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(foto: Wout Wetering)

Het centrum van boven bekeken
Net als in het aprilnummer van vorig jaar een luchtfoto van het centrum van ons dorp gemaakt door garagehouder Wout Weterings uit Augustinusga. Enkele weken geleden vloog hij opnieuw over ons dorp en maakte deze foto waarop de bouwactiviteit voor de nieuwe Poiesz in het oog
springt. U kunt deze foto gedetailleerder èn in kleur, samen met enkele andere luchtfoto’s, ook op onze website www.binnenbuitenpost.nl bekijken!
Met onze dank aan Wout.

Va n d e re d a c t i e

Groengordel Lutkepost-Buitenpost

2017

Begin december 2016 kondigde het gemeentebestuur in de krant
het plan Groengordel Lutkepost-Buitenpost aan. Als de redactie
van De Binnenste Buiten Post zich dan afvraagt wat dit is, zult u als
lezer ook bij uzelf denken wat u zich bij een groengordel moet voorstellen. Hoewel dit plan tot 25 januari 2017 in het gemeentehuis ter
inzage ligt en u tot die datum er bezwaren tegen kunt indienen, zullen wij proberen er in dit artikel het een en ander over te vertellen
mede vanwege het feit dat onze nieuwsgierigheid gewekt was en
misschien vergaat het u nu ook zo.

Gevoelsmatig kun je stellen dat
er al weer een nieuw jaar begonnen is. Je ervaart zo na de Kerstdagen waarschijnlijk toch een
soort opstartprobleem. Een meer
nuchtere benadering bestaat uit
de redenering dat oud en nieuw
gewoon een kalendertruc is. Dit
is indertijd zo afgesproken. Het
idee is simpel. Een jaar is de tijd
dat de aarde om de zon draait.
Een maand is gebaseerd op de
omloop van de maan om de aarde en een dag is de periode dat
het de aarde kost om een keer
om zijn as te draaien. Dit klinkt
als een klok, maar om de tijd op
een aanvaardbaar en begrijpelijk systeem te houden, hebben
de maanden een verschillend
aantal dagen, zodat een jaar op
365 dagen komt. Om de tijd bij de
tijd te houden, is er kortgeleden
een seconde aan toegevoegd. Zo
draait de tijd door en duiden we
dit jaar aan als 2017. De redactie wenst u graag toe dat het
pas begonnen nieuwe jaar mag
verlopen zoals u dat graag zou
willen zien. Dat dit niet altijd
opgaat, blijkt uit het plotselinge
overlijden van Jannie JensmaDijkema, die ‘Het Behouden Huis’
bewoonde. Zij werkte jaren mee
aan onze krant. Ze kon uitstekend interviewen. Elders in dit
blad is een In Memoriam geplaatst. De rubriek ‘Inspiratie’
staat even op non-actief. Deze
bron zal binnen afzienbare tijd
wel weer gaan opborrelen. Wij
hopen ons dorpsorgaan zo lang
op andere wijze te voltooien.
Enige creativiteit zal vast boven
komen drijven.

Introductie
In 2009 is ten zuiden van Buitenpost gestart met het uitbreidingsplan Lutkepost. Naast het toevoegen van woningen voorziet het plan
ook in goede verbindingen tussen
verschillende delen van Buitenpost
en in een goede overgang naar het
Buitengebied in de vorm van een
groengordel. Een deel van Lutkepost is inmiddels bebouwd en er
kan nu begonnen worden met de
groengordel. Het plan is met de direct aanwonenden besproken. Met
de ideeën en wensen die bij die
gelegenheid naar voren kwamen,
zal zoveel als mogelijk is rekening
worden gehouden.
Uitwerking groengordel
Langs de zuidwestelijke rondweg
van Buitenpost ligt voor een deel al
een groengordel. Deze zorgt voor
een geleidelijke overgang van het
dorp naar het Buitengebied. Ook
in het plan Lutkepost is een groengordel opgenomen. De bestaande
groengordel wordt daarmee verlengd in westelijke richting. Hiermee wordt het ‘ommetje’ rondom
Buitenpost uitgebreid.
Archeologie
In 2005 is er bij een archeologisch
onderzoek een pingoruïne gevonden. Aan de hand van vervolgon-

derzoeken zijn er enkele houtskoolconcentraties, met mogelijk
vuursteenafslag, en vermoedelijk
verbrand vuursteen aangetroffen.
Bij de verdere uitwerking van het
plan zal hiermee rekening gehouden worden.
De toekomstige inrichting van het gebied. (foto: website gemeente Achtkarspelen)

Water
De groengordel rondom Lutkepost
bestaat voor een deel uit waterpartijen. Deze sluiten aan op de
bestaande groengordel en vervullen een bergingsfunctie voor
de opvang van regenwater uit het
woongebied. In feite betreft het
de verbreding van de bestaande
bermsloot langs de rondweg. Het
westelijke deel van het plangebied is minder waterrijk dan het
oostelijke deel. Dit heeft vooral te
maken met de aanwezigheid van
de pingoruïne in dit deel van Lutkepost, zodat de bodem daar zo
weinig mogelijk wordt verstoord.
In het oostelijke deel van Lutkepost is meer water geprojecteerd,
waardoor een schiereilandje kan
ontstaan. Op de hoek bij de rotonde ontstaat, als entree van het
dorp Buitenpost, een open, groen
en waterrijk beeld. De oevers zullen met een ﬂauw talud oplopen en
zullen (deels) worden voorzien van
een rietkraag. Langs de oever is de
mogelijkheid tot vissen.

Ontsluitingsroute
Vanaf de Buitenpostervaart wordt
een wandelpad door het gebied aangelegd tot aan de ontsluitingsweg
Acht Oan de Diken. Dit wandelpad
loopt door een afwisselende omgeving van natuur, water, glooiingen,
gras en bloemen. De gemeente
denkt het pad te laten uitvoeren in
beton. Dit materiaal zorgt voor een
goede toegankelijkheid, heeft een
neutrale uitstraling en is gemakkelijk in onderhoud. Hierbij is ook gedacht aan mindervaliden.
Overbrugging
De bestaande groengordel eindigt
nu bij de Buitenpostervaart. Om de
bestaande gordel door te laten lopen, wordt er een brug aangebracht
over de Buitenpostervaart. Naast
deze brug zijn er nog een brug en
een overbrugging in de vorm van
een vlonder over het water gepland.
Groen
De groengordel zal qua groenin-

richting aansluiten op de bestaande
groengordel en de omgeving. Er is
gekozen voor gebiedseigen beplanting met een mengsel van bloemen. De oostzijde van de groengordel is open van karakter en bestaat hoofdzakelijk uit een grasveld
ingezaaid met een bloemenmengsel. Verder staan er enkele solitaire
bomen op het schiereiland en bij de
geplande bebouwing op de hoek
van Lutkepost. Het westelijke deel
van het gebied zal, voor de afwisseling in het gehele gebied, dichter
beplant worden met bosplantsoen
en struikgewas.
Glooiing
In het gebied worden, net als in de
bestaande groengordel, hoogteverschillen aangebracht. Hierdoor ontstaat een afwisselend beeld tussen
de rondweg van Buitenpost en de
woonwijk Lutkepost. De route door
het gebied zal afwisselend wat hoger liggen dan het maaiveld.

De Binnenste Buiten Post

pagina 2

M el d p unt Cul ture el
> Eksposysje ‘Sporen fan in kust’ yn it gemeentehús

Spoaren fan in kust is in eksposysje fan skilderijen fan Bernardien Roze en
gedichten fan Marije Roorda. Se fûnen elkoar yn it lânskip. In skilder en in
dichter eksposeerje tegearre yn it gemeentehûs fan Achtkarspelen fan 5
jannewaris oant 30 maart 2017. Mear ynformaasje op: www.bernardienroze.nl en de siede fan de Keunstkrite: www.keunstkrite.nl.

> Kunstweek Achtkarspelen 2017

In de week van zaterdag 27 mei t/m zaterdag 3 juni 2017 staat de Kunst
in alle vormen centraal in Achtkarspelen. Stichting Keunstkrite Twizel is
organisator van diverse kunstzinnige activiteiten op meerder locaties binnen de gemeente Achtkarspelen. Bezoekers kunnen via een stempelkaart
kans maken op een fraai kunstwerk. Kunstenaars die mee willen doen
kunnen zich tot 15 maart aanmelden voor de Kunstroute en de kunstmarkt. Belangstellenden voor de fotowedstrijd, organisaties die zich aan
willen sluiten en mensen die een workshop willen geven kunnen zich
eveneens melden bij de Keunstkrite. Meer informatie en opgave via email: info@keunstkrite.nl.

> Nieuws van Art-it-is

Op 28 december 2016 opende Art-it-is, Kuipersweg 2a, in kleine kring
de nieuwe expositieruimte. Tot half februari is daar werk te zien van Tejo
Moerings en tevens een reeks engelen, gemaakt door diverse kinderen
en volwassenen, voor de ‘engelenwedstrijd’. Er is ook ander nieuws. Zeer
binnenkort vindt de oprichting plaats van Stichting Art-it-is. De stichting
heeft tot doel mensen de ruimte te bieden hun talenten te benutten ten
gunste van het kunsthuis en het kunsthuis de faciliteiten te bieden die nodig zijn om creatief en kunstzinnig talent te ontplooien en vormt de motor
onder de activiteiten die in het pand geschieden. De Stichting vraagt een
ieder die op zoek is naar vrijwilligerswerk zich te melden bij ondergetekende, secretaris van de nieuw te vormen stichting. Eén medebestuurslid
is al gevonden in de persoon van ds. Gert van Helden. Meer informatie via
drs. Klaske van der Weide (mail hkvanderweide@gmail.com).

Acties speelgoedbank Op stelten

Opbrengst verkoop kerstbomenactie
De opbrengst van de kerstactie voor de stichting Siloam (verkoop kerstbomen, kerstgroen, kerstkransen
en de verkoop op de kerstmarkt) heeft het geweldige
bedrag van € 2364,05 opgeleverd. Dit bedrag is inmiddels overgemaakt naar het Christelijk Kinderherstellingsoord Siloam. Iedereen die hier aan meegeholpen
heeft, hartelijk bedankt, ook namens het Siloamteam
en de Siloamkinderen. Kijk ook op: siloamvillage.org/
help-mee/ of op facebook bij Christelijk Kinderherstellingsoord Siloam.
We willen hoveniersbedrijf P. Douma hartelijk danken
voor de geweldige donatie. Ook alle andere mensen
die geholpen hebben om de kerstbomen actie en de
kerstmarkt tot een succes te maken, hartelijk dank!
Siloam zal dit geld gebruiken voor de dagelijkse kosten
voor de kinderen. Zoals we hier zeggen ‘masha danki’
(heel veel dank).

Robert de Vries samen met zijn vrouw en een aantal kinderen.
(eigen foto)

Inzamelingsactie kerstbomen succes
Op zaterdag 7 januari werden er in ons dorp kerstbomen ingezameld. Vooraf konden mensen hun kerstbomen aanmelden en voor € 3,- werd de boom of bomen
dan opgehaald. En van het aanmelden werd veelvuldig
gebruik gemaakt. Door sneeuw en ijzel leek het ophalen lastig te worden, maar dat bleek gelukkig erg mee
te vallen. Met vijf auto’s en grote karren (beschikbaar
gesteld door hoveniersbedrijf Douma) werd er op weg
gegaan. Ruim 130 bomen zijn er in een paar uur opgehaald. En de opbrengst, een bedrag van € 437,75
wordt binnenkort overgemaakt naar stichting Siloam
op Curacao. Vanaf deze kant willen we dank zeggen
aan iedereen die heeft meegeholpen om dit bedrag bij
elkaar te brengen.

Moeder en dochter Kingma met de ingezamelde kerstbomen.
(eigen foto)

Vervolg Kliederkerk Grieme & Piele & Diele: Valentijn!

Durkje Visser neemt de opbrengst van de vouchers van Modique in ontvangst namens
speelgoedbank Op stelten. (eigen foto)

Speelgoedbank Op stelten heeft de afgelopen periode veel gemerkt van
de ‘mienskipssin’ in Buitenpost. Op 11 december stond OBS De Mienskip
op de kerstmarkt om zelfgemaakte kerststukjes te verkopen voor de speelgoedbank. Daarnaast ging de opbrengst van de ijsbaan daar ook nog eens
naar hen toe. Kledingzaak Modique had wel een hele mooie actie bedacht.
Koop een voucher voor € 2,- en krijg 50% korting op een artikel. Hier werd
de week voor kerst ﬂink gebruik van gemaakt. De opbrengst ging naar de
speelgoedbank. Toen moest er nog verhuisd worden, wat een klus! Maar
daar draaiden een aantal jongeren van de Fonteinkerk hun hand niet voor
om. Het was een ochtend ﬂink sjouwen en rijden met rolcontainers. De
speelgoedbank wil iedereen heel hartelijk bedanken voor alles!

WhatsApp-assistente Bibi
De klantenservice van Bibliotheken Noord Fryslân is vanaf nu ook te bereiken via WhatsApp. Online assistente Bibi beantwoordt alle vragen die
binnenkomen via dit populaire communicatiekanaal. Niet alleen bibliotheekgerelateerde vragen, maar álle vragen. “Bij de Bibliotheek hebben
we een heleboel kennis in huis. Daarom mag je ons alles vragen”, vertelt
leidinggevende Paulien Schreuder. “Of je nou iets wilt weten over ﬂamingo’s, gehaktballen of de Tweede Wereldoorlog; stuur Bibi een appje en
je hebt binnen no-time antwoord.” Natuurlijk zijn vragen over verlengen,
reserveren of openingstijden ook van harte welkom. WhatsApp wordt dagelijks door tien miljoen Nederlanders gebruikt om laagdrempelig, snel en
persoonlijk contact te hebben. De klantenservice van Bibliotheken Noord
Fryslan is elke dag bereikbaar van 9.00 tot 23.00 uur op WhatsApp-nummer 06-15127202. Vragen worden binnen een uur beantwoord.

Nieuwste Tomke-boekje in de bieb
Het nieuwste uitdeelboekje van Tomke is klaar! Tijdens de Nationale Voorleesdagen (25 januari tot en met 4 februari) wordt dit boekje gratis uitgedeeld in de bibliotheken. Het boekje heeft de titel ‘Tomke makket in
snieman’. In het boekje staat een voorleesverhaaltje, een versje en een
spelletje. En natuurlijk mooie plaatjes van Tomke. Het is bedoeld voor kinderen van twee tot en met vier jaar en is een uitgave in het kader van
het Tomke-project. Wees er gauw bij, want op is op! Niet genoeg aan de
verhaaltjes uit het boekje? Op de website www.tomke.nl staan verhaaltjes om voor te lezen, maar ook spelletjes, liedjes en kleurplaten. Op de
digitale radiozender Tomke Radio zijn ’s avonds rond bedtijd een uur lang
nog meer verhaaltjes over Tomke te beluisteren.

De eerste kliederkerk van Buitenpost rond kerst was
een succes! Kinderen van verschillende leeftijden en
volwassenen hebben samen geluisterd, gepraat, zich
verkleed, gelachen, gekliederd... Het was een feest
om verhalen te delen, te griemen en te pielen en na
aﬂoop heerlijk te eten met jong en oud aan lange volle
tafels. De volgende Grieme & Piele & Diele is op zondag 12 februari met als thema: Valentijn! Kom in een
ongedwongen sfeer voor jong en oud samen inspiratie
op doen voor een liefdevol 2017. Iedereen is welkom.
Om 15.00 uur is de inloop, 15.15 uur starten we met
het verhaal, de verdiepende en creatieve activiteiten
rond Valentijn, waarna we met muziek en verhalen
afsluiten en ons meegebrachte eten delen tijdens de
potluckmaaltijd. Het duurt tot uiterlijk 18.00 uur. Kin-

deren die naar de kliederkerk komen worden begeleid
door hun eigen ouder(s)/ verzorger(s). Je hoeft je niet
op te geven en toegang is gratis.
Locatie: Doopsgezinde kerk, Julianalaan 12a, Buitenpost. Volg Grieme & Piele & Diele op: facebook.
com/kliederkerkbuitenpost. Meer informatie bij Hester
Wouda: h.j.wouda@gmail.com.

Gespreksavond over de verkiezingen
Krijgen we op 15 maart in Nederland ook een verrassende uitslag van de verkiezingen? In de VS werd tegen alle peilingen in Donald Trump de nieuwe president. En afgelopen jaar koos, tegen alle peilingen in,
een meerderheid in het Verenigd Koninkrijk ervoor
de Europese Gemeenschap te verlaten. Staat ons bij
de verkiezingen ook een verrassing te wachten? Wat
speelt er in onze samenleving? In de aanloop naar de
verkiezingen voor de Tweede Kamer wordt er in de
Schakel een bijeenkomst gehouden, waarop u met anderen in gesprek kunt gaan over deze vraag. Wat gebeurt er? Welke processen nemen wij zelf waar? Zijn
er in onze samenleving kloven zichtbaar? Welke? Op
een speelse manier worden verschillende thema’s aan
de orde gesteld. Met elkaar verkennen we factoren die
onze keuze bewust of onbewust beïnvloeden.
Doel van de avond is om u te helpen zicht te krijgen
op wat er speelt, zodat u straks in maart een welover-

wogen keuze kunt maken. Voor alle duidelijkheid: we
nodigen geen experts of politici uit. We gaan geen
partijprogramma’s vergelijken. We geven geen stemadvies. We proberen met elkaar zicht te krijgen op wat
er gaande is en laten de informatie die we samen aandragen op ons inwerken. Wat zien wij gebeuren in de
samenleving? En hoe kan ieder voor zich daarop reageren? De avond wordt georganiseerd door de commissie Vorming en Toerusting van de Protestantse
Gemeente Buitenpost en de leiding van de avond is
in handen van ds. Gert van Helden. De avond wordt
gehouden op maandag 13 februari in De Schakel,
Voorstraat 15, en begint om 20.00 en duurt tot uiterlijk
22.00 uur. Vanaf kwart voor acht staat de kofﬁe klaar.
U bent van harte welkom!
Namens de ambtsgroep Vorming, Toerusting en Gemeenteopbouw, Gert van Helden

Raad de plaats fotografe gestopt
Vier jaar heeft Célianne Vellema foto’s gemaakt voor
de rubriek Raad de plaats van De Binnenste Buiten
Post. Steeds wist ze weer een bijzonder plekje in ons
dorp te vinden. Ze stopt er nu mee. In het novembernummer van 2016 heeft u voor deze rubriek de laatste
foto van haar hand kunnen vinden. Namens de redactie nam Liesbeth Ribbink (op de foto links) afscheid van
haar en bedankte haar voor haar trouwe bijdragen.
Winnaar plus oplossing laatste Raad de plaats:
Alie Bouma, Margrietstraat 7. De foto was genomen
bij het bruggetje aan het paadje van de Voorstraat naar
de Herbrandastraat.

Spits gezegde

(foto: redactie)

Zorg er voor dat de stem van je har t luider is dan die van je eigen ego.

Al gelezen?

™

> De gemeente Achtkarspelen kan de zes
kavels aan de Lutkepost in Buitenpost niet
slijten. Deze zijn speciﬁek bedoeld voor
energiezuinige vrijstaande huizen. De kavels
hebben ruim een jaar te koop gestaan voor
particulieren. Omdat er geen belangstelling
voor is worden ze nu ook aangeboden aan
bouwbedrijven. De gemeente stelt dat het
wenselijk is dat de kavels worden bebouwd.
> Achtkarspelen roept de hulp in van zijn
burgers om na te denken over de toekomst
van de voorzieningen in de elf dorpen van
de gemeente. Het college wil dat de dorpen
meer verantwoordelijk worden voor onder
meer het beheer van de voorzieningen als
scholen en verenigingen. Op 6 februari is er
een inloopbijeenkomst op het gemeentehuis
in Buitenpost, waar ideeën kunnen worden
ingebracht. De gemeente wil ,’in redelijkheid’’
bijdragen aan de voorzieningen.
> De gemeente Achtkarspelen heeft een
nieuwe stap gezet in de zwembad-soap in
Buitenpost. De subsidie aan het stichtingsbestuur van De Kûpe wordt stopgezet. Ook
wordt de in 2016 verstrekte subsidie teruggevorderd. Het college van B&W denkt dat
dit mogelijk is omdat de afspraken niet zijn
nagekomen. Het intrekken van de subsidie
heeft geen gevolgen voor de dienstverlening
van het zwembad tot 2019. Wat voor plannen
de gemeente nu heeft voor de toekomst van
het zwembad is nog niet duidelijk.
> Vanaf 2017 wordt de GFT-container (groen)
minder vaak geleegd in Achtkarspelen. In
de maanden januari, februari en december
wordt in plaats van eens per twee weken
ingezameld. Reden hiervoor is dat er in de
wintermaanden minder aanbod is van GFTafval is. Door minder vaak in te zamelen kan
er bespaard worden op de inzamelingkosten,
deze besparing komt ten goede aan de afvalstoffenhefﬁng. Wie gedurende deze maanden toch veel groen (tuin) afval heeft kan dit
kosteloos aanleveren bij het milieuterrein
Lutkepost bij Buitenpost.
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Al myn soanen,
wrâldtoaniel yn The Point

PBB Van de bestuurstafel...

Op de sneonen 4 en 11 maart spilet it Kritetoaniel it oangripende stik
Al myn soannen. Tsien spilers nimme jo mei nei de ein fan de jierren ’40
foarige ieu. De wrâld is drok dwaande om wer yn it normale te reitsjen.
De oarloch is oer en dien. Wat hat dy oarloch ús brocht, mar foaral wat
hat dyselde oarloch ús koste. Joe Keller, in man fan kwizekwânsje, wie
tusken ‘40 en ’45 drok yn de skrep mei syn partner Deever om it leger fan
wapentúch te foarsjen. Dat gie net altiten like goed.... Ek hat/hie de man
twa soannen.... Wat is der allegearre bard en hoe no ﬁerder?
In prachtich stik fan de Amerikaanske skriuwer Arthur Miller dy’t njonken
dizze klassiker ús ek De dea fan in hannelsreizger en Sjoen op in distânsje
neilitten hat. Mei Lourens de Zee, Reinold Paauw, Dictus Benedictus,
Frouke Holtrop, Wiesje Kloosterman, Milan Dijkstra, Eldert Paauw, Arnold
Jan Ruisch, Amarens de Vries en Remco de Poel en gastspylster Jildou
Hotsma. Kriteman Henk Roskammer docht syn regy-eksamen mei dizze
prachtige foarstelling wêrfan’t it skript op’e nij yn it Frysk oerset is troch
Dictus Benedictus.

januari 2017

Tsjochkonsert,
Dixie Doodle en Gryt & Grize
Het zuiden van de USA is een smeltkroes van volken en culturen. Deze
regio, bekend als Dixie, is de bakermat van vele muziekstijlen zoals blues,
jazz, country, cajun en bluegrass. Dixie Doodle is een collectief muzikanten die een passie voor deze muziek deelt. Zij kiezen voor het akoestische
repertoire; swingend gespeeld en met scherpe samenzang. Traditionals,
eigen werk en songs van Amerikaanse grootheden worden met een aanstekelijk enthousiasme gebracht. Sûnt harren debút, 23 maaie 2010, hat it
duo Grytz en Grize net stil sitten. Mei harren ûnderwilens grutte repertoire
fan Ingelske hits fan de jierren 60 oant no binne se wykliks te ﬁnen op
feesten en partijen. De formule fan de jonge sjongeres Grytsje dy’t begelaat wurdt troch de ‘âlde’ rocker Douwe blykt net sûnder súkses.
Sneintemiddei 5 maart 2017.
Oanfang 15.30 oere / Interieurcafe Pilat & Pilat Twizel
Foarferkeap: € 6,50 / Oan de seal: € 7,50

De Brekbere Sirkel
mei Tet Rozendal en Wybo Smids
De Brekbere Sirkel is in swingende Frysktalige muzykteaterfoarstelling oer in o sa begrutlik leafdesferhaal fol mei
Amerikaanske rootsmuzyk mei
de akteurs Tet Rozendal en
Wybo Smids en de muzikanten
Gurbe Douwstra, Bûtenposter
Wander van Duin, Jan de Vries
en Tseard Nauta. Elise (Tet Rozendal) en Didier (Wybo Smits)
Tet Rozendal. (eigen foto)
belibje tegearre de wiere leafde. Mar at harren famke Maybelle siik wurdt en ferstjert sjogge wy twa
folslein ferskillende reaksjes. Didier wurdt kûgelsk en Elise siket treast.
Wa’t bart der mei in minske at jins bern, dêr wêr’t je it measte fan hâlde,
fan je ôfnaam wurdt? It fertriet is dan sa grut dat je it net ha, mar it gewoan
binne. Elise fynt lykwols in útwei. Se belibbet har ultime ﬁnale: noch ien
kear treedt se op mei Didier en harren band. Se spylje nûmers fan Johnny Cash, Alisson Krauss, Emmylou Harris en Waylon Jennings. Wurd
en muzyk wurde ien yn dizze o sa krêftige foarstelling. It ferhaal is ek
bekend wurden troch de ﬁlmferzje fan dizze ‘lovestory’; The broken circle
breakdown.
Regy: Jan Arendz Fryske oersetting: Marijke Geertsma
Woansdeitejûn 29 maart 2017
Oanfang 20.15 oere / Lokaasje: sealesintrum The Point
Foarferkeap Dropshop Liquerice: € 17,50 / Oan de seal: € 18,50
Info: www.maskelynbuitenpost.nl, tel. 541444

Kredyt fan Achmea Culpa útferkocht
De foarstelling op 9 febrewaris yn The Point fan Kredyt mei Gerrit Haakma en Anke Bijlsma is folslein útferkocht.

U heeft in de vorige Binnenste Buiten Post kunnen lezen waar het
bestuur van Plaatselijk Belang Buitenpost zich mee bezig houdt. Een
aantal jaren terug zijn er drie rollen geformuleerd, die nog steeds
voor het huidige bestuur gelden. We moedigen nieuwe initiatieven
aan, soms door zelf het voortouw te nemen. We behartigen de belangen van Buitenposters én Buitenpost. Ook vertegenwoordigen
we ons dorp bij vooral de gemeente, waarbij we letten op veiligheid
en leefbaarheid. We hebben besproken dat we vooral bij de laatste
functie voorzichtig moeten zijn. Ook al is het bestuur divers samengesteld, met verschillende invalshoeken, kennis en interesses, we
kunnen natuurlijk nooit als vertegenwoordiger optreden. We zijn
immers niet gekozen. In ieder geval kunnen we proberen te bewaken
dat bij het ontwikkelen van gemeentelijke plannen het proces goed
verloopt, zoals de communicatie met belanghebbenden.
We hebben de datum van onze jaarvergadering vastgesteld op
woensdag 5 april. Meer informatie kunt u in de volgende Bibu lezen.
Als u iemand weet die veel voor ons dorp heeft betekend, dan kunt u
dat bij het bestuur melden. Wie weet komt hij/zij in aanmerking voor
de Brims. Daarover zullen we in een volgende vergadering besluiten.
Er zijn inmiddels drie verenigingen die zich hebben aangemeld als
belangstellende voor het zwerfvuilproject. We beginnen er nu mee
en zien wel of er nog meer verenigingen zich aanmelden. Binnenkort
kunnen de verenigingen een uitnodiging verwachten om afspraken
te maken over de aanpak.
Meerdere keren heeft ons de suggestie bereikt om de rotondes in
Buitenpost aantrekkelijk aan te kleden, zeker met het oog op Culturele Hoofdstad 2018. We hebben de provincie hierover benaderd
en zij stellen zich op het standpunt dat dit niet kan. We hebben besloten om het hierbij te laten. Als een of meer inwoners zich toch
hiervoor willen inspannen, dan raden wij aan om het via politieke
wegen aan te pakken.
In het verleden zijn er gesprekken geweest met Haersmahiem over
de aula. Weer werden we hierop aangesproken en ook in de vorige
Binnenste Buiten Post stond het gemis aan een goede omgeving om
afscheid te kunen nemen. Het staat weer op onze agenda.
Als laatste -heikel- punt hebben we gesproken over hondenpoep. Het
viel bezoekers van ons dorp op hoeveel hondenpoep er ligt. Het is
een van de grootste ergernissen, maar wat kan PBB er aan doen?
Een oproep aan iedere hondenbezitter om schep of plastic zak mee
te nemen en het verzamelde in de goot te deponeren of de plastic
zak in prullenbak of grijze kliko. De gemeente doet herhaaldelijk een
beroep op hondenbezitters. Ook kunt u, als u een hond een niet mis
te verstane houding ziet aannemen en de eigenaar geen aktie onderneemt, hem/haar hierop aanspreken.
Namens het bestuur van Plaatselijk Belang Buitenpost
Marianne Rigter, bestuurslid

Mademoiselle Chanel
Stichting Het Behouden Huis
presenteert op zondag 12 februari Inez Timmer en haar voorstelling Mademoiselle Chanel in
De Kruidhof. Zelf noemt Timmer
het een solo musical over het
leven en werk van Coco Chanel.
De musical onthult de duistere
zijden van de geniale modeontwerpster. Coco Chanel was de
eerste vrouwelijke ondernemer
die met stijl, tijdloze elegantie,
maar ook gewetenloos en met
Inez Timmer. (eigen foto)
ijzeren discipline een wereldimperium creëerde. Ze wist precies wat ze wilde: het vrouwelijke lichaam haar vrijheid teruggeven, korte
metten maken met corsetten en ouderwetse vlechten. Ze creëerde een
parfum dat de wereld veroverde, kleedde wereldsterren en presidentsvrouwen. Allemaal uit een diepste verlangen erbij te horen en erkend te
worden. Kan grenzeloze ambitie een liefdeloze jeugd compenseren? Haar
eenvoudige komaf haalde haar telkens weer in en zo bleef ze gevangen in
eindeloze eenzaamheid, die de triomf van haar werk overschaduwde.
Zondag 12 februari in De Kruidhof, aanvang 15.00 uur, entree € 10,-.

Stilte en ontmoeten: doe je mee?

Feestmiddag Rode Kruis

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 2 februari. We komen dan vanaf 19.45 uur samen in
dit kerkje aan de Julianalaan 12a in Buitenpost. Om 20.00 uur volgen we
het ritme van stilte in de vorm van een korte meditatie. Na de meditatie,
om ongeveer 20.45 uur, kun je de anderen ontmoeten. Voor kofﬁe en thee
wordt gezorgd. Ga je liever je eigen weg, dan verlaat je het kerkje in stilte.
Wees welkom!
Trudy Nicolai en Karin van IJsseldijk

Op 16 februari houdt het Rode Kruis haar jaarlijkse feestmiddag om 14.00
uur in de Schakel, Voorstraat 18 in Buitenpost. De middag wordt verzorgd
door het duo Nul-en Nix met zang en schetsjes. Iedereen is van harte welkom. De kosten bedragen slechts € 5,- p.p. U komt toch ook?

Toniel foar 50+ yn Kolkzicht
Toanielferiening De Trochsetters fan Surhústerfean spilet foar alle 50-plussers fan Achtkarspelen op saterdeimiddei 4 febrewaris yn brasserie
Kolkzicht de klucht De erfenis fan muoike Bella. It begjint om 14.00 oere.
De priis is € 8,-, ynbegrepen, twa kofje en 1 kear koeke ta en gjin ferlotting.
De kaarten binne te keap oan de seal.

P r ijs p uz zel

door Gryteke van IJsseldijk

Hoe werkt de puzzel?
Onderstaande woorden zijn van links naar rechts, van rechts naar links,
van boven naar beneden, van beneden naar boven en diagonaal in het
diagram verborgen. De letters mogen meer dan éénmaal gebruikt worden.
De overgebleven letters vormen de oplossing van de puzzel.
ijs
januari
rookworst
sledetocht
friesland
jaargetijde
langlaufen
shorttrack
vriezen
februari
ijspegel
kaarslicht
schaatsen
snowboarden

Oplossen en inleveren.
Los de puzzel op en maak kans op een prijs ter waarde van € 10,-.
Deze prijs wordt ter beschikking gesteld door De Binnenste Buiten Post.
Oplossingen – bij voorkeur op een kaartje – inleveren in de kopijbus
bij The Readshop (Nijenstein 7) vóór vrijdag 17 februari.

Oplossing prijspuzzel oktober 2016.
De puzzel in het oktobernummer heeft 20 correcte inzendingen opgeleverd! De oplossing luidde: Halloween. De winnaar is: Hanna Hiemstra, Molenerf 23. (Voor de winnaar van de laatste Raad de plaats zie pagina 2.)

De Binnenste Buiten Post
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door Nelleke Kemps-Stam
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De ﬂeur is eraf
Jasper en Riemkje Keizer leven na 60 jaar gescheiden van elkaar

Sinds het verzorgingshuis de plaats innam van het bejaardentehuis is er heel wat veranderd in de ouderenzorg. Precies twee jaar
geleden legde Aafke Kamminga, locatiemanager van wooncentrum Haersmahiem op deze plek uit wat het scheiden van wonen
en zorg inhoudt. Een belangrijk punt was dat men zo lang mogelijk
thuis moet blijven wonen. Maar wat als jezelf nog aardig gezond
bent en je partner krijgt een indicatie voor het verzorgingstehuis?
Kun je daar dan samen naar toe of word je gescheiden? Het laatste
overkwam Jasper en Riemkje Keizer.

..de banden zijn niet verbroken in
elders samenzijn alleen leven etst
de pijn van de zielsverbondenheid
Omzwervingen
Jasper had in 1952 net zijn kweekschooldiploma gehaald toen hij
Riemkje leerde kennen bij Mooie
Paal, een buurtschap bij Minnertsga. “Dat was een grenspunt van
de gemeenten Barradeel en Het
Bildt waar nu weer een grenspaal
staat. Daar werd zaterdags- en
zondagsavond door de jeugd geﬂaneerd en zo zijn we aan elkaar
geraakt”, vertelt Jasper. De liefde
werd meteen op de proef gesteld.
“Vlak daarna vertrok ik omdat ik
voor een jaar militaire dienst in Suriname had getekend. Ik kon daarna
wel als onderwijzer in de Hollandse
kolonies in Brazilië terecht, maar
ik wilde naar huis. Daar wachtte
ook iemand.” Voor zijn diensttijd
was Jasper onderwijzer in Broek
op Langendijk. Na de diensttijd in
Tzummarum en Akkerwoude. Na
het behalen van de hoofdakte werd
hij hoofd in Oudehorne en vanaf
1976 directeur aan De Flambouw
in Buitenpost. “En nu ben ik er al
weer 24 jaar uit”, lacht Jasper die
op 23 januari zijn 86ste jaar vierde.
“In 1976 kwamen we hier wonen.
We begonnen aan de Julianalaan
in de pastorie van de vrijgemaakte
kerk en kwamen daarna als eersten in de nieuwe Molenwijk terecht op De Wiek nummer 1. Vanwege de spaanplaat in de woningen kochten we een huis aan de
Irenestraat. Toen ik in 1993 ophield
met werken, zijn we naar De Taats
gegaan”, somt Jasper op.
Mantelzorger
In 2010 ging Riemkjes gezondheid
achteruit. “Ze had een aandoening
bij het hart die niet verholpen kon
worden. Dat leidde tot zoveel valpartijen dat er besloten werd tot
het plaatsen van een pacemaker,
een operatie die niet geheel goed
verliep. Het was een wonder dat
ze het overleefde. We kregen
daarna een indicatie voor een ﬂat”,
vervolgt Jasper die inmiddels ook
zelf gedotterd was. “We gingen

naar Boelens State, maar het vallen ging door. Na de zesde valpartij waarbij twee wervels inzakten
en een volgende valpartij waarbij
ze twee ribben brak, kwam ze op
de ziekenboeg van Haersmahiem
terecht en kreeg ze een indicatie
voor zorg en verblijf.”
Sinds anderhalf jaar woont Riemkje
in Haersmahiem. Tot zolang zorgde
Jasper zelf voor zijn vrouw. “Ze
had dag en nacht zorg nodig. Eerst
deed ik alles zelf, daarna kwam de
thuiszorg ‘s morgens en ‘s avonds.
‘s Nachts deed ik geen oog meer
dicht. Ik kon ook niet meer lang
van huis. Als ze ‘s middags even
sliep, ging ik gauw boodschappen
doen. Op het laatst vroeg de buurtzorg of ik wel wist hoe slecht ik
eruit zag. Ik was afgevallen en de
huisarts stuurde mijn vrouw naar
de ziekenboeg van omdat ik er
anders aan onderdoor ging.” Hoewel Jasper alle kenmerken van een
mantelzorger heeft, noemt hij zich
liever niet zo: “Je glijdt er gewoon
in.” Hoe zwaar het is wil hij wel
vertellen. “Ik ben ‘s middags om
drie uur bij haar en ga tegen achten
weer naar huis. Maar ik moet daar
wel alles doen. Ze eet ‘s morgens
op haar kamer, maar ‘s middags zet
ik thee en regel van alles. We eten
‘s avonds samen op haar kamer
en dan doe ik de afwas. Ook zet ik
voor de volgende ochtend het ontbijt voor haar klaar. ‘s Avonds ben
ik bekaf. En thuis moet ik ook nog
eens aan de gang. Ik heb wel respect gekregen voor de huisvrouw.
Maar het is rustiger geworden nu
ik haar was niet meer doe.”
Apart leven
Toen Riemkje naar Haersmahiem
moest, werd Jasper van alle kanten afgeraden om niet met haar
mee te liften. “Want ik heb geen
indicatie. En het is maar goed dat
ik niet ben meegegaan, want ik
hoorde van familie dat een gezonde partner na reorganisatie
van de instelling weer naar eigen
woonruimte moest gaan zoeken.
Maar je hebt dan wel al je schepen
achter je verbrand. Iemand van de
indicatiecommissie zei: ‘U boft dat

door Dave

Jasper en Riemkje toen ze nog bij elkaar waren. (eigen foto)

u zo dichtbij woont’. En dat is ook
zo. Maar je moet elke avond weer
afscheid nemen. En dat doet zeer
na zestig jaar, dat zal ik je vertellen.
Ik heb wel eens tegen de kinderen
gezegd dat ik haar weer op ging
halen. Maar je moet je verstand
gebruiken. Ik heb mijn vrouw ook
wel eens gevraagd of ze nog een
keer thuis wil kijken. Maar dat is
te hertsearich, doet teveel pijn.
Want voor haar is het het ergste.
Er wordt goed voor haar gezorgd in
Haersmahiem, maar wennen doe
je er nooit. Het is niet je thuis. En
het doet heel zeer om elke avond
afscheid te nemen. Je had je het
samen oud worden anders voorgesteld. De ﬂeur is eraf.
Ze zeggen wel eens tegen me: dat
heb je met die moderne zorg. Maar
dat is niet waar. Mijn ouders en
schoonouders overkwam precies
hetzelfde. Mijn vader kwam na een

Apart leven. (foto: Nelleke Kemps-Stam)

beroerte in Harlingen terecht, waar
hij tot zijn dood twee jaar verbleef.
Mijn moeder reisde elke dag met
de bus vanuit Sint Annaparochie
naar Harlingen toe om hem te bezoeken. Mijn schoonouders precies zo. Dat was in de jaren zeventig van de vorige eeuw.
Ik geloof wel dat er een teveel aan
managers in de zorg is en dat de
verzorging op de werkvloer te weinig is. De verpleegsters hebben te
weinig tijd voor hun patiënten. Ik
kom uit een kring van verzorgenden. Mijn ouders waren directeur
van een rusthuis. Wij woonden
ook in het rusthuis. Mijn jongste
zus is er geboren. Wij kennen dus
van kinds af aan het klappen van de
zweep. Als mijn ouders een week
op vakantie gingen, heb ik het wel
eens gerund. Daar was ook een
ziekenboeg. maar wat een hemelsbreed verschil met nu. Maar dat
wil niet zeggen dat alles een verbetering is geweest. Destijds gaf
ik zonder diploma’s de suikerpatiënten een spuitje en is er nu een
overdreven aanbod aan cursussen
voor het verplegend personeel.”
Aﬂeiding
In Haersmahiem gaan de dagen
voor Riemkje aan drukte voorbij. “Er
is altijd wel iets te doen. Zij heeft
veel meer aﬂeiding dan ik. Ik kom
‘s avonds terug in een leeg huis.
Het wordt stiller om je heen. En je
sociale leven verdwijnt langzamerhand.” Op aanraden van iemand is
Jasper weer begonnen met schrij-

ven over de Tweede Wereldoorlog.
Als amateurhistoricus gaf hij zes
boeken uit over de Friese oorlogsjaren en schreef hij artikelen over
deze periode in deze krant. “Als
zorgverlener moet je compensatie
hebben, anders verpieter je”, zegt
Jasper. “Ik heb geen behoefte aan
acties voor mantelzorgers. Voor mij
is het veel beter om te gaan schrijven. Het doet je het andere even
vergeten.”
(zie: http://www.binnenbuitenpost.
nl/bibu/pdfnummers/2015-1.pdf)
De dichtregels komen uit Zielsverwantschap van Wil Melker.

Bovenstaand stukje vond onze dorpsfotograaf op het internet. (foto: Hielke Boorsma)
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Ter nagedachtenis
Jannie Jensma-Dijkema 1938-2016

Jubileum Koninklijke NVVH
Vrouwennetwerk Buitenpost e.o.
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Ve rh a a ltj e s
-5Alinda Elsenga – partner, moeder
en werkt met verstandelijk beperkten – deelt haar verhaaltjes uit het
dagelijks leven.

Jubileum van de NVVH vijf jaar geleden. (eigen foto)

Jannie Jensma in haar zo geliefde tuin bij het Behouden Huis. (eigen foto)

Op 25 december, eerste Kerstdag, overleed geheel onverwacht Jannie
Jensma-Dijkema. Jannie is geboren en getogen in de provincie Groningen. Gedurende de ruim veertig jaar, die ze in Buitenpost heeft gewoond
is ze een echte Buitenposter geworden. Jannie gaf Nederlandse les aan
de kleuterkweekschool, het Lauwerscollege en later aan de Thorbecke
Academie in Leeuwarden. Na haar pensionering zette ze zich op diverse
manieren in voor het (culturele) leven in Buitenpost. Ze deed interviews
voor de Binnenste Buitenpost, gaf aan huis Nederlandse les en pianoles.
Samen met haar man Theunis Watzes Jensma richtte ze de Stichting Het
Behouden Huis op en van daaruit organiseerden ze concerten, cursussen,
(kinder)voorstellingen en exposities.
Naast Nederlands heeft Jannie ook Noors gestudeerd en ze vertaalde onder andere Peer Gynt van Hendrik Ibsen naar het Nederlands. In 2009
gaf Het Behouden Huis haar dichtbundel ‘Dichter bij’ uit. Voor al deze activiteiten ontving ze in 2014 van Plaatselijk Belang Buitenpost de Sulveren Brims. Jannie woonde aan de Julianalaan in het ‘Behouden Huis’, dit
huis met prachtige tuin paste haar als een jas. Het huis bood een warme
plek aan mensen van diverse pluimage en alle leeftijden. Buurkinderen
kwamen er graag voor een spelletje of karweitje, vrienden en bekenden
konden rekenen op een luisterend oor en thee of kofﬁe met een krakeling
van de warme bakker. In een interview door De Binnenste Buiten Post
vatte Jannie het zelf passend samen: “Als je in een gemeenschap woont,
in Buitenpost bijvoorbeeld, ben je medeverantwoordelijk voor de sfeer om
je heen. Het is vanzelfsprekend dat je uitdrukking geeft aan je gevoel van
verbondenheid”. Veel Buitenposters zullen de gang naar Jannie en haar
oprechte belangstelling in hun wel en wee gaan missen.

In januari 1947 zijn we opgericht, nadat een aantal dames een cursus electrisch koken van het toenmalige PEB (Provinciaal Electriciteits Bedrijf) had
gevolgd. Met 70 jaar zijn we daarmee de oudste vrouwenorganisatie van
Buitenpost. We zijn daarom ook erg blij dat we dit kunnen vieren. Eerst in
januari met onze leden bij de Binnenmarkt en op 18 april met genodigden en
als bekende spreekster Vilan de Loo. Dit jaar hebben we nog meer speciale
momenten gehad. Ons steunfonds, het Jacobafonds, gaf ons toestemming
om een drietal leden te verrassen met een verwenmoment. Wij mochten dit
doen, omdat deze leden vanwege mantelzorg of ziekte er nauwelijks meer
aan toe komen om onze bijeenkomsten te bezoeken. Mevrouw DrenthEenschoten werd met een mooi bloemstuk bezocht. Twee van onze leden
uit Kootstertille, de dames Radema en Zwaagstra, mochten een bloemstuk
en een schoonheidsbehandeling ontvangen. Op de derde dinsdag van de
maand hebben wij onze bijeenkomsten in De Schakel bij de Kruiskerk. Wij
bieden een gevarieerd programma aan lezingen, die altijd goed worden bezocht. Zo hebben we onlangs kennis gemaakt met de beleidsambtenaar
van onze gemeente die zich bezighoudt met veiligheid. Zij vertelde over de
taken van de gemente bij onder meer huiselijk geweld, opvang van vluchtelingen en statushouders en ex-gedetineerden. Daarbij deed ze een oproep
om melding te maken van zaken die men niet vertrouwt. Ook vroeg ze om
vrijwilligers die als vraagbaak willen dienen voor statushouders. Volgende
maand verwachten we iemand die ons vertelt over het project ‘De kening
fan de greiden’. Zes keer per jaar organiseren we een excursie. De volgende
keer gaan we naar Omrop Fryslân. Afgelopen jaren hebben we bijvoorbeeld
een bezoek gebracht aan De Fûgelpits, het UMCG, het provinciehuis, en de
Blokhuispoort. Dus ook bij de excursies is er voor elk wat wils. Mocht u belangstelling hebben om een bijeenkomst bij te wonen, dan bent u welkom.
Voor informatie over de vereniging en onze activiteiten, kunt u bellen met de
voorzitter, Alie Lammerts, tel. 541327.

Nieuw initiatief in ons dorp: Family Factory

De initiatiefneemsters van Family Factory in Buitenpost. (eigen foto)

Opvoeden is misschien wel de meest uitdagende baan die er is. Het daagt
uit en geeft voldoening. Het kan ouders heel blij maken, maar ook heel
moe. Vaak is het geweldig. En soms is het geweldig ingewikkeld. Op initiatief van een viertal moeders is er sinds het voorjaar van 2016 ook een Family Factory (www.familyfactory.nu) voor Buitenpost en omgeving. Family
Factory is een netwerk van ouders en zorgt dat vaders en moeders elkaars
bron van ideeën, inspiratie en energie kunnen zijn. Gezelligheid en steun
gaan hand-in-hand. Family Factory bestaat door heel Nederland, maar nog
niet eerder in deze regio. Andere ouders ontmoeten, inspireren of gewoon
gezellig een bakkie doen; het kan allemaal. De initiatiefneemsters in Buitenpost, allemaal beroepsmatig betrokken bij kinderen en gezinnen, zien
veel ouders worstelen met de opvoeding. Toch is hulp vragen bij opvoeden iets wat in de taboesfeer zit. Als je een puppy neemt, ga je naar een
puppy cursus, maar als je zwanger bent gaan we er maar van uit dat je weet
hoe je jouw kind naar een gelukkige, stabiele volwassene krijgt. En dan kan

het allemaal gewoon goed gaan, maar als je kind zich anders ontwikkelt
of gedraagt dan verwacht, is het ﬁjn om daar met andere ouders over van
gedachte te kunnen wisselen. En natuurlijk zijn er veel dagelijkse dingetjes
waarmee je niet meteen naar een hulpverlener stapt maar die de harmonie
in huis aardig kunnen verstoren. Als je kind bijvoorbeeld weinig lust, slecht
slaapt, slecht luistert of geen vriendjes heeft. Of een puber die afspraken
niet nakomt en gaat experimenteren met drank of erger. Family Factory is
er voor ouders, door ouders; de meeste activiteiten zijn dan ook (bijna) gratis. Dat kan doordat er veel helpende handen worden uitgestoken; zo mag
FF kosteloos gebruik maken van de ruimte van de dierenartspraktijk aan
de Stationsstraat. Ook de bibliotheek wil graag meewerken; FF gaat elke
tweede woensdagmorgen van de maand een thema-ochtend organiseren
van 9.00 tot 10.30 uur in de bibliotheek aan de Kerkstraat. Er wordt informatie gegeven maar ook worden tips en ervaringen uitgewisseld; de ene
ouder heeft misschien net iets opgelost waar een ander tegenaan loopt.
Denk dan aan onderwerpen hoe je het gezellig houdt als jouw kind het liefst
achter een scherm zit, of als jouw kind elke avond zit te mokken aan tafel
omdat het niks lust. Het gaat niet alleen over zorgen, het kan ook gewoon
informatief zijn; wat kun je zien aan een tekening van jouw kind of hoe kun
je je kind stimuleren om te lezen. Verder is er elke maand een workshop.
Bijvoorbeeld op 19 januari ‘Regels en Grenzen’ voor ouders van kinderen in
de leeftijd van 4-12 jaar. Op scholen is FF ook actief. OBS De Mienskip heeft
elke maand een inloop voor ouders van de leerlingen. En voor groep 8 is er
een superleuke workshop voor kinderen én ouders om de overgang naar de
middelbare school samen voor te bereiden. Family Factory heeft een breed
aanbod en zal kijken met welke vragen ouders komen en daarop reageren
met nieuwe activiteiten. E-mail: ffbuitenpost@gmail.com, facebook: FamilyFactoryBuitenpost, website: www.familyfactory.nu/buitenpost

Even zweten
De jongste is zijn gymschoenen
kwijt. Aangezien ze net nieuw zijn
is dat wel extra vervelend. Het kan
volgens hem niet anders dat ze
ergens in huis zijn. De eerste en
meteen de laatste keer dat hij ze
aan had was tijdens het Nieuwjaars toernooi in De Houtmoune.
Hij vertelt me dat ze daar echt niet
kunnen liggen want hij had toen
nog een dubbele check gedaan en
ze lagen daar niet meer! Omdat hij
meestal wel zeker is van zijn zaakjes dacht ik zijn schoenen straks
wel ergens te zullen spotten op
zijn kamer. Terwijl ik daar de boel
wat opruim, speur ik tegelijkertijd
ook een beetje naar zijn schoenen.
Hoewel ik vind dat hij zelf moet zoeken doe ik het nu toch ook omdat
ik het nu ook weet. Nergens zie ik
ze en daar baal ik best van want ze
zijn net nieuw. Onwillekeurig ben
ik steeds aan het zoeken en daar
heb ik eigenlijk helemaal geen zin
in. De kortste klap is om toch even
naar De Houtmoune te ﬁetsen om
te kijken of ze daar nog zijn. Aan de
beheerder vraag ik of ik even bij de
gevonden voorwerpen mag kijken.
Hij loopt met me mee en vertelt me
dat hij toch altijd zo verbaasd is wat
er allemaal blijft liggen en dat mensen het ook niet meer komen ophalen. Hij schuift de overvolle kast
open en meteen zie ik ze staan,
een paar mooie zwarte schoenen
met rode zool! De beheerder geeft
ze aan me maar dan bedenk ik me
en vraag ik of ik ze nog even mag
laten staan. De beheerder begrijpt
dat ik de jongste nog even wil laten
zweten. Mijn gemoed is in ieder
geval gerust en ik kan stoppen met
zoeken. Als de jongste uit school
komt, begint zijn zoektocht echter
wel weer! Ik laat hem nog een
klein half uurtje het huis uitkammen want hij vindt toch echt niet
dat hij naar De Houtmoune hoeft
om te kijken of ze daar nog liggen.
Na een half uur zoeken opper ik dat
we daar toch maar even moeten
kijken. Met tegenzin doet hij de jas
aan want ja, hij weet het zeker...
Nu vraagt hij aan de beheerder of hij
even bij de gevonden voorwerpen
mag kijken en de beheerder speelt
het leuk mee. We lopen richting
kast en eerst doet hij de ene kant
van de kast open. Teleurstelling op
het gezicht van mijn zoon, ze staan
er niet tussen. Dan doet hij de andere kant open en daar staan ze!
Een opgelucht koppie kijkt me aan
en daarom was ik mee, dat wilde ik
toch wel heel graag even zien!

Meindert Talma
nije Wâlddichter

Susan Bosch en haar opvolger Meindert Talma. (foto: Hielke Boorsma)

Tongersdei 26 jannewaris is de gedichtebondel ‘Achtkarspelen in Collage’ fan Wâlddichter Suzan Bosch
presintearre. De bondel bestiet út 14
gedichten fan Suzan Bosch en is ûntwikkele troch de gemeente Achtkarspelen. Dêr slút sy har perioade as
Wâlddichter mei ôf. Meindert Talma
is ús nije Wâlddichter/Wâldsjonger. It
earste optreden fan Meindert Talma
yn ús gemeente sil wêze op snein
12 febrewaris om 16.00 oere yn
de Petrustsjerke yn Twizel. Kaarten
ﬁa: berend.vanderwal@hetnet.nl.

De Binnenste Buiten Post

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

pagina 9

Snert verkopen voor International Justice Mission

Op 10 februari 2017 sil it weer heve. Er wordt, evenals in de drie
voorgaande jaren, snert verkocht door de Buitenposter kerken. De
snert wordt ook ditmaal weer geleverd door slagerij Van der Bijl
en dat is een garantie dat de kwaliteit is in één woord uitstekend
zal zijn. Er wordt huis aan huis verkocht door vrijwilligers van de
drie grootste kerken, PKN (Kruis- en Mariakerk, GKV (de Fontein)
en Christengemeente (het Lichtbaken). De verwachting is dat nu
drie kerken aan de verkoop deelnemen alle straten zullen worden
bezocht. De opbrengst gaat zoals ieder jaar naar een goed doel.
Gary Haugen en het IJM
Dit maal gaan de baten naar International Justice Mission. Een in
Nederland (nog) niet erg bekende
organisatie, die echter goed en
rechtvaardig werk doet. De vertaling luidt letterlijk: “internationaal
rechtvaardigheid opdracht” en dat
is precies wat de oprichter van
IJM Gary Haugen voor ogen stond.
Haugen is een Amerikaanse jurist
en praktiserend christen. In 1994
was hij namens de Verenigde Naties in het Afrikaanse land Rwanda
om daar met een team bewijsstukken aan te leveren voor de plaatselijke rechtbanken en te helpen bij
de processen tegen degenen die
daar een vreselijke genocide hadden aangericht.
Terug in je veilige vaderland Amerika kun je gewoon weer aan het
werk gaan en het daarbij laten,
maar Haugen, onder de indruk
van hetgeen hij had meegemaakt
richtte in 1997 International Justice
Mission (afgekort IJM) op, met het
doel om onrecht te bestrijden.

-rechercheurs en -nazorg-professionals werken in achttien veldkantoren met lokale autoriteiten om te
garanderen dat slachtoffers worden bevrijd en nazorg krijgen, om
daders te vervolgen en de werking
van publieke rechtssystemen voor
de armen te laten functioneren.

IJM Nederland
In 2009 werd de Nederlandse tak
van IJM opgericht. Op hun website
(www.ijmnl.org) wordt exact omschreven wat hun doel is: International Justice Mission is een christelijke mensenrechtenorganisatie
die recht verschaft aan slachtoffers
van slavernij, seksuele uitbuiting
en andere vormen van gewelddadige onderdrukking. IJM-advocaten,

Sportieve prestatie met missie
In mei 2015 liep Wim zich de blaren
op de voeten door deel te nemen
aan de Elfstedenwandeltocht door
Friesland. Hij liet zich toen sponsoren door collega’s en door kerkleden van de Fontein. De Elfstedentocht was moeilijk voor Wim,
maar hij zette door en behaalde het
kruisje. Nog blijer was Wim met
de geldelijke opbrengst voor IJM.

Onze dorpsgenoot Wim van Essen,
in het dagelijks leven werkzaam als
politieagent, is lid van de Fonteinkerk in Buitenpost. In de kerk zag
hij een documentaire over wat IJM
allemaal doet en tegen welk onrecht zij strijden. Het sprak Wim als
christen en als politieagent enorm
aan. “Als politiemens ben je geroepen om je in te zetten voor recht
en rechtvaardigheid. Als je ziet hoe
er in sommige landen juist door de
politie wordt meegewerkt aan het
in stand houden van onrecht, dan
bekruipt je een gevoel van plaatsvervangende schaamte. Daarom
wil ik voor IJM in actie komen en
zoveel mogelijk mensen bekend
maken met de organisatie.”

Lezing voorjaarsreiniging van het
lichaam met kruiden

Mieke Willebrands in de kruidentuin. (eigen foto)

Op vrijdagmiddag 24 februari van 13.30-16.30 uur geeft Mieke Willebrands een lezing over hoe je je lichaam na de winter vit en vitaal maakt
met kruiden. Je leert direct aan de hand van uitgebreide informatie en
recepten hoe je gezond en ﬁt het voorjaar in kunt gaan. De middag is van
13.30 tot 16.30 uur in het Tuincafé van Botanische Tuin De Kruidhof. De
middag wordt verzorgd door Mieke Willebrands van Miekes Kruidentuin.
Zij werkt al ruim 40 jaar op biologische wijze met kruiden in haar eigen
kruidenbedrijf en wil deze kennis graag met je delen.
In de periode van maart tot oktober 2017 zal Mieke Willebrands tevens
een uitgebreide kruidencursus in zeven dagdelen op De Kruidhof verzorgen. Meer informatie kun je vinden op: www.dekruidhof.nl.
Opgave en kosten:
De kosten voor deze middag zijn € 20,00 inclusief recepten en proeverij,
contant af te rekenen bij binnenkomst.
Aanmelden kan via: info@dekruidhof.nl onder vermelding van naam, aantal personen, telefoonnummer en e-mailadres.

wel vanwege de Elfstedenwandeltocht) een uitnodiging van IJM
om samen met nog negen andere
landgenoten een bezoek te brengen aan de Filippijnen. De groep
ging in de hoofdstad Manilla naar
twee veldkantoren, waar verschillende projecten werden bezocht.
“Vooral de seksuele uitbuiting van
kinderen en vrouwen is schokkend
wanneer je daar als argeloze Nederlander mee geconfronteerd wordt.
Je weet het wel, maar de rauwe
werkelijkheid is altijd anders.” De
genodigden bezochten in de stad
Cebu City een opvangtehuis voor
meisjes en vrouwen die uit de prostitutie waren gehaald en een nieuw
leven waren begonnen. Een opleiding wordt aangeboden; de nazorg
is goed geregeld. Positief is Wim
over de Filippijnse politie in Manilla
en Cebu City. “Ze werken nauw
samen met de mensen van IJM”,
constateert hij met tevredenheid.

Wim van Essen liep de Elfstedentocht voor het goede doel. (foto: Bote de Haan)

Wim is blij dat de snertactie gedragen wordt door alle kerken van
Buitenpost. “Wat wij ons in Nederland niet kunnen voorstellen; er zijn
wereldwijd 36 miljoen slaven. IJM
helpt slachtoffers bij rechtbanken
om hun recht te halen; verstrekt
nazorg aan slachtoffers; probeert
het rechtssysteem in Afrikaanse,
Zuid-Amerikaanse en sommige
Aziatische landen te versterken.

De organisatie, die Haugen in 1997
met een paar medewerkers opzette, heeft op dit moment 400 medewerkers en 18 veldkantoren.“
Op de vraag: Is het niet een druppel op de gloeiende plaat, antwoordt Van Essen: “Al die druppeltjes vormen samen een regen van
gerechtigheid.“
Bezoek aan de Fillipijnen
In 2015 kreeg Wim (misschien

Afsluitende snertactie
Het ligt in de bedoeling in september 2017 het IJM project in Buitenpost af te sluiten. De teller staat
momenteel al op € 4000,-. Hopelijk
brengt de snertactie een leuk bedrag op en kunnen we hiermee diverse projecten ﬁnancieel steunen.
Natuurlijk houdt het werk van
IJM niet op per september 2017,
er blijft helaas veel onrecht in de
wereld. Wim van Essen zal zich
zeker blijven inzetten voor IJM en
hoopt ondertussen dat er zich ook
donateurs zullen aanmelden bij de
organisatie, te vinden onder: www.
ijmnl.org.

Schaatslegende Ard Schenk geeft lezing bij Switte
Op zaterdagmiddag 21 januari was
het een drukte van belang bij bewegingscentrum Switte. Schaatslegende Ard Schenk kwam langs
om een lezing te geven met als titel ‘Fit ouder worden’. Alle beschikbare stoelen waren bezet. Dietha
Paauw, de manager van Switte
opende de bijeenkomst met de
mededeling dat behoorlijk wat dames overstuur waren omdat hun
vroegere sportheld Ard Schenk er
was, maar Ard is in dat opzicht wel
wat gewend. Ard Schenk oogt ﬁt,
slank en de 72 jaren zijn hem niet
aan te zien. “Dat is wel eens anders geweest”, vertelt Ard. Nadat
hij stopte met schaatsen werkte hij
in Purmerend als fysiotherapeut.
Een geboeid publiek bij de lezing van Ard Schenk bij Switte. (foto: Hielke Boorsma)
Hij was lid van de technische commissie van de Internationale Schaats Unie (ISU), kreeg
betoogt Schenk. “En dan ook nog graag biologisch.
overgewicht, negeerde signalen die zijn lichaam gaf en
Een onbespoten appel met schil is veel beter dan de
nam te weinig rust. Op een gegeven moment kreeg
appelmoes met de kers er bovenop.“ Ard geeft nog
Ard de rekening gepresenteerd. “Dan kun je op demeer adviezen en waarschuwingen. “Ga bewust met
zelfde voet blijven doorgaan of je leven drastisch omvetten om, een mens heeft vetten nodig, maar dan
gooien. Ik besloot tot het laatste, want ik wilde toch
wel graag de goede. Pas op voor koolhydraten en mijd
wel graag ﬁt oud worden.”
suiker zo veel mogelijk.”
Hoe kun je gezond en ﬁt oud worden? Ard Schenk:
Halverwege de lezing vraagt Schenk iedereen op te
“Hoe oud je wordt weet niemand van te voren. De
staan en 15 seconden één been op te tillen. Hij doet
manier waarop je oud wordt, daar kun je wel in veel
het zelf ook en praat ondertussen door. Na 15 secongevallen iets aan doen. Ons lichaam is gemaakt om
den het andere been en dat valt niet mee. Ard: “Iederte bewegen. Vroeger gebeurde dat automatisch waneen gaat eerst op zijn sterkste been staan.” Daarna
neer iemand aan het werk was. Nu zijn er allerlei apmoet iedereen de zitbeweging maken, maar met het
paraten die een mens veel werk uit handen neemt.
zitvlak 10 cm boven de stoel blijven hangen. “Voelen
Dus dan moet je zorgen dat je uit de stoel opstaat en
jullie je spieren al?.” Ard is een fervent waterdrinker.
gaat bewegen. Gewoon iedere dag een eind wande“Een mens moet anderhalve liter water per dag drinlen en je spieren trainen is meer dan genoeg. Regelken. Zonder dat ik vraag aan jullie de hand op te stematig bewegen is beter dan één maal per week heel
ken, weet ik nu al dat zeker de helft van de hier aanintensief hardlopen. Zoek het niveau wat bij je past”,
wezigen te weinig drinkt en een beetje uitgedroogd
adviseert Schenk. Voeding is ook heel belangrijk. De
is. Frisranken, voorzien van veel suikers zijn uit den
voedingsindustrie is het vooral te doen om zo veel moboze. Kofﬁe en thee zitten ook stofjes in, over alcohol
gelijk winst te maken. In de pakjes of blikjes wordt het
houdende dranken hoeven wij het niet eens te hebvoedsel met smaakversterkers en andere middelen
ben. Heel slecht voor lichaam en geest. Water is het
vers gehouden. Helemaal niet goed voor een mens.
allerbeste.”
“Alles wat aan een boom of struik groeit, wat je uit de
Na aﬂoop was er de gelegenheid om vragen te stellen.
grond haalt of uit de zee of een meer wordt gehaald,
Daarna ging de vroegere sportheld met de dames op
daarvan kan ik met zekerheid zeggen dat het goed is“,
de foto.
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Hoekbank Carolina

Uitgevoerd in stof met hoogwaardig koudschuim in de zitting.
Voorzien van verchroomde poten. exclusief sierkussens.
301x286 cm Zoals afgebeeld nu tijdelijk voor
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Relaxfauteuil Halia

In stof, voorzien van handmatig verstelbare
rugleuning en voetensteun.
van € 849,- NU VOOR

KORTING

€ 699,Eetkamerstoel Aliro

Met uitzondering van scherp geprijsde Presige Latex kussen

In microvezelstof en zwart
metalen poten. In drie kleuren.
Van 119,- NU VOOR

€ 99,-

Southampton
wit softmat
Compleet met: koel/vriescombinatie,
oven, gaskookplaat, afzuigkap, vaatwasser, spoelbak en werkblad

€ 2.999,-
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DIVERSE SIERKUSSENS
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€ 10,95

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
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Heide in de Noardlike Fryske Wâlden
Dit artikel in De Binnenste Buiten
Post gaat over heidevelden in de
Noardlike Fryske Wâlden. Of beter
gezegd, het ontbreken van heidevelden! Dat er in het verleden wel
degelijk heide voorkwam kunnen
we herleiden aan vele streken en
straten die heide in hun naam hebben. Vlakbij Feanwâlden vind je de
Heidstreek, bij Noardburgum de
Stateheide, de Twijzelerheide, bij
Garijp de Iniaheide en de Sumarreheide en bij de Tike vind je de Doktersheide. De meest veelzeggende
naam in onze omgeving vind ik de
Heideweg vlakbij Jistrum. Want
inderdaad de heide is weg! Of eigenlijk zo goed als weg. Alleen hier
en daar op een Dykswal of in een
schrale berm vind je nog een struikheideplant. Heidevelden van enige
omvang komen in de Noarlike Fryske Wâlden niet meer voor. Dat dat
in het verleden anders is geweest
weten we uit de publicaties van
Friese ﬂoristen uit vervlogen tijden.
Vooral dankzij de boeken van D.T.E.
van der Ploeg (1919-2006), Dr. J.
Botke (1877-1939), Franciscus Holkema (1841-1870) en J.J. Bruinsma
(1805-1885) kunnen we ons nog
een beeld vormen over verspreiding
van heidevelden in onze omgeving.
De in Burgum opgegroeide ﬂorist
D.T.E van der Ploeg heeft veel geschreven over de verdwenen heidevelden. Bijvoorbeeld in het boekje “De ﬂora fan de Fryske sangrounen” dat in 1963 werd uitgegeven
en dat hij samen met D. Franke
schreef. Hier lezen we: “…dat de
heide fordwoun is; de heidefjilden
yn Dantumadiel, de Stateheide, de
Sumarreheide, de Droegehamster-

gelegen, hoger en regelmatiger liggen en de plantengroei op dezelvde
kariger is verspreid, zoodat men op
onze meer in het binnenland gelegen heidevelden, bijvoorbeeld op
de Burgummerheide, meerdere
planten vindt, welke op de grenzen
schier ontbreken...”.
De Burgummerheide. (foto: Jakob Hanenburg)

heide, alles is fordwoun…”. Ook
schrijft hij over een ﬂoristisch werkelijk schitterend nat heidegebied
ten noorden van het huidige Broeksterwoude (toen nog Broek onder
Akkerwoude). In dat terrein nabij
de Broekpollen werden rond 1900
door Dr. J. Botke, schoolmeester
te Murmerwoude, nog de wilde
planten Welriekende nachtorchis
(Rûkende Kaeiblom), Klein glidkruid
(Lyts Blaulipke), Struikeheide (Heide), Dopheide (Skrobbersheide),
het Ronde zonnedauw (Rounblêdmiggefangerke) en Blauwe knoop
(Blauwe knopen) gevonden. Tegenwoordig zijn deze planten allemaal
uit die omgeving verdwenen!
In 1840 werd door de Leeuwarder
apotheker J.J. Bruinsma de “Flora
Frisica” uitgegeven. De volledige
naam van dit boekwerk is, “Flora
Frisica of naamlijst en kenmerken
der zichtbaar-bloeiende planten van
de provincie Friesland; benevens
eene schets van derzelver verspreiding en aanwijzing van de geneeskrachtige, oeconomische en technische gewassen voorafgegaan door
een korte beschrijving van de natuurlijke gesteldheid des frieschen
bodems”. Dit boek geeft een duidelijk beeld van de verspreiding van

veel wilde planten in Fryslân. Ook
hier word regelmatig naar heidevelden in het noord oostelijke deel van
de Friese zandgronden verwezen:
“Op de heide te Zwaagwesteinde,
op heidevelden bij Burgum, in sloten op de Burgummerheide, op de
Burgummerheide.”
De Burgummerheide had overduidelijk een enorme aantrekkingskracht op deze man. Tientallen keren wordt er door Bruinsma verwezen naar de Burgummerheide, het
gebied wat we tegenwoordig kennen als het dorp Noardburgum, en
de wilde planten die hij er vond. Het
plantenlijstje is indrukwekkend met
tientallen soorten die men tegenwoordig niet meer kan vinden in
deze omgeving. Het door Bruinsma
gevonden Rozenkransje (Roazekrânske) dreigt op dit moment zelfs
uit heel Nederland te verdwijnen!
Het is duidelijk, Bruinsma ging liever naar de heidevelden in de Noardlike Fryske Wâlden dan die in
het zuidelijke deel van Fryslân. De
reden daarvan is dat de noordoostelijke heidevelden veel rijker aan
plantensoorten waren. Bruinsma
geeft daar nog een verklaring voor:
“...aan de grenzen van dit gewest

Jammer genoeg is er van de vroegere rijkdom aan wilde planten op
de heide maar heel weinig over.
Toch zijn er nog een paar snippertjes over die vanuit natuurbeschermingsoogpunt zeer waardevol zijn.
Vlakbij het Spitkeetpark in Harkema
ligt nog zo’n snippertje maar nog
meer bijzonder is het laatste restantje van de Sumarreheide aan
de Joute van der Meerweg vlakbij
Sumar. Dit zeer kleine terreintje
met een omvang van slechts 0,2
hectare, en daarmee niet veel groter dan een gemiddelde voortuin,
herbergt toch nog een aantal bijzonderheden! Zo groeien er drie soorten wilde Brem. De Brem (Bremerheide), de Stekelbrem (Stikelbrem)
en de Kruipbrem (Krûpbrem). De
Kruipbrem, met de wetenschappelijke naam Genista pilosa is in heel
Fryslân vrij zeldzaam en komt op de
Sumarreheide opvallend veel voor!
En dat viel de uit Aldeboarn afkomstige ﬂorist Fransiscus Holkema in
1870 ook al op! In zijn boek “De
plantengroei der Nederlandsche
Noordzee-eilanden” schijft hij: “G.
pilosa L., die ook elders minder algemeen schijnt, maar toch op vele
plaatsen, bijvoorbeeld op de heide
bij Suameer in Friesland algemeener voorkomt…”. Bruinsma meldt
over Kruipbrem: ”menigvuldig op
de Burgummerheide”.

Gelukkig toont de natuur zo nu en
dan haar veerkracht. Door Staatsbosbeheer is er in 2000 een poging
gedaan om het Schwartsenbergerbos, nabij het huidige Noardburgum, dat de afgelopen eeuwen
volledig is opgeruimd, opnieuw aan
te planten. Dit is deels gedaan door
aanplant van bomen maar deels
ook door middel van het afgraven
van grond. Door dit afgraven ontstaat er een voedselarme bodem
die zeer geschikt is voor het ontkiemen van zaden van wilde planten,
inclusief bomen. Op deze afgegraven gronden werden tien jaar later
door een medewerker van Staatsbosbeheer heideplanten ontdekt!
Bij nadere inspectie werden hier
diverse plantensoorten en mossen
die kenmerkend zijn voor heidevelden ontdekt.
Zo groeit er Pilzegge (Pilzigge),
Brem (Bremerheide), Struikheide
(Heide), Kraaiheide (Beikeheide) en
wel tien soorten Veenmos! De Burgummerheide is dus niet volledig
verdwenen! In 2015 is er op aanwijzing van Staatsbosbeheer nog
twee hectare terrein ontdaan van
de voedselrijke bovengrond. Op
dit terrein, goed te overzien vanaf
de Oostersingel, kan zich opnieuw
een heidebegroeiing ontwikkelen.
We moeten zuinig zijn op de laatste
restjes heide en goed kijken waar
en hoe we deze kwetsbare terreinen kunnen versterken en eventueel uit kunnen breiden!
Jakob Hanenburg januari 2017

Flitsen uit het dagelijks leven in Buitenpost tijdens de Tweede Wereldoorlog -2- door Jasper Keizer
Toenemende spanningen
Op vrijdag 1 september 1939 ’s
morgens om kwart voor vijf vielen Duitse troepen Polen binnen
zonder een voorafgaande oorlogsverklaring. Dit moment wordt ofﬁceel aangenomen als het begin
van de Tweede Wereldoorlog. Op
de voorpagina’s van de kranten
werd in dikke letters het onheilsnieuws bekend gemaakt: “Oorlog
tusschen Duitschland en Polen”.
Diezelfde dag werd in Nederland
de ‘staat van oorlog’ afgekondigd
en door burgemeester Eringa door
middel van een plakkaat van 65x50
cm op het publicatiebord van het
gemeentehuis (Nijenstein) bekend
gemaakt

kend. In feite betekende dit dat het
burgerlijk gezag werd beperkt en
de bevoegdheden van de militaire
commandanten werden uitgebreid
ten bate van vorderingen en in verband met te houden oefeningen op
eventueel particulier terrein en het
aanleggen van verdedigingswerken. Maar bij alle onrust bleef de
hoop gevestigd op de nog steeds
gevoerde
neutraliteitspolitiek.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog
was dit immers gelukt, wellicht nu
weer. Naarmate de tijd verstreek
en de oorlog ver in het oosten werd
gevoerd, keerde de rust iets terug.
Wanneer de dienst het toeliet konden de mannen met verlof. En daar
speelde de reclame laconiek op in.

werd begonnen met het opzetten
van een plan voor een eventuele
voedseldistributie in gevallen van
een ramp. In september 1939 konden de inwoners hun distributiestamkaart ophalen.
Met deze stamkaart konden ze vervolgens hun bonnen verkrijgen. De
afbeelding laat ons de voor- en de
achterkant zien. Op de achterkant
werd het uitreiken van de geldige
bonnen aangekruist. De binnenkant
is gelijk aan de achterkant: allemaal
hokjes, die werden aangekruist als
iets ontvangen werd. Omdat deze
spoedig vol raakte kwamen er inlegvellen in de stamkaart. Toen de
tweede stamkaart werd uitgereikt,
werd de eerste ongeldig gemaakt
door een hoekje uit de voorkant
rechts onder er uit te knippen. Om

In tegenstelling tot de tweede stamkaart (1944) zijn er van de eerste maar weinig
bewaard gebleven. (foto: Jasper Keizer)

na te gaan of het systeem werkte,
werd in oktober 1939 de suiker op

de bon gedaan. De proef slaagde
zeer goed.

Eeko/Kerk in Actie boxen

Geen voorbijganger kon dit onopgemerkt
passeren. (foto: Jasper Keizer)

Het waren twee veelzeggende
koppen, die bij veel inwoners de
onrust deed toenemen, vooral in
die gezinnen waar vader of zoon
nog maar net hun mobilisatiebestemming hadden bereikt. Bovendien was de bedreigende term
‘staat van oorlog’ bij velen niet be-

Alle humor in deze serie is in Buitenpost
gehoord en gekregen. (foto: Jasper Keizer)

Nederland ging niet totaal onvoorbereid de oorlog in. Reeds in 1937

Wilt u verbonden worden met goede doelen? Zo’n 95%
van u wil wel geven als er een actie wordt gehouden
voor een goed doel, het geeft u een goed gevoel als uw
actie een direct resultaat oplevert.
Met de Eeko/Kerk in Actie box is dit het geval, de Eeko
box kan gebruikt worden om oude mobiele telefoontoestellen, cartridges en toners in te leveren. Het is goed
voor het milieu en met deze mobieltjes kan geld worden verdiend, geld dat elders in de wereld broodnodig
is om het leed van uw medemens enigszins te verzachten. Het inzamelen van al deze mobieltjes en dergelijke
is een landelijk initiatief van Kerk in actie. De PKN wil in
Buitenpost een aantal Eeko/Kerk in Actie boxen plaatsen voor het inzamelen van mobieltjes en cartridges,
deze Eeko/Kerk in Actie boxen staan inmiddels bij de
Poiesz, in de Kruiskerk en in de Mariakerk. Daarnaast
komt er nog een Eekebox bij de Coop. Voor iedere mobiel of cartridge die wordt ingeleverd, wordt er een vergoeding uitgekeerd. Deze vergoeding wordt gebruikt
om een aantal acties te ondersteunen, deze zijn:

Vrouwen in Papoea
Het vormingscentrum P3W leidt vrouwen op om deel
te nemen aan kerk en maatschappij; veel van deze
vrouwen zijn niet opgeleid en worden geacht een leven binnenshuis te leven.
Een thuis voor Rwandese weeskinderen
Door de burgeroorlog en door aids zijn vele kinderen
in Rwanda wees geworden. De organisatie Mwana
Ukundwa zet zich in voor deze weeskinderen. Er zijn
op dit moment 2400 weeskinderen en opvanggezinnen die door deze organisatie worden begeleid. Het
is de enige organisatie die HIV-voorlichting geeft aan
jonge kinderen.
Maak de connectie met uw medemens, lever uw mobiel of cartridge in bij de genoemde inleverpunten en
maak het leven van uw medemens iets dragelijker.

HG ruitenontdooier
verwijdert snel,
eenvoudig en effectief
sneeuw en ijs van de
bevroren autoruiten.
Een extra werking van de
HG ruitenontdooier is dat
het snelle herbevriezing
voorkomt.
500 ml

€ 4,99

De Binnenste Buiten Post

p a g i n a 13

Klaverjassen in It Koartling
It Koartling:
bijna een halve eeuw werken aan de samenleving
Waar of niet waar: iedereen in Buitenpost kent sociaalcultureel centrum It Koartling.
Voor veel Buitenposters is dit een ‘inkoppertje’ natuurlijk, al bijna vijftig jaar maakt It Koartling immers onlosmakelijk deel uit van de lokale samenleving. Al die tijd
probeert het sociaal-cultureel centrum antwoord te geven op actuele behoeften en problemen, en mensen
bij elkaar te brengen, hen te verbinden en de lokale
mienskip een beetje mooier en sterker te maken.
Wat veel mensen echter niet weten is dat het sociaal-cultureel centrum draait op vrijwilligers. Zo zijn er
vrijwilligers nodig voor de ‘hospitality’ (gastvrijheid),
vrijwilligers voor de verschillende activiteiten, vrijwilligers voor de tuin, vrijwilligers voor het onderhoud,
vrijwilligers voor het beleid en de noodzakelijke voortdurende vernieuwing, vrijwilligers die vrijwilligers aansturen, vrijwilligers voor de boekhouding en voor het
bestuurswerk, vrijwilligers die de contacten naar buiten onderhouden, met instanties, organisaties en professionals, vrijwilligers voor het nodige overleg, en de
afstemming en samenwerking met andere organisaties, vrijwilligers die zich bezighouden met de communicatie en publiciteit, vrijwilligers die zich bezighouden
met speciale projecten en fondsenwerving en (als de
plannen van de gemeente doorgaan) binnenkort vrijwilligers die dagelijks zorgen voor het beheer en de
schoonmaak.
Wat heel veel mensen evenmin weten is wat het sociaal-cultureel centrum nu eigenlijk doet en beoogt. An-

ders gezegd: wat is Sociaal Cultureel Werk? De kans
is groot dat ook u tot de mensen behoort die hierop
geen antwoord hebben. De beste manier om te ervaren waarvoor ‘It Koartling’ staat en gaat is om deel te
gaan uitmaken van het bestuur. We kunnen nog enkele mensen gebruiken, dus…
We begrijpen echter dat niet iedereen in het bestuur
van It Koartling kan of wil. Daarom geven we hier de
beschrijving van Sociaal Cultureel Werk, zoals die door
het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
is vastgelegd. Die is mooi beknopt én compleet.
Sociaal Cultureel Werk:
a. sociaal-culturele, educatieve, vormende en/of recreatieve activiteiten, die algemeen toegankelijk zijn en
die bevorderlijk kunnen zijn voor de maatschappelijke participatie en/of ontplooiing van individuen en/of
groepen;
b. activerende, ondersteunende en/of belangenbehartigende activiteiten, die gericht zijn op bevordering
van de leefbaarheid en het welzijn van (groepen van)
burgers in hun woon- en
leefomgeving en/of op de participatie aan en emancipatie in de samenleving van (groepen van) burgers;
c. het stimuleren, ondersteunen en/of bemiddelen ten
behoeve van vrijwilligerswerk.
Misschien kunt u nu een juister antwoord geven op de
allereerste vraag: iedereen in Buitenpost kent sociaalcultureel centrum It Koartling.

Friese bevolkingsdaling zet door
De teruggang van het aantal inwoners in Fryslân
zet door. Alleen in 2016 en 2017 is er nog sprake
van een lichte groei. De bevolkingsdaling gaat
sneller dan in de prognose van 2013 werd verwacht. Deze ontwikkelingen zijn te lezen in de
nieuwe bevolkingsprognose 2016-2040 van de
provincie Fryslân. De resultaten van de prognose
bevestigen de toekomstige krimp in grote delen
van de provincie.
Krimpgebied
Achtkarspelen behoort met de omliggende gemeenten in Noord-Oost Fryslân tot een van de negen
krimpgebieden die Nederland telt. Krimp is méér dan
alleen bevolkingsdaling. Ook de bevolkingsopbouw
verandert. Jonge mensen en gezinnen trekken weg.
De mensen die er blijven, worden ouder. In gebieden
met krimp zien we leegstaande of onverkochte huizen.
Voorzieningen zoals winkels, sportclubs en scholen zijn
steeds moeilijker in stand te houden. Uiteindelijk komt
de leefbaarheid van de gebieden in de knel.

Het belang van It Koartling
Organisaties zoals It Koartling zijn erg belangrijk voor
een goede leefbaarheid van het dorp en de naaste omgeving, óók en misschien voorál wanneer is sprake is
van demograﬁsche veranderingen. Vrijwilligers van It
Koartling leveren een concrete bijdrage aan de revitalisering, sociale cohesie, positieve beeldvorming en
plaatsbinding.
Asielmigratie
Ondanks de asielmigratie, daalt het aantal inwoners de
komende jaren. Slechts een deel van de asielzoekers
wordt statushouder en vestigt zich in Fryslân. Zodra
statushouders gehuisvest zijn, zijn ze vrij om te verhuizen. Dit kan binnen Fryslân zijn, maar ook daarbuiten. De ervaring leert dat statushouders vaak verhuizen naar meer stedelijke kernen binnen Fryslân, maar
vooral ook naar steden buiten Fryslân en soms terug
naar het land van herkomst. Hoewel asielmigratie lastig te voorspellen is, lijkt het niet tot bevolkingsgroei
te leiden.

Opnieuw cursus Muziek op Schoot voor baby’s en peuters
Opnieuw staat er een cursus Muziek op Schoot voor baby’s en peuters op het programma van het cursuswerk van It Koartling. Er zijn in
het verleden al een aantal van deze
cursussen geweest en de deelnemers waren erg enthousiast.
Vaak waren de ouders er versteld
van dat zulke jonge kinderen door
middel van muziek zoveel kunnen
leren. En 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 onder leiding
Lutske Pilat recht tijdens haar les. (foto: It Koartling)
van cursusleidster Lutske Pilat allerlei muzikale activiteiten aan bod. Er wordt met mutot en met peuters tot 4 jaar. De cursus start begin maart
ziekinstrumentjes gespeeld en ook luisteren naar en
(datum wordt nog bepaald) op de maandagochtend van
bewegen op muziek komt aan de orde. Voor de ouder/
9.30-10.15 uur. Voor de 10 lessen bedragen de kosten
begeleider die meekomt is er geen muzikale kennis
€ 70,-. Na aﬂoop is er gelegenheid voor een kopje kofﬁe.
nodig. Het samen met het kind mee doen is het beOpgave en inlichtingen bij coördinator Johan Kootstra:
langrijkst. Na aﬂoop wordt het liedje meegegeven naar
tel. 541322, e-mail: johkootstra@gmail.com of bij It Kohuis, zodat er thuis nog kan worden nagenoten.
artling, tel.541214, e-mail: cursuswerk@itkoartling.nl.
De cursus is bedoeld voor baby’s vanaf acht maanden

Vind je het ook leuk om regelmatig een kaartje leggen, gezellig met anderen? En kun je klaverjassen? Dan is het misschien goed om te weten dat
er iedere donderdagmiddag klaverjassen is in It Koartling. Aanvang circa
13.30 uur. Je bent van harte welkom.

Kinderzwerfboeken. Doe mee!
Ieder kind moet thuis voldoende
boeken kunnen lezen. Duik daarom in je boekenkast en zoek een
of meer kinderboeken uit (het liefst
van ná 2000) die andere kinderen
mogen lezen. Breng het boek of de
boeken naar een van de twee Kinderzwerfboek-stations in Buitenpost. Daar worden zwerfstickers
op de boeken geplakt, waarna ze klaar zijn om op zwerftocht te gaan.
Natuurlijk ben je er altijd welkom om een leuk boek uit te zoeken om thuis
te lezen en daarna weer uit zwerven te sturen! Kinderzwerfboeken zijn
boeken die zwerven van kind naar kind. Je herkent ze aan de zwerfsticker
op de kaft. Je vindt ze bijvoorbeeld op school, in de wachtkamer en in de
twee Kinderzwerfboek-stations in Buitenpost: sociaal-cultureel centrum
It Koartling en speelgoedbank Op Stelten. Kinderzwerfboek-stations zijn
plekken waar je een kast vindt vol kinderzwerfboeken! In Buitenpost zijn
maar liefst twee stations: in sociaal-cultureel centrum It Koartling en in
speelgoedbank Op Stelten. Je kunt er een boek brengen dat een ander
kind mag lezen. En je kunt een zwerfboek uitzoeken om zèlf te lezen.

NLdoet:
klussen in en om It Koartling
Als je momenteel It Koartling
bezoekt, is de kans groot dat je
een vergelijking met de bijenkorf maakt. Vaak zijn alle ruimtes in gebruik en vele tientallen mensen (van jong tot oud)
zwermen door het gebouw.
De bezettingsgraad van het
gebouw is dan ook bijzonder
hoog. Feitelijk is de situatie
zódanig, dat voor nieuwe initiatieven en activiteiten vrijwel
geen plaats meer is. Dit, terwijl er juist sprake is van een
sterke groei. Bovendien is het
gebouw aan een ﬂinke opknapbeurt toe. Voor dat laatste
kunnen we heel veel handjes
gebruiken dus óók die van jou!
Tijdens NLdoet wordt de aftrap
voor de renovatie gegeven. Dit
betekent dat vanaf dan vrijwilligers welkom zijn om te helpen bij de grote
opknapbeurt van It Koartling. Omdat er heel veel moet gebeuren is er
volop ruimte voor iedereen die een steentje wil en kan bijdragen, ook ná
11 maart. Als je maar een beetje handig bent ben je nét zo welkom als
wanneer je gespecialiseerd bent in bijvoorbeeld timmerwerk, installatiewerk, enzovoort. NLdoet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland, is
een mooie gelegenheid om te laten zien dat jij je wilt inzetten voor een
leefbare samenleving, alléén, met buren, met vrienden of vriendinnen of
met collega’s.
Wanneer? Zaterdag 11 maart 2017.
Hoe laat? Van 8.30 tot 16.00 uur.
Waar? Sociaal-cultureel centrum It Koartling.

It Koartling maakt zich dit jaar hard
voor twee collectes
In de week van 10 tot en met 15 april 2017 zal er weer in heel Nederland
worden gecollecteerd voor het Nationaal Fonds Kinderhulp. Dit fonds zet
zich in voor kinderen die door armoede of een moeilijke situatie thuis aan
de zijlijn van onze maatschappij staan. Dat hulp hard nodig is blijkt wel uit
de armoedecijfers: 421.000 kinderen groeien in ons land op in armoede.
Dat is één op de acht kinderen! Zij vallen buiten de boot en kunnen niet
meedoen met leeftijdsgenoten. Ze hebben volwassen zorgen. Vaak kunnen ze nergens meer aankloppen voor hulp. Net als in voorgaande jaren
coördineren de vrijwilligers van sociaal-cultureel centrum It Koartling de
collecte voor het Nationaal Fonds Kinderhulp in Buitenpost. Nieuw is echter dat dit jaar door hen eveneens de collecte voor het Oranje Fonds zal
worden georganiseerd. Die valt in de periode van 6 tot en met 10 juni
2017. Het Oranje Fonds wil sociale samenhang en sociale participatie bevorderen. Daarom ondersteunt het Oranje Fonds projecten die de sociale
infrastructuur verbeteren of vernieuwen, en investeert het fonds in projecten die een positieve sociale dynamiek op gang brengen. Daarbij gaat het
doorgaans om initiatieven die voortkomen uit ideeën van vrijwilligers en
die alleen door hun inzet mogelijk zijn.
Collectanten gezocht
Wil jij meehelpen om van beide collectes een succes te maken? Meld je
dan nu aan als collectant! Dat kan via e-mail: vrijwilligerswerk@itkoartling.
nl, maar ook tijdens het spreekuur van het vrijwilligerssteunpunt.

Friese klei aardappelen

5 kilo

€ 4,00

10 kilo

€ 7,50

20 kilo

€ 14,50

Alleen deze week geldig 30 januari - 4 februari
Spaart u nog niet bij ons? Vraag ons eventjes!
Kerkstraat 24

tel. 0511 540004

Volg ons ook op facebook

Vr ij w illi g er s
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Vrijwilliger Marjo Sneep
Alice Schaafsma

Vijfentwintig jaar bij de bijbelclub van Tjaskerhiem

Als ik bij de Ring 14 aanbel doet een vrouw met een vriendelijke
gezicht en een krullende haardos mij open. Nadat ik mijn jas heb
opgehangen ga ik de huiskamer binnen en gaan we bij de grote
tafel zitten. Het huis ademt de sfeer van Kerstmis: kerstkaarten op
de kast gehangen, een kerststukje op tafel, kaarsen hier en daar
neergezet. Op de tafel ligt de Bijbel en een bijbels dagboek. We
beginnen het gesprek nadat Marjo ons heeft voorzien van een kop
kofﬁe. Ze heeft jarenlang het bijbeluur voor mensen uit Tjaskerhiem geleid en is er in mei 2016 mee gestopt.
Marjo: “Ik heb altijd in de gehandicaptenzorg gewerkt in Leidschendam. Ik ben in Rotterdam geboren
en getogen en heb daar een opleiding gevolgd voor het werken binnen de gehandicaptenzorg en heb
daarin jaren met veel plezier gewerkt. Toen ik in 1991 in Buitenpost
kwam wonen, had ik drie kinderen
en dat was iets te druk om erbij te
gaan werken. Ik nam me wel voor
dat als ik de kans zou krijgen iets
met- en voor gehandicapten te gaan
doen, ik die kans zou grijpen.”
En dat moment kwam toen ze in
de kerkbode van de Fonteinkerk
las dat er iemand voor de bijbelclub
in Tjaskerhiem werd gevraagd.
“Ik ben gaan kijken, het sprak me
aan en ik ben van start gegaan
met de bijbelclub en heb het vijfentwintig jaar gedaan!” Eén keer
in de veertien dagen op de maandagavond verzorgde Marjo het bijbeluurtje voor bewoners van Tjaskerhiem. De bijbelgroep bestaat uit
een vaste groep mensen die er al
heel wat jaren lid van zijn. Soms
komt er iemand bij of neemt iemand afscheid van de groep.
Omdat er in Tjaskerhiem zelf
geen geschikte ruimte is worden
de mensen opgehaald voor het
twee-wekelijkse bijbeluur in de
Fonteinkerk en na aﬂoop weer teruggebracht naar Tjaskerhiem. Ook
wordt iemand opgehaald, die in de
ﬂat naast Tjaskerhiem woont en
worden er drie mensen vanuit Kollum naar de Fonteinkerk gebracht
voor het bijbelstudieuur.
“We nemen altijd wat lekkers mee
en het is dan voor de mensen ook
altijd weer een verrassing wat er uit
de tas komt. We beginnen met het
zingen van liederen. De map met
liederen is ondertussen zeer vertrouwd: iedereen weet waar welk
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te hebben, ze mogen haar altijd vragen als er ingevallen moet worden.
Marjo: “Ik vond het een mooie tijd
en nu ik vorig jaar ander werk heb
gekregen was het ook een goed
moment om te stoppen.”
De bewoners van Tjaskerhiem zien
haar nog wekelijks, want iedere
maandag is ze er om voor hen te
koken. Op dinsdag worden de
menu’s voor de hele week samengesteld door de vaste kok. Marjo:
”Het is elke maandag weer een
verrassing wat ik ga koken.” De
boodschappen worden ingekocht
en om half twee begint ze met de
voorbereidingen, het koken en zo
rond half zes gaan de bewoners
aan tafel.

lied staat, ook zonder te kunnen
lezen worden verzoeknummers er
feilloos uitgehaald.”
Bij het verhaal van Noach en de
ark wordt een lied van Hanna Lam
gezongen, Noach: De regenboog
staat hoog, als teken voor de volken, Gods woorden te vertolken:
het land, het land blijft droog (laatste
vers). Er wordt a capella gezongen.
Marjoverteld: “Er is ook iemand
die gefocust is op Sinterklaas, zelfs
Jezus was voor die persoon Sinterklaas, de sinterklaasliedjes werden
door de kerstliedjes heengezongen.
Na het zingen gebruiken we ‘de
bijbel voor jou’, een weergave van
de bijbelse geschiedenissen in een
taal die voor verstandelijk gehandicapten begrijpelijk is.” Deze verhalen zijn geschreven door mevrouw
J.H. Mulder-van Haeringen die zelf
een gehandicapte dochter heeft.
Marjo: “We hebben lang de gewoonte gehad, na te vragen over
wat de vorige keer is verteld.
We zijn hiermee gestopt want er
kwam niet veel uit en het leverde
sommige mensen onnodig stress
op, het had geen meerwaarde.”
Na de vertelling wordt er, door
middel van een aktiviteit, het verhaal verder uitgewerkt en kunnen
er vragen worden gesteld. Er kan
een plaat ingekleurd worden of er
wordt iets gemaakt. De bijbelclub
wordt geleid door drie vaste vrijwilligers. Marjo: “Ik heb het een aantal
jaren met Epie Bos gedaan, daarna
is Griet Veenstra erbij gekomen die
ook alweer jaren vrijwilliger is en
sinds ongeveer drie jaar doet Lucie
IJbema ook mee.”
De bijbelclub bestaat uit mannen
en vrouwen. Het boek ‘De Bijbel
voor jou’ is ondertussen al twee
keer verteld. Eén of twee keer per
jaar is er een aangepaste dienst in

D e foto’s

Onze dorpsgenoot Fred Ralten stuurde twee toch wel bijzondere foto’s over een opgraving
bij de Molenhof en een kapot stuk muur van De Mûnts. De linker foto laat het resultaat
zien van een restant van een waterput dat kortgeleden werd opgegraven in de tuin van
het appartementencomplex Molenhof. De put waar het om gaat hoorde zeer waarschijnlijk
bij de boerderij die bij de voormalige korenmolen van Van Dop stond. In 1963 verdween
het laatste stukje van de molen. De rechter foto is van De Mûnts bij de ijsbaan en laat een
stukje muur zien dat gevoegd werd op een manier zoals het niet moet. Diverse stenen bleken helemaal los te zitten. Dat mag natuurlijk niet, omdat het hier wel om de verankering
en de fundering gaat. Het achtkant staat hier los op, vandaar de muurankers. Inmiddels ziet
alles er weer strak uit. De rotte vijzel en bak zijn verwijderd. Het wachten is op de nieuwe
onderdelen, zodat de molen voor het eerst in zijn Friese bestaan in staat zal zijn water te
verpompen. (foto’s: Fred Ralten)

Marjo Sneep. (foto: Hielke Boorsma)

de Fonteinkerk.
Marjo: “We maken ook bijzondere dingen mee zoals de man
die steeds kerstliederen wil zingen
ongeacht of het zomer of winter
is.” Kerst is voor de groep speciaal
want dan worden er op de maandagavond kerststukjes gemaakt.
De mensen nemen zelf hun potjes
mee en de begeleiders zorgen voor
takken, hulst etc. Er wordt warme
chocolademelk gedronken en het
is altijd een feestelijk samenzijn.
Marjo: “Als de leden van de bijbelclub jarig zijn, gaan we op visite,
geven we een kadootje en drinken
een kopje kofﬁe met de jarige. In
het begin dat ik de bijbelclub leidde
kregen de mensen met Kerst een

boekje mee. Later hebben we besloten aan het eind van het seizoen
de boekjes mee te geven. Voor de
mensen die zelf kunnen lezen kopen we een bijbels dagboekje.”
Al weer vier jaar krijgen twee mensen speciaal bijbelonderricht. Zij
vonden de verhalen te eenvoudig
en wilden meer van de Bijbel weten. Marjo heeft toen gewerkt met
de methode: ‘Geloven nu’, speciaal
geschreven voor mensen met een
beperking. Voor Marjo was dit ook
een mooie uitdaging.
Vorig jaar besloot Marjo met de bijbelstudiegroep uit Tjaskerhiem te
stoppen. Ze vertelt het die vijfentwintig jaar met véél plezier gedaan

Sinds juni 2016 heeft Marjo een
vast nulurenkontrakt voor onbepaalde tijd gekregen bij Talant.
Marjo: “In Kollum ben ik samen
met nog een collega, begeleider
van dertien verstandelijk gehandicapten. Zij wonen in ‘Het Hart van
Kollum’, een nieuw gebouw waar
vierentwintig mensen wonen. Wij
verzorgen de mensen, en zijn verantwoordelijk voor de algemeen
dagelijkse handelingen, het netjes
aankleden, toezicht houden op etc.
Ik draai alle diensten en ben blij dat
ik er opnieuw ingerold ben.”
Marjo’s nog thuiswonende kinderen, Gaatze van drieentwintig en
Marjolein van achttien jaar zijn het
niet anders gewend: een moeder
te hebben die zich graag inzet voor
een ander naast haar gezin. Ik heb
met een drukbezette, aktieve en
blijmoedige vrouw gesproken die
zich graag inzet voor mensen met
een beperking en dat ook nog jaren
wil gaan doen! En van de bijbelclub
van Tjaskerhiem, zo heeft Marjo
mij verteld, kunnen nog altijd mensen lid worden (bij deze welkom!),
en in geval van nood mogen ze een
beroep op Marjo doen!

Verenigingen gezocht die willen verdienen met
zwerfvuil ruimen
Plaatselijk Belang Buitenpost gaat op verzoek van
de gemeente Achtkarspelen meewerken aan het
aanpakken van het zwerfafval in het eigen dorp.
Daartoe zoekt PBB verenigingen die vijf maal per
jaar, met inzet van de eigen leden het hele dorp van
ergerlijk zwerfvuil willen zuiveren. Hiermee kan
een behoorlijke vergoeding worden verdiend die
ten goede kan komen aan de verenigingskas. Bent
u als vereniging nog niet benaderd, reageer dan
snel, zodat u wellicht dit jaar nog mee kunt doen!
De verpakkingen-industrie, de rijksoverheid en de Nederlandse gemeenten hebben afspraken gemaakt
over het voorkomen van zwerfafval. Eén van de resultaten van die afspraken is dat er een vergoeding aan
gemeenten wordt verstrekt voor de extra aanpak van
zwerfafval. In wezen is het een vergoeding van de
verpakkingen-industrie voor het probleem dat zij ook
zien, namelijk dat veel zwerfafval uit verpakkingen bestaat (zakjes, blikjes etc.). Achtkarspelen heeft besloten de vergoeding in te zetten in samenwerking met
de Plaatselijke Belangen (PB) in de gemeente. De PB’s
kunnen afspraken maken met de gemeente over het
opruimen van zwerfafval. De meeste PB’s in Achtkarspelen doen dit door clubs of verenigingen in te zetten
bij het opruimen en de vergoeding dan ook aan deze
clubs te verstrekken. De clubs kunnen zo een aardig
zakcentje verdienen. De vergoeding is gebaseerd op
het aantal inwoners en voor een groot dorp als Buitenpost is het dus zeker de moeite waard. Afhankelijk van
uiteindelijke werkwijze kan dit een vereniging zomaar
honderden euro’s per opruimactie opleveren. De gemeente zorgt voor zaken zoals hesjes en prikkers en
dergelijke, maar dat is mee afhankelijk van de wens
van het dorp. Ook het afvoeren van het afval wordt in
overleg tussen gemeente, PBB en deelnemende ver-

enigingen bepaald.
Voorwaarden
De werkzaamheden moeten gebeuren door (of onder
begeleiding van) een persoon van 18 jaar of ouder. Ook
hierin geldt dat Plaatselijk Belangen of clubs dit natuurlijk ook zelf mogen bepalen. Wanneer zij bijvoorbeeld
alleen mensen van boven de 18 jaar willen inzetten is
dat prima. De werkzaamheden vinden gewoon in de
openbare ruimte plaats, daar waar normaal kan worden
gelopen of men zich veilig kan begeven. Het is bijvoorbeeld niet de bedoeling dat er langs drukke (provinciale)
wegen wordt gezocht. De gemeente heeft, niet speciaal hiervoor maar in het algemeen, de VNG vrijwilligersverzekering afgesloten. Hiermee zijn alle vrijwilligers in
één keer verzekerd. Er hoeft voor deze verzekering niet
een aparte registratie of aanmelding plaats te vinden.
Er worden wel afspraken gemaakt over een terugkoppeling naar de gemeente omdat de vergoeding naar
het Rijk toe verantwoord moet worden. Zo wil de gemeente bijvoorbeeld graag weten hoeveel afval er is
ingezameld en waar dat (in hoofdlijnen) uit bestond.
PBB is tussenpersoon èn bepaler
Wat betreft het hele project, de gemeente is de opdrachtgever maar zij geeft vooral kaders aan. Plaatselijk Belang is tussenpersoon en ze heeft een grote
vrijheid om te bepalen hoe zij de aanpak van zwerfvuil
vorm wil geven. Plaatselijk Belang zorgt voor vastlegging van afspraken met deelnemende verenigingen en
doet de ﬁnanciële afhandeling. Plaatselijk Belang Buitenpost steunt deze opruimactie van harte en hoopt
hiermee een belangrijke bijdrage te kunnen leveren
aan het zwerfvuilprobleem. Heeft u interesse in het
project neem dan contact op met Herman Bergervoet,
e-mail: hbergervoet@icloud.com.

De Binnenste Buiten Post

pa-

Dokter Koning, een betrokken dorpsarts
Dokter Koning en zijn gezin (drie kinderen) verhuisden in 1946 van
Ommen naar Buitenpost om daar de huisartsenpraktijk van dokter
van der Kam over te nemen. Ze woonden in het mooie doktershuis aan de Stationsstraat. Algauw werd er nog een zoon geboren
gevolgd door twee dochters. In 1963 vertrok de familie naar Leeuwarden.
Kleuterschool
Het was dus niet verwonderlijk dat
hij zich ingezet heeft om een christelijke kleuterschool op te richten
in twee lokalen achter de gereformeerde kerk. De school verhuisde
later naar een nieuw gebouw aan
de Irenestraat. Ook voor de bouw
van deze kleuterschool heeft dokter Koning zich ingespannen. (De
schrijver dezes heeft na 66 jaren
nog steeds goede herinneringen
aan deze school.)
Christelijke ULO
Dokter Koning heeft ook een belangrijke rol gespeeld bij de oprichting van de christelijke ULO.
Straatnamen in omliggende
dorpen
Dokter Koning bezocht indertijd
zijn patiënten aan huis en dat bleek
vaak een heel gezoek omdat er
in veel dorpen geen straatnamen
waren. Hij ging dan naar de slager
in Zwaagwesteinde waar dan de
boodschap lag dat hij naar Minke’s Jantsje moest die links in het
derde huis aan de reed van Kupers
woonde. Dat met het zoeken van
dit adres veel tijd verloren ging, is
duidelijk.Hij heeft er dan ook bij de
gemeente op aangedrongen straatnamen te bedenken en bordjes te
plaatsen evenals huisnummers.
Groene Kruis
Samen met dokter van Helden en
zuster Tilma is dokter Koning verantwoordelijk geweest voor de
bouw en inrichting van het Groene
Kruis gebouw.
Ambulance
Ook heeft hij met dokter van Helden en zuster Tilma er voor gezorgd dat er een ambulancedienst
werd opgericht.

naamde kippenclub met als motto:
“Op ieders lip een vette kip”. De
deelnemers moesten een jaar lang
iedere week een dubbeltje inleggen, waarna met Kerstmis in het
groot (voordelig) kippen werden
ingekocht voor de kerstmaaltijd.
Waarschijnlijk was de administratie
en organisatie te ingewikkeld want
naar mijn weten heeft deze actie
maar enkele jaren plaatsgevonden.

Comité bejaardentocht
Eenmaal per jaar gingen alle autobezitters in Buitenpost een dagje
op stap met de bejaarden uit het
dorp. Dit was vaak de enige keer
in het jaar dat deze mensen het
dorp verlieten. Dokter Koning was
mede-organisator, chauffeur en
medische begeleider van deze
tochten
Bibliotheek
Dokter Koning was voorzitter van
het stichtingsbestuur van de openbare leeszaal en bibliotheek die in
1962 in het sous-terrain van het
Jeltingahuis van burgemeester Eringa werd geopend. Bij de opening
hield hij een lezing over de eerste
kennismaking van de Friezen met
het boek. Die was volgens hem op
5 juni 754, de dag waarop bij Dokkum de moord op Bonefatius heeft
plaats gevonden. Hij wees daarbij
op de opgravingen op het marktplein te Dokkum waar men in 1954
de plaats ontdekte waar de oude
bisschop vermoord is door op roof
beluste heidenen. De overlevering
zegt dat Bonefatius de slagen van
het zwaard met een boek heeft afgeweerd.
Dokter Koning wees er op dat de
moordenaars langs de Lauwers
naar Dokkum zijn getrokken toen
de Lauwers veel dichter bij Buitenpost stroomde en hij was van
mening dat veel Buitenposters wel
zullen zijn meegegaan. Er was toen
ook al niets te beleven in het dorp
en een enorme sensatie als het
toedienen van het vormsel aan een
groep christenen en het optrekken
van een groep heidenen om deze
zendelingen te beroven was een
evenement van de eerste orde die
de jeugd van 754 niet zouden willen missen.

Zwarte band Jiu Jitsu
Dokter Koning was keuringsarts
voor bedrijfsverenigen. Omdat dit
inhield dat hij zieke werknemers
genezen moest verklaren die daardoor weer aan het werk moesten
terwijl ze daar geen zin in hadden,
werd hij nog al eens bedreigd met
bijlen en messen. Zijn verdediging
was dan dat hij de aanvaller waarschuwde dat hij de zwarte band in
Jiu jitsu bezat. Dit was grote bluf
want hij had nog geen zwemdiploma. Kennelijk heeft het geholpen,
want hij kwam altijd weer ongeschonden thuis.
Dokter Koning dorpsarts van Buitenpost. (eigen foto)

“Ik wil niet voor Buitenpost de eer
opeisen dat zij Bonefatius hebben
vermoord, dat hebben de Groningers zeker gedaan, maar we zijn
er wel bij geweest”, aldus dokter
Koning. Zo kan men dus de eerste kennismaking met het boek
dateren op 5 juni 754 in de vroeg
morgenuren. Of bovenstaand
geschiedkundig helemaal verantwoord is waag ik te betwijfelen.
Voorlopers van de bibliotheek
Overigens bestond er vroeger een
leesgezelschap, genaamd ‘Tot voeding van de geest’. Een exclusief
mannelijk gezelschap met een jaarcontributie van ƒ 7,- per jaar. Toen
er niet genoeg belangstelling was,
mochten de predikanten voor half
geld lid worden. In 1866 werd de
bibliotheek van het Nut op gericht.
In 1878 verleende het gemeentebestuur reeds een jeugdsubsidie
van ƒ 10,- voor de inrichting van
een schoolbibliotheek. Omstreeks

Uit d e ou d e d o o s

1911 nam de reizende bibliotheek
uit Surhuisterveen een belangrijke
plaats in bij het verspreiden van literatuur.
Zwembad
De Buitenposter jeugd zwom in poel
in de Mieden aan de trekvaart van
het Harinxma kanaal naar het dorp.
De trekschuiten die hoofdzakelijk
turf naar Buitenpost brachten konden hier keren. Tijdens een bezoek
van Koningin Juliana aan Buitenpost
sprak dokter Koning de fameuze
woorden: “Majesteit, onze kinderen zwemmen in een modderpoel.”
Deze uitspraak heeft er toe geleid
dat enkele jaren later zwembad It
Paradyske werd aangelegd.
Kippenclub
Om de armere bewoners van Buitenpost een lekkere kerstmaaltijd
te gunnen werd een zeer gewaarde actie georganiseerd: de zoge-

Bollen
De vader van dokter Koning was
(bloem)bollen boer in Sassenheim.
In gesprekken met Friese patiënten
vertelde hij dan wel eens dat zijn
vader bollenboer was die wel honderdduizenden bollen naar Amerika
exporteerde. De Friese boeren die
dit hoorden vonden dit onbegrijpelijk en dachten dat dokter Koning’s
vader wel multimiljonair moest zijn
als hij zoveel stieren verkocht.
Sint Maarten en het Friese
erfgoed
Normaal kregen kinderen, die met
een lantaarn bij de deur van het huis
van dokter Koning kwamen, snoepgoed, maar als er iemand met een
uitgeholde suikerbiet kwam dan
kreeg deze een kwartje om zo de
oude tradities te promoten.
Bovenstaand artikel werd ons toegezonden door Diederik Koning
uit Ommen, de zoon van dokter
Koning.

Collecte Hersenstichting
Van 30 januari tot 4 februari vraagt de Hersenstichting uw steun. Vele
enthousiaste collectanten gaan in ons dorp op pad om geld in te zamelen
voor al die mensen met een hersenaandoening. Vrijwel iedereen krijgt ooit
te maken met een hersenaandoening. Hieronder vallen onder meer beroerte, dementie, autisme, hersentumor, de ziekte van Parkinson en ADHD. Er
komen per jaar 160.000 mensen met een hersenziekte bij. Bijna een half
miljoen mensen kampen met blijvende ernstige gevolgen. De Hersenstichting zet alles op alles om hersenen gezond te houden en hersenaandoeningen te genezen. Om dit te bereiken, laten we onderzoek doen en geven
we voorlichting, voeren we vernieuwde projecten uit en werken we aan
goede patiëntenzorg. Voor dit werk is veel geld nodig. Geef daarom aan de
collectant. U kunt uw gift ook overmaken op IBAN: NL18INGB0000 000
860 t.n.v. Hersenstichting Nederland, Den Haag. Hartelijk dank voor uw
steun. Meer informatie kunt u vinden op: www.hersenstichting.nl.

Bodemvondstendag 2017

Vorig jaar was het 60 jaar geleden dat er in de toren van de Mariakerk aan de Oude Havenstraat een felle brand woedde. Op 19
mei 1956 zag een verlate bruiloftsganger om half drie ‘s nachts
dat de toren in lichterlaaie stond (linker foto). Eerder op de dag
had er een onweer boven ons dorp gewoed en was ook waargenomen dat de toren door een bliksemschicht geraakt werd. Toen
ging men er van uit dat het zonder gevolg was, maar een half etmaal later bleek de torenspits alsnog vlam vat te vatten. De in allerijl
gearriveerde brandweer van Buitenpost kampte met een tekort aan mensen en de blusstralen konden de spits niet bereiken. Het opgetrommelde Kollumer korps en de Magirus-ladderwagen uit Leeuwarden boden daarom assistentie. Hoewel het vuur fel woedde wist
men het kerkgebouw te sparen. De bovenste verdiepingen van de toren met klok liepen wel veel schade op. De duizend kilo zware
klok moest opnieuw worden gegoten en in oktober 1956 werd door de ﬁrma Dijkstra uit Jorwerd begonnen met het herstel van het
bovenste deel van de toren (rechter foto). In juni 1957 waren alle herstelwerkzaamheden afgerond. (foto’s: redactie)

Op zaterdag 25 februari organiseert het IJstijdenmuseum, Schoolstraat
29c in het Tuincafé op het terrein van De Kruidhof een Bodemvondstendag. Tijd: 10.00-16.00 uur. Entree: volwassenen € 2,50 en kinderen t/m
12 jaar gratis. Een unieke dag waar niet alleen metaaldetector-zoekers
elkaar ontmoeten, ervaringen uitwisselen en hun vondsten kunnen laten beoordelen door deskundigen. Ook voor archeologische, fossielen,
zwerfstenen, mineralen en andere bodemvondsten, zoals munten, metalen voorwerpen en aardewerk zijn deskundigen aanwezig om ze te taxeren. Ieder jaar komen op deze unieke Bodemvondstendag van Nederland
prachtige vondsten tevoorschijn die worden aangekocht door musea. Er
zijn een groot aantal stands van detector-amateurs en verzamelaars, die
hun bijzondere of interessante vondsten laten zien en vertellen over hun
hobby. PAN (Portable Antiquities of the Netherlands) is aanwezig om uw
vondsten te fotograferen en te determineren. Een metaal detectorbedrijf
demonstreert de nieuwste modellen en geeft demonstraties en advies.
Belangstellenden zijn van harte welkom. Kinderen zijn natuurlijk ook van
harte welkom met hun vondsten, maar moeten wel in gezelschap van een
volwassene zijn. Wij hopen u op Bodemvondstendag te ontmoeten.

D e h e l e wintercollectie nu:

Halve Prijs !

Uitverkoop!
Zeer veel boeken tot ruim 80% korting.

Met geurnoten van bekende merken
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U t d e âl d e d o aze fan d e K r i te Tuin ( b e ) leven
B i nn e n -12 Bu ite n p o st
Pieter de Boer woont sinds begin
2015 in Buitenpost en beschrijft
zijn ontdekkingsreis door het dorp
en de omgeving.�
Op safari in Buitenpost
De afgelopen weken kon je er
haast niet onderuit. Ieder moment
dat je de radio of TV aandeed kreeg
je ergens wel een reclame om je
oren om maar zo vroeg mogelijk
je vakantie vast te leggen. De ene
vroegboekkorting schijnt nog beter te zijn dan de andere. Wij zelf
waren half januari voor inspiratie
afgereisd naar Utrecht om op de
vakantiebeurs ideeën op te doen.
Wat vast stond was dat we dit
jaar een verre reis willen maken.
En Tamara had ergens het woord
Bali al eens laten vallen. Maar hoe
langer we aan het zwerven waren
door de hallen met verre reizen in
de jaarbeurs, hoe meer het continent Afrika naar boven dreef. En zo
kan het gebeuren dat we niet gaan
relaxen in Bali, maar met een Toyota Hilux 4x4 met tent op het dak
een echte excursie gaan maken
op zoek naar wilde dieren. Met z’n
tweeën gaan we een heel bijzonder avontuur beleven waarbij leeuwen, olifanten, giraffen en neushoorns ons bijna beloofd zijn. Een
waar avontuur in de natuur. Het
deed mij denken aan een paar weken eerder toen mijn nichtje van 5
een weekendje kwam logeren. We
hadden haar de kinderboerderij in
Drachten beloofd, maar door domme pech troffen wij een gesloten
kinderboerderij aan. Geen nood, ineens bedacht ik mij dat we in een
straal van een paar kilometer natuurlijk ook prima onze eigen safari
kunnen uitstippelen vlak bij huis.
En dus reden we terug en zijn we
op expeditie gegaan rondom Buitenpost. Het idee: Kangoeroes en
hertjes kijken in Surhuizum, eventueel doorrijden naar de Alpaca’s
in Surhuisterveen en afsluitend de
koeien en schapen in de weilanden achter ons bezoeken. Onze
eigen ‘big ﬁve’, binnen een straal
van 10 kilometer. Wil je trouwens
deze zomer helemaal het lokale
safarigevoel opdoen? Dan kun je
ook nog ‘wild’ kamperen in Twijzel.
Het zogenoemde paalkamperen.
Met als voordeel dat je geen wilde
leeuwen hebt die je een nachtelijk
bezoek brengen. Hooguit een overactieve haan. Je kunt natuurlijk ook
nog gaan ‘hiken’ op het laarzenpad
om er helemaal een safari van te
maken. Onze ‘safari’ met mijn kleine nichtje begon en eindigde met
de kangoeroes, hertjes en andere
dieren in het hertenkamp in Surhuizum. Met een: “ome Pieter, het
is best wel koud hé” was het voor
ons duidelijk dat het tijd werd voor
warme chocolademelk en zelfgebakken koekjes. De rest van de
expeditie moet maar een andere
keer als het een graad of 15 warmer is. Voor zowel de safari straks
ver weg in Namibië als de safari
hier gewoon om de hoek geldt
dat ik er volop van geniet. Want
hoewel de eerste ontmoeting met
een olifant, giraf of neushoorn vast
heel bijzonder gaat zijn, de blik van
mijn nichtje die voor het eerst zelf
de hertjes een beetje gras aan het
voeren was, dat was pas echt onbetaalbaar.

Efter: Jaap Visser, Bienze Westra, Sjoukje Wiersma, Hendrik Aardema, Jellie Smit en
Renze Westra. Foar: Anneke Paauw, Pé van Waarden, Jan de Zee, Herman Haytink en
Tom van Waarden. (eigen foto)

Op sneontejûn 25 novimber 1972 spile it Kritetoaniel fan Bûtenpost it stik
Kampslach fan de Dútske skriuwer Ludwig Bender yn in Fryske oersetting fan Bienze Westra. Under de regy fan dyselde Bienze Westra wienen
Sjoukje Wiersma, Anneke Paauw,Jellie Smit, Jan de Zee, Hendrik Aardema, Herman Haytink en gastspiler Renze Westra de spilers fan it stik. Hja
waarden bystean troch heit en soan van Waarden, ynstekker en technyk
en fansels kapper Visser foar de grime. It ferhaal gie oer twa buorlju dy’t
goed spul hienen. Hjoed-de-dei soenen we sprekke fan in dúdlik gefal foar
De rijdende Rechter, it wie in slachfjild, der waard sels sketten. Under it
publyk ek de soannen fan de beide haadrolspilers. Lourens de Zee, krekt
twa dagen acht jier, en syn bêste maat Gosse Aardema sieten grif op de
foarste rige yn seal Klamer. Der waard sa mei passy en fjoer spile, libbensecht kin’ je wol sizze, dat de beide boekemantsjes krektlyk as harren
heiten op it toaniel ek spul krigen, mar dan wol echt. In grut komplimint
foar de spilers!

Word vakantieouder bij Europa
Kinderhulp
Hebt u al ideeën voor de zomer van 2017? Europa Kinderhulp doet u graag
een suggestie. Trakteer uzelf op een glimlach komende zomer! Word vakantieouder! Vakantieouder wordt u door een kwetsbaar kind uit te nodigen voor een vakantie in Nederland. Kinderen, die opgroeien in moeilijke
gezinssituaties. Kinderen die ook wel eens willen meemaken dat naar hun
wordt omgekeken. Verblijven bij lieve mensen die een tijdelijk huis willen
zijn. Samen eten, samen spelen en gewoon kind kunnen zijn. Door ruim
twee weken in de zomervakantie in een andere omgeving te zijn, kunnen
ze op adem komen. Ze hoeven geen luxe uitstapjes of dure fratsen, maar
gewoon meedraaien in uw gezin. Waar iemand is die aandacht geeft, grenzen stelt en duidelijkheid schept. Die ervaring pakt niemand meer van hen
af. Europa Kinderhulp gelooft dat kinderen met een stabiele basis, -liefde,
aandacht en regelmaat- de wereld een stukje mooier kunnen maken.
Hoe doet u mee? Als er in uw hart en huis rust en ruimte is om één
van deze kinderen een onvergetelijke vakantie aan te bieden in Friesland,
neem dan contact op met Joke de Vries, tel. 0518-841942 of stuur een
mailtje naar: friesland@europakinderhulp.nl. Meer informatie over de
Stichting Europa Kinderhulp vindt u op: www.europakinderhulp.nl.
Data van de verschillende kinderreizen in Friesland:
Franse kinderen:
Croix Rouge:
8 juli-22 juli
Secours Populaire Francaise: 22 juli-10 augustus
Duitse kinderen:
Hannover:
10 juli-28 juli
Hannover:
17 juli-28 juli
Oldenburg:
19 juli-31 juli
Schneeberg/Delitzsch:
17 juli-4 augustus
Belgische kinderen:
24 juli-4 augustus
Nederlandse kinderen:
24 juli-2 augustus

Januari
2016 is een jaar van vele voorbereidingen geweest. In 2017 gaan we
bij De Kruidhof een eerste oogst bewerkstelligen. Oogst in de meest
brede zin van het woord.
Al vanaf mijn jeugd ken ik De Kruidhof. Alle ups en downs belemmerden mij in 2005 in eerste instantie om directeur te worden van de
enige Friese botanische tuin. Was hier wel iets van te maken? Zitten
er verdienmodellen in? Hoe staat de Gemeente Achtkarspelen tegenover De Kruidhof? De jaren die hierop volgden kreeg ik antwoorden
op deze vragen en realiseerde ik me meer en meer dat een Botanische tuin een bewaarder, “wachter”, is van levend materiaal. In het
geval van De Kruidhof, het bewaken van het kweken conserveren,
onderzoeken en gebruiken van geneeskrachtige kruiden. De Kruidhof heeft hierin een unieke collectie. Het zijn vaak de bezoekers die
van ver komen die de specifieke collectie en het onderhoud van de
Kruidhof waarderen. In eigen regio zijn we misschien iets terughoudender om hierover uitspraken te doen of wellicht zie je soms de
bijzonderheid van dingen die dichtbij zijn minder goed. Wie zal het
zeggen? Er ligt een gedegen toekomstvisie voor De Kruidhof, welke
in 2012 al aan de Gemeenteraad is gepresenteerd. Toekomstbestendig, zelfstandig in een moderne recreatieve setting samen met andere partners. Achter de schermen is al die tijd hard gewerkt aan
het verder uitwerken van dit visieplan en vormgeven van de ideeën.
Omdat De Kruidhof letterlijk in het bidbook van Culturele Hoofdstad 2018 staat, is dit jaar vooral aangegrepen als focus. Focus voor
nieuwe samenwerkingen, focus voor de nieuwbouw, focus voor een

Sfeerimpressie van het nieuwe bezoekerscentrum. (eigen foto)

nieuwe organisatie en vooral focus op “Silence of the Bees”. Bijen dus!
De jaren van voorbereiding zijn voorbij. We gaan begin maart daadwerkelijk bouwen. Een geheel nieuw bezoekerscentrum in samenwerking met het nationale landschap de Noardlike Fryske Wâlden.
Maar ook goede huisvesting voor vrijwilligers en kantoorpersoneel.
Duurzaam, energiezuinig met materialen uit de regio gebouwd door
de regio. Iets waar wij als Botanische tuin volledig voor staan.
In De Binnenste Buiten Post zal ik het komende jaar de vorderingen
en ontwikkelingen van Europa’s grootste Botanische kruidentuin
proberen te beschrijven. Belevenissen, waar ik ús doarp’ graach yn
meinim.
Jan Willem Zwart

D e foto’s

Lichtjesavond 2016
Vele nabestaanden kwamen op kerstavond samen op de begraafplaats
aan de Jeltingalaan, om tijdens deze lichtjesavond hun geliefden te herdenken. Deze avond was vol van warmte, licht en emotie. Wij willen
iedereen bedanken, zonder hulp was deze bijzondere lichtjesavond niet
mogelijk geweest. Hartelijk dank.
Anneke Piersma en Ieteke de Vries

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

De ingang en het winkeltje van de Kruidhof zijn gesloopt, er komt straks een nieuw bezoekerscetrum tussen het IJstijdenmuseum en It Koartling (aanvang nieuwbouw waarschijnlijk in maart). (foto: Hielke Boorsma)

De volgende De Binnenste Buiten Post wordt
verspreid in de week van 27 februari 2017.
De krant niet of te laat ontvangen?
Meld het zo snel mogelijk met uw adres bij Piet Pettinga,
tel. 540014/06 12325671, e-mail: p.pettinga8@chello.nl.

