij wensen hem sterkte
en succes toe. Nog een inwoner
van ons dorp, Sietie Haagsma,
werd kortgeleden geïnstalleerd
als raadslid. In de raadsvergadering van 15 september 2016 kwamen er nog twee Buitenposters
bij, namelijk mevrouw D.A. van der
Vaart-Kralt voor de Christen Unie
en de heer J.J. Zwaagstra voor het
CDA. Bewegingscentrum ‘Switte’
onderging een metamorfose en de
officiële (her)opening vond plaats
op 11 september. Er kan daar nu
nog beter bewogen en nog meer
gezweet worden. De werkzaamheden bij het station zijn begonnen.
Het noordelijke parkeerterrein
wordt uitgebreid en de bouw van
een loopbrug over het spoor neemt
een aanvang. Er zijn op basis van
suggesties uit de hele gemeente foto’s geselecteerd die aan deze brug
bevestigd zullen worden. Waarom
is niet gelijk gevraagd een toepasselijke naam voor deze brug op te
geven? Zo’n opvallend bouwwerk
kan toch geen naamloos bestaan
gaan leiden? Omdat er diverse creatieve geesten in ons midden verkeren, kan daaruit vast en zeker
een originele naam naar boven
komen borrelen. Stuur uw voorstel
naar De Binnenste Buiten-Post.

Woningcorporatie SWA wil haar werk vooral goed doen
Nu de economische recessie grotendeels voorbij lijkt te zijn, is er
ook steeds meer woningbouwactiviteit zichtbaar. Toch zijn de
wachtlijsten voor een huurwoning in Buitenpost nog lang
en blijven sommige al langer
braakliggende
bouwterreinen
nog onbebouwd. Reden voor
ons om bij de grootste huurbaas
in ons dorp, Stichting Woningbouw Achtkarspelen, weer eens
te informeren naar de stand van
zaken in hun bedrijf.
Directeur Riekele Heida en manager Johannes Douma melden
als eerste tevreden: “Wij zijn een
financieel gezond bedrijf. Onze
ruim 2900 woningen in Achtkarspelen staan er goed bij”. Maar
de woningcorporatie heeft wel te
maken met een maatschappelijke
situatie die steeds ingewikkelder
wordt. De verhuurdersheffing die
de landelijke overheid heeft opgelegd betekent voor de SWA in
2016 concreet een financieel offer
van 1,5 miljoen euro. Heida: “Het
komende jaar wil men dit verhogen
naar 1,8 miljoen en in 2018 zelfs
naar 2 miljoen. Geld waarmee we
ook mooie andere dingen hadden
kunnen doen”. En de sociale ontwikkelingen worden ook in het
werk van de woningbouwvereniging weerspiegeld. Veranderingen
in de zorg, het vluchtelingenvraagstuk maar ook vergrijzing en nieuwe wet- en regelgeving betekenen
dat de SWA alert moet inspelen op
nieuwe situaties. “Het werk wordt
er inderdaad niet eenvoudiger op”,
bevestigt de directeur, “maar we
hebben alles nog goed in de vingers en volgen alle ontwikkelingen
op de voet”.

Weinig nieuwbouw
Plannen voor grootschalige nieuwbouw in Buitenpost heeft de SWA
de komende tijd niet. “Wij zijn
daarvoor afhankelijk van de zogenaamde woningcontingenten die
de provincie per gemeente vaststelt. Achtkarspelen mag, met het
oog op de vergrijzing van de bevolking, nog maar minimaal nieuwe woningen bouwen. Wij krijgen
daardoor ook geen grond tot onze
beschikking waarop wij zouden
kunnen bouwen. Zelfs al is de behoefte aan meer huurwoningen in
dit dorp hoog”. Al langere tijd staat
een groot project op stapel in de
vorm van nieuwbouw van het gezinsvervangend tehuis Tjaskerhiem
aan het Molenerf. “We hebben de
nodige plannen ontwikkeld maar
wanneer en hoe dit gerealiseerd
kan worden is nog een vraag. Als
SWA willen wij graag, maar wij
hebben met verschillende andere
partijen te maken. Daardoor is de
uitvoering nog steeds onzeker”.
Haersmahiem
In 2014 werd bekend dat het huurcontract van woonzorgcentrum
Haersmahiem eind 2017 verloopt
en waarschijnlijk niet verlengd
wordt. Met een mogelijke sluiting
als vervolg. Ook in deze kwestie
is er nog geen zicht op een duidelijke antwoord op de vraag wat er
nu gaat gebeuren. Heida: “Ook in
deze kwestie staan wij helemaal
open. Als wij als woningbouwer
een rol hierin kunnen spelen doen
wij dat graag. Maar de huidige eigenaar Woonzorg Nederland en de
gebruiker, zorginstelling De Friese
Wouden, zijn nog steeds aan zet.
Het wachten is op hen”.

Sociale kwesties zichtbaarder
Als huurbaas komt ze regelmatig
bij haar klanten ‘voorbij de voordeur’. “Wij merken dan zeker dat
de maatschappij voortdurend verandert. De gemiddelde huurder
wordt ouder, de recessie heeft op
de financiële situatie van sommige
huurders een wissel getrokken en
de reguliere zorg is minder aanwezig”, vertelt Douma. “Wij hebben
regelmatig het vermoeden dat
mensen eenzaam zijn. We merken vaker dat de financiële armslag is afgenomen maar ook dat
minder goed huurdersgedrag wat
toeneemt.“ Samenwerking met
maatschappelijke partners is dus
onmisbaar. “Ons contact met het
Dorpenteam van de gemeente is
belangrijk. Maar ook andere partijen, zoals de politie, reclassering,
verslavingszorg of GGZ, zijn essentieel”. Een groeiend vraagstuk zijn
‘verwarde mensen’. “Van oudsher
zijn wij bekend met mensen die
het moeilijk hadden als de blaadjes van of aan de bomen kwamen.
Maar de laatste jaren ervaren wij
dat mensen die normaal gesproken niet zelfstandig zouden mogen
wonen vaker en langer in onze woningen onderdak moeten hebben.
Het is iets dat ons zorgen baart. En
het is iets waar zeker een betere
oplossing voor moet komen”.
Vluchtelingen
De recente vluchtelingenstroom
is niet aan de SWA voorbijgegaan.
Heida: “Wij krijgen van de gemeente opdracht om statushouders te huisvesten. Tot 2015 liep
Achtkarspelen achter op deze verplichting. Vorig jaar wisten wij door
het onderbrengen van ruim 60 statushouders daar juist op vooruit te

lopen. Zolang er draagvlak is onder
de bevolking, blijven wij doen wat
nodig is. Wij hanteren hierbij een
spreidingsbeleid, met daarbij als
motto : ‘door samen te leven, leren
samenleven’. Over het algemeen
lukt dit goed. Natuurlijk zijn er ook
wel eens momenten dat het wrijft,
maar dat geldt ook voor andere
huurders. Vluchtelingenwerk reageert op die momenten meestal
alert en adequaat en dat zorgt ervoor dat de problematiek hanteerbaar blijft.”
Ambitie
De SWA heeft de naam een degelijke maar voorzichtige corporatie
te zijn. Als het geld er wel is, is
dan wat meer ambitie niet op zijn
plaats? Heida reageert hierop met
een lach. “Voorzichtig zijn vat ik op
als een compliment. Wat wij als
SWA doen, willen wij goed doen.
Wij willen huizen bouwen die de
mensen willen hebben. Al onze
woningen zijn voor elke inkomensgroep binnen de sociale woningverhuur in principe beschikbaar.
En ons volledige woningbezit is
steeds verhuurd. Dan doen wij
het dus goed. Daarnaast staan wij
zeker open voor energiebesparende maatregelen en vernieuwing
op het technische vlak. Op kleine
schaal hebben wij al geëxperimenteerd met nieuwe apparatuur. Bijvoorbeeld voor de bediening van
de verwarming, op het gebied van
energiezuinigheid of het gebruik
van regenwater. Maar wij willen
daarbij bedrijfszekerheid, bedieningsvriendelijkheid en betaalbaarheid. Proefondervindelijk is ons
gebleken dat dat vaak nog lang niet
haalbaar is. Maar als SWA gaan wij
geen enkele uitdaging uit de weg.”
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Lutz Jacobi onthult gedicht Suzan
Bosch tijdens Kom Erbij Festival
Tijdens de Week tegen Eenzaamheid 2016 wordt in Buitenpost voor de
tweede maal een driedaags Kom Erbij Festival (KEF) georganiseerd. Suzan
Bosch, nog tot en met dit jaar gemeentedichter van Achtkarspelen, liet zich
door het eerste festival in 2015 inspireren tot het schrijven van het gedicht
‘Levende stenen’. Op vrijdagochtend 30 september – op de tweede dag
van het Kom Erbij Festival – zal het bekende Friese Tweede Kamerlid Lutz
Jacobi het gedicht samen met Suzan Bosch onthullen. Nadat het gedicht
tevens is voorgedragen door de dichteres begint de interactieve bijeenkomst
met als thema: ‘Vrijwillige inzet: de ruggengraat van de samenleving?’
Hiervoor, en voor de middag, wanneer de werkconferentie ‘Samen tegen
eenzaamheid’ op het programma staat, kunnen belangstellenden zich nog
inschrijven tot en met dinsdag 24 september. De deelname is kosteloos.

Stilte en ontmoeten: doe je mee?
Verlang je er soms ook naar? Je even terugtrekken uit de drukke wereld en
niets hoeven? Wat wij merken is dat het vaak bij dit verlangen blijft en het
ons niet altijd lukt om hier vorm aan te geven. Daarom trekken wij ons samen één keer in de maand terug. In een groepje en toch ook op onszelf. In
een warm houten kerkje, waarin we de traditie van bezinning en bezieling
ervaren. Wil je meedoen? Je bent van harte welkom op donderdagavond,
27 oktober a.s. We komen dan vanaf 19.45 uur samen in dit kerkje aan de
Julianalaan 12A in. 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!

Fonteinkerk Zevida
Vrouwenavond
Op zaterdag 12 november organiseert Zevida een Cabaret en High
Tea in De Fonteinkerk, De Achtkant
48. Het Cabaret wordt verzorgd
door
gelegenheidstheatergroep
‘SchathemeltjeRIJK’. Het verhaal
gaat over vier zussen die elkaar
op Texel in het vakantiehuisje van
hun vader en moeder ontmoeten,
nadat hun ouders zijn overleden. Zij
buigen zich over de moeilijke vraag:
‘wat doen wij met het vakantiehuisje?’ Naast cabaret en High Tea
staan ook praise en ontmoeting
op het programma. Rode draad
op deze avond is: ‘Wat of wie is je
houvast? Op wie vertrouw je?’.
De vrouwenavond
begint om
19.30 uur. De zaal is open om
19.00 en de avond start om 19.30
uur. De kosten zijn € 15,00 per persoon. Kaarten zijn te bestellen via
de link op de facebookpagina van
Zevida: www.facebook.com/zevidafeest/events

Programma Rode Kruis 2016-2017
De morgens beginnen, tenzij anders aangegeven, om 9.30 uur in de Schakel te Buitenpost.
20 oktober: Mevr. Westerdiep vertelt over het ontstaan van poëziealbums
17 november: Dhr. W. Wilstra, oud kapitein, gaat met ons het zeegat uit
15 december: Mevr. Wassenaar laat ons kennismaken met de Zweeds-Nederlandse kerst
19 januari: Mw. J. Oost heeft nieuwe wandkleden gemaakt over het onderwerp: “Hoe kinst de lucht yn dyn besit ha?”
16 februari: Feestmiddag in de Schakel, aanvang: 14.00 uur. Het duo Nul
en Nix komt ons vermaken met zang en sketches
20 april: Dhr. Bosma vertelt aan de hand van dia’s over de ballonvaart
18 mei: Bingomorgen

Maak je sterk tegen MS
Collectanten gezocht!
Van 21 tot en met 26 november organiseert het Nationaal MS Fonds de
landelijke huis-aan-huiscollecte. Ieder jaar gaan er weer duizenden collectanten met een collectebus langs de deur om geld in te zamelen voor
mensen met Multiple Sclerose (MS). Over de ziekte MS is nog veel onbekend. Zo weten we nog niet waardoor MS veroorzaakt wordt en hoe we
het kunnen genezen. De collecte is de belangrijkste bron van inkomsten
voor het Nationaal MS Fonds. We ontvangen geen subsidies en zijn volkomen afhankelijk van donaties en giften. Door de collecte kunnen we ons
werk blijven doen en investeren in innovatieve onderzoeken om MS te
genezen.
Om de jaarlijkse collecte nog succesvoller te maken, zijn we op zoek naar
nieuwe collectanten en coördinatoren. Een avondje collecteren kost maar
2 uur van je tijd. Hou je van regelen en organiseren en heb je ongeveer 10
uur over, dan kun je al aan de slag als collecte-coördinator. Kijk op de website www.mscollecte.nl voor meer informatie en meld je snel aan. Samen
maken we ons sterk tegen MS!

Eerlijke deal...

wij doen ons best voor
het belang van Buitenpost
en bezorgen u De Binnenste Buiten,
ú bent lid van Plaatselijk Belang!

Getuigen gezocht
van bekladding
It Koartling
Mogelijk in het weekend van 17 en
18 september, maar waarschijnlijker op de avond van maandag 19
september, is It Koartling beklad
met fascistische en racistische
teksten en afbeeldingen. Het lijkt
om een doelgerichte actie te gaan,
en niet om het werk van ‘kleine ettertjes’. It Koartling neemt de zaak
dan ook serieus en heeft inmiddels
aangifte bij de politie gedaan. Iedereen die in deze zaak informatie kan
verschaffen wordt dringend opgeroepen contact met de politie op te
nemen.

Opbrengst
KWF-collecte
De collecte voor KWF Kankerbestrijding in Buitenpost heeft maar
liefst € 4067,19 opgebracht. Dankzij
uw vrijgevigheid kan KWF investeren in nieuwe doorbraken in kankeronderzoek, zodat we samen de
dag steeds dichterbij brengen dat
niemand meer hoeft te sterven aan
kanker.

Programma seizoen 2016-2017
Dinsdag 11 oktober 2016, stoomcursus geschiedenis
Aanvang: 19.45 uur, locatie: bibliotheek, B.J. Schurerweg 14, Surhuisterveen
Tresoar organiseert de stoomcursus geschiedenis. In een luchtig programma presenteert het Tresoar-team o.a. de geschiedenis van Friesland, een
historisch filmpje uit het Fries Film Archief en een quiz, waarmee de deelnemers hun kennis over dorp en streek kunnen testen.
Dinsdag 8 november 2016, lezing: beurtschippers en boderijders
door de heer Willem Mollema, aanvang: 19.45 uur, locatie: de Schakel,
Voorstraat 15, Buitenpost
Dinsdag 10 januari 2017, lezing: de historie van de waterschappen
door de heer Douwe Weidenaar, aanvang: 19.45 uur, locatie: bibliotheek,
B.J. Schurerweg 14, Surhuisterveen
Dinsdag 7 maart 2017, cursus stamboomonderzoek
aanvang: 19.45 uur, locatie: bibliotheek, B.J. Schurerweg 14, Surhuisterveen
Dinsdag 14 maart 2017, lezing: de Friese Waterlinie
door de heer Karst Berkenbosch, aanvang: 19.45 uur, locatie: de Schakel,
Voorstraat 15, Buitenpost
Vrijdag 7 april 2017, historische en genealogische markt
tijd: 13.30 – 20.00 uur, locatie: bibliotheek, B.J. Schurerweg 14, Surhuisterveen
Voor meer informatie zie: www.oudachtkarspelen.nl,
www.facebook.com/oudachtkarspelen

Gezocht: senioren die fit en vitaal
willen blijven
Bewegen is goed en belangrijk: het geeft je energie en heeft fysiek en
mentaal een positieve invloed op je gezondheid. Andersom zorgt inactiviteit voor een mindere conditie. Door te bewegen voel je je gewoon beter.
Elke vrijdagmiddag kun je onder deskundige begeleiding van Gretha van
15.30 - 16.30 uur of 16.45 - 17.45 uur in het gymnastieklokaal aan de Parklaan te Buitenpost bewegen en aan je conditie werken. Door mee te
doen biedt het je ook de kans om andere mensen te leren kennen.
Is je interesse gewekt en denk je misschien is dit wel iets voor mij, kom
dan geheel vrijblijvend op vrijdagmiddag 14 oktober 2016 gewoon eens
een keer langs.

Ledegearkomste Fryske Krite
It bestjoer fan de Fryske Krite Bûtenpost noeget al har leden út foar de
ledegearkomste op tiisdeitejûn 25 oktober 2016 yn de boppeseal fan The
Point.
Oanfang: 20.00 oere.
Wurklist:
1. Iepening.
2. Meidielings.
3. Ferslach ledegearkomste 13 oktober 2015.
4. Jierferslach.
5. Finansjeel ferslach.
6. Ferslach rekkenopnimmers.
7. Beneaming nije rekkenopnimmers.
8. Skoft.
9. Besprek winterwurk.
10. Omfraach.
11. Sluting.

Opening 2e kinderzwerfboekstation in Achtkarspelen
Lezen is belangrijk voor de taalontwikkeling van (jonge)
kinderen. Nog steeds verlaat 15% van de kinderen het
basisonderwijs met een taalachterstand. De oplossing
is heel eenvoudig: uit onderzoek blijkt dat 15 minuten
(voor)lezen per dag aanzienlijk bijdraagt aan de taalontwikkeling van het kind. Het kind leert bij 15 minuten
lezen per dag ruim een miljoen woorden per jaar.
Thuis moeten er boeken zijn
Het maakt niet uit of ouders hebben doorgeleerd, welk
beroep ze uitoefenen of hoe hoog hun inkomen is. Als
er thuis boeken zijn, gaan kinderen gemiddeld drie jaar
langer naar school dan leeftijdsgenoten uit gezinnen
zonder boeken. Boeken stimuleren tot doorleren, ongeacht sociaal milieu of cultuur.

Bent u nog geen lid van Plaatselijk Belang?
Voor maar 5 euro per jaar steunt u ons!
Meld u aan op onderstaand e-mail adres:
binnenbuitenpost@gmail.com

Kinderzwerfboeken-stations
Daarom is het van groot belang dat kinderen tot 18
jaar gratis boeken kunnen lezen uit de bibliotheek.
Maar voor kinderen voor wie de bibliotheek (letterlijk
of figuurlijk) te ver weg is, wordt hard gewerkt aan een
netwerk van kinderzwerfboek-stations.
Dit voorjaar ging het eerste station in Achtkarspelen
open in It Koartling. Binnenkort biedt Speelgoedbank

Op Stelten onderdak aan het tweede station in deze
regio. Met dit
tweede station
(en hopelijk blijft
het niet daarbij)
krijgen nóg meer
kinderen de mogelijkheid om leuke boeken mee naar huis te nemen en te lezen. En
daarna het boek weer te laten zwerven zodat andere
kinderen hetzelfde boek ook kunnen lezen. Het idee
van Kinderzwerfboek is simpel: kinderboeken met een
zwerfsticker worden overal achtergelaten. Kinderen
mogen ze gratis meenemen om te lezen. Ze moeten
de boeken daarna wel weer laten zwerven.
De zwerftocht van boeken kan worden gevolgd op de
website van Kinderzwerfboek. De bedoeling is om zoveel mogelijk boeken uit zwerven te sturen. Het liefst
meer dan een miljoen! Zodat alle kinderen overal leuke
boeken kunnen vinden.

Al gelezen?

™

> De kringloopwinkel van Raderwerk aan
de Edisonstraat verhuist. Het huidige pand
wordt te klein, is al vaak verbouwd en
onoverzichtelijk. Het nieuwe pand, de voormalige Ford-garage aan de Marconistraat, is
niet alleen groter, maar ook gelijkvloers en
heeft een mooiere zichtlocatie. De verhuizing staat gepland voor december. Bij de
kringloopwinkel werken 100 mensen.
> Een duivenhouder uit Easterwierrum gaat
mogelijk naar het Oost verhuizen. Hij wil
daar er zijn vierhonderd tot duizend duiven
voor de handel naar China onderbrengen. De
vogels komen met uitzondering van zijn ruim
70 hobbyduiven niet buiten. De gemeente
Achtkarspelen is overwegend positief.
> Het college van B&W van Achtkarspelen vraagt de gemeenteraad tegelijkertijd
gehoor te geven aan een spoedaanvraag
van het schoolbestuur van Roobol voor
uitbreiding met twee lokalen van obs De
Mienskip en de aanvraag van schoolbestuur
Noventa voor teruggave van een noodlokaal
bij cbs De Lichtbron omdat deze niet meer in
gebruik is. De uitbreiding van de Mienskip is
dringend nodig. De afgelopen jaren is school
aanzienlijk gegroeid en telt nu 217 leerlingen
terwijl de prognose voor dit jaar 191 leerlingen bedroeg. De gemeenteraad wordt
gevraagd voor het totale pakket een krediet
van 118.000 euro beschikbaar te stellen.
> Via Twitter had Penoza-acteur Loek Peters,
alias Berry een sponsor-oproep gedaan wie
hem voor de aanschaf van een wetsuit.
Medewerkers van zwembad De Kûpe in
Buitenpost vonden dit een goede actie en
een stelden deze beschikbaar. Daarvoor
wilde Peters graag iets terug doen en kwam
woensdagavond 7 september voor een
zwemtraining en fotosessie met fans naar
het zwembad.
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Maskelyn trapt af met Fljimsk
Griet Wiersma, Minze
Dijksma en Piter Wilkens
Zangeres Griet Wiersma en goochelaar Minze Dijksma werkten vijftien
jaar lang samen met de in Friesland zo
geliefde komiek Teake van der Meer.
In die periode werd het grote komische talent van Griet ontdekt en verder ontwikkeld. Ze promoveerde van
aangeefster tot volleerd comédienne. Toen Teake in 2014 onthulde dat
hij zou stoppen met zijn grote shows,
hoopte menigeen dat Griet en Minze door zouden gaan. En dat doen ze, in
Fljimsk, samen met singer-songwriter Piter Wilkens: een combinatie van
drie Friese toppers. In dit nieuwe muzikale, sfeervolle programma voert
humor de boventoon en is er ook plek voor een snufje magie. Een Fries
programma vol humor, prettig afgewisseld met zang en hocus-pocus.
Zondagmiddag 2 oktober – zalencentrum The Point
Aanvang: 15.30 uur, voorverkoop en aan de zaal: € 15,00

Hymphamp – Op Portret
‘Op Portret’ is in foarstelling mei
ferskes, sketskes en oare nuveraardichheden dy’t troch in ferskaat oan typkes en karakters oer it
fuotljocht brocht wurde. Hjoeddeiske minsken yn harren dwaan en
litten wurde op in humoristyske
wize tsjin it ljocht holden. Werkenbere sitewaasjes soargje foar in
heech ‘Och, heden ja!’-gehalte. De
ymportFries, de âlden fan dagen mei harren rituelen en gewoanten, de
fakânsjegongers en fansels de oandwaanlike Beitske en Harke Kietstra
mei de fûgeltsjes yn it programma Hea komme oan bod. HympHamp bestiet út de akteurs Jelmar Hoekstra, sy docht al foar it tredde jiier de regy
fan it Krite Novimberstik, en Fokke Plantinga mei meiwurking fan de muzikanten Paul Siemensma en Anko Bouma.
Sneintemiddei 23 oktober; oanfang 15.30 oere yn The Point.
Foarferkeap: € 10,00 / Oan de seal: € 11,00.
Voorverkoop: Dropshop Liquerice Buitenpost
Info: www.maskelynbuitenpost.nl; telefoon: 0511 541444

De Fryske Krite yn it winterskoft
Op 19 en 26 novimber 2016 spilet de Krite foar jimme
it blijspul ‘De Finale’ 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.

Splitlaag blijft bron van ergernis
in woonwijk rond Lisdodde
Het zal de lichtroutevolgers in de feestweek wel opgevallen zijn dat
in enkele straten rond Lisdodde naast sierverlichting protestborden
de wegrand sierden. In het vorige nummer werd in de rubriek ‘Zeg
het maar...’ door bewoners van deze straten opnieuw ongenoegen
gespuid over de staat van het wegdek in hun buurt. Wij vroegen
bewoners en de gemeente om uitleg.
Enige tijd geleden is in opdracht van de gemeente het wegdek vernieuwd.
Het asfalt werd vervangen en er werd ook een splitlaag aangebracht. Zo’n
extra laag heeft als voordeel dat de verkeersveiligheid wordt bevorderd
door haar reflecterende eigenschappen. Daarnaast is het duurzamer dan
alleen asfalt. Maar de buurtbewoners ontdekten al spoedig dat er ook
nadelen aankleven. Het split bleef niet altijd vastzitten in de bitumen.
Daardoor werd het regelmatig door weggebruikers in banden en schoeisel
meegenomen. Met soms als resultaat dat in huis de steentjes krassen
in het parket vooroorzaakten of dat teerdeeltjes in het tapijt of kleding
terug te vinden waren. Chris Koster, bewoner van de Waterlelie en één
van de initiatiefnemers van het protest vertelt: “Er is bij de gemeente al
verschillende malen aangegeven dat wij dit een niet-acceptabele situatie
vinden. Tot dusverre heeft dit geen resultaat gehad. Naast de overlast is
het slechte wegdek ook nog eens geen gezicht”.
In de optiek van de gemeente is de situatie niet buitensporig. Woordvoerder
Peterson: “Wij hebben dezelfde werkwijze bij het asfalteren ook toegepast
in andere dorpen van de gemeente. Er zijn inderdaad enkele klachten bij
ons binnengekomen. Wij denken echter dat door verdere uitharding van de
bitumen er in de loop van de tijd verbetering zal optreden. Maar vooral in
het eerste jaar, zeker als het warm is, kan er sprake zijn van wat overlast”.
De straat opnieuw asfalteren is een niet voor de hand liggende oplossing
vanwege de kosten. Mocht er door extreme warmte opnieuw sprake zijn
van loslatend split en teer, dan wil de gemeente door het strooien van
schelpen de overlast beperken. De buurt heeft ondertussen gemeld nog
steeds ontevreden te zijn en zich te beraden op verdere stappen.
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PBB Van de bestuurstafel...
September 2016
Op onze vergadering van eind augustus hebben we afscheid genomen
van onze voorzitter Hans de Vries. Bijna drie jaar, heeft hij zich met
hart en ziel voor de belangen van de bewoners van Buitenpost ingezet.
Hij is echter van mening dat alles wel erg lang duurt en vele onderwerpen lang, te lang, op de agenda blijven staan. Daarin kunnen de overige bestuursleden zich vinden. Hans is van de actie en resultaat zien.
Het bracht hem niet de voldoening die hij graag wilde. We vinden het
erg jammer, zeker omdat we als bestuur verjonging nastreven en een
ander jong bestuurslid bij onze volgende jaarvergadering ook afscheid
neemt. We begrijpen dat het combineren van een drukke baan en een
gezin veel vraagt van een bestuurslid van PBB. Toch zijn we weer op
zoek naar jonge enthousiaste mensen die ons bestuur wil versterken.
Wat er verder ter tafel is gekomen:
- Openbaar groen. Er is een bericht ontvangen over de omvorming
van openbaar groen met alle tekeningen met de voorwaarden om huidige groeninrichting te behouden. Dit is aan de betrokken bewoners
gestuurd, maar helaas wel in de vakantieperiode. Daardoor kan niet
iedereen op tijd reageren, we gaan er van uit dat de gemeente zich
daarom flexibel opstelt.
- We hebben een verzoek ontvangen van de musical Ester voor een bijdrage uit het leefbaarheidsfonds. Het voldoet aan de voorwaarden
(voor iedereen toegankelijk en niet commercieel), maar een verzoek
dient altijd vergezeld te gaan van een begroting. Dus als uw vereniging
of organisatie een beroep wil doen op het leefbaarheidsfonds, dan weet
u dat dit de voorwaarden zijn.
- We hebben een uitgebreid rapport ontvangen van de kwartiermakers.
Weet u nog dat we eventueel een zorgcoöperatie in Buitenpost wilden
oprichten? De drie kwartiermakers hebben een uitgebreid onderzoek
gedaan en zijn samen met het bestuur tot de conclusie gekomen dat
er nog te veel onzekerheden zijn om nu een vervolgstap te doen. We
houden dit wel in onze portefeuille en we bedanken de kwartiermakers
zeer hartelijk voor hun inzet.
- De energiecoöperatie Buitenpost is weer een stap dichterbij oprichting gekomen. De concept-statuten zijn besproken. De volgende stap is
subsidie aanvragen voor de kosten van de oprichting en een gesprek
met Solarfields die de Sinnegreide gaat bouwen en exploiteren.
- Ons gesprek met de gemeente over de aansprakelijkheid bij de zwerfvuilactie is niet naar tevredenheid verlopen. We vragen nog verder
informatie over juridische consequenties bij eventuele ongelukken, tijdens zo’n door PBB georganiseerde actie.
Met taart en wat lekkers na de vergadering hebben we afscheid van de
voorzitter genomen. Bedankt voor je inzet Hans!.
Namens het bestuur van PBB, Marianne Rigter

Kwartiermakers brachten verslag
uit aan PBB
Afgelopen voorjaar gaf Plaatselijk Belang aan drie kwartiermakers de
opdracht om te onderzoeken of er in ons dorp behoefte zou kunnen
zijn aan een zorgcoöperatie. Op 5 september werd daarvan verslag
uitgebracht aan de bestuursleden van PBB. De belangrijkste conclusie die werd getrokken was dat het verstandig is om de gaande
ontwikkelingen af te wachten. Afhankelijk daarvan kan dan worden
besloten of verdere actie nuttig is. Volgend jaar september wordt de
draad opnieuw opgepakt.
Niettemin kwam er door het onderzoek interessante informatie beschikbaar die we met u willen delen. In de komende nummers van dit blad
zullen wij dit regelmatig doen. Het onderwerp blijft verder actueel op de
agenda van PBB staan. Wij blijven daarom openstaan voor informatie die u
over het onderwerp zorg in ons dorp of zorgcoöperaties in het algemeen,
aan wat we nu weten kunt toevoegen. En als mocht blijken dat de tijd rijp
is voor onmiddellijk handelen dan gebeurt dat zeker. Sytze Dijkstra, JanKlaas Gatsonides en Roel Gebben wezen overigens in hun rapportage als
eerste er op dat het belangrijk is om breder te kijken dan alleen naar een
eventuele zorgcoöperatie. Er zijn tal van andere werkvormen denkbaar die
even zo goed bij kunnen dragen in het voorzien van een plaatselijke zorgbehoefte. Zij spreken daarom liever van een lokaal zorg initiatief.
De kwartiermakers hielden bij hun naspeuringen gesprekken met tal van
mensen die te maken hebben met de zorg en ook met leden van de al bestaande zorgcoöperatie in Oostermeer. Daarnaast werd veel onderzoek op
het internet gedaan en werden andere rapportages geraadpleegd. Naast
de professionele zorg vonden de onderzoekers het opvallend dat er in ons
dorp al heel veel activiteit is op het gebied van informele zorg, ontspanning en hulpverlening. Naast het kerkelijke werk en welzijnswerk zijn in
ons dorp tal van andere organisaties en verenigingen werkzaam. Naast
de feitelijke activiteiten die er plaatsvinden is de ontmoeting met andere
mensen een belangrijk neveneffect. Dit kan het eigen sociale netwerk versterken. En dat is iets wat van groot belang kan blijken voor mensen die
een beperkte zorg- of hulpvraag hebben. De belangrijkste actuele vraag
voor PBB is of er op dit moment gaten zitten in dit aanbod is. Kan elke
Buitenposter nu hulp vinden, of het nu gaat om grote problemen of bij
kleine ongemakken? Het antwoord lijkt te zijn dat daarvan op dit moment
niet echt sprake is. Wat niet wil zeggen dat door de ontwikkelingen die
nog kunnen komen, zoals bijvoorbeeld sluiting van Haersmahiem, er wel
een grote nieuwe vraag zal ontstaan. En ook zijn er nog steeds veel maatschappelijke veranderingen die daar een rol bij kunnen spelen. Mede met
het oog daarop werd besloten het onderwerp zorgcoöperatie of initiatief
voorlopig te laten rusten, maar zeker niet af te sluiten. U krijgt van ons nog
meer over het kwartiermakersrapport te horen.

Golf

Polo

onderhoudsservice vanaf

onderhoudsservice vanaf

€175

€215

Voordelig onderhoud speciaal voor Volkswagens van 5 jaar of ouder
Ook wanneer uw Volkswagen al wat langer meegaat, is Volkswagen Service-dealer Autoland van den Brug Buitenpost een goed
en voordelig adres voor onderhoud en reparatie van uw auto. We zetten de pluspunten voor u op een rij:
Vaste lage onderhoudsprijzen

Gratis APK bij onderhoud

2 jaar garantie op uitgevoerde werkzaamheden

Gratis pechhulp in binnen- en buitenland (Europa)

Altijd gebruik van originele onderdelen

Offerte = factuur

Autoland van den Brug
Ried 16, 9285 KK Buitenpost
T 0511 - 541 330 |
buitenpost@vandenbrug.nl

Bedrijfswagens

Service

Friese Borgers
10 kilo € 7,50
Nieuwe oogst Elstar 2 kilo € 2,98
Bananen per kilo		
€ 0,99
U ontvangt dubbele punten voor alle
aanbiedingen. Spaart u nog niet bij ons?
Vraag ons eventjes!
Kerkstraat 24

Tel. 0511 540004

Volg ons ook op facebook
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“Als je vertrouwen geeft, krijg je het ook terug”
door Nelleke Kemps-Stam

Piet Kapenga houdt niet van kleindenkerij

Wie Kapenga zegt, denkt aan meubelen. Al sinds Piet en Agaath
Kapenga in 1968 in Buitenpost neerstreken, is Kapenga Wonen een
begrip. En het bleef niet bij de winkel in ons dorp. In 1995 opende
Kapenga de deuren van woonplaza Home Center in Wolvega. Leeuwarden heette Kapenga Wonen welkom in 1996. Wie is die man die
inmiddels een familiebedrijf heeft opgebouwd dat uniek is in Nederland? Piet ontvangt me op de plaats waar het allemaal begon.
Familiebedrijf
Al in 1934 startte de vader van Piet
in St. Annaparochie met zijn vrouw
het Bildtsch Meubelhuis. De handelsgeest zit de familie kennelijk in
het bloed. “Dat bloed is gewoon
rood hoor!”, lacht Piet. “Ik heb in
Leeuwarden aan de HTS weg-en
waterbouw gestudeerd. Na mijn
diensttijd vroeg mijn vader mij
om tijdelijk in zijn meubelzaak te
komen werken. Daar ben ik uiteindelijk blijven hangen. Ik kan niet anders meer en als ik me ergens voor
in zet, zet ik me voor 100% in. En
ik heb in Agaath een goede vrouw
getroffen. Ik zeg wel eens: voor de
prijs van één, heb ik er twee: een
goede echtgenote en een goede
zakenvrouw. Dankzij haar is de
zaak groot geworden. Onze drie
kinderen zijn met de zaak opgegroeid en namen de leiding over.
Onze oudste kleinzoon helpt ook
al mee. Wat dat betreft zit het wel
in het bloed. Je raakt ermee besmet.”
Piet werkte samen met zijn broer
in de zaak van hun vader. “Twee
kapiteins op een schip was lastig”, herinnert hij zich. “Toen wilden mijn vrouw en ik wel ergens
anders naar toe. We lieten eerst
ons oog vallen op Delfzijl, maar dat

was niet haalbaar. Omdat Buitenpost aan de doorgaande weg van
Leeuwarden naar Groningen lag,
kozen we voor Buitenpost. Achteraf merkten we dat Buitenpost niet
een ideale handelsplek is. We hebben dag en nacht gewerkt. Dankzij
oude boerenwagens met reclameborden langs de kant van de weg
kregen we bekendheid.“
De zaak werd in de loop der jaren
verder uitgebreid. “We hadden
de goede jaren mee: de mensen
kregen steeds meer geld. We verkochten veel eiken en leer. Een
bankstel moest een leven lang
meegaan. We verkochten complete inrichtingen. Vroeger bestond
er ook veel meer vertrouwen tussen de mensen. Tegenwoordig
maakt de pers mensen wantrouwig. Maar uiteindelijk bestaat alles
uit vertrouwen. Niet meer en niet
minder.”
Woonboulevard
Vanuit Buitenpost werden er filialen in Drachten, Leeuwarden en
Groningen geopend die na verloop
van tijd weer verdwenen. Maar
Piet zou Piet niet zijn als hij niet
met iets nieuws zou komen. In
1993 vatte hij het plan op om aan
het West een woonboulevard te
bouwen. “Wij waren hier begonnen en wilden Buitenpost als handelsdorp sterker maken. We hadden al anderhalve hectare grond
gekocht en er was al een ontwerp
gemaakt. Maar we kregen een
heleboel tegenstand van de bewoners omdat ze hun uitzicht kwijt
zouden raken. De gemeente werkte ook niet erg mee. Toen de gemeente ons op eigen kosten een
rotonde wilde laten aanleggen, zijn
we ermee gestopt. De grond is
overigens nog wel van ons en er
grazen nu schapen.” Ook plannen
voor een meubelplein in Leeuwarden gingen niet door.
“Achteraf zijn we daar wel blij
mee”, bekent Piet. “Buitenpost
was toen we hier kwamen geen
handelsdorp en dat is nog steeds
zo. In 1995 konden we Home
Center in Wolvega overnemen.
Onze zoon Sikko had er wel oren

De openingsadvertentie van
19 december 1968
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naar. Een echt contract is er nooit
getekend, de koop werd gesloten
op wederzijds vertrouwen. Dat is
een goede investering geweest.”
Home Center in Wolvega is met
meer dan vijftig winkels onder dak
de grootste woonboulevard van
Nederland. “In principe zijn woonboulevards allemaal hetzelfde: het
gaat om de verkoop. Home Center
heeft ook een tuincentrum en een
restaurant. Kijk, de mensen zitten
tegenwoordig vol stress. Overal
zie je de mensen met de telefoon
in de hand. Die stressmens moet
je ontspannen. Bij ons zijn ze er
even uit, vinden ze rust.”
Na de opening van Home Center
besloot Piet de zaak in Buitenpost
niet verder uit te breiden. Zo bleef
hij met een leeg terrein aan de
Voorstraat zitten.”We wilden eerst
appartementen laten bouwen,
maar besloten er een parkeerterrein van te maken dat de naam
Boelensplein krijgt. Het plein is er
voor iedereen. We hebben geld
aan het dorp verdiend en dan moet
je ook wat terugdoen.”
De koffer van Mata Hari
Totaal verrast was Piet toen de
gemeente Leeuwarden hem vorig
jaar feliciteerde toen hij een pand
in de stad kocht en hem alle meewerking aanbood. “Dat heb ik nog
nooit meegemaakt. Tja: een profeet in eigen dorp... Maar we zijn
hier wel gelukkig hoor!” Als dank
schonk Piet de gemeente Leeuwarden de koffer cadeau van Mata
Hari, de vermeende dubbelspionne uit Leeuwarden die in 1917
voor het vuurpeloton kwam. “Omdat Leeuwarden in 2018 Culturele
hoofdstad van Europa is, wilde ik
de koffer aan de stad geven. Volgens de directeur van het Fries
Museum was het haar koffer niet.
Het is zijn woord tegen het mijne.
En wie geloof je dan? Ik kon de
koffer niet terugkopen. Uiteindelijk
heeft de burgemeester van Kollumerland hem in bezit gekregen.”

Piet Kapenga voor de winkel aan de Voorstraat (foto: Nelleke Kemps)

Ondanks hun leeftijd van 75 en 73
jaar zijn Piet en Agaat nog dagelijks in een van de winkels te vinden. Voor zijn eigen ontspanning
heeft Piet veel gefietst. “Vroeger
fietste ik elke dag van St. Annaparochie naar Leeuwarden. Weer of
geen weer. Ik ben twee keer mee
geweest met een sponsorfietstocht van de Stichting Roemenië
naar Schitu Stavnic. Een tocht van
3000 kilometer. De armoede die
wij in dat dorpje aantroffen was
verschrikkelijk. Er zijn sanitaire
voorzieningen gekomen en er is
een schooltje gebouwd. Er is niets
mooier dan mensen gelukkig te
maken.”Verre tochten maakt Piet
niet meer, maar de hengelsport
beoefent hij nog graag. “Ik vind
het heerlijk om alleen te vissen en
van de natuur te genieten. Dan ontspan je.”

Respect
Een goede koopman weet met
mensen om te gaan. Wonend
op de grens tussen Groningen en
Leeuwarden heeft
Piet er profijt van
dat zijn vader uit
Muntendam kwam
en zijn moeder uit
Kollum. “Voor de
Groningers was ik
een Groninger en
voor de Friezen een
De koffer van Mata Hari (foto: Omrop Fryslân)
Fries”, zegt hij. “De

zogenaamde strijd die er tussen
hen zou zijn, vind je overal. Zelfs
tussen Friezen onderling. Kijk maar
naar de fans van Cambuur die fluiten als in Heerenveen het Fries
volkslied wordt gezongen.
Je ziet ook hoe klein men denkt
in de politiek van Achtkarspelen.
Is er eindelijk een nieuwe coalitie
gevormd, loopt de oppositie weg.
Het is net een stelletje kleine kinderen. Iedereen mag anders denken, maar je moet wel respect
voor elkaar hebben. En dat wordt
daar niet getoond. En dat is gewoon jammer. Uiteindelijk worden
we er zelf mee besmet. En staan
we weer negatief in de pers.”
Op de vraag of Piet wel een Buitenposter is geworden, antwoordt
hij: “Buitenpost is sociaal een
onsamenhangend dorp. Hier wonen zowel forensen als ambtenaren. Men voelt zich gauw beter
dan de ander. Buitenpost is een
schitterend dorp met goede voorzieningen en goede uitvalswegen.
Maar Buitenpost is wat negatief ingesteld. Men richt een andere kerk
op als de dominee iets verkeerds
heeft gezegd. Daar word je toch
verdrietig van. Het vertrouwen is
vaak weg. Als je vertrouwen geeft,
krijg je het ook terug. En dat wordt
heel vaak vergeten.”

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

Volgens mij heeft
Bullo nu een andere
kraam ontdekt

MODESHOW
Woensdag 12 oktober
13.30 uur en 19.00 uur
Reserveren gewenst - kaarten gratis af te halen in de winkel

Modique Nijenstein 11 Buitenpost 0511-543128
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Ins p ir atie door Karin van IJsseldijk

Quiltbee de Schakelquilters
wij vullen elkaar aan

Patchwork betekent letterlijk ‘lapjeswerk’. Allerlei verschillende
soorten en maten lapjes kunnen
aan elkaar gezet worden. Er kan
gevarieerd worden met kleur, met
vorm, met motief, etc. Er kunnen
hele gestructureerde motieven
gebruikt worden bij patchwork, of
juist hele ongeordende patchworkmotieven. De lapjes die door middel van patchwork aan elkaar zijn
gezet, kunnen verwerkt worden
tot een quilt. Dit is de quilt top. Een
quilt is namelijk een gewatteerde
deken die bestaat uit een bovenkant (top), tussenvulling (batting)
en een achterkant (backing). Door
de tussenvulling kan de quilt heel
goed gebruikt worden als warme
deken. Drie lagen stof die tegen
elkaar aan zitten, gaan schuiven.
Daarom worden deze drie lagen
door gequilt. Dit betekent dat de
lagen door kleine rijgsteekjes door-

N o o r s leven
Skole

Quilten, iedereen heeft er vast
wel een van gehoord of quilts
gezien. Wat is het precies, wie
doet het en waar komt het oorspronkelijk vandaan?? En wat is
het verschil tussen patchwork
en quilten? Een klein stukje geschiedenis…
Het quilten is niet zomaar enkele
tientallen jaren geleden uit de lucht
komen vallen. Het quilten heeft
een hele lange traditie. Al eeuwen
geleden werd het gedaan. Tijdens
allerlei archeologische opgravingen
zijn restanten van quilts naar boven
gekomen. De precieze oorsprong
van het quilten blijft echter niet
helemaal duidelijk. Wel is bekend
dat de Romeinen al quilttechnieken
gebruikten om quilts te maken.
Ze maakten bijvoorbeeld gequilte
kussens, matrassen en dekens.
Het woord quilten is afkomstig
van het Latijnse woord ‘culcita’.
Dat betekent ‘gevulde zak’. Later
is dit het woord ‘quilten’ geworden, via verbasteringen in diverse
talen. In het zuiden van Europa, in
Italië, kreeg het quilten al vrij snel
een decoratieve functie. Prachtige
ontwerpen werden extra opgevuld,
zodat er nog meer reliëf ontstond.
Deze techniek werd ‘trapunto’ genoemd. Deze techniek is een nog
steeds bestaande quilttechniek.
Een ander woord voor trapunto
is: ‘Matelassé’. Ook in Nederland
kwam deze techniek overigens
voor. Vooral in de Zaanstreek werd
het veel toegepast. Het heette daar
‘Zaans stikwerk’. In ons land dateren de oudste vermeldingen uit de
13de eeuw. Deze oorspronkelijk zijden culte was product voor de adel
en de rijken en werd aan het einde
van de zeventiende eeuw verdrongen door Indiase handbeschilderde
katoenen sits.
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Gesien Leguijt is getrouwd met
Jouke en samen hebben zij drie
jongens. Ze schreef lange tijd
haar vaste column ‘Leven’ in dit
blad. Het gezin vertrok in maart
2016 vanuit Buitenpost naar
Noorwegen. Vier keer per jaar
vertelt zij haar belevenissen.

gepit worden. Heel letterlijk gezien,
is quilten dus alleen maar het doorpitten van de drie lagen stof. Tegenwoordig wordt het woord quilten
in z’n algemeenheid gebruikt voor
al het naaiwerk wat met quilten te
maken heeft...
In Buitenpost werden en worden
lessen gegeven in It Koartling.
Maar na de lessen, wat dan? Veel,
meest vrouwen, blijven zo nu en
dan en andere weer heel fanatiek
met quilten bezig. Maar na een
aantal jaren kom je er achter dat
het toch wel fijn zou zijn zo nu en
dan eens weer een stok achter de
deur te hebben. En dan komt de
quiltbee in beeld. Een quiltbee is
een groep vrouwen die regelmatig
samenkomt en dan of samen aan
een project werkt of elkaar met
raad en d(r)aad bij staat. Soms bespreekt men gezamenlijk een quilt
van één van de deelneemsters
maar dat is vaak op verzoek en
geen verplichting. Ook werken de

vrouwen heel verschillend, de één
heel precies, de ander wat nonchalanter. Bij ons in het dorp komt elke
eerste donderdag van de maand,
’s ochtends om half tien quiltbee
de Schakelquilters bij elkaar. In gebouw de Schakel, zoals de naam al
doet vermoeden. Niet alleen vrouwen uit Buitenpost maar ook uit
Drogeham en Augustinusga. Sinds
ongeveer 1996 helpen deze vrouwen elkaar met ontwerpen, stoffen
bij elkaar zoeken en tips. Het is ooit
ontstaan vanuit de kerk, en er is in
het begin gezamenlijk een grote
quilt gemaakt die in één van de zalen van de Schakel hangt. Ook zijn
er een tijd lang zogenaamde troostdekentjes gemaakt die in Drachten
in het ziekenhuis uitgedeeld werden. Troostdekentjes worden bijvoorbeeld aan de ouders van een
doodgeboren /overleden kindje
gegeven. Zij ontvangen een klein
quiltje als teken van een warm medeleven. De baby wordt erin gewikkeld en de ouders beslissen zelf
of ze het quiltje houden als herinnering of
het meegeven met
hun kindje.
En zo zijn er nog wel
eens bijzondere activiteiten. De groep vult
elkaar aan en stimuleert elkaar. Immers,
weet je even niet hoe
je verder moet, kom
je er niet uit met de
stoffen, wil je weten of
een werkstuk klaar is,
met z’n allen kom je er
wel uit. Elke quiltster
heeft thuis wel een
UFO (afkorting voor

een half afgemaakte quilt) liggen.
En nadat de ogen van de andere
quiltsters erover zijn gegaan komen de ideeën en de inspiratie wel
weer om de quilt af te maken. Er
is ook contact met de quiltbee in
Wouterswoude, genaamd ‘Stekje
los’. En zo nu en dan gaat de groep
naar een tentoonstelling, bijvoorbeeld de tentoonstellingen van het
Quiltersgilde Nederland. Deze winter gaat een aantal vrouwen van de
quiltbee samen een quilt maken
met huisjes, bomen, vuurtorens
of andere bouwsels. Elk heeft drie
dezelfde stukken stof in de kleuren
blauw, groen en rood en zoekt daar
verder zelf andere stoffen bij. De
enige afspraak die er gemaakt is,
is dat de blokken dezelfde hoogte
moeten hebben en dat deze drie
stoffen er ook in verwerkt zijn. Dat
kunnen stofjes zijn van thuis maar
ook uit de twee grote dozen lapjes
die er op de tafel staan en waar iedereen uit kan putten. In het begin
noemde ik dat meest vrouwen quilten. Er zijn echter ook mannen die
zich hiermee bezig houden en een
heel bekende is Kaffe Fassett. Hij
is vooral ook bekend om de bijzondere stoffen die hij ontwerpt en zijn
quilts zijn heel kleurrijk. Er zijn al
verschillende boeken van zijn hand
verschenen. Dus zin om weer met
uw hobby te beginnen of gewoon
nog wat afmaken, er kunnen zeker
nog wat vrouwen bij de quiltbee.
Om de kosten hoeft u het niet te
laten. € 5.- per keer incl. koffie en
koek. Elke eerste donderdag van
de maand om half tien ’s ochtends
in de Schakel.

Hallo Buitenpost, daar ben ik weer.
Even nagedacht waarover ik het dit
keer zou willen hebben. Noorwegen is zo overweldigend speciaal,
in een column valt dat niet goed te
vatten. Maar één ding is springt er
hier voor mij als moeder toch uit.
Skole, oftewel; school. Ook hier is
de zomervakantie weer afgelopen.
De kinderen moesten naar school.
Met frisse tegenzin werden de kinderen uit hun bedjes getrommeld.
Met even zoveel tegenzin werden
een uurtje later de schooltasjes in
de auto geladen. ‘Ik heb geen zin’,
blaatte het jongste schaap al tevoren hij op de achterbank klauterde.
‘Ik ook niet’, blaatten de andere
twee hem getrouw na. Nou, ik zal
het u allen maar verklappen; ik had
er ook totaal geen zin in. Ik zag er
als een blok tegenop. Stel je eens
voor, drie van je kostbaarste redenen van bestaan, zomaar neergezet
op een school waar niemand hun
taal spreekt en ze ook nog eens
niet bij elkaar in de klas zitten, mijn
hart zat onder mijn schoenzolen, dat
kan ik u wel vertellen. Maar... en
gelukkig maar bestaat er dit keer
een ‘maar’. Maar, deze school had
alles in kannen en kruiken. Er was
een Nederlandse tolk gevonden, die
elke dag kon komen helpen. Onze
kinderen hadden ver van tevoren al
een paar oefendagen gehad én ze
hadden de laatste schooldag meegemaakt. Wat inhield dat ze konden
vissen, kano varen, spelen op het
strandje, grillpolser (grillworstjes)
eten en wennen aan de kinderen en
hun rappe Noorse gekwebbel. Ook
hadden de kinderen alle drie voor de
vakantie al foto’s gekregen van alle
kinderen, met naam, zodat ze alvast
hun toekomstige potentiële vriendjes konden leren ‘kennen’. Dus aan
voorbereiding geen gebrek. En
toch... een eerste echte schooldag
is altijd spannend. Zo ook deze. En
met trillende benen probeerde ik de
klas van ons middelste bengeltje te
verlaten. Maar de Nederlands/Belgische tolk greep in. Op haar meest
vriendelijke Nedernoors trok ze me
in haar armen voor een dikke ‘klem’.
‘Het komt heus goed hoor’, fluisterde ze zachtjes. De directrice zag ons
later onze weg naar buiten banen,
terwijl ik hopeloos probeerde de
zorgtranen uit mijn ogen te wapperen. En met een lieve “Do you need
a cup of coffee?”, dirigeerde ze ons
snel naar de lerarenkamer/keuken.
Gerustgesteld vertrokken we later
richting huis. En toen we ’s middags
popelend stonden te wachten op
het ‘schoolplein’ (het is meer een
schoolpark met skihelling en al)
kwamen de kinderen dolenthousiast naar ons toe rennen, de buskaart in de hand; ‘Mam, mogen we
alsjebliéééft in de schoolbus naar
huis, aaahh toe!?’ Niks geen; ‘het
was zo spannend’ of ‘ik verstond er
niks van, het was zo saai’. De eerste
leeruitjes (på tur, een soort schoolreisje) hebben ze al gehad; de oudste kan u haarfijn uitleggen hoe ijzer
word gewonnen en hoe en waar
bomen van groeien. En een paar
weken later kreeg ik het geruststellende bericht van de blagen: “We
leren niks, we spelen alleen maar”.
Ja, ik geloof dat we echt thuis zijn.
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Vr ij w illig erdoor Alice Schaafsma
Ik kom aan op It West 20, ik zie
een huis tussen de bomen met
een vriendelijke uitstraling. Voor
de voordeur is een laken gehangen. Ik vermoed om de warmte
buiten te houden. Aan de overkant van het pad is de moestuin waar boerenkool, pastinaak
en andere groentes verbouwd
worden. In het gesprek dat ik
later met Jan heb, vertelt hij mij
dat de appels zijn geplukt: een
mooie voorraad voor de winter
en het voorjaar. Zelfvoorzienende mensen wonen hier.
De deur staat een beetje open en
op mijn ‘volk’ wordt mij gevraagd
binnen te komen. De ontvangst
is in de huiskamer waar stillevens
in de vorm van onder andere een
landschap en solitaire groentes
de wanden sieren. Dit werk is van
mevrouw Dijkstra. Zij brengt koffie
met koek en laat ons dan alleen.
Jan vertelt dat hij hier met zijn
vrouw en vier kinderen in 1967 is
komen wonen. Als er kinderen komen moet je niet teveel meer willen verhuizen. De kinderen moeten
een vaste plek hebben in hun herinnering. Op mijn vraag hoe hij bij
De Kruidhof is terecht gekomen,
komt er een mooi verhaal. In 1968
ging ik liftend door Europa. Het
was een onrustig jaar. Ik was 35
jaar en liftte door Noord-Duitsland,
Denemarken, Noorwegen, Finland
en Zweden. In de buurt van Stockholm in Zweden kwam ik een paar
mannen tegen die me vertelden
dat ze Buitenpost kenden van de
kruidentuin. Eén van deze heren
was er vroeger op gepromoveerd.
De mensen waren toen meer gedreven. Ze hadden veel kennis van
zaken en waren op het gebied van
kruiden erg ontwikkeld. Toen werd
mijn interesse gewekt voor De
Kruidhof. In 1989 ben ik als gids begonnen. Jan Lammerts, Jacomien
Nijboer, Harrie van der Velde en ik
hebben destijds de kruidenmarkt
opgericht.
Jan Dijkstra is in Drachten geboren waar zijn vader een boerderij
had. In die tijd waren het allemaal
boertjes met wat koeien. Veelal
gemengde bedrijven, koeien met
wat landbouw erbij. Het was een
agrarische maatschappij. Ik had
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Jan Dijkstra - vrijwilliger en rondleider bij de Kruidhof

liefde voor de natuur. Je was vanzelf meer bij de natuur betrokken.
Ik mocht graag eieren zoeken en
ik kan me het schoven opbouwen
nog herinneren. Boeren uit de omgeving brachten het graan bij ons
en dan kwam er in de schuur een
dorsmachine te staan en werd alles gedorst. Ja, wat is de natuur
eigenlijk. Het zijn vaak de gewone
dingen. Ik mocht na de middelbare school naar de kweekschool. Ik
mocht, ik wilde graag en ik wilde
wel opklimmen. De kweekschool
werd toen wel de universiteit van
de armen genoemd. Er was bij ons
geen geld om op een reguliere universiteit te studeren.
Jan is 27 jaar gids geweest in De
Kruidhof en heeft dit jaar besloten
ermee te stoppen. Toen ik begon
was Hennie Balk toezichthouder
op De Kruidhof. Het was een leuke en aangename tijd. Er kwam
iemand van buitenaf om ons de opleiding tot gids te geven. Mensen
kwamen uit de wijde omgeving
naar De Kruidhof toe. Vrouwenverenigingen kwamen op de fiets.
We zetten zelf thee en de mensen
op de tuin waren gedreven. Nu
de controle op alles en iedereen
toeneemt, komt de gedrevenheid
in het nauw en dat is geen goede
zaak. Gedrevenheid is een zaak van
binnenuit, je kunt niet anders. Maar
gedrevenheid en inspiratie kunnen
niet zonder zakelijkheid, dat alles is
van belang voor het voortbestaan
van De Kruidhof. Alles moet in
beweging blijven want als de boel
stilstaat…
In de loop der jaren waren er verschillende coördinatoren. Met een
glimlach vertelt hij over Kees Boele, een zeer gedreven en energieke man. Boele zag een heerlijke
toekomst, maar de gaten in de
weg zag hij niet. Ik heb in de afgelopen jaren heel wat rondleidingen
gedaan, soms wel 40 per jaar. Natuurlijk maak je dan ook bijzondere
mensen en dingen mee. Zo was er
in de kruidentuin eens een Chinees
die in Djakarta als kruidendokter
had gewerkt en later naar Peking
verhuisde. Deze man sprak een
beetje Nederlands en was met
name geïnteresseerd in de Artemisia. Ik kreeg later nog een kaart

Beter een goede buur...
Burendag lijkt in een steeds groter aantal buurten en
straten een vast gezelligheidsmoment in het jaar te
worden. Een fotografische greep uit de deelnemers in
ons dorp. Rechts: de Barrage pakte groots uit met een
enorm speelkussen en de aanschaf van een picknicktafel. Daarnaast: de Bernhardlaan maakte ook van de
gelegenheid gebruik om kerstbomen te maken. Foto
onder: de bewoners van de straten rond de Kruidhof
werden uitgenodigd voor een ontbijt in de botanische
tuin. Daarnaast: op de Zeilen werd de Burendag 2016
gecombineerd gevierd met het 25-jarig bestaan van de
buurtvereniging Het Rondje. (foto’s: Hielke Boorsma)

van hem uit Peking. Artemisia is
afgeleid van Artemis, de godin van
de Efeziërs. Toen de apostel Paulus
daar kwam op één van zijn zendingsreizen, leidde dit tot een opstand. Mensen in Efeze kwamen
tot geloof. Dat viel in slechte aarde
bij de Artemis-vereerders. De handel in Artemis-beeldjes werd bedreigd. Van het citroenkruid, familie
van de Artemisia, wordt citronella
gemaakt, een middel tegen muggen. Vissers gebruikten het als ze
tussen de rietkragen stonden. Ze
deden dan citroenkruid onder hun
pet. Heel vroeger werd in Engeland
tussen de rechters en de delinquenten een barrière gemaakt van
citroenkruid. De rechters bleven
zodoende gevrijwaard van allerlei
ongedierte.
Ook was er eens een groep wetenschappers en biologen op de tuin.
Ik vertelde over de gewone dingen
van De Kruidhof en ze genoten
van verhalen waar ze nog nooit
van gehoord hadden. Een andere
groep mannen had als arbeiders op
slaapbollenvelden gewerkt. Ze vertelden over de duizeligheid die hen
dan overviel of dat ze bijna in slaap
vielen. Op een slaapbollenveld kun
je het niet lang volhouden. Soms
vergis je je als gids wel eens. Dat
overkwam mij toen ik een groep
vrouwen vertelde over een plant
die een vruchtafdrijvende werking
zou hebben. Ik versprak mij en be-

doelde ‘vochtafdrijvend’. Ik gebruik
zelf ook kruiden, bijvoorbeeld de
brandnetel en de berk om schoon
te worden. De berk is één van de
sterkste en oudste bomen die er is,
oorspronkelijk groeiend op heidevelden. In Finland zijn hele buisleidingen door de berkenbossen aangelegd om het berkenwater op te
vangen: het bekende Berken-haarwater. Van de takken werden en
worden nog steeds bezems gemaakt en ze werden ook gebruikt
voor de roe van Zwarte Piet en in
natuursauna’s: het boze er uitslaan
en ter stimulering van de bloedsomloop. Van de berkenschors werden vroeger schoenen gemaakt,
die lieten geen water door. Ook
de els, familie van de berk, werd
vroeger de malariaboom genoemd,
omdat de schors gebruikt werd als
koortswerend middel in een tijd
dat er nog geen kinine was. Als wij
vroeger niet naar bed wilden, werd
er gezegd dat uit de elzenwal boze
geesten kwamen en ongehoorzame kinderen mee zouden nemen.
Als natuurkenner en liefhebber
zit Jan vol met verhalen. Wat de
Kruidhof betreft is zijn advies: Blijf
bezig met nieuwe impulsen, blijf
vernieuwen, zoek steeds weer
naar nieuwe uitdagingen met een
dosis realisme. Dat zijn mede de
recepten voor een aantrekkelijke
kruidhof waar bezoekers steeds
opnieuw verrast worden. Neem de
Muziektuin. Hier zou je weer eens

een ander thema kunnen toepassen, want De Kruidhof is toch een
museum. Ik heb het rondleiden in
De Kruidhof altijd met veel plezier
gedaan en draagt vervolgens het,
volgens hem, toepasselijke gedicht
van Hermann Hesse voor:
Im Nebel
Seltsam, im Nebel zu wandern
Einsam ist jeder Busch und Stein
Kein Baum sieht den andern
Jeder ist allein.
Voll von Freunden war mir die
Welt
Als noch mein Leben licht war:
Nun, da der Nebel fällt
Ist keiner mehr sichtbar
Währlich, keiner ist weise
Der nicht das Dunkel kennt
Das unentrinnbar und leise
Von allen ihn trennt
Seltsam, im Nebel zu wandern
Leben ist einsam sein
Kein mensch kennt den andern
Jeder ist allein.
Bij mijn vertrek doet Jan mij uitgeleide en wijst op twee nesten met
Hoornaars (paardenwespen) die
zich in zijn tuin mooie plaatsen hebben verworven. Eentje zit er achter
een Boeddhabeeld en één heeft
een plek gevonden in het voormalige ‘studiehuisje’. Kun je je nog een
betere plek wensen: een plek bij
mensen die de natuur hoogachten?
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Actief Buitenpost - 70 jaar geleden
Onze bekende plaatsgenoot, de
heer Dedde Wiersma, voorheen
houder van een rijwiel- en autozaak, attendeerde onze redactie
erop dat er in september 1946,
deze maand dus 70 jaar geleden, een grote tentoonstelling
en een dito BuVo-feest in Buitenpost werden gehouden. Hij
had daar een verslag van uit de
Leeuwarder Courant en bezat
nog een gids waarin onze middenstandsvereniging zich op dit
punt manifesteerde. Dan ligt het
voor de hand, zou je zeggen, om
die toenmalige en voor die tijd
grootse evenementen, zo vlak na
de Tweede Wereldoorlog, eens in
onze eigen dorpskrant voor het
voetlicht te brengen.

‘Knalavond’ met het gezelschap
‘de Co-Optimisten’, een avond van
beschaafd Amusement en 100%
humor. Een onbekende dichter
schreef zelfs een BUVO-gedicht.
Het eerste couplet luidde als volgt:
Door Handel, Industrie en Ambacht
Werd hier de ‘BUVO’ opgericht
En door hun hechte samenwerking
Zag ook dit vierdaagsch feest het licht
Winkelier en Ambachtsman
Fabrikant en Burgerman
Ieder werkte mee en gaf zijn tijd er an.
Refrein:
Dus allen naar de ‘BUVO’
Ons dorp vooruit, dat moet zoo
We helpen allen mee en zijn tevree
De ‘BUVO’ slaagt, het is O-ké.

Het gedicht kon eventueel worden gezongen op de wijze van ‘De
dochter van de ezeldrijver’. Wie zou
dit edele lied nog kunnen zingen?
De Leeuwarder courant gaf op volgende wijze verslag:

Na de Tweede Wereldoorlog pakte
men in Buitenpost de draad weer
op en was het weer mogelijk om
feest te vieren. In de oorlogstijd
was dit niet aan de orde geweest.
Het belangrijkste evenement van
het feest was een tentoonstelling
met ruim 60 standhouders. In het
tentoonstellingsbestuur
hadden
zitting: K. de Vries, P.W. Postma,
J.S. Zijlstra, G. Noordhof, B. van
der Meulen en G. Kamstra. In de
BUVO-gids (kosten ƒ 0,25) waren
uiteraard de namen van de deelnemers te lezen en daarnaast het
feestprogramma op 18, 19, 20 en
21 september 1946. Namens het
bestuur schreef P.W. Postma, die
een zaak had aan de Voorstraat in
‘Manufacturen, Bedden, Dekens
en Woninginrichting’ het voorwoord. Hij bracht onder meer naar
voren dat ‘dit de eerste maal’ was
dat een dergelijk grootsch opgezette onderneming door de plaats
Buitenpost onder de aandacht
werd gebracht.
‘s Avonds waren er optredens van
de gezelschappen Tetman de Vries
en Barend van der Veen (voorheen
Barend en Matsje) met respectievelijk de toneelstukken ‘De tiid
haldt gjin skoft’ en ‘Rebekka’. Het
programma vermeldde verder een
allegorische optocht (foto rechtsboven), optreden van een ‘Goochelaar
en Buikspreker’ voor de kinderen in
de feesttent en bovendien nog een

De BUVO gedragen door de heele
bevolking
Geheel Buitenpost staat in het teeken van
de BUVO-tentoonstelling. De plaats is geheel versierd, eerepoorten, slingers met
oranjevlaggen, andere vlaggen, een groot
aantal fietsenbergplaatsen enzovoort, vormen de entourage van deze groote tentoonstelling, georganiseerd door de winkeliers
van Buitenpost onder het motto ‘Buitenpost
Vooruit!’. Op het tentoonstellingsterrein,
vóór Herbrandastate, staat een zestal tenten, waarvan vier voor de standhouders,
één voor de feestelijkheden en één voor
consumpties. Daarnaast is een terrein
met een lunapark. Woensdag werd de
tentoonstelling geopend. ’s Morgens trok
een allegorische optocht door de gemeente
en ’s middags om twee uur verrichtte mr
D. Matzer van Bloois, burgemeester van
Achtkarspelen, de officieele opening in de
feesttent. Hij had met buitengewone instemming kennis genomen van de plannen
van de organisatoren. In den volksmond
ging Buitenpost altijd door voor een dood
ambtenaren- en renteniersdorp. De organisatie van deze tentoonstelling heeft deze
woorden gelogenstraft. De tentoonstellingskoorts, die het bestuur van de BUVO
heeft aangegrepen, heeft geheel Buitenpost aangetast. De besmettingshaard van
deze koorts noemde de burgemeester de
Friesche Dagen 1946. De moeilijkheden,
die tegenwoordig om ons opgestapeld
liggen, zijn voor eenigen tijd op den achtergrond gedrongen – waar ze eigenlijk
thuis hooren- door het werk, dat er aan
de tentoonstelling verbonden is. De geest,
die hen, die er bij betrokken zijn, bezielt,
vormt eveneens een belangrijke factor in
den wederopbouw van ons land, zoo besloot de burgemeester. De heer K. de Vries,
voorzitter van het tentoonstellingsbestuur,

die voor de rede van den burgemeester de
aanwezigen welkom had geheeten, dankte
den burgemeester voor diens woorden en
verzocht de belangstellenden de tentoonstelling te bezichtigen. De indruk, die de
stands op den bezoeker maken, is bijna
voor-oorlogsch. Alles ziet er keurig verzorgd uit en de aangeboden waren, al zijn
ze dan niet in iedere hoeveelheid te verkrijgen, getuigen van de ontwikkeling van
het economische leven in ons land sinds
de bevrijding. Wanneer het bestuur er in
slaagt – men was er al druk mee bezig om
het tentoonstellingsterrein goed begaanbaar te maken- zijn alle factoren, waaraan
menschenhand iets kan doen, aanwezig
om de tentoonstelling te doen slagen. Voor
de rest van deze week staat nog een uitgebreid programma te wachten en ongetwijfeld zullen velen hun schreden naar Buitenpost richten. De storm van hedennacht is
oorzaak geweest dat de consumptietent
in elkaar is gewaaid. De groote feesttent
heeft het comité, om erger te voorkomen,

zelf laten zakken. De andere tenten zijn er
zonder schade afgekomen. Alles zal echter
hedenavond intact zijn.
Programmaboekje BUVO-feest
Er was een programmaboekje samengesteld en op de voorzijde
stond afgedrukt: BUVO-gids, 25
cent, Buitenpost 18, 19, 20 en 21
September 1946. De inleiding was
als volgt geschreven:
‘Ons BUVO-feest zal slagen… als
gij allen meewerkt. In de oorlogsjaren werkten we allen samen als
één man. Dat kan ook nu nog!
Toont Uw goede wil, in woord en
daad. Laat uitlatingen achterwege
die anderen kunnen kwetsen en
hinderen’.
De optocht
Hoe allegorisch de optocht was,
wordt uit de stukken niet duidelijk,
maar een opvallend feit was zeker

de deelname van Dedde Wiersma
en zijn zus Griet. Ze reden mee op
een versierde fiets (foto hieronder).
Dedde was toen 14 en Griet 12 jaar.
Voor op de fiets was een vierkant
bord vastgemaakt met daarop een
toepasselijke tekst. Omdat dit rijmpje op de hierbij afgedrukte foto
niet te lezen is, wordt dat op deze
plaats duidelijk in beeld gebracht:
Al fietsen wij niet
zo vlug en vrij
toch gaan we mee
in de BUVO-rij.
De foto is genomen waar de Kerkstraat uitmondt op de Voorstraat.
Rechts staat de toenmalige garage
De Vries afgebeeld, waar thans de
supermarkt van Poiesz is gesitueerd.

Kinderboekenweek!
5-16 oktober

Bij aankoop van 10 euro aan
kinderboeken ontvangt u een
gratis geschenk van Dolf Verroen
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S p o r tko p p en door Bote de Haan
Voorjaars of najaarsmens?

Erwin en Sietse Lefferts - twee talentvolle turners

Ben je een voorjaarsmens of ben je een najaarsmens? Ik herinner me
het gesprek nog goed met een goede vriend van mij. In eerste instantie
zou ik zeggen dat ik een echt voorjaarsmens ben. De kracht die ligt in het
nieuwe ontluikende groen, de energie van het voorjaar die je soms zelfs
letterlijk kunt voelen. En toch ben ik steeds meer een najaarsmens aan
het worden. Als ik nu buiten ben zie ik de gele en bruinen tinten van het
najaar. De eerste bomen laten de bladeren al vallen. Ik zie ook zaden die
wegwaaien en vruchten die rijp beginnen te worden. De natuur toont zich
van de meest rijke kant. Het is niet alleen de vrucht waarmee de winter
kan worden ingegaan, maar het is ook de vrucht voor de toekomst, voor
het voorjaar. De circulaire gedachte van de herfst, de gedachte van vergankelijkheid en nieuw leven komt nergens beter tot uiting dan in de zaden
van planten, bomen en struiken.
Hoe bijzonder is het om een kastanje te zien, even op te poetsen en mee
te nemen in je broekzak naar huis? Zo’n prachtig glimmend exemplaar
vraagt gewoon om meegenomen te worden. Eigenlijk kun je er niets mee
en meestal belanden de kastanjes ergens in mijn tuin. Hier kunnen ze
na een koude periode ontkiemen en groeien. De kracht van het voorjaar
wordt dan weer duidelijk. Gewoon een kastanje. Ik kan niet anders zeggen
dan dat ik er in volle verwondering naar kan kijken.
Los van kastanjes is er nog veel meer te zien waarin de toekomst vastgelegd is. Appels, peren, steenvruchten. De Kruidhof maakt er zelfs een
show van tijdens de Oogstdag op 8 oktober aanstaande. Misschien wel
een show vol verwondering. Kom je dus vooral laten verwonderen tijdens
de Oogstdag als we het tuinseizoen feestelijk afsluiten. En stel je jezelf
dan nog eens de vraag wat voor type mens jij eigenlijk bent…
Jan Willem Zwart

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

Aan de Dr Wumkesstraat woont de familie Lefferts, vader Steven Jan, moeder Hennie en hun
twee zonen, Erwin van 10 jaar en Sietse van 8
jaar. Beide laatsten zijn talentvolle, sportieve jongens die op hoog niveau turnen.
Hennie komt oorspronkelijk uit Feanwâlden en 2 jaar
geleden besliste zij dat de beide jongens lid werden
van de club waarvan zij indertijd ook turnde; GVV uit
Feanwâlden. Steven Jan turnde tot zijn vijftiende bij
Wardy uit Burgum. De beide jongens hebben hun talenten dus niet van vreemden, zij zijn erfelijk belast.
“Wij zagen al vrij snel dat onze jongens heel goed in
sport waren”, vertelt Hennie Lefferts. “Omdat GVV een
speciale jongens (en ook meisjes) groep hebben, waar
niet uitsluitend recreatief wordt gegymnastiekt kozen
wij voor Feanwâlden”. De beide jongens belandden in
deze speciale groep en blonken daar al snel uit. In 2015
werd Erwin Fries kampioen in zijn leeftijdsgroep en
derde bij districtswedstrijden van de drie noordelijke
provincies. Sietse werd derde bij de Friese kampioenschappen en eerste bij de districtswedstrijden. De trainers van de KNGU (Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie) waren vooral in Sietse geïnteresseerd, mede
gezien diens jeugdige leeftijd. Des te jonger, des te
meer kans om de absolute top te halen. Dit tot teleurstelling van Erwin die, hoewel hij ook erg goed is, zich
gepasseerd zag door zijn jongere broer. Dit jaar mocht
Sietse meedoen aan het Nederlandse kampioenschap
voor talenten in Vught. Hij eindigde er als achtste. Erwin turnde vorig jaar nog regionale wedstrijden, maar
had zo’n progressie gemaakt dat hij dit jaar meedeed
in de landelijke derde divisie en daar veertiende werd.
Het interview met de beide jongens en hun ouders
vindt plaats in de tuin. Het is een prachtige zonnige
dag. In de tuin staat een rekstok. Sietse wordt er in
getild en geeft een demonstratie in een Epke Zonderland-achtige stijl. Natuurlijk zonder de vluchtelementen,
daar ben je op achtjarige leeftijd nog niet aan toe. En
een afsprong op de harde ondergrond gaat ook niet,
maar uw verslaggever is behoorlijk onder de indruk van
het talent van de jonge Buitenposter. Op de vraag welk
onderdeel van het turnen zij het leukst vinden komt er
geen duidelijk antwoord. Sietse vindt alles leuk. Erwin
vindt vloer, sprong en voltige leuk. Op de vraag wat
voltige precies inhoudt komt als antwoord: “Volwas-

Yn novimber 1962 waarde it stik ‘De Rikeling’ (De Rijkaard) oer it fuotljocht
brocht. De regy wie yn hannen fan Bienze Westra en de ynstekster wie
Dukke Roosma. De rolferdieling: Sybren Haagsma – P. van Waarden; syn
frou – M. Dijkstra, Hiltsje – T. Fokkinga; Wopke – F. de Vries; Minke – J.
Dijkstra; Age – R. Brandenburg; Wiger de Groot – J. Hoeksma; HiemstraB. Boorsma.
Op de foto:
Boppeste rige: B.Boorsma, B.Westra, J. Hoeksma en E. v.d. Meer. Middelste rige: F. de Vries, J. Dijkstra, T. Fokkinga en R. Brandenburg. Foarste rige:
D. Roosma , M. Dijkstra en P. van Waarden.

D e foto

Wie verre reizen doet, kan veel verhalen

Afgelopen zomer was het 48
jaar geleden dat ik met een
rondreis kennis heb gemaakt
met het land van de kamelen
en minaretten, slangenbezweerders en buikdanseressen: Marokko. Ook hebben
wij toen enkele dagen vertoefd in Marrakech. Vanuit
de stad zie je de toppen van
het Atlasgebergte die van
oktober tot juni bedekt zijn
met sneeuw en een wonderlijk decor vormen voor de
rode stad tussen de groene
palmen. Tegen de stadsmuren van deze Marokkaanse
stad ligt een grote tuin met
olijf- en sinaasappelbomen
het wereldberoemde hotel
La Mamounia. Wegens overboeking hebben wij hier toen
enkele dagen mogen logeren
en vandaar uit van de vele
bezienswaardigheden
die
de stad en omgeving bieden
kunnen genieten.
Bennie Nauta

Sietse (links) en Erwin (rechts) Lefferts
(foto: Harrie Slagter)
sen turners doen hun oefeningen op een paard, dat is
voor jonge turners nog té hoog gegrepen en zij hebben
daarvoor een soort paddenstoel, die voltige wordt genoemd”.
Hennie vertelt: “Soms voel ik me net een taxichauffeur, zo vaak rijd ik auto voor de jongens. Een jaar geleden kreeg Sietse een uitnodiging van de talentengroep
in Heerenveen voor drie proeftrainingen. Hij mocht blijven en dat betekent dat hij nu vijf maal per week in
het sportcentrum in Heerenveen dient te verschijnen.
De trainingen duren drie en een half uur. Ik moet dus
rijden en dan zit je daar vaak te wachten. Nu zijn er ook
jongens uit Groningen en Nieuw Roden die daar naar
toe gaan en die rijden ook over de A7. Met de ouders
van die jongens hebben we een afspraak op de parkeerplaats bij Frieschepalen. Dan hoef je slechts één
maal in de drie dagen naar Heerenveen. Wel moet je
dan thuis steeds de klok in de gaten houden om Sietse
weer op te halen uit Frieschepalen.” Alleen op woensdag en zaterdag is er geen turnen voor Sietse, maar
stil zitten is er voor hem niet bij. Hij speelt ’s zaterdags
voetbal bij v.v. Buitenpost in F1. Erwin turnt tweemaal
per week bij GVV en houdt ook van fierljeppen. “Misschien gaan ze later wel verder in andere sporten”,
zegt Steven Jan. “Eigenlijk zijn ze goed in alle sporten,
waarvoor ze zich interesseren. Ze moeten vooral iets
doen wat ze leuk vinden. In ieder geval is turnen een
hele mooie basis om mee te beginnen”.

D e s p o r t foto
Mateo Schouwstra Atsma deed mee aan triatlon
Mateo Schouwstra-Atsma (10 jaar) doet met triatlon mee in de categorie
XS 10+. Bij de gewone triatlon ga je op de racefiets op de weg fietsen en
bij de cross door bossen en duinen op de mountainbike. In juni werd Mateo eerste in Stiens bij de jongens tot 12 jaar bij de gewone triatlon. Afgelopen zaterdag was de Amelander triatlon cross aan de beurt. Na de start
worden er 3 baantjes van 25 meter gezwommen. Dit is één van Mateo zijn
sterkste punten en hij kwam met ruime voorsprong (bijna 25 meter) als
eerste uit het water. Daarna snel de schoenen aan, helm op en nummer
om en op de mountainbike, het tweede onderdeel is nl fietsen. Hier heeft
Mateo nog iets te weinig kracht vergeleken met zijn concurrenten en halen drie jongens hem in, na de wissel van fietsen naar lopen ligt Mateo
vierde. Maar dan komt zijn sterkste onderdeel, het lopen en hij passeert
weer twee jongens. Met de snelste tijd in zijn categorie loopt hij naar een
tweede plaats bij de jongens 10 jaar en ouder. De prijzen werden uitgereikt
door niemand minder dan Marrit Bouwmeester (goud Olympische spelen
Rio zeilen). Na afloop mocht Mateo met haar op de foto en mochten de
kinderen ook nog haar gouden medaille vast houden (vet zwaar 0,5 kilo!).

10% kennis en 90% energie bij
het Repaircafé
Het Repaircafé is al weer aan haar vierde seizoen bezig. Ondertussen weten veel mensen haar nu te vinden op elke eerste
zaterdagmiddag van de maand in It Koartling. En het blijft elke
weer een verrassing wat er gebracht gaat worden. Een greep uit
de ter reparatie aangeboden zaken: een strijkijzer, een radio-cassettespeler, een wereldbol met defecte verlichting, een stofzuiger, een pendule en een stereo-set. Veel apparaten hebben een
elektrische of elektronische storing, maar ook alle mechanische
probleemgevallen worden onder handen genomen. In bijna alle
gevallen staat van tevoren wel vast dat het een klus op zich zal
vormen om het te herstellen object te openen, als we op zoek
gaan naar de oorzaak van een defect. Fabrikanten malen blijkbaar
niet om de repareerbaarheid van haar producten. Vandaar dat ook
wel de verzuchting hoorbaar is: “Het is 10% kennis en 90% energie om een apparaat te repareren”. Maar de uitdaging blijft en we
leren elke keer gelukkig wel bij. Graag tot ziens in ons Repaircafé
op zaterdagmiddag 1 oktober van 13.00-16.00 uur in It Koartling!
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Siety Haagsma, nieuw Buitenposter raadslid voor de PvdA
We hebben bij mij thuis afgesproken en hebben het gesprek in de
namiddag, op de tuinbank, waar de
zon ons nog heerlijk verwarmt. Siety: “Ik ben Siety Haagsma en ik
woon vanaf 1962 in Buitenpost. Ik
heb het altijd kunnen onthouden
omdat mijn zus in 1963 is geboren”. Siety is gehuwd met Jan en ze
hebben drie kinderen gekregen die
werken en studeren én uitwonend
zijn. Siety: “De oudste, Roel Tjalle woont in Zwolle en Froukje en
Rinske wonen in Leeuwarden. We
zijn nu met zijn tweëen thuis en
hebben vier katten in huis. Verdrietig genoeg hebben we onze hond
helaas in moeten laten slapen. Vanaf mijn zesde jaar ben ik eigenlijk
altijd met honden opgegroeid, een
hond hoort bij mij. We hebben het
besluit genomen voorlopig geen
hond te nemen omdat de tijd ervoor ontbreekt”.
Siety is werkzaam bij de gemeente
Leeuwarden als vergunningverlener voor bouwprojecten en dat varieert van een schutting tot een fabriekshal of een woning complex.
Siety: “Voor alle bouwaktiviteiten
die binnen het bestemmingsplan
passen, geven wij een vergunning
af. Ik vind het een geweldige baan
en sinds ik er in 2001 ben komen
werken, is dit mijn vierde functie.

Sinds kort valt deze functie ook
binnen het klantcontactcentrum en
ik vind het leuk dat we zo mogen
werken”.
Siety vertelt dat ze per 1 oktober
de ondernemingsraad verlaat en dit
heeft een speciale reden en Siety
vertelt met een glimlach dat ze op
17 juni, haar 60e verjaardag, benoemd is als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand.
Siety: “Dat vond ik echt leuk om
die benoeming te krijgen op mijn
verjaardag en het leek me zeker
fijn om zoiets erbij te gaan doen. Je
kunt een belangrijk aandeel leveren
met je speech voor mensen die
gaan trouwen of zich laten registreren als partner. Het is een speciale
dag voor hen en dat ik daar een
bijdrage aan mag leveren, daar kan
ik blij van worden”. Siety: “Je gaat
naar de mensen toe, je hebt een
voorgesprek, met standaardvragen
wat ongeveer anderhalf uur duurt.
Als ze nog iets over elkaar kwijt willen, stuur ik ze nog een mail met
de vraag; noem een paar dingen
waarom je voor hem of haar kiest.
Tegelijkertijd met deze benoeming
als BABS, stapte Aafke Postma uit
de fractie van de PvdA en werd ik
voor de keus gesteld de zetel aan
te nemen of niet. Ik ben vanaf mijn
18e lid van de PvdA en heb al di-

Handwerkmarkt Buitenpost
Op vrijdag 16 september werd er een handwerkmarkt in het centrum van
ons dorp gehouden. Er waren zo’n 40 standhouders aanwezig met een
breed aanbod aan waren. Daarnaast waren er demonstraties van oude
handwerkambachten zoals goudborduren en frivolité. Op onze Facebook-pagina Handwerkmarkt Buitenpost staan een aantal foto’s die door
de dorpsfotograaf Hielke Boorsma gemaakt zijn (ook de foto’s hieronder).

speciale zitting bij de rechtbank.
Heel bijzonder was het, we waren
er met zijn zevenen die benoemd
waren en als BABS beëdigd werden. Jan en Froukje waren erbij en
bij Rinske, die in een horecagelegenheid werkt, hebben we koffie
gedronken met gebak erbij”.

verse functies bij de partij verricht.
Ik ben bestuurslid geweest, fractieassistent en de laatste tijd fractieopvolger. Ik was tweede opvolger
en bij het gesprek wat ik had bij de
kandidaatstelling heb ik aangegeven mijn verantwoordelijkheid te
nemen mocht ik de benoeming krijgen”. De eerste opvolger trok zich
terug en toen werd de benoeming
van Siety een feit. Zo is Siety op
haar verjaardag beëdigd als BABS
en werd ze op 7 juli beëdigd als
raadslid van de PvdA. Siety: “De
burgemeester neemt je de eed van
belofte af en bij BABS is het een

Siety heeft specifiek voor de PvdA
gekozen omdat de partij sociaal
dicht bij de mensen wil staan. Siety: ik denk dat wij het ook zeker
proberen, wij houden niet van populisme blijven bij onze principes
en willen die zo goed mogelijk
vertalen naar een stuk gemeentelijk beleid waar de mensen profijt
van zouden kunnen hebben en dat
spreekt mij zeer aan. Met name op
het sociale vlak waar onze wethouder zich de afgelopen periode heel
sterk voor heeft gemaakt en belangen onverenigbaar bleken, stonden
wij volledig achter haar en nu gaan
we, na alle berichtgeving erover, er
weer met frisse moed tegenaan.
Naast haar werk, vier dagen in de
week, de BABS aktiviteiten en het
raadslid zijn voor de PvdA, is er ook
nog tijd over voor andere zaken.
Siety: “Ik ben vanaf 1998 gids bij
De Kruidhof en vindt dat leuk om te
doen. Dit jaar is er minder tijd voor
geweest maar Siety wil volgend
jaar weer volop meedoen met het

gidsen. Siety: “Ik merk dat binnen
De Kruidhof de veranderingen continu doorgaan en dat is een positieve ontwikkeling”. Siety is ook
voorzitter van Nivon Friesland maar
stopt eind dit jaar met deze funktie.
Wel blijft ze als bestuurslid fungeren in Nivon-noord. Siety:”Het is
fijn te merken dat er mensen zijn
die jouw stokje over willen nemen
en ook ingezet willen worden bij de
activiteiten van Nivon”. Ook loopt
Siety een paar keer per jaar met
een collectebus: toevallig is het
deze week voor de Nierstichting.
Bij de NVVH is ze met nog iemand
anders actief betrokken bij het
uitnodigen van sprekers voor de
NVVH informatieavonden. Verder
leest, breit en wandelt ze. Siety:
“Dit jaar hebben Roel Tjalle, Jan en
ik ‘de slagte’ gelopen en last but
not least: elke zaterdagmiddag is
er mooie tijd voor haar moeder! Ik
heb een vrouw gesproken die doelbewust en nauwgezet met haar
tijd omgaat en kennelijk een balans
blijkt te hebben gevonden tussen
werk en de activiteiten er naast en
omheen.
Ons gesprek eindigt met Siety’s
leitmotiv: Je bent verantwoordelijk
voor je eigen geluk!

D e sc ho o lfoto

Schaatswedstrijden februari 1978 Openbare Lagere School
In de winter van 1977-1978 was er nog een ouderwetse winter met bijbehorende schoolschaatswedstrijden. Bovenstaande foto met onderstaand
onderschrift verscheen in een streekkrant die melding deed van de wedstrijden die op de openbare
lagere school plaatsvonden.

De organisatie heeft vele enthousiaste reacties van publiek en standhouders in ontvangst mogen nemen en kijkt daarmee terug op een geslaagde
dag. Door al deze reacties heeft de organisatie besloten om in 2017 weer
een markt te organiseren en wel op vrijdag 15 september. Tenslotte wil
de organisatie via deze weg alle vrijwilligers nogmaals bedanken voor hun
inzet en de sponsoren voor hun bijdrage.

Gisteren vond er op de ijsbaan te Buitenpost een fijn
schaatsgebeuren plaats omdat voor de leerlingen van
de openbare lagere school kortebaanwedstrijden waren georganiseerd. Bij goed schaatsweer werden de
wedstrijden vlot afgewerkt. Toeschouwers waren nu
wel niet in overweldigend grote getale aanwezig, maar
zij zorgden wel voor een prima sfeer op en rond de
piste. De aanwezigen konden genieten van veel jong
schaatstalent. Vooral in de finales werd keihard om
het eremetaal geknokt. Na de kortebaanwedstrijden
konden alle leerlingen nog meedoen aan een ‘marathon’-wedstrijd over twee volle ronden.
De uitslagen:
1e klas meisjes: 1. Afke de Vries, 2. Sabina Visser, 3.
Wietske de Bruin; 1e klas jongens: 1. Johan Dijkstra, 2

(gedeeld): Hielke-Geert Kijlstra en Reinold Paauw
2e klas meisjes: 1. Hester Klompmaker, 2. Christina
Meijeringh, 3. Alida Frankena; 2e klas jongens: 1. Hein
Drost, 2. Tjeerd Douma
3e klas meisjes: 1. Dietha Paauw, 2. Karin Kolthof, 3. Hilde Mebius; 3e klas jongens: 1. Edward Folkertsma, 2.
Otto de Jong, 3. Jan-André de Zee
4e klas meisjes: 1. Griet van der Ploeg, 2. Jannie Post, 3.
Gea Douma; 4e klas jongens: 1. Harmen van Balen-Walter, 2. Jochum Bouma, 3. Oeds van der Ploeg
5e klas meisjes: 1. Celine Scheper, 2. Alie Jansen, 3. Ineke Nap; 5e klas jongens: 1. Foppe van der Ploeg, 2.
Jeroen Postma, 3. Hendrik de Zee
6e klas meisjes: 1. Anneke Hoeksma, 2. Jacomien van
der Meulen, 3. Jannie Koopmans; 6e klas jongens: 1. Richard Witteveen, 2. Jan Pol, 3. Thijs Klompmaker
Uitslag Marathon: 1e meisjes: Anneke Hoeksma, 1e
jongens: Thijs Klompmaker
Het krantenartikel werd aangeleverd door Anneke
Paauw.

Be d r ij v ig heid door Piet Pettinga
Binnenkort vervangende nieuwbouw
bij Essentra
Toen Johannes Schootstra in 1946 de deuren van Enitor opende, kon hij natuurlijk niet vermoeden dat zijn kleinzoon Han na 70 jaar dezelfde deuren aan de Beatrixstraat 7 tijdelijk zou
sluiten (de naam Enitor is inmiddels gewijzigd in Essentra extrusion). De tand des tijds heeft
op een gedeelte van het gebouw aan de Beatrixstraat vat gekregen wat resulteerde in lekkage in zowel de kantoorruimte als de werkplaats, en wat kun je dan gaan doen? Algemeen
directeur Han Schootstra heeft met het oog op de toekomst besloten om te investeren in de
oude entree van het bedrijf. Deze zal geheel verdwijnen en een eigentijdse ingang met een
geweldige uitstraling zal er voor in de plaats komen. Een ingang waar je je klanten representatief kunt ontvangen. Deze komen trouwens niet alleen uit de Europa. Wereldwijd worden
Essentra-producten afgeleverd. Het bedrijf draait daarom met 235 personeelsleden, continu
24 uur per dag en 7 dagen per week (vijf ploegen-dienst) en ze mag zich zondermeer de grootste werkgever van het dorp noemen. De heer Schootstra noemt nog een reden waarom deze
grote verbouwing plaats vindt: “De werkgelegenheid in deze vestiging wordt hierdoor nog
meer gewaarborgd”. De bouw zal enkele maanden in beslag nemen en men verwacht dat het
in april 2017 klaar zal zijn. Essentra wil de buren geen overlast onnodige bezorgen en stuurde
hen het volgende overzicht van de werkzaamheden:
week 37: afkoppelen installaties
week 38 (vanaf 19 september): parkeerterrein vrij maken voor de bouw, start asbestsanering
week 38: (eind)plaatsen hekwerken
week 39: start sloop oudbouw
week 45: start heiwerk.
Ook over het vervolg van alle werkzaamheden zal de buurt op de hoogte worden gehouden.
Als klap op de vuurpijl verklapte Han Schootstra dat er in 2017 een open dag zal worden
gehouden! U kunt dan met eigen ogen aanschouwen wat er recent aan de Beatrixstraat is
gerealiseerd. Maar ook wat in vele voorgaande jaren al is ontstaan aan hallen en loodsen en
daarbij welke producten er worden gemaakt die de hele wereld als bestemming hebben.

Het Enitor-gebouw niet lang na de opening, in 1948. (archieffoto)
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Kom Erbij Festival op 28 en 29
september en 1 oktober
Tijdens de Week tegen Eenzaamheid 2016 wordt in Buitenpost weer
een driedaags Kom Erbij Festival
(KEF) georganiseerd. Het KEF een
verzamelnaam van allerlei activiteiten. Daarbij ligt de nadruk op het positieve en feestelijke van ontmoeting
en verbinding. Het Kom Erbij Festival wil inspireren en mensen
met elkaar in contact brengen.

Pianist Bakker bijzondere gast
Tijdens het Kom Erbij Festival neemt de werkconferentie ‘Samen tegen
eenzaamheid’ in belangrijke plaats in. De bijeenkomst wordt in nauwe samenwerking met Coalitie Erbij georganiseerd. Pianist Wouter J. Bakker
verzorgt aan het slot van de werkconferentie een optreden, dat – net als
de conferentie – in het teken van eenzaamheid zal staan.
Bakker studeerde klassiek piano aan de conservatoria van Amsterdam en
Utrecht. Eind deze maand presenteert de pianist zijn nieuwe CD ‘Faces
of Solitude’. Dit gebeurt tijdens twee concerten die worden gehouden in
de Week tegen Eenzaamheid. Voorafgegaan door een korte inleiding, zal
Wouter op vrijdagmiddag 30 september – ter afsluiting van de werkconferentie – muziek ten gehore brengen van Franz Liszt en Nicolaj Medtner.
Ontroerende muzikale verhalen met eenzaamheid als thema. Een mooi en
toepasselijk besluit van de conferentie, die een absolute ‘must’ is voor lokale en provinciale politici, bestuurders en beleidsmedewerkers van overheden, maatschappelijke en kerkelijke organisaties, plus professionals en
vrijwilligers uit onder andere de sectoren zorg en welzijn.

Oranje Fonds ook aanwezig!
Miljoenen mensen zetten zich dagelijks vrijwillig in. Om iets te doen voor
hun omgeving of voor datgene wat ze belangrijk vinden, om anderen te
ontmoeten, om nieuwe contacten te leggen, om te integreren, of om een
andere persoonlijke reden. Aldus vormt vrijwillige inzet de ruggengraat
van de samenleving: sterk en veerkrachtig. Hoe bieden we vrijwilligers
de nodige steun en ruimte en hoe blijft die kwetsbare ruggengraat in
optimale conditie? Daarom wordt op vrijdagochtend 30 september in ‘it
Koartling’ uitgebreid aandacht besteed aan vrijwillige inzet in de meeste
brede zin van het woord, inclusief Wmo en Participatiewet, informele zorg,
vrijwilligersbeleid en aandacht voor persoonlijke ontplooiing, begeleiding
en ondersteuning van vrijwilligers. Aandacht ook voor de bevordering
van sociale samenhang en sociale participatie. De rol van de regionale
Vrijwilligerscentrale en van lokale steunpunten: wat doen zij, wat kunnen
zij meer of anders doen en wat is daarvoor nodig?
Miro Popovic, projectadviseur van het Oranje Fonds, verzorgt een
presentatie over het bestedingsbeleid van het Fonds. Popovic geeft niet
alleen een toelichting op deze uitgangspunten, maar hij houdt vanaf circa
12.00 uur tevens spreekuur voor iedereen die daaraan behoefte heeft.
Hierdoor ontstaat de unieke kans voor de verenigingen, stichtingen en
andere initiatieven in de regio om kennis te maken met dit belangrijke
fonds én om in een persoonlijk gesprek met een projectadviseur gericht
vragen te kunnen stellen. Voor deelname aan de ochtend dient u zich
online, via het aanmeldingsformulier, op te geven. Dat formulier is vanaf
donderdag 15 september beschikbaar op de website van ‘it Koartling’:
www.itkoartling.nl. Wilt u tevens van het spreekuur gebruik maken, stuur
dan vóór woensdag 28 september een e-mail naar kom-erbij@itkoartling.
nl, onder vermelding van uw gegevens en een korte samenvatting van uw
vraag of vragen.

Rabobank partner van festival
Als maatschappelijk betrokken bank heeft Rabobank Drachten Friesland
Oost haar eigen thema voor 2016 ontwikkeld: Aan Tafel. In dit kader
organiseert de bank diverse evenementen en activiteiten voor haar
klanten. Daarnaast ondersteunt Rabobank Drachten Friesland Oost
verschillende lokale projecten die bijdragen aan een sterkere lokale
samenleving. Het Kom Erbij Festival heeft doelstellingen die aansluiten
bij de maatschappelijke doelstellingen van de bank. Om die reden is de
Rabobank dit jaar ‘partner’ van het festival.
Concreet betekent dit een zeer welkome ondersteuning van het driedaagse
gebeuren door middel van een financiële bijdrage en het inzetten van
medewerkers van de bank tijdens het festival. Op deze wijze geeft de
bank invulling aan de coöperatieve gedachte en aan de sterke lokale en
maatschappelijke betrokkenheid. De organisatoren van het Kom Erbij
Festival zijn buitengewoon blij met de betrokkenheid de Rabobank. Mede
daardoor ontstaat de mogelijkheid om het festival zowel in de breedte als
in de diepte uit te bouwen.

Meer informatie over het Kom Erbij Festival en over
het programma van dit driedaagse evenement vindt u
op de website van ‘It Koartling’ of op Facebook
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Uitbreiding taallessen van VWNN
Taal is het middel bij uitstek om contact te maken met
anderen. Taal maakt het mogelijk om duidelijk te maken
wat je voelt of denkt. Goede beheersing van de taal is
een voorwaarde voor maatschappelijke participatie.
Daarom is het voor migranten van groot belang om zo
snel mogelijk én zo goed mogelijk Nederlands te leren.
Het begint met de verplichte taalles als onderdeel van
de ‘inburgering‘. VluchtelingenWerk Noord-Nederland
verzorgt sinds vorig jaar taallessen in sociaal-cultureel

centrum ‘It Koartling’ in Buitenpost. Met ingang van 22
augustus is het aantal lesgroepen uitgebreid van twee
Op donderdagmiddag 29 september, in het kader
van het Kom Erbij Festival, kunnen geïnteresseerden
een blik achter de schermen werpen en ervaren hoe
migranten de beginselen van het Nederlands wordt
bijgebracht. Daarnaast geeft VWNN die middag inzicht
in wat de organisatie nog méér doet voor vluchtelingen
en statushouders.

Opnieuw kookcursus in It Koartling
Vorig jaar startte It Koartling met
een nieuwe kookcursus onder leiding van kok Louwrens Bolling en
het bleek een succes. Het daarom
vanzelfsprekende vervolg bevat
dezelfde smakelijke ingrediënten:
gezond, gevarieerd en prijsbewust
koken. Met andere woorden: het
leren samenstellen van gezonde
en interessante maaltijden met zo
weinig mogelijk kosten. De cursisten bereiden op de cursusmiddag (van 16.00 tot 19.00 uur) een
bijzondere maaltijd met een toetje
gezamenlijk in de keuken van It
Koartling en ze eten deze daarna
samen in een ontspannen sfeer.

Ideaal voor mensen die hun vaardigheid in de keuken willen vergroten gecombineerd met een stukje
gezelligheid. De kundigheid van de
cursusleider staat daarbij garant
voor een antwoord op elke culinaire vraag.
De cursusavond is elke tweede
woensdagavond van de maand
van oktober 2016 tot mei 2017. De
cursus is opgedeeld in twee delen,
waarbij de deelnemers aan de eerste helft vanzelfsprekend ook aan
de tweede helft mee kunnen doen.
De kosten bijdragen 32 euro per
vier cursusavonden. 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 en cursusvoorwaarden kunt u stellen aan Johan
Kootstra, tel. 541322, e-mail:
johkootstra@gmail.com

Computercursus Windows 10!
Op verzoek organiseert It Koartling opnieuw een computercursus
Windows 10. Het lesprogramma
maakt mensen thuis in het dagelijks gebruik van Windows 10 voor
beginners en enigszins gevorderden. Windows 10 is al enige tijd in
gebruik maar biedt tal van nieuwe
mogelijkheden ten opzichte van
voorgaande versies van Windows.
De cursus biedt informatie over tal
van aspecten zoals:
- Het werken met gegevens, het
bewaren ervan en het maken van
backups
- Hoe kan ik Windows 10 optimaal
laten werken?

- Wat zijn privacy instellingen
- Internet en beveiliging: veiligheid
op internet is tegenwoordig erg
belangrijk.
- Wat zijn virussen en wat is
spam? Welke programma’s kunt
u gebruiken ter beveiliging?
Denk ook aan internet bankieren.
Het gebruik van computers wordt
steeds meer afgedwongen, of u het
nu leuk vindt of niet. U krijgt uitleg
en informatie waar u op kunt letten.

met de cursisten tijdens de opgave bepaald. Start van de cursus is
midden oktober. De cursusdocent
staat overigens open voor iedere
vraag tijdens de cursus.

Tijdens de cursus krijgt u lesmateriaal zodat u thuis het een en ander kunt nalezen en oefenen. De
cursusavonden worden in overleg

Opgave op: cursuswerk@itkoartling.nl; Inlichtingen bij: Johan
Kootstra, tel.: 0511 541322, email:
johkootstra@gmail.com

Bij gebleken behoefte probeert It
Koartling ook een tablet-cursus
aan te bieden, voor zowel voor de
I-pad of Android. U kunt hierover informeren op onderstaand telefoonnummer of e-mail-adres.

Gratis kennismaking Luisteren naar Muziek
Op dinsdagavond 4 oktober start in It Koartling een
nieuwe serie van acht avonden ‘Luisteren naar Muziek’
met Rudolf Nammensma. De eerste avond is gratis
toegankelijk voor iedere belangstellende.
Is het iets voor mij? De schoonheid van klassieke
muziek ontdekken. De geschiedenis erachter. En ook
nog concerten meemaken, live, door bijvoorbeeld met
korting naar een optreden van het Noord Nederlands
Orkest te gaan. Of via projecties van delen van concerten op een groot scherm. Al enige jaren neemt Rudolf Nammensma, muziekwetenschapper en recensent van de Leeuwarder Courant, zijn toehoorders in
It Koartling mee op een avontuurlijke ontdekkingsreis,
kriskras door de klassieke muziek. Hij vertelt erover,
intrigerend en op een laagdrempelige manier. Bijvoorbeeld over de muziek aan het hof van de Russisch tsa-

ren. Of over Chopin, tijdens zijn eerste concerten in
Parijs. Ook besteedt hij aandacht aan genres en stromingen. Wat is een symfonie? En hoe heeft die zich
door de eeuwen heen ontwikkeld? De Matthaüs Passion van Bach. De concerten van Vivaldi. En de laat-romantische Britse componisten. “Het zijn altijd reuze
inspirerende avonden waarop ik veel aan de weet kom
en ook veel nieuwe zaken ontdek. Niet zelden schaf
ik naar aanleiding van zo’n avond een cd of dvd aan.
Het leuke is dat Rudolf ook geïnteresseerd is in onze
meningen en ervaringen. Nammensma: “Hoe meer
mensen deelnemen, hoe leuker en inspirerender de
avonden worden. Voor mij. En voor de cursisten.”
Graag van te voren opgeven bij Evertje Gatsonides,
0511 542772 of email: evertje.gatsonides@upcmail.nl

Cursus Muziek op Schoot voor baby’s en peuters
Dankzij een oproep in de krant kon It Koartling met succes een aantal mensen verwelkomen voor de cursus
Muziek op Schoot. Deze cursus willen we een vervolg
geven voor mensen die niet op maandag kunnen komen. We hebben daarvoor de donderdag uitgekozen.
Er zijn al een aantal muziekcursussen geweest en de
mensen waren laaiend enthousiast. Ze stonden er
versteld van dat zulke jonge kinderen d.m.v. muziek
zoveel konden leren. Dat is geen wonder, want muziek en jonge kinderen horen bij elkaar. Al heel vroeg
hebben ze interesse in klanken en geluiden. Een peuter die muziek hoort begint vaak spontaan te klappen
en te dansen. En hoeveel baby’s zijn er niet in slaap
gezongen. Aan de hand van nieuwe en traditionele
kinderliedjes komen allerlei muzikale activiteiten aan
bod. Er wordt met muziekinstrumentjes gespeeld en
ook luisteren naar en bewegen op muziek komt aan de
orde. Voor de ouder/begeleider die meekomt is geen
muzikale kennis noodzakelijk. Het samen met het kind

mee doen is het belangrijkst. Na afloop wordt het
liedje meegegeven naar huis, zodat er thuis nog kan
worden nagenoten.
Het gaat om baby’s vanaf 8 maanden tot en met peuters tot 4 jaar. De cursus start op 29 oktober op de
donderdagochtend van 9.30 – 10.15 uur en kost 68
euro. Na afloop is er gelegenheid voor een gratis kopje
koffie. Opgave en inlichtingen bij coördinator Evertje
Gatsonides tel.: 0511 542772 of e-mail:
evertje.gatsonides@upcmail.nl, of bij het It Koartling:
0511 541214 of e-mail: cursuswerk@itkoartling.nl

Openingstijden: do,vrij van 10.00 uur tot
17.30 en zat van 10.00 uur tot 17.00 uur

HER
WIN FSTTER

De leukste winkel met de opvallendste items
KLEDING •

SCHOENEN •

TASSEN •

OSKA, MASAI, TOMO, BORIS,

ART , JAN JANSEN EN TRIPPEN

O.A. MARIA LA VERDA

WHITE STUFF , CINCINI, SUST, ANGELS

w w w. b u i t e n g e w o o n b u i t e n p o s t . n l
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P uur n atuurdoor Jakob Hanenburg

Brimzen
praat

Geluk
Dikwijls maken we onszelf wijs dat het leven zal verbeteren nadat we
getrouwd zijn, nadat we een kind hebben en nadat we er een tweede
kind bij zullen hebben. Later voelen we ons gefrustreerd, want onze
kinderen zijn nog niet groot genoeg en we denken dat het gemakkelijker zal gaan als ze groter zijn. We zijn er dan van overtuigd dat we
gelukkiger zullen zijn als de moeilijke jeugdjaren achter de rug zijn. We
denken bij onszelf dat het leven compleet zal zijn als de zaken beter
zullen gaan voor onze partner. Als we een mooiere auto of een groter
huis kunnen kopen of als we op vakantie zullen kunnen gaan, als we
gepensioneerd zullen zijn. De waarheid is dat er geen beter moment
bestaat om gelukkig te zijn dan dit moment. Als het nu niet is, wanneer
zal het dan zijn? Het leven zal altijd vol te behalen uitdagingen zijn en
er zullen altijd te beëindigen projecten zijn. Het is beter dit te beseffen
en zich voor te nemen om NU gelukkig te zijn, terwijl daar nog tijd voor
is. Jarenlang dachten we misschien dat het leven eindelijk zou beginnen: het echte leven! Maar er was altijd een obstakel op de weg, een
probleem dat we eerst moesten oplossen, een moeilijke tijd waar we
doorheen moesten zien te komen, een lening af te betalen, een klus
die nog niet afgemaakt was en dàn zou het leven beginnen. Totdat we
merkten dat het juist deze obstakels waren die ons leven maakten.
Deze bedenking helpt om te begrijpen dat er geen weg is die naar hèt
geluk leidt. Het ‘geluk’ is de weg. En ieder moment van de tijd die we
hebben maakt daar deel van uit, vooral als we dat moment samen kunnen doorbrengen met iemand die speciaal is voor ons. Speciaal genoeg
om onze tijd met deze persoon te delen, vooral als we bedenken dat de
tijd niet wacht. Ja, dan moeten we stoppen met wachten tot we afgestudeerd zijn, een salarisverhoging te hebben, te trouwen, kinderen te
hebben, dat de kinderen trouwen, of, heel simpel dat het vrijdagavond
is, zondagmorgen is, dat het lente is, zomer, herfst of winter, om te
beslissen dat er geen beter moment is dan NU om gelukkig te zijn. Het
geluk is een weg, geen bestemming. We hebben niet veel nodig om
gelukkig te zijn. We moeten juist leren ieder ogenblikje te waarderen
en te beschouwen als één van de mooiste momenten van ons leven.
De bron van dit verhaal is onbekend, maar het brengt geluk aan een
ieder die probeert van elk moment een parel te maken.

Niet vereenzamen?
Leer nu bridgen!
Eindelijk actie in Polder Rohel!
Bridge is een sociaal spel: spelers
zien en spreken dan al snel tientallen anderen. Bij een bridgeclub
speelt men competitie en gaat het
wedstrijdelement vergezeld met
een knipoog. Bridge leren is beslist
een goed idee want onder beginnende bridgers neemt de eenzaamheid, op langere termijn, significant af, bleek uit onderzoek. Nu
veel mensen langer moeten doorwerken dan eerder gedacht is het
de vraag of wachten met bridgen
tot na stoppen met werken wel
een goed idee is. Wij menen van
niet. Menig beginnende bridger in
onze club verzuchtte: “Was ik maar
eerder begonnen!” Nieuwsgierig?
De Bridge Club Buitenpost bestaat
momenteel uit 83 enthousiaste
leden en zoekt een 20-tal nieuwe
spelers. Zij biedt u de mogelijkheid
om een korte, gratis kennismakingscursus van 4 lessen te volgen
op de avonden van: 12 oktober,
19 oktober, 26 oktober en 2 november. Krijgt u daar de smaak te
pakken dan is er een vervolgcursus
met het uiteindelijke doel om te
bridgen op de dinsdagochtend- en/
of op de donderdagavond. Meldt
u aan bij Gerrie Hiddema (gerrie@
hiddema.nl) voor de 4 vrijblijvende
gratis kennismakingslessen. Op
zaterdag 1 oktober is er in It Koartling aan de Schoolstraat het Kom
erbij Festival waar wij u van 9.30
tot 16.00 uur meer informatie over
bridge en over onze club in het bijzonder kunnen geven.

Badmintonclub zoekt nieuwe leden
Misschien heb je in de vakantie op de camping badminton gespeeld en
zou je dit wel vaker willen doen. Dan ben je van harte welkom bij de Badmintonclub Buitenpost. Wij zijn een kleine club leuke actieve badmintonspelers op recreatief niveau. Op 6 september zijn we weer met ons nieuwe seizoen gestart. Wij spelen dinsdagavonds van 19.00 tot 20.30 uur in
sporthal ‘De Houtmoune’.
Er is plaats voor nieuwe leden, we zullen dan ook erg blij met jouw komst
zijn. De eerste 3 keer kan vrijblijvend en gratis meegespeeld worden zodat
je een indruk kunt krijgen van hoe het badmintonnen als sport volgens de
regels gaat. Je hoeft niet gelijk een racket aan te schaffen want die zijn
aanwezig op de club. Het is een mooie teamsport en wij hopen je snel
te mogen begroeten! Dus schroom niet, kom achter die computer of tv
vandaan en ga met ons badmintonnen. Wil je eerst nog wat informatie, bel
dan met Jellie de Jong, 0511 543003.
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LET OP ONZE KOPIJSLUITINGSDATA!
De volgende
Binnenste BuitenPost
verschijnt in week 44
Kopijsluitingsdatum:
24 oktober!
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Op dit moment worden er sloten gegraven of aangepast langs de wegen en
de huizen. Via deze sloten kan het overtollige regen- en grondwater straks
naar het gemaal aan het einde van de Buitenpostervaart stromen zodat de
wegen en de huizen voldoende drooglegging houden. Het water hoeft dan
niet meer door het natuurgebied. Als deze sloten zijn aangelegd kan het natuurgebied via kades en dammen zo worden gemaakt dat juist hier het peil in
de winter omhoog kan. Maar er gaat meer gebeuren. Zo worden alle bruggetjes van het Mem Wedmanpad vernieuwd, wordt het wandelpad waar nodig
opgehoogd en worden hier en daar bomen en bosjes verwijderd. Toegegeven, als je de kranen nu ziet werken denk ik: “Help, komt dit wel goed?“, maar
uiteindelijk zal het gebied er mooier van worden! Immers polder Rohel is net
als de andere Miedengebieden een prachtig natuurgebied met veel zeldzame
planten en dieren waar je mooi kunt fietsen en prachtige wandelingen kunt
maken!
Nu wordt het gebied tussen de Rohelsterwei en de Buitenpostervaart ingericht. De komende jaren wil de Provincie samen met de Bestuurscommissie
Achtkarspelen-Zuid ook het gebied tussen de Rohelsterweg en de Brêgeleane inrichten. Het huidige project laat zien hoe er met alle belangen rekening
wordt gehouden. Hopelijk geeft dit vertrouwen aan alle betrokken partijen
voor in de toekomst!
Voor vragen, opmerkingen, interessante verhalen, plaatsjes en andere praatjes: boswachter Jakob Hanenburg uit Buitenpost (j.hanenburg@staatsbosbeheer.nl / 06-51360029)

Twee vlechten voor Stichting Haarwensen

De negenjarige Marit Banga van de
Kuipersweg had altijd prachtig dik
en lang haar. Het was de laatste tijd
extra lang en dat had een bijzondere reden. Ze vond het namelijk erg
verdrietig voor kinderen dat ze kaal
worden, door bijvoorbeeld kanker,
terwijl zij zo’n dik bos haar had.
Daarom wilde zij haar haar schenken aan de Stichting Haarwensen.
Deze stichting zorgt ervoor, dat
zieke kinderen een pruik van echt
haar kunnen dragen zonder dat
daar kosten voor de ouders aan
zijn verbonden. Dinsdagavond 23
augustus was het zover. Het was
toch best wel spannend toen kapster Tea Kaldeway de schaar erin
zette. Maar Marit had geen enkele
twijfel.
Er was veel belangstelling voor de heropening van gezondheidscentrum
De Switte. Nadat Jacob Bremer tot erelid werd benoemd en daardoor
levenslang gratis daar mag sporten, werd er door coach Radmilo Soda les
gegeven aan een 5-tal sporters. (foto en tekst: Hielke Boorsma)

Na decennia van praten en plannen maken is er eindelijk
actie in polder Rohel! Het zal menig Buitenposter wel zijn
opgevallen; er wordt hard gewerkt in polder Rohel. Provincie Fryslân is in samenwerking met alle betrokken partijen inclusief Staatsbosbeheer en ná een zorgvuldige voorbereiding begonnen met het inrichten
van het gebied als natuurgebied. Al in het begin van de jaren ‘70 kreeg Staatsbosbeheer gronden in eigendom en beheer in het gebied. Vanaf die periode
groeide het areaal natuurgebied langzaam maar zeker tot een natuurgebied
van ruim 250 hectare in 2016! Al vanaf het begin was duidelijk dat het gebied
en dan met name het gehanteerde waterpeil niet optimaal is voor de natuur.
Doordat er nog particuliere eigendommen van boeren in het gebied lagen
werd er een waterpeil gehanteerd dat in de winter lager is dan in de zomer.
Dit is in de natuur natuurlijk niet zo! Immers in de winter regent het meer en
vaker dan in de zomer en water verdampt sneller als het warm is. In een strikt
natuurlijk systeem staat het waterpeil in de winter dan ook hoger dan in de
zomer. Veel soorten planten en dieren zijn daarop aangepast. Neem bijvoorbeeld riet. Het zaad van riet kiemt niet in water. Toch staat deze plant wel in het
water. Dat doet hij doormiddel van uitlopers. Dit zijn eigenlijk bovengrondse
wortels die het water inwandelen. Als deze zogenaamde wortelstokken in de
winter op het droge liggen kunnen ze doodvriezen. Onder water worden ze
beter beschermd. Ook vissen, kikkers, padden en salamanders vinden het
prettig dat het slootpeil in de winter omhooggaat. Het aanpassen van het
waterpeilbeheer is dan ook één van de belangrijkste onderdelen van de uit
te voeren werkzaamheden. En dat valt nog niet mee in een gebied als polder
Rohel! Immers er staan ook huizen en er lopen wegen door het gebied. Zelfs
de boswachter snapt dat je met de wensen van de bewoners rekening moet
houden!

Ze hoopt dat er iemand heel blij is
met een pruik van haar vlechten.
Het nieuwe kapsel bevalt Marit

echt heel goed en ze is er erg bij
mee. Ze heeft ook hele positieve
reacties. Ook heeft ze een bedankbrief gekregen van Haarwensen.

En een mooie sleutelhanger. Al
met al was het een zeer geslaagde
donatie! (foto: eigen foto’s)

HERFST TOPPERS
bij Kapenga Wonen

10 JAAR GARANTIE!

STOER

Eettafel Ultima 240x100 cm € 899,Eetkamerstoel Imperia € 199,-

& EIGENTIJDS

Lowboard Eivissa
van 899,-

NU VOOR € 799,Sorrento Plus
kristalgrijs hoogglans 340 cm
Compleet met: koelkast, combimagnetron,
gaskookplaat, afzuigkap, vaatwasser,
spoelbak en werkblad.

€ 4.199,-

Tafellamp Mori

€ 119,Sierkussen
v.a. € 19,99

Alles voor uw slaapkamer

Draaifauteuil Rodia
v.a. € 579,-

Vaas v.a.

€ 39,95

Hoekbank Esterio

€ 1.699,-

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

