
4 november is de dag...
dat wethouder Klaas Antuma de groengordel-zuidwest openen mag. De gemeentebestuurder en enkele genodigden zullen bij 
deze gelegenheid een begin maken met het inzaaien van de nu nog kale perken. Voor veel wandelaars van Buitenpost staat nu al 
vast dat dit deel van de groenzoom aan de westrand van ons dorp in de toekomst een f raaie toevoeging zal blijken te zijn. Aan-
vang is 11 uur bij het nieuwe bruggetje over de Buitenposter vaart. 
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Van de  redact ie
Aandachtspunten
U zult het waarschijnlijk heel ge-
woon vinden dat deze krant iedere 
maand vol is. Daar heb je een redac-
tie voor, zult u zeggen en daar hebt 
u volkomen gelijk in. Echter, dat vul-
len op opmaken gaat niet vanzelf. 
Daar doet de redactie het nodige 
aan, maar krijgt daarbij gelukkig hulp 
van Buitenposters die geregeld hun 
bijdrage leveren. Diverse organisa-
ties en instellingen doen dat ook 
met het aanreiken van berichten en 
boodschappen. Toch zijn er enkele 
punten die aandacht verdienen en 
waarover in ons dorpsjournaal wel 
eens of wat vaker geschreven zou 
kunnen worden. Wij brengen graag 
een aantal onderwerpen naar voren.
1. Duidelijke route-aanduiding van 

het NS-station naar de Kruidhof 
en van de Kruidhof naar het cen-
trum. Het mooiste lijkt ons dat op 
speelse wijze uit te voeren. Wie 
neemt hiertoe het initiatief?

2. De spoorbrug zou een passende 
naam moeten krijgen. Ligt hier 
een taak voor de gemeente om 
dit bijvoorbeeld via een prijsvraag 
concreet te maken?

3. De onoverzichtelijke verkeerssitu-
atie aan de zuidzijde van de roton-
de bij Lutjepost. De provincie en 
de gemeente zijn bezig met een 
onderzoek? Wanneer horen we 
daar eens iets over onder andere 
in deze krant?

4. Hoe staat het met de Dierenwei-
de annex speelveld? 

5. Bruisend Buitenpost. Bruist er nog 
iets en wat? We horen het graag!

6. Er schijnt ook een Bedrijvencon-
tact-commissie in ons dorp te zijn. 
Is het zaak eens een levensteken 
te geven?

Wij willen de reacties hierop graag 
een plaats in onze dorpskrant geven.

Donderdagavond 19 oktober vond in kunstcentrum Art It Is, een 
eerste bijeenkomst plaats in het kader van de Kulturele Haadstêd 
2018. Een werkgroep gaat zich bezighouden met de vraag hoe ons 
dorp volgend jaar gepast ‘aangekleed’ kan worden voor de happe-
ning. Leeuwarden-Fryslân 2018 wordt een unieke kans om Buiten-
post naar buiten èn binnen toe te manifesteren. Plaatselijk Belang 
Buitenpost wil zich er daarom sterk voor maken dat Buitenpost 
volgend jaar zichtbaar meedoet. 

Tijdens het overleg werden ver-
schillende van de al aangelever-
de ideeën van Buitenposters met 
interesse bekeken. Het bleek dat 
er vaak wordt gezocht naar aan-
sluiting op het geplande ‘Silence 
of the Bees’-project in De Kruidhof 
en de natuur in de directe omge-
ving. Ook dorpsmascotte de Brims kwam verschillende malen naar voren. 
Bio-diversiteit werd ook verschillende keren genoemd. Het lijkt relatief 
eenvoudig om tal van andere kunstzinnige uitingen hieraan te verbinden.

Dat zou bijvoorbeeld kunnen door middel van een tuinenproject. Wat zou 
het een fraai gezicht zijn als voor deze gelegenheid overal in ons dorp de 
tuinen speciaal verfraaid worden. De pas uitgebreide groenzoom aan de 
westkant van ons dorp is ook een plek die uitgebuit kan worden. Met 
een kleine kunstroute bijvoorbeeld? De scholen zouden ook in de plannen 
betrokken kunnen worden net als de verschillende organisaties die op 
cultureel gebied actief zijn. Musical Ester heeft in het afgelopen voorjaar 
bewezen dat er in ons dorp voldoende potentie op muzikaal en uitvoerend 
vlak aanwezig is. Dus... Of de etalages van leegstaande winkels gebruiken 
voor kleine exposities? Een uitvoering in het park? 

Vanaf 1 november wordt een speciale Facebookpagina actief. Hierop kan 
iedere geïnteresseerde zijn ideeën plaatsen of reageren op die van een 
ander. De pagina is te vinden als www.facebook.com/LF2018Buitenpost/ 
of u kunt gewoon zoeken op LF2018Buitenpost Neem eens een kijkje en 
deel uw mening! U kunt ons ook mailen op pbbuitenpost@gmail.com. Op 
woensdag 8 november vindt de volgende bijeenkomst plaats in Art It Is 
aan de Kuipersweg 2 om 19.30 uur. Dan worden de ideeën verder uitge-
werkt. Uw inbreng is van harte welkom! En, er staat nog niets vast, dus 
elk idee en elke tip is welkom! In de tussentijd wordt verbinding gezocht 
met mensen en organisaties die ons kunnen helpen. Wij rekenen erop dat 
ons dorp zich van zijn beste kant wil laten zien! Meer informatie komt er 
in de volgende De Binnenste Buiten Post en op de Facebookpagina’s van 
Binnen Buitenpost en Bruisend Buitenpost.

Aankleding LF2018-Buitenpost 
zoekt meer ideeën en tips!

Sinds de lancering op 27 juli hebben zich ruim 600 gebruikers aan-
gemeld op de Buitenposter app. Daarmee laat het gebruikersaan-
tal nog steeds een gestaag groeiende trend zien. Maar Nederland 
kent momenteel bijna 9,5 miljoen Facebookgebruikers waarvan 
80% dit via telefoon en tablet doen. Dat is circa 45% van de totale 
Nederlandse bevolking. Omgerekend zou dat voor Buitenpost zo’n 
2500 gebruikers zijn. De promotie van de app wordt daarom onver-
minderd voortgezet.

Op de brainstorm-bijeenkomst van 18 oktober zijn een aantal nieuwe idee-
en besproken om útPost nog functioneler te maken. Overigens bleek bij 
dat overleg dat nog steeds veel Buitenposters niet op de hoogte zijn van 
het bestaan en de bijzondere mogelijkheden van de app. Ook sommige 
verenigingen en organisaties uit de directe omgeving hebben er nog niet 
echt weet van. En het is juist belangrijk dat zij wèl meedoen. Ze zullen 
daarom opnieuw benaderd worden met de vraag om hun Facebookpagina 
of website aan útPost te koppelen. 

Winnaar fotowedstrijd

Tijdens de bijeenkomst van 18 oktober werd ook de winnaar van de foto-
wedstrijd ‘Je mooiste plekje van Buitenpost’ uitgekozen. Unaniem werd 
door de jury voor een inzending van Sylvia Jacobi beslist. Zij won daarmee 
een jaar-gezinskaart voor De Kruidhof. Haar natuurfoto werd gemaakt in 
de groenzoom aan de westkant van ons dorp. U kunt deze (uiteraard) via 
de app útPost bekijken, evenals alle andere inzendingen!

Al meer dan 600 gebruikers van 
útPost

Manager Karin Hoogterp van De Kruidhof bood winnares Sylvia Jacobi naast de jaarkaart 
ook een assortiment tuinplantjes aan. (foto: redactie)



Zaterdag 4 november zal er een voedselactie gehou-
den worden in de splinternieuwe Poeisz supermarkt  
aan de Voorstraat te Buitenpost. Dit zal gebeuren on-
der de verantwoordelijkheid van Dorcas. Dorcas komt 
in actie voor de allerarmsten. De inzamelingsdag vindt 
altijd plaats rondom dankdag( woensdag 1 november). 
Dankdag is een dag dat we dankbaar mogen zijn voor 
de goede positie die de meesten van ons hier mogen 
genieten wanneer het gaat om aardse goederen. We 
mogen dan van deze rijkdom uitdelen aan mensen die 
weinig of niks hebben.

Graag wil ik een beetje toelichten wat Dorcas zoal 
doet. Zij komen in actie voor hele bevolkingsgroepen 
die het moeten doen van heel erg weinig. Deze groe-
pen mensen willen we graag helpen op deze manier. 
Doscas stimuleert mensen om daar ter plekke zelf de 
kost te verdienen waar mogelijk. Zo willen we duur-
zaam investeren in de medemens in nood. Dorcas is 
een solide organisatie die werkt vanuit het christelijke 
principe dat je je naaste liefhebt en dat laat zien door 
het geven van geld of goederen. Bij het uitdelen van 
de pakketten in de arme gebieden wordt geen on-
derscheid gemaakt in geloof, ras of huidskleur! In de 

supermarkt hebben we een lijst met goederen die de 
grens over mogen.

Er wordt een aparte hoek voor gemaakt waar al deze 
goederen staan. We vragen het winkelend publiek mee 
te doen aan de actie. Je koopt dan een paar artikelen 
van het lijstje, rekent deze af bij de kassa en geeft het 
aan één van onze medewerkers. Wij verzamelen het in 
dozen en we brengen het naar het Dorcas-depot wat 
zich in Buitenpost bevindt aan de Molenstraat 50 bij de 
familie Terpstra. Deze dozen worden opgehaald door 
de Dorcas-chauffeur die zorgt dat alles op de goede 
plek komt. Er zal ook een collectebus staan wanneer 
u liever geld geeft. Voelt u zich niet verplicht mee te 
doen. Het is vrijwillig maar zeker aan te bevelen. Het is 
goed om te delen wanneer mogelijk.

Wanneer u na het lezen van dit stuk denkt dat deze 
actie ook iets voor u is dan mag u contact opnemen 
met Sipke de Boer, tel. 402842 of een e-mail sturen 
naar: sipkedeboer@hotmail.com.

Namens de organisator,
Sipke de Boer
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Door de storm op 5 oktober raakte de auto van onze dorpsfotograaf beschadigd door een 
omgewaaide boom. (foto: Hielke Boorsma)

Voedselactie Dorcas

De foto

Start cursus EHBO
Bij voldoende deelname start er in Buitenpost op donderdag 23 novem-
ber een basiscursus EHBO. De cursusavonden zijn van 19.30 tot 21.30 
uur. De kosten bedragen € 165,-. Veel ziektekostenverzekeraars vergoe-
den na het behalen van het diploma deze kosten of een gedeelte ervan.

Inlichtingen: Jan van der Bij, tel. 541838/06 43451221
Meer informatie vindt je op:. www.ehbobuitenpost.nl

Programma Sociale Hulpverlening 
van het Rode Kruis 2017-2018
16 november: De heer Erwin de Vos vertelt hoe de wereld achter 112 

eruit ziet.
 Aanvang: 9.30 uur, voor gasten en vrijwilligers.
21 december: Mevrouw Walda vertelt een kerstverhaal. Na de pauze 

toont de heer Welters ons een prachtige PowerPoint.
 Aanvang: 9.30 uur, voor gasten en vrijwilligers.
18 januari: Mevrouw Talsma, wijkagent, vertelt ons over haar werk.
 Aanvang: 9.30 uur, voor gasten en vrijwilligers.
15 februari: Feestmiddag in de Schakel met een optreden De 

VoortVarende Vrouwen met een afwisselend programma 
vol zang en muziek.

 Aanvang: 14.00 uur, kosten € 5,-.
15 maart: Evaluatiemorgen, fysio de Tille geeft ons voorlichting over 

valprefentie.
 Aanvang: 9.30 uur, voor vrijwilligers.
19 april: De heer Giezen komt ons alles vertellen over bijen.
 Aanvang: 9.30 uur, voor gasten en vrijwilligers.
17 mei: Bingomiddag samen met de bewoners van Haersmahiem.
 Aanvang: 15.00 uur-16.30 uur in Haersmahiem, voor gasten 

en vrijwilligers.

De ochtenden worden gehouden in de Schakel. Wilt u een ochtend bezoe-
ken, dan bent u van harte welkom.

MS Collecteweek 20 t/m 25 november
 
Van 20 t/m 25 november organi-
seert het Nationaal MS Fonds de 
landelijke huis-aan-huiscollecte om 
geld in te zamelen voor onderzoek 
naar de ziekte Multiple Sclerose. 
MS is een chronische ziekte van 
het centrale zenuwstelsel. In Ne-
derland hebben meer dan 17.000 
mensen MS, en jaarlijks krijgen 
800 mensen de diagnose. De eer-
ste ziekteverschijnselen openbaren zich meestal tussen het 20e en 40e 
levensjaar en het is de meest invaliderende ziekte onder jonge mensen in 
Nederland. Veelvoorkomende klachten van MS zijn moeheid, oogklachten, 
krachtverlies, coördinatiestoornissen, blaasproblemen en gevoelsstoor-
nissen. Over de ziekte MS is nog veel onbekend. Onderzoekers weten 
nog niet waardoor MS veroorzaakt wordt en hoe het genezen kan worden. 
Met de opbrengst van de collecte investeert het Nationaal MS Fonds in 
innovatieve onderzoeken om MS te genezen.
 
Help MS-patiënten 
Geef aan de collectant van het Nationaal MS Fonds. Iedere donatie - groot 
of klein - is welkom! De collectant van het Nationaal MS Fonds is te her-
kennen aan de collectebus met het oranje vlinderlogo.

Collectant gemist? 
Ga naar: www.mscollecte.nl en doneer online om alsnog een donatie over 
te maken op giro 5057 (NL 92 INGB 0000005057) of sms STOPMS naar 
4333 en doneer eenmalig € 2,00. Samen staan we sterker tegen MS!

Aanmelden als collectant kan ook nog steeds! 
Meld je aan via: www.mscollecte.nl of bel met het Nationaal MS Fonds, 
tel. 010-5919839.

Muziek van Gregoriaans 
tot heden
Op zondagmiddag 19 november om 15.00 uur 
zal, Klaas van der Werf uit Buitenpost vertellen over 
de ontwikkeling van muziek door de eeuwen heen. 
De lezing is getiteld Van Gregoriaans tot heden! Op 
verschillende instrumenten zullen verschillende stijlen 
uit de muziekgeschiedenis worden belicht. Zo zullen 
o.a. op de Keltische Harp, oud middeleeuwse volkslie-
deren worden gespeeld als het oud-Engelse volkslied 
Greensleeves en een Pavane. Ook zal aan de herkomst 
van oude kerkliederen aandacht geschonken worden. 
Tevens zal het Largo uit het harpconcert van de Itali-
aanse componist Antonio Vivaldi ten gehore worden 
gebracht en nog enkele andere werken. Klaas van der 
Werf studeerde muziek en theologie in Groningen en 
was werkzaam als dirigent van verschillende koren. 
Hij bespeelt verschillende middeleeuwse instrumen-
ten als harp en serpent. Thans is hij docent oude talen 
en predikant van de Doopsgezinde Gemeente Roden. 
Een ieder is van harte welkom op deze mix van educa-
tie en muziek.

Stilte en ontmoeten: 
doe je mee?
Verlang je er soms ook naar? Je even terugtrekken uit 
de drukke wereld en niets hoeven? Wat wij merken is 
dat het vaak bij dit verlangen blijft en het ons niet altijd 
lukt om hier vorm aan te geven. Daarom trekken wij 
ons samen één keer in de maand terug. In een groepje 
en toch ook op onszelf. In een warm houten kerkje, 
waarin we de traditie van bezinning en bezieling erva-
ren. Wil je meedoen? Je bent van harte welkom op 
(voor deze keer ivm Allerzielen) vrijdagavond 3 no-
vember. 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 stilte meditatie. Na de meditatie, om ongeveer 
20.45 uur, kun je de anderen ontmoeten. Voor thee 
wordt gezorgd. Ga je liever je eigen weg, dan verlaat je 
het kerkje in stilte. Er zijn verder geen verplichtingen. 
Kom je zo maar een keer of wil je elke keer komen, je 
bent daar helemaal vrij in. Wel vragen we een kleine 
bijdrage voor de gemaakte kosten. Er staat een schaal 
waar je die in kwijt kunt.Wees welkom!

Op vrijdag 17 november vindt voor de eerste keer 
een Grand Café plaats in de Schakel, Voorstraat 15 in 
Buitenpost. Gast is deze avond Atsje Lettinga, regis-
seur/zangeres/dirigent/haptonoom van de Muzykpleats 
in Buitenpost. Zij wordt geïnterviewd door Gert van 
Helden en treedt daarnaast een aantal keren op met 
haar band Sa kin’t ek. De zaal is open vanaf 20.00 uur, 
het programma begint om 20.30 uur. Entree is gratis; 
consumpties zijn voor eigen rekening.

Verrassend en verdiepend
Het Grand Café is gebaseerd op het tv-programma 
Collegetour. De gast wordt geïnterviewd waarbij het 
de bedoeling is dat er een verrassend en verdiepend 
gesprek ontstaat, dat uitnodigt tot reageren. Mensen 
in de zaal kunnen ook zelf vragen stellen. Tussendoor 
is er ruimte om met elkaar te praten en te genieten 
van livemuziek.

Musical Ester
Het is niet zonder reden dat Atsje Lettinga is gevraagd als 
gast voor dit eerste Grand Café. Lettinga is in ons dorp 
vooral bekend vanwege haar verdiensten als regisseur 
van de musical Ester die begin dit jaar zeven keer werd 
uitgevoerd voor uitverkochte zalen. Daarnaast is Lettinga 
bekend als dirigent van diverse koren zoals het ZZP-koor 

en als regisseur van verschillende Iepen Loftspullen.

Bûtenposter gasten
Het Grand Café wordt deze winter een aantal keren 
georganiseerd met telkens een andere bekende of 
minder bekende Bûtenposter gast die geïnterviewd 
wordt. Het Café is een initiatief van de Protestantse 
Kerk Buitenpost, maar is met name bedoeld voor de 
mienskip fan Bûtenpost, waarbij men in een ontspan-
nen sfeer andere mensen kan ontmoeten onder het 
genot van een drankje en een hapje.

Regisseur Atsje Lettinga te gast tijdens eerste Grand 
Café Buitenpost

Atsje Lettinga. (foto: internet)

Op vrijdag 10 november is er weer de jaarlijkse bazaar, 
rommelmarkt en boekenmarkt van de Doopsgezinde 
Gemeente Buitenpost. Over de rommel- en boeken-
markt hoeven we niet zo veel te vertellen, er is voor 
elk wat wils en een groot aanbod. ’s Avonds van 19.00 
tot 21.00 uur kunt u een bigshopper vol uitzoeken voor 
€ 2.50 en om 20.00 uur is er een verkoping bij opbod 
van wat meer bijzondere zaken. In de boetiek zijn 
bloemstukjes en leuke (december)cadeautjes te koop. 
Er zijn weer eigen gebreide sokken en er is eigen ge-

maakte jam. Diverse raadspelletjes, een prijzenboom, 
grabbelton, een verloting met prachtige prijzen en na-
tuurlijk het draaiend rad. Een deel van de kerk is inge-
ruimd voor de theeschenkerij. Men kan hier gezellig 
zitten en genieten van koffie of thee met zelfgemaakt 
gebak. Voor jong en oud is er wat te beleven. U bent 
van harte welkom!

Vrijdag 10 november 2017 van 14.00-17.30 en van 
19.00-21.00 uur. Julianalaan 12a Buitenpost.

Bazaar, rommel- en boekenmarkt in Doopsgezinde Kerk



Unieke voorstelling 
‘Vrouwen van de zee’ in Buitenpost
Sopraan Tetsje van der Kooi, verteller Frank Belt en harpiste Janneke van 
der Lugt komen zondag 29 oktober naar de Doopsgezinde kerk in Bui-
tenpost. Zij spelen dan ‘Vrouwen van de zee’. Sopraan Tetsje van der Kooi 
laat de zee leven in Friese volksliederen van onder meer Folkertsma, Slof-
stra en Halbertsma. Verder staan liederen van Fauré, Brahms en Poulenc 
en een aria van Dvořák op het programma. Frank Belt vertelt onder meer 
zijn versie van de Wandasage, Janneke van der Lugt omlijst het geheel 
met harpspel. Nu al kaarten reserveren? Dat kan via: info@stichtinghet-
behoudenhuis.nl. De voorstelling begint op zondag 29 oktober om 15.00 
uur in de Doopsgezinde kerk in Buitenpost. De entree bedraagt € 12,50 
(inclusief een kopje koffie/thee met cake).

Jongerein Fryske Krite spilet 
Droomoord

Op sneontejûn 27 jannewaris 2018 spylje Jellie, Dette, Nienke, Dag-
mar, Anouk, Johan, Myrka, Renze en Laura harren eigen selfbetochte stik. 
Under de wurktitel Droomoord binne hja dwaande mei it meitsjen fan in 
foarstelling oer dreamen. Yn de wurktitel sjogge wy ‘droom’ en ‘moord’... 
hiel nijsgjirrich. Al ymprovisearjend komt de foarstelling ta stân, dit ûnder 
lieding fan harren regisseur Andre Beeksma.

Sandy Brechin & Friends
Schotse avond in The Point
In 2010 organiseerde 
Joanna Scott Doug-
las samen met Sandy 
Brechin voor de eer-
ste keer de ‘Sandy 
Brechin and Friends’ 
mini-tour in en rond 
het Duitse Bremen. 
Sandy Brechin is niet 
alleen één van de 
beste accordeonspe-
lers van Schotland, 
ook zijn humor op en 
rond het podium is 
ongekend. De Schot-
se zangeres Joanna 
Scott Douglas is ge-
boren in Edinburgh 
en woont nu in Noord-Duitsland, vlakbij Bremen. De optredens rond Bre-
men groeien enorm aan populariteit en ook Nederland wordt voor de eer-
ste keer opgenomen in de tour, aan Buitenpost de eer. De meetoerende 
muzikanten zijn allemaal vrienden en spelen al jaren met Sandy. Het publiek 
in The Point kan een avond verwachten met eerste klas entertainment met 
Schotse muziek van de bovenste plank. Uiteraard zal een gastoptreden 
van onze ‘Schotse Buitenposter’ Wim Cnossen bijdragen aan de algehele 
feestvreugde. De vrienden van Sandy zijn Julia Dignan, Ian Kinnear, Joanna 
Scott Douglas, Jan Jedding, Andrew Mill, William Oke en Ross Anderson.

Zaterdagavond 11 november 2017
Aanvang: 20.30 uur / The Point
Voorverkoop en aan de zaal: € 12,00
Info: 0511 541444 / www.maskelynbuitenpost.nl
Voorverkoopadres: Dropshop Liquorice Kerkstraat Buitenpost

Chansonnier Edouard verzorgt
namiddag met Franse chanssons
De Franse chansonnier Edouard werd geboren in de Bourgogne. In 2001 
is hij naar Nederland gekomen waar hij zijn muzikale loopbaan begon in 
de band The Vondels. Al snel realiseerde Edouard zich dat zijn passie 
elders lag; chansonnier en songwriter. Hij volgde zijn hart en ging het 
muzikale avontuur aan. Intussen heeft hij een uitgebreid repertoire opge-
bouwd, ook met eigen werk. De hoofmoot van zijn programma bestaat 
uit de chansons van de grote namen Jacques Brel, Edith Piaff en Charles 
Aznavour. Ook ‘uitstapjes’ naar het werk van Leonard Cohen en Ramses 
Shaffy worden,met veel gevoel voor het origineel uitgevoerd. Hij is uitste-
kend in staat zijn publiek in vervoering te brengen en mee te slepen in een 
heerlijke melancholie. Daarvoor is een sublieme vertolking nodig van de 
allergrootsten in dit genre, én dat kan hij.

Zondagmiddag 26 november 2017
Aanvang: 15.30 oere / Interieurcafe Pilat & Pilat Twijzel
Voorverkoop: € 9,00 / Aan de zaal: € 10,00
Info: 0511 541444 / www.maskelynbuitenpost.nl
Voorverkoopadres: dropshop Liquorice Kerkstraat Buitenpost

Agenda:
Zondagmiddag 17 december 2017:
Kerstconcert Soliste Fardou van der Woude samen met het Westerlau-
wers Mannenkoor in de Kruiskerk aan de Voorstraat in Buitenpost.
Zondagmiddag 14 januari 2018:
Kroegconcert Bakker en Niehaus in café The Point.

PBB Van de bestuurstafel...

oktober 2017
Deze vergadering hebben we tijd uitgetrokken voor een inhoudelijk gesprek 
over de toekomst van de zorg in Buitenpost. Misschien weet u het nog? Als 
bestuur van PBB hebben we de afgelopen jaren veel tijd besteed aan dit on-
derwerp. In 2014 was er een zeer goed bezochte ledenvergadering over de 
dreigende sluiting van Haersmahiem. Daarna is er een project gestart met 
als titel Hoe word ik 100 in Buitenpost?. De deelname aan dit project was 
groot en intensief, maar heeft tot onze spijt geen concrete resultaten opgele-
verd. De slotavond met presentaties over wat er gebeurt in Buitenpost, was 
wel inspirerend. De volgende ledenvergadering, mede naar aanleiding van 
de nog steeds dreigende sluiting van Haersmahiem, was besteed aan lande-
lijke voorbeelden van zorgcoöperaties. Ook hebben we gesprekken gevoerd 
met initiatiefnemers voor kleinschalige huisvesting van dementerenden. Een 
oproep hier in deze krant voor kwartiermakers om een zorgcoöperatie vorm 
te geven leidde tot de Wijlijn, die allerlei initiatieven heeft ontplooid waar-
onder de app Útpost. Door een andere groep is een gedegen onderzoek 
gedaan naar wat er is in Buitenpost en of er behoefte is aan een zorgcoöpe-
ratie. De conclusie is dat er nog geen aanleiding is om tot oprichting over te 
gaan, maar dat we de vinger aan de pols zouden houden. Naar aanleiding 
van ons gesprek met B&W in september hebben we wethouder Antuma 
gevraagd om ons op de hoogte te stellen van wat er momenteel speelt in 
de zorg voor ouderen. De kwartiermakers hebben wij daarvoor ook uitgeno-
digd. Zoals u waarschijnlijk al in de regionale pers heeft gelezen is de sluiting 
van Haersmahiem voorlopig van de baan. Het huurcontract met Woonzorg 
Nederland is met vijf jaar verlengd. Er is ook een onderzoek geweest naar 
de woonbehoefte van ouderen en begeleid wonen. Hieruit is naar voren 
gekomen dat de oplossing gezocht moet worden in bestaande bouw. De 
dorpenteams zijn onder meer gericht op het constateren van lacunes in de 
zorg. Ook Kearn is bezig met het inventariseren van vragen op dit terrein. 
Afgelopen weken zijn er twee dorpsgesprekken geweest, die leiden tot een 
‘dorpsfoto’. Als de resultaten hiervan bekend worden, zullen we dit bespre-
ken en daarbij de kwartiermakers opnieuw uitnodigen. We bedanken de vier 
heren voor het goede gesprek. Daarna zijn er nog enkjele punten besproken:
- We ontvingen een projectvoorstel “Tuinen verbinden” om de biodiversiteit te 

verhogen. Wij staan als bestuur van PBB hier zeker sympathiek tegenover.
- Er is een werkgroep gevormd die nagaat hoe we de entrées van Bui-

tenpost kunnen versieren. Op onze oproep in de vorighe Bibupost zijn 
meerdere reactie gekomen, die besproken zijn.

- De dierenweide komt misschien bij Haersmahiem. Het lijkt ons een pri-
ma locatie, want jong en oud zouden hiervan kunnen genieten. De ge-
sprekken hierover zijn inmiddels aan de gang. 

Als u mensen weet die aan het bestuur van PBB willen deelnemen om de 
leefbaarheid in ons dorp te bevorderen dan horen we dat graag!

Namens het bestuur van Plaatselijk Belang Buitenpost
Marianne Rigter, bestuurslid
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> Door een ‘rekenfoutje’ moet de gemeente 
Achtkarspelen ruim 1 miljoen euro extra beta-
len voor de grond waarop de Sinnegreide 
gevestigd gaat worden. Wethouder Antuma 
maakte de blunder tijdens de gemeenteraads-
vergadering van 19 oktober bekend. Antuma 
noemt het “een heel vervelend ding”. De 
Sinnegreide komt op een weiland naast 
bedrijventerrein De Swadde. Daar ligt een 
stuk land van 17 hectare, waarvan 12 hectare 
beschikbaar is voor de Sinnegreide. De ove-
rige 5 hectare blijft beschikbaar voor andere 
ontwikkelmogelijkheden.
> De gemeente Achtkarspelen moet onder-
zoeken of het mogelijk is om openbare wifi-
netwerken aan te leggen met geld van de 
Europese Unie. Dat vindt de gemeenteraads-
fractie van de FNP Achtkarspelen in Buiten-
post. De EU maakte vorige maand bekend 
totaal 120 miljoen euro beschikbaar te stellen 
voor gratis wifi. Volgens de Europese Com-
missie mag het voor een open lijn met de rest 
van de wereld niet uitmaken waar je woont of 
hoeveel je verdient.
> Het college van B. en W. in Achtkarspelen 
onderzoekt de mogelijkheid van een eigen 
app. Hiermee wil de gemeente inwoners op 
de hoogte houden van onder meer wegwerk-
zaamheden en bouwaanvragen. Eventueel 
kan de app geïntegreerd worden met de 
afvalapp van Omrin, die aangeeft welke con-
tainers wanneer aan de straat moet. Of de 
Achtkarspelen-app er komt is nog de vraag. In 
de loop van 2018 verwacht het college meer 
duidelijkheid. Sinds 2015 is de gemeente ook 
bereikbaar via Whatsapp.
> Op donderdag 19 oktober was zwembad De 
Kûpe weer onderwerp van de raadsvergade-
ring van de gemeente Achtkarspelen. De raad 
stemde in met de plannen van het college om 
voor een bad van 25 bij 16 meter te kiezen, een 
bad dat geschilkt is voor recreatie, breedtesport, 
zwemles en regionale wedstrijden. Het lijkt er 
dus op dat Buitenpost een volledig energieneu-
traal zwembad krijgt waar alle huidige gebruikers 
hun activiteiten voort kunnen zetten.

Al gelezen?
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Lichtje ontsteken met Allerzielen
Op donderdag 2 november is het Allerzielen. De laatste jaren is er in 
onze  Doopsgezinde kerk gelegenheid om daar aandacht aan te besteden.
Allerzielen is een katholiek gebruik. De katholieken gaan op die dag naar 
het graf van de overledene en als ze willen naar de kerk om een kaarsje 
(waxinelichtje) aan te steken. Wilt u een kaarsje voor uw geliefde aanste-
ken, dan bent u van harte welkom in ons houten kerkje aan de Julianalaan 
12 A in Buitenpost van 19.00 uur tot 20.30 uur. 

Sandy Brechin en Joanna Scott Douglas. (eigen foto)

De jongerein alhiel út de skroeven. (eigen foto)

Fryske Krite spilet 
Wat in gekke man... en syn frou dan?
Op de sneonen 25 novimber en 2 desimber fine de earste foarstellingen 
plak fan it kommend winterskoft. Under lieding fan Henk Roskammer spylje 
Andries Hovinga, Klaas Jansma, Dictus Benedictus, Wiesje Kloosterman, Ria 
Krist en Anneke Nieuwenhuis de foarstelling Wat in gekke man... en syn 
frou dan? Dit is in blijspul fan de ferneamde Ingelske toanielskriuwer Alan 
Ayckbourn yn in Fryske oersetting fan Baukje Stavinga. It stik spilet him ôf op 
trije Krystjûnen. Ferline jier, dit jier en takom’ jier en wol yn trije ferskillende 
keukens, Dit by de trije echtpearen thús, elk jier by in oar. Kostlike dialogen, 
misferstannen en teloarstellingen. Mislearre yn it libben en karikatueren fan 
harren sels wurden, trochdat elkenien mei eachkleppen op rint. Foar de bûte-
wrâld liket alles perfekt, mar as de maskers ôffalle sjogge wy de echte wrâld. 
Hjirtroch heart nimmen mear wat der sein wurdt. It is in wrange komeedzje, 
mar wol in bysûndere. Fermaaklik en skerp skreaun mei doldryste situaasjes. 
Der wurdt in spegel foar hâlden en neat is fansels wat it liket.



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

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

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

bij The Readshop (Nijenstein 7) vóór vrijdag 17 november.

Oplossing prijspuzzel augustus 2017.
De puzzel in het augustusnummer heeft 23 correcte 

inzendingen opgeleverd! De oplossing luidde: barbecuen. 
De winnaar is: J.D. Eisinga, Nijenstein 11b.

Pri jspuzzel
door Gryteke van IJsseldijk

bladeren

griezelen

horrorclown

pompoenen

wintertijd

champignons

herfst

kalebassen

vakantie

workshops

clown

herfstkrans

oktober

verkoudheid

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 gezelligheid komt je tegemoet als je de 
deur bij de Binnenmarkt Buitenpost aan de 
Kerkstraat 19 open doet. Sinds 1 mei zwaaien 
Jaco en Janet van der Meer met hun zonen 
Nico en Mark in het Canadian Coffee House 
de scepter. 

Met het vrolijke en vriendelijke personeel hebben 
ze een goede sfeer geschapen voor bijvoorbeeld 
het nuttigen van een kopje koffie met een vers en 
zelf gebakken koek, een door Nico gemaakt stuk 
taart of tussen de middag een lunch. Er is altijd wel 
iets wat een ander niet verkoopt, omdat vrijwel al-
les zelf wordt bereid en het brood ook zelf wordt 
gebakken. 
Eén van de specialiteiten is een High Tea, waarin 
Janet zich helemaal uitleeft en de gasten in de wat-
ten legt met een achtgangen menu (dit is ook weer 
een niet standaard gebeuren). Alle hapjes zijn spe-
ciaal en verder nergens in de regio te verkrijgen. 
Voor bedrijven kunnen lunches worden besteld, 
een barbecue wordt geheel verzorgd en verse sa-
lades worden indien gewenst, thuis bezorgd. Op 
vrijdag is er sinds kort een aanschuifmaaltijd op te 
halen of ter plaatse te nuttigen (voor 12 uur bestel-
len!) en de stamppottijd komt er weer aan, u vraagt en zij draaien! Een verjaardagsfeestje 
wordt een stuk gemakkelijker, want De Binnenmarkt kan de gehele catering verzorgen en 
alles is ‘oars as oars’. Over de bijzondere hapjes zal lang worden nagepraat. 
Bent u ook nieuwsgierig geworden naar deze tevens biologische laagdrempelige winkel met 
een breed assortiment? Loop gerust eens binnen, de familie van der Meer en personeel staat ‘s 
ochtends vanaf 7 uur voor u klaar.

Bedr i jv igheid
door Piet Pettinga

Canadian Coffee House De Binnenmarkt

Nico, Mark, Janet en Jaco van der Meer. (foto: 
redactie)
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Buitenposters
door Nelleke Kemps-Stam

Anders kijken biedt meer perspectief
Baukje Veenstra helpt kinderen op de goede weg

Alles wat de anderen kunnen, 
kan ik ook. Maar ik ben traag. 
‘t Lijkt wel of ze ‘t me niet te gunnen 
als ik ook een keer wat vraag. 
‘k Hoor gelach achter mijn rug. 
De klok gaat mij te vlug.

Ja. Te vlug. En als ik meedoe 
aan een leuke rekenles, 
Nou, dan ben ik aan som twee toe 
en de rest is aan som zes. 
En dan gaat ineens de bel. 
De klok gaat me te snel.

(Willem Wilmink)

Meeleven
Baukje was als kind al begaan met 
kinderen die niet mee konden ko-
men in de klas. “Door de mees-
ter werd ik ingeschakeld om een 
meisje met een verstandelijke 
beperking te helpen”. Sommige 
moeilijk lerende kinderen zaten de 
hele ochtend in de gang. Dat vond 
ik heel erg. Je moet je maar eens 
voorstellen, dat je niet bij een groep 
hoort. Dat wil toch niemand! Het 
werk van onderwijsconsulente is 
haar dan ook op het lijf geschreven.
Baukje werd niet van de ene op 
de andere dag consulent bij het 
Steunpunt Onderwijs Noord. Via 
de SPH en Pabo stond ze acht jaar 
voor de klas. Ze volgde opleidin-
gen als Master Special Educatio-
nal Needs, Ambulant Begeleider 
en Video Interactie Begeleiding en 
werkte van 2008 tot 2014 als am-
bulant begeleider vanuit ZML de 
Wingerd in Damwoude. De Win-
gerd is een school voor zeer moei-
lijk lerende kinderen. Ze heeft ze 
dus veel ervaring opgedaan. “Maar 
je kijkt altijd samen”, zegt Baukje 
bescheiden, “wij doen het samen 
met school, de leerkrachten, intern 
begeleiders en de ouders. Het is 
niet zo dat wij alwetend zijn, maar 
iemand van buitenaf heeft vaak 
een andere kijk op de ondersteu-
ningsvraag van de leerling. Anders 
kijken biedt soms nieuwe perspec-
tieven. Het uitgangspunt daarbij is 
altijd dat de ondersteuningsvraag 
van de leerling zelf centraal staat. 
Mijn ervaring is dat scholen dat 
heel fijn vinden. Zo hoop je dat kin-
deren, waar het niet makkelijk mee 
gaat, ook de kans krijgen om zich 
optimaal te ontwikkelen. 

Met de invoering van het passend 
onderwijs werden de rugzakjes 
(leerling gebonden financiering) 
afgeschaft en de ambulante bege-
leiders wegbezuinigd. “De ouders 
kregen geen geld meer om hulp in 
te roepen”, zegt Baukje. “Omdat 
het jammer zou zijn dat al onze ex-
pertise verloren zou gaan, hebben 
wij via de stichting speciaal onder-
wijs Fryslân een doorstart gemaakt 
met het Steunpunt. We werken 
samen met Effectief Onderwijs en 
het Noordelijk Onderwijsgilde.
Steunpunt Onderwijs Noord richt 
zich speciaal op leerlingen met een 
specifieke ondersteuningsvraag. 
Dit kan kortdurende intensieve 
begeleiding zijn maar als het nodig 
is ook voor de langere termijn. In 
overleg met de leerkrachten en 
de interne begeleider van zowel 
het primair- als voortgezet onder-
wijs, kijken wij wat het kind nodig 
heeft om toch optimaal aan het 
onderwijs te kunnen deelnemen. 
Wij zijn de spil binnen het speciaal 
onderwijs wat deze groep kinderen 
betreft. En sinds de ambulante be-
geleiders uit het speciaal onderwijs 
zijn wegbezuinigd, krijgen we ook 
steeds meer vragen over kinderen 
met gedragsproblemen.

Kind staat voorop
Baukje is voornamelijk binnen het 
speciaal basis onderwijs (SBO) en 
het praktijk onderwijs (Pro) te vin-
den. Ze is blij dat scholen perspec-

tief bieden aan leerlingen met een 
speciale ondersteuningsbehoefte. 
“Als je op de basisschool zit en 
het lukt je niet om mee te komen 

met de rest van de klas en je hebt 
meer ondersteuning nodig, dan kun 
je soms een verwijzing krijgen voor 
het speciaal onderwijs. Het speciaal 
basisonderwijs biedt onderwijs aan 
leerlingen die zich op het regulier 
onderwijs niet optimaal ontwikke-
len. Het betreft hier lichtere proble-
matiek dan de problematiek waar 
leerlingen op het speciaal onder-
wijs mee te maken hebben. Leer-
lingen worden minder geprikkeld 
door kleinere klassen en een rusti-
ger klaslokaal. Leerlingen die naar 
het speciaal basisonderwijs gaan 
krijgen extra ondersteuning om de 
onderwijsdoelen te bereiken.
In het speciaal basisonderwijs gel-
den dezelfde kerndoelen als in het 
regulier onderwijs. Kerndoelen be-
palen het onderwijsaanbod en het 
niveau van de kennis en vaardig-
heden die leerlingen moeten op-
doen. Het speciaal basisonderwijs 

is erop gericht dat zoveel mogelijk 
leerlingen na groep 8 doorstromen 
naar regulier voortgezet onderwijs. 
Soms lukt dit niet. Dan kan een 

leerling doorstromen naar het prak-
tijkonderwijs.”
Momenteel volgt Baukje een op-
leiding Leesspecialist voor het 
primair- en speciaal onderwijs. 
“In ons werk moet je heel breed 
georiënteerd zijn”, verduidelijkt 
ze. “Maar dat is ook je valkuil. Je 
krijgt heel diverse vragen vanuit 
het werkveld. Uiteindelijk ligt mijn 
expertise voor een groot deel bij de 
zeer moeilijk lerende leerling. Het 
is elke keer weer een uitdaging om 
een kind op weg te helpen. Als je 
het daarna ziet opbloeien, maakt 
me dat gelukkig. Het is net als met 
het verleggen van een steen in 
de rivier: het water gaat er anders 
stromen.”
Het reguliere onderwijs krijgt sinds 
de invoering van het passend on-
derwijs ook te maken met kinde-
ren met autisme. “Er is zoveel on-
begrip ten aanzien van autisme”, 
zegt Baukje. “Op ZML de Win-
gerd in Damwoude heeft Colette 
de Bruin een lezing gegeven over 
hoe je daar mee om moet gaan. Ik 
zeg ook vaak tegen de collega’s op 
basisscholen: “Pak het boek Geef 
me de vijf van Colette de Bruin er-
bij. Colette is heel duidelijk als het 
om autisme gaat.”

Kinderen zijn de toekomst
Tijdens de lerarenstaking van 5 
oktober jl. hield een leraar een 
spandoek omhoog met de tekst: 
‘Passend leren? Daar hoort een 
passend salaris bij’. Baukje kan 
daar wel begrip voor opbrengen. 
“Het is niet voor niks dat wij er 
graag geld bij willen hebben voor 
meer handen in de klas. Het idee 
van ‘inclusief onderwijs’ waarbij 
kinderen niet langer naar het spe-

ciaal onderwijs gaan, maar naar 
een school in de buurt, vind ik heel 
mooi. In Denemarken en Zweden 
gaan alle kinderen naar dezelfde 
school. Het onderwijs is daar zo 
goed geregeld omdat er veel geld 
voor is. Maar bij ons is er alleen 
maar bezuinigd. En dat vind ik 
triest, want onze kinderen zijn wel 
onze toekomst. Dan zou je toch 
voor de hoogste kwaliteit moeten 
gaan. Net als mensen uit de zorg, 
zeggen mensen uit het onderwijs 
niet gauw dat ze de deuren sluiten. 
Want je werkt met mensen. Als ze 
staken zit het ze ook wel tot hier”, 
zegt Baukje terwijl ze naar haar kin 
gebaart. “Er moet gewoon geld bij, 
want er wordt heel wat van de le-
raren gevraagd. En je kunt niet zon-
der de ouders. Wil een kind zich 
optimaal kunnen ontwikkelen, dan 
heb je de ouders en het kind daar 
ook bij nodig.”

Mienskip
Niet alleen beroepsmatig maakt 
Baukje zich sterk voor de overtui-
ging dat we niemand uit mogen 
sluiten. “Ook in Buitenpost horen 
we er allemaal bij”, zegt Baukje die 
in het bestuur van It Koartling zit. 
“Ook de mensen van Tjaskerhiem. 
Vorig jaar zijn we begonnen met 
hun een kookcursus aan te bieden. 
Dit jaar willen we weer een cursus 
aanbieden. Zo kunnen ze in een 
groep nieuwe contacten leggen. 
It Koarling legt zo een mooie ver-
binding tussen het individu en de 
gemeenschap. Dat hebben wij al-
lemaal nodig. Alleen is maar alleen. 
Samen kom je veel meer tot ont-
wikkeling.”

Sinds 1 augustus 2014 zijn de scholen zelf verantwoordelijk 
om kinderen met leerproblemen een passende plek binnen het 
onderwijs te bieden. Soms lukt dat niet en wordt een kind met 
een beperking naar het speciaal onderwijs verwezen. Daar krijgen 
kinderen in kleinere groepen meer tijd om een einddoel te bereiken. 
Als consulent van steunpunt onderwijs noord ondersteund Baukje 
Veenstra daarbij.

Baukje aan het werk met leerlingen (foto: J.J. Bouwmanschool)

door Dave

Lerarenstaking die voor zich spreekt. (foto: R. Engelaar)

(advertentie)



VAN DER VEEN
Voorstraat 5 9285 NM Buitenpost
Tel. 0511 541545 Fax 0511 541524
winkel@enormvanderveen.nl
www.enormvanderveen.nl



Het was onstuimig weer op 
7 oktober jongstleden. Toch 
slaagde gedeputeerde Johan-
nes Kramer er in om samen 
met de genodigden de start 
van de herinrichting plaats te 
laten vinden. Hij deed dat door 
een kudde met schapen over de 
startlijn te laten gaan.

Het Miedengebied ten zuidwesten 
van Buitenpost is een bijzonder na-
tuurgebied. Het staat bekend om 
het kwelwater. Weidevogels en bij-
zondere planten voelen zich thuis 
in deze graslanden. Als er geen 
maatregelen worden genomen, zal 
het natuurrijke gebied verdrogen. 
Belangrijke planten en vogelsoor-
ten verdwijnen dan.
Doelstelling is het gebied meer te 
laten profiteren van het kwelwater dat uit de diepe 
ondergrond omhoog komt. Door het grondwaterpeil 
maximaal een halve meter te verhogen en door ver-
schillende landschappelijke aanpassingen wordt de 
natuurwaarde verder verhoogd. De recreatieve waar-
de wordt versterkt door het aanleggen van een nieuw 
fietspad en het sluitend maken van de wandelpaden. 
Als het project gereed is zal de boerderij die vroeger in 
bezit was van De Winter opnieuw worden verpacht. De 
nieuwe boer zal moet met zijn bedrijfsvoering bijdragen 

aan de versterking van het natuurgebied. Dat betekent 
onder meer dat er biologisch moet worden geboerd en 
dat hij zich moet aanpassen aan de nieuwe omstandig-
heden, waaronder de hogere grondwaterpeilen.
Voor het project is anderhalf jaar uitgetrokken. De kos-
ten bedragen ongeveer een miljoen euro. Het grootste 
deel hiervan wordt opgebracht door provincie Fryslân. 
Ook de gemeente Achtkarspelen en Staatsbosbeheer 
dragen bij in de kosten. De bijdrage van de gemeente 
is bestemd voor het nieuwe fietspad.
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Herinrichting Twizeler Mieden gestart

Programma seizoen 2017-2018
Lezing: De rode dominee A.S. Talma door de heer Lammert de Hoop
Dinsdag 14 november 2017, 19.45 uur
Locatie: Bibliotheek, B.J. Schurerweg 14, Surhuisterveen

Lezing: Historie van de zuivelindustrie door de heren Henk Dijkstra en     
            Jan Vreeling
Dinsdag 9 januari 2018, 19.45 uur
Locatie: De Schakel, Voorstraat 15, Buitenpost

Cursus: Stamboomonderzoek
Dinsdag 6 maart 2018, 19.45 uur
Locatie: Bibliotheek, Kerkstraat 51 Buitenpost

Lezing: Historie van de cichorei door de heer Oege Jan Leegstra
Dinsdag 13 maart 2018, 19.45 uur
Locatie: De Schakel, Voorstraat 15, Buitenpost

Historische en genealogische markt
Vrijdag 6 april 2018, 13.30 – 20.00 uur
Locatie: Bibliotheek, B.J. Schurerweg 14, Surhuisterveen

Voor meer informatie zie: www.oudachtkarspelen.nl of www.facebook.
com/oudachtkarspelen 

Bij de vijvers rond Herbranda State wordt nieuwe walbeschoeiing aangebracht. (foto: 
Hielke Boorsma)

De foto

EHBO basiscursus in Buitenpost
In november start de EHBO vereniging Buitenpost-Gerkesklooster met 
een nieuwe EHBO basiscursus voor beginners. Cursisten leren in 10 tot 
12 lessen over hulpverlening bij verschillende soorten letsel en ziektes bij 
kinderen en volwassenen. Ook leren ze meer over reanimeren met de 
AED. De cursus wordt afgerond met een examen voor het basisdiploma 
EHBO. De lessen zijn op donderdagavonden in Buitenpost. Er zijn nog 
enkele plaatsen beschikbaar. Neem voor meer informatie en aanmelding 
contact op met het secretariaat via e-mail: ehbobuitenpost@hotmail.com 
of tel. 541838. U kunt ook kijken op de website: www.ehbobuitenpost.nl.

Vereniging dankbaar voor donaties 
AED
Sinds deze zomer stelt de EHBO Vereniging Buitenpost-Gerkesklooster 
een eigen AED ter beschikking aan de bewoners van Buitenpost. De AED 
hangt in een rode kast onder de carport op adres de Lange Schoor 40 
en is zo 24/7 bereikbaar. De AED is aangemeld bij HartslagNu, het op-
roepsysteem voor burgerhulpverleners die kunnen reanimeren. Om het 
jaarlijks onderhoud van deze AED te kunnen bekostigen, is de vereniging 
afhankelijk van donaties. De vereniging is blij en dankbaar voor de reeds 
ontvangen bijdragen. Om ook in de toekomst de AED inzetbaar te hou-
den, zijn alle donaties welkom. Doneren kan door een bedrag per bank 
over te maken via NL45 RABO 0363 0114 63 t.n.v. EHBO vereniging 
Buitenpost-Gerkesklooster. Een bedrag in een envelop kan ook. Onder 
vermelding van ‘gift voor AED’ kunt u die afgeven bij Jan en Dineke van 
der Bij van het EHBO bestuur op De Lange Schoor 40. Samen houden we 
Buitenpost en omgeving hartveilig!

Met het over de startlijn leiden van de kudde schapen ging het project Herinrichting van 
de Twizeler Mieden van start. (foto: Hielke Boorsma)

Lichtjesavond 2017 
 
Na de vele positieve reacties en grote opkomst van de lichtjesavond van 
vorig jaar, willen wij wederom een lichtjesavond organiseren.Op zondag 
24 december kunnen nabestaanden hun overleden dierbaren herdenken 
op een sfeervol verlichte kerkhof aan de Jeltingalaan in Buitenpost. Ook is 
er een speciale plaats ingericht voor mensen die hun overleden dierbaren 
elders hebben. Zij zijn ook van harte welkom. Lichtjes en rozen zijn aanwe-
zig. Aanvang 17.00. Samen in warmte en licht herdenken Voor meer infor-
matie: Anneke Piersma, apiersma@hotmail.com, tel. 543420 of Ieteke de 
Vries, ieteke59@kpnmail.nl, tel. 544119.

Verbod op verbod
Oppervlakkig gezien verliep het da-
gelijks leven vrij rustig. De distribu-
tie bracht wel gebrek aan bepaalde 
artikelen, maar men paste zich aan, 
evenals aan het verplichte wacht-
lopen voor de luchtbescherming. 
De oorlog was er en dat bracht ver-
plichtingen en beperkingen. Veel 
zaken gingen gewoon door. 

Maar ondertussen begonnen de 
nazi’s hun anti-joodse maatregelen 
uit te voeren. Een na de oorlog op-
gezet schema over 1941 laat ons 
zien hoe geraffineerd de bezetter 
te werk ging. 

In verbod op verbod begon de 
eerste fase van de vervolging. 
Stapsgewijze werden de joden 
uitgesloten uit de Nederlandse ge-
meenschap, om in de tweede fase 
te culmineren in de totale vernieti-
ging. In Buitenpost werd de con-
frontatie hiermee zichtbaar door 
de verbodsborden op die plaatsen, 
die voor hen verboden werden(34). 

Zoo stonden aan de ingang van het 
park twee borden, evenals in beide 
café ’s en eventuele sportinrichtin-
gen. Achtkarspelen had er dertig 
nodig. De reactie bij de bewoners 
was merendeels berustend. Men 
kende destijds ook niet de gevol-
gen en de huiveringwekkende 
lijst die wij nu kennen. Bovendien 
woonden hier geen joden. Maar 

wat slechts een enkeling wist, 
was dat Buitenpost wel degelijk 
een joodse inwoner telde, namelijk 
Daniël Kampijon aan de Dijkhuister-
weg 8. Daniël was geboren op 28 
januari 1894 te Midwolde (Gr.) Zijn 

ouders waren neef en nicht. Vader 
Tjaard was een half jood, moeder 
Hendrikje was een volle jood. Da-
niël was dus een volle jood. Hij 
stond ingeschreven als behorend 
tot de Ned. Hervormde kerk. Op 9 
februari 1939 trouwde hij met Fok-
je Zuidema. Hij kon in de omgang 
bijzonder vriendelijk zijn, maar was 
geen gemakkelijk heer. Hij heeft 

nooit een ster gedragen en om-
dat ook bijna niemand hem kende, 
bewoog hij zich vrijelijk in de ge-
meenschap. Eenmaal dacht hij dat 
het mis ging. Hij werd aangehou-
den door de politie: fietstascontro-
le. Dat viel mee, al vonden ze wel 
een pak vlees, kennelijk afkomstig 
van een clandestiene slachting. Hij 
moest mee in de auto en vertellen 
waar hij dit gekregen had. Daniël 
bracht hen naar de weg tussen 
Gerkesklooster en Doezum. Bij 
een enigszins opvallende boom liet 
hij stoppen. “Hier op deze plaats 
heb ik het vlees gekregen”, zei hij. 
Meer moesten ze hem niet vragen, 
want verder wist hij niets. Een wo-
ning was ook nergens te zien. On-
verrichter zake keerden ze terug. 
Daniël kwam weer vrij, maar miste 
zijn vlees.

Jasper Keizer

Nieuwe 
adverteerder
De Binnenste Buiten Post heeft 
er weer een nieuwe adverteerder 
bij. Conny Huisma van Reflection 
Huidverzorging, gevestigd aan de 
Voorstraat 58, heeft toegezegd 
voor een jaar in ons blad te willen 
adverteren. Wij willen haar daar 
hartelijk voor danken. Binnenkort 
zullen we haar interviewen in onze 
rubriek Bedrijvigheid.

Flitsen uit het dagelijks leven in Buitenpost tijdens de 
Tweede Wereldoorlog -deel 10- 

Amnesty 
International 
komt op voor 
mensenrechten 
over de hele 
wereld
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Bic

Alles was heus niet beter in de 
jaren 60, 70 en 80 van de vorige 
eeuw. Misschien in een aantal 
opzichten wel leuker. Als je er 
over nadenkt, schiet je vast wel 
iets in die geest te binnen. Her-
inneringen en in dit artikel gaat 
het over de geschiedenis van de 
Bic-pen of ballpoint. Wie heeft 
er nooit gedachteloos op een 
Bic-pen gekauwd en ermee ge-
schreven natuurlijk. Daarom ook 
wel bekend als ‘de lekkerste 
pen die er bestaat’. Was eerder 
het beroemde Cristal-model  ja-
rig (met losse dop), in 2016 vier-
de de BIC M10 (met knikknopje) 
zijn 65-jarige jubileum. In 1956 
zag het model het levenslicht 
in de Franse fabriek van Marcel 
Bich. Hij maakte eerst vooral 
vulpennen en vulpotloden voor 
de betere klasse, maar zag een 
grote toekomst in goedkope, 
lekvrije balpennen voor het volk. 
Deze werden wereldwijd zo’n 

groot succes dat Bich een gigant 
als Waterman kon overnemen. 
Tussen 1950 en 2005 verkocht 
het bedrijf maar liefst 100 miljard 
wegwerppennen. Later kwam 
Bich met wegwerpaanstekers 
en -scheermesjes op de markt. 
Het geheim van dit decennia-
lang durende succes lag, zoals 
meestal, in de eenvoud. De Bic 
M10 was in de jaren 60 even 
tijdloos als anno 2016/2017. Het 
grappige van een fenomeen 
als de BIC-pen is, dat ze nooit 
echt ‘hot’ zijn, maar ook nooit 
uit raken. Altijd gemakkelijk 
zo’n doosje BIC-pennen in de 
tafellade of op het bureau. Een 
kind dat zo’n blauw dopje van dit 
merk inslikte, overleefde het en 
sindsdien (1991) worden deze 
dophoedjes van een klein gaatje 
voorzien om het risico op ver-
stikking te verminderen. Zoals 
eigenlijk voor de hand lag is de 
naam BIC simpelweg afgeleid 
van die van uitvinder en fabrikant 
Bich, van oorsprong een Italiaan-
se baron. Omdat zijn naam in 
het Engels –de edelman dacht 
meteen al over de grenzen- te 
veel op ‘bitch’ zou lijken, werd 
het BIC. In de jaren 50 al gaf 
Bich blijk een goede neus voor 
marketing te hebben. Hij werkte 
samen met de populaire Franse 
grafisch vormgever Raymond 
Savignac die verantwoordelijk 
was voor het kenmerkende 
BIC-symbool: een poppetje met 
een balpenkogel als hoofd. 

Brimzen 
praat

40 jaar geleden: officiële opening van het nieuwe Gemeentekantoor te Buitenpost op 11 oktober 1977 
De opening werd verricht door Mr. P. van Dijke, secretaris-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken, door het kunstwerk ‘Het 
overleg’ te onthullen. Dit bronzen plastiek werd gemaakt door kunstenares mevrouw W. Burgers-Gerritsen uit Leeuwarden. Zij staat 
met de heer van Dijke en burgemeester G. van Veenen op de foto. Het gemeentepersoneel en andere genodigden staan zeer belang-
stellend toe te kijken bij wat in 1977 de hoofdingang van het Gemeentekantoor was. Die wordt thans aangeduid als personeelsingang. 

Start volkstelling in 1971
Op deze 46 jaar oude foto staan 21 medewerkers van de gemeente Achtkarspelen  in de startblokken om de volkstelling die in 1971 ge-
houden werd, in goede banen te leiden. Deze opname is gemaakt aan de achterzijde van het voormalige gemeentehuis in het gebouw 
Nijenstein. V.l.n.r.: Eddy Westerhof, Greetje Uildersma, Ali Bouius, Jelle Wagenaar, Gré Stiksma, Hielke Faber, Lien Couperus, Auke 
van der Horn, Henk van der Land, Dirk Wildeboer, Renze de Wit, Joeke Dorhout (geknield in een bijzondere outfit), Johannes Stoker, 
Wim Ausma, ? Bouma, Wiebe Jaarsma, Libbe Postma, Bernhard Postma, Johannes Hartholt, Jan van der Heide en Geert Mollema.   

Uit  de oude doos

Dagbestedinglocatie Herbranda 
opent met trots kunstexpositie
 
Dagbestedinglocatie Herbranda van Talant opent zaterdag 4 november 
om 10.00 uur een kunstexpositie in Kunsthuis Art-It-Is in Buitenpost. De 
kunstenaars met een verstandelijke beperking zijn trots dat de schilderijen 
geëxposeerd worden. Ze hebben er met veel passie aan gewerkt. De 
expositie duurt van 4 november tot en met 4 december in Kunsthuis Art-
It-Is, Kuipersweg 2a in Buitenpost. De schilderijen zijn ook te koop.
 
Dagbestedinglocatie
Talant biedt zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke 
beperking. In het pand Herbranda zijn behalve de dagbesteding van Talant ook 
thuiszorgorganisatie De Friese Wouden, een biljartclub en appartementen 
gevestigd. De cliënten van de dagbesteding zijn veelal creatief bezig en 
nemen deel aan huishoudelijke activiteiten binnen het gebouw.

Weet u het nog van vorig jaar? 
Die lekkere bloemige onvervalste 
Flamingo-aardappels!!! Het is bij-
na zover: de aardappels worden u 
weer thuis bezorgd! We gaan op 4 
november weer proberen om ca. 
500 zakken aardappels van 10 kilo 
te verkopen voor onze korfbalclub. 
Hiervoor zoeken we een leger vrij-
willigers om aardappels te verko-

pen. Wie is in het bezit is van 
auto en kar? Meld je aan en ook 
de verkopers natuurlijk! Ieder-
een die de club een warm hart 
toe draagt roepen we op om te 
helpen. Opgave verkoop-vrijwil-
ligers en rijders met aanhanger 
bij de activiteitencommissie: 
activiteitencie@kvflamingos.nl. 
Alvast bedankt!

Aardappelactie KV Flamingo’s vraagt vrijwilligers

De Flamino-piepers. (eigen foto)

Het christelijk mannenkoor Westerlauwers uit Buiten-
post en wijde omgeving brengt dit jaar, waarin het koor 
haar 40-jarig jubileum viert, een nieuwe dubbel CD uit. 
De afgelopen week hebben de laatste opnamen plaats-
gevonden in het koepeltheater te Leeuwarden. De eer-
ste CD bestaat uit prachtig kerstliederen en de andere 
CD is gevuld met veel bekende  luister- en geestelijke 
liederen. Op beide CD’s wordt het koor muzikaal on-
dersteund door het Harderwijks Strijkorkest. Dit wordt 
aangevuld met begeleiding van Jan Kroeske op orgel en 
Sebastiaan Schippers op piano. De honderd stemmen 
van het mannenkoor worden bij een aantal liederen bij-
gestaan door de sopraan Margreet Rietveld. Dit alles 
onder leiding van dirigent Jan Hibma. De CD wordt ge-

presenteerd tijdens het jaarlijkse adventsconcert op 10 
december om 15.30 uur in de Flambou te Surhuister-
veen. Liefhebbers van koorzang kunnen tot 1 december 
deze dubbel CD bestellen tegen een gereduceerd tarief 
via de website van het koor (www.mannenkoorwes-
terlauwers.nl) of bij de koorleden. Tijdens het advents-
concert op 10 december zullen alle meewerkenden 
van de CD opname, hun medewerking verlenen om 
dit jaarlijkse concert weer tot een bijzonder gebeuren 
te maken. Voor dit feestelijke concert dat tevens de af-
sluiting is van een prachtig en succesvol jubileumjaar 
van het koor start de voorverkoop van kaarten al op 1 
november. Gegevens over de kaartverkoop voor het 
adventsconcert vind u ook op de website van het koor.

Nieuwe dubbel CD mannenkoor Westerlauwers

Wil je in gesprek op een rustige manier waarin ruimte 
is voor ieders verhaal? Je bent welkom om deel te ne-
men aan een rondetafelgesprek over het thema: Sa-
men staan we sterker op dinsdag 7 november 2017. 
In een dialoog deel je vanuit je hart je gedachten, er-
varingen en dromen over het thema. Mensen van alle 

leeftijden kunnen meedoen. 
Dinsdag 7 november van 13.30 tot 16.00 uur in it 
Koartling in Buitenpost.

Kijk op: www.fryslanindialoog.nl of meld je direct aan 
bij Martje Schuring, tel. 06 11927323.

B’post doet voor 5e keer mee met week van de dialoog!
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Reisverslag
 Tjeerd Poelman

Zodra het licht wordt stappen we 
op de fiets en vertrekken. We 
gaan zuidwaarts, eerst richting 
Qom. Vanaf de luchthaven is er 
alleen een snelweg. Wel met een 
mooie vluchtstrook. Dus daarover 
fietsen wij. Maar dan is er een af-
slag links die we moeten hebben. 
Dus snelweg oversteken naar de 
afslagbaan. Ze rijden enorm hard, 
toeteren als gekken en remmen 
absoluut niet af. Uitkijken dus! Dan 
weer invoegen aan de linkerkant. 
Dus moeten we weer oversteken 
om op de vluchtstrook te komen. 
Pfff, welkom op de Iraanse snel-
weg.

Na 15 km. komen we bij een af-
slag. We kunnen kiezen: de snel-
weg volgen of de oude snelweg. 
Aan de oude snelweg liggen dorp-
jes en dat is handig voor de bevoor-
rading en als je mensen wilt ont-
moeten. Dus kiezen we de oude 
snelweg. Die is rustiger maar wel 
veel vrachtwagens. Al na 5 km. ko-
men we bij een benzine station. Er 
is een winkeltje annex restaurant 
bij. Eens kijken wat daar te koop is. 
Het wordt al lekker heet, dus zijn 
we dorstig. Twee jonge mannen 
kijken wel verbaasd op. We kopen 
wat kouds te drinken en extra wa-
ter. Een belangrijk Iraans woord le-
ren we zo ook meteen: ob = water. 
Een van de mannen sleept met-
een een ventilator aan om ons af 
te koelen. Ze spreken geen woord 
Engels maar willen ons van alle 
kanten van dienst zijn!
We gaan verder, het wordt vals 
plat tegen. Dat gaat een stuk min-
der snel met een fiets van 40 kg. 
En dan komt er een heuse klim van 
een paar km. Net op het heetst 
van de dag, zo’n 35 graden. Zwe-
ten geblazen! Gaat de vluchtstrook 
ook nog over in gravel. Als we ver 
heen naar boven zijn, staat er een 
bus aan de kant. Twee mannen 
zien ons aankomen en springen 
op. We moeten even rusten en 
thee drinken! Twee bagage luiken 
gaan open, daar kunnen we in zit-
ten. Ze hebben pech met de bus. 
Het enige engelse woord dat ze 
kennen blijkt “gearbox” te zijn. Ok, 
versnellingsbak kadoek, wachten 
op een sleepwagen. We bedan-
ken ze voor de thee en klimmen 
verder. Voor we boven zijn staan er 
nog twee vrachtwagens met pech 
langs de kant. Maar onze versnel-
lingen en één menskrachtmotoren 
blijven draaien!

Dan een heerlijke afdaling en we 
zoeven omlaag. Een eind verder 
stopt een vrachtwagen in de berm 
en als we er bijna aan toe zijn 
springt de chauffeur eruit. In zijn 
handen een gele honing meloen, 
brood en feta. Hij wenkt ons, kom 
eten! We gaan in de schaduw van 
zijn vrachtwagen zitten (schaduw 
is erg schaars in Iran) en eten zijn 
brood en meloen. Hij spreekt ook 
geen woord Engels, maar we ko-
men er (met behulp van ons taalgids 
Engels-Farsi) achter dat hij geschei-
den is en een zoon en een dochter 
heeft. Hij is op weg naar Kerman, 
dezelfde kant uit als wij eerst gaan. 

We bedanken hem en gaan verder 
in het besef dat we soms wel zo’n 
uitnodiging zullen moeten afslaan, 
want anders komen we nergens. 
Weer een aantal kilometers verder 
is er een oud dorpje. Er is een res-
taurant en we willen wel wat eten. 
Er blijkt iemand te werken die re-
delijk wat Engels spreekt. Hij heet 
Mohammed. We krijgen rijst met 
kip en een frisdrank voorgescho-
teld. Nu we de nacht hebben over 
geslagen, hebben we er eigenlijk 
wel genoeg van voor vandaag en 
ik ga op zoek naar een plekje om 
de tent op te zetten. Mohammed 
komt meteen vragen wat ik wil. 
Tent opzetten? Niks hoor! In de 
eeuwenoude vervallen Madrassa 
is wel een kamer met een kleed 
over de vloer. Daar mogen we wel 
slapen. We nemen een kijkje, rol-
len onze matrasjes en slaapzakken 
uit en slapen er prima!

Nain
We nemen een dag rust is Nain. 
Er is een oude moskee en bazaar 

en daar fietsen we wat rond. Dan 
gaan we even in het park zitten. 
Elke grotere plaats heeft een park 
met een speeltuintje erbij. Er ko-
men meer mensen en ze hebben 
koelboxen en kleden bij zich. Kleed 
op de grond en picknicken maar! 
We besluiten ook in het park te lun-
chen en ik ga eten halen. Als ik te-
rugkom zit Cathy te praten met een 
vrouw die er met haar moeder is. 
Ze spreekt een paar woorden En-
gels en biedt ons elk een broodje 
aan dat ze zelf thuis belegd heeft. 
We zitten daar nog op te kauwen 
als er een vrouw met haar zoon 
aan komt met voor elk van ons een 
bord rijst met kip- en lamsgehakt 
kebab. Daar zijn we nog mee bezig 
als een wat oudere man, die beter 
Engels spreekt, ons elk een stuk 
watermeloen komt brengen. En, 
je gelooft het niet, dan komt een 
vrouw met voor elk nog een be-
ker gemengde noten! We bedan-
ken ze allemaal hartelijk en de tas 
met eten gaat mee terug naar het 
hotel. We maken nog een praatje 
met de oudere man (van de water-
meloen) en zijn medereizigers. Het 
zijn twee oudere stellen uit Thehe-
ran, die onderweg zijn naar familie. 
Goed opgeleide mensen. De ene 
man heeft in de suiker industrie 
gewerkt, de andere heeft een be-
drijf dat hoogspannings leidingen 
aanlegt. de laatste verteld ons dat 
deze zomer, in de buurt van Bandar 
Abas, het gedurende een periode 
van tien dagen elke middag 54 gra-
den werd! Gelukkig waren we daar 
niet bij op de fiets.

Ardakan
Net als Ardestan en Nain, komt Ar-
dakan niet voor in de reisbijbel voor 
toeristen, de Lonely Planet. In deze 
steden zien we dan ook geen en-
kele westerse toerist. Daarom zijn 
ze niet minder interessant! Men-
sen zijn hier niet gewend toeristen 

te zien, al helemaal niet op de fiets. 
Dus trekken we meteen aandacht. 

Een auto brengt ons tot stoppen 
en de man die eruit stapt biedt ons 
een schuimplastic bak met rijst en 
vlees aan. Dit heeft te maken met 
het Ashura feest (zoek maar op in-
ternet indien u geinteresserd bent). 
Dit feest is hier net zo belangrijk 
als kerst bij ons. We worden met-
een omringd door nieuwsgierigen 
en vragen dus maar waar we een 
slaapplaats kunnen vinden. Nog 
voor we daar zijn aangekomen, 
worden we weer aangehouden en 
wil iemand ons weer een bak eten 

aanbieden. We tonen de eerste 
bakken, bedanken beleefd en trek-
ken verder. Het is overal een drukte 
van belang. ‘s Avond gaan we maar 
even de stad in. Vlak bij ons hotel/
guesthouse, staat een moskee, te 
bereiken via een overdekte oude 
bazaar. Mensen wijzen: daar moet 
je zijn. Er zijn ook de ons inmiddels 
bekende Ashura-tentjes waar je 
gratis thee krijgt aangeboden. We 
lopen via de bazaar naar de mos-
kee. Daar wordt het al gauw zo 
druk, dat het ons benauwd. Bo-

vendien worden we belaagd door 
nieuwsgierigen. Allemaal willen ze 
met ons op de foto! 

We trekken ons terug in de ba-
zaar waar we een zitplaats vinden. 
Dan komen er optochten door de 
bazaar richting moskee. Mannen 
en jongemannen, allemaal in het 
zwart gekleed, lopen in groepen 
voorbij terwijl ze zichzelf, in ver-
schillende gradaties van enthou-
siasme, kastijden met een pak 
kettingen aan een handvat. Niet 
tot bloedens toe zoals op de Filli-
pijnen, maar rustig aan, soms zelfs 
met het mobieltje checked in de 
andere hand! Toch, na enkele uren 

zullen de schouders wel pijnlijk zijn. 
Er worden karren mee gesleurd. 
Daar staan geluidsinstallaties op 
die een enorme herrie maken. Ze 
staan op maximale geluidssterkte, 
tegen vervormen aan. Ze worden 
gevoed met benzine-aggregaten 
die ook op die karren staan. Vooral 
in de overdekte bazaar is het oor-
verdovend. Gezongen religieuze 
liederen door de plaatselijke Lytse 
Hille! Het is nu zo druk dat je op de 
koppen kunt lopen. 

(vervolg op pagina 13)

Lunch met vrachtwagenchauffeur langs de weg. (eigen foto)

De Iraanse bevolking is vriendelijk en gastvrij

Dit jaar was het Cathy’s idee om een fietstocht door Iran te maken. 
Veel mensen bereiden alles tot in de puntjes voor. Maar wij heb-
ben alleen een vlucht geregeld naar Imam Khomeini International 
Airport Tehran, wel inclusief de fietsen natuurlijk. We komen in de 
nacht aan en gelukkig is ook alle bagage goed over gekomen. Cat-
hy moet haar hoofddoek om en kleding dragen die alle vrouwelijke 
vormen camoufleerd. Dan de fietsen uit de dozen halen en rijklaar 
maken. Water gekocht voor de eerste kilometers en nog tijd voor 
een bakje koffie.

Veel zand en in de verte bergen op weg naar Yazd. (eigen foto)

Cathy wordt belaagd door mannen in het zwart die snoepjes uitdelen. (eigen foto)

Mannen kastijden zichzelf in de optocht met de geluidswagens. (eigen foto)

Van deze familie kregen we elk een bord rijst met kip- en lamsgehakt kebab. (eigen foto)



Sloggi ondergoed
Dames en heren
Alles Halve Prijs

Op=Op
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Tuinbeelden

Bij het Nordwin College in Bui-
tenpost staat al jaren het beeld 
van De Zaaier dat ontworpen 
werd door de Buitenposter 
kunstenaar Jaap Rusticus (1913-
1972). In overleg met de direc-
teur van deze school, Jaap van 
der Heide, en administratief me-
dewerkster, Lina Jansma, is on-
derstaande toelichting ontstaan.

Het beeld van de zaaier is geba-
seerd op de gelijkenis uit de bijbel 
(Marcus 4:3-8). Het past prachtig bij 
het Nordwin College te Buitenpost 
(voorheen AOC Friesland), omdat 
dit een zogenaamde ‘groene’ school 
is (voorheen agrarisch onderwijs) 
èn een school met een open chris-
telijke identiteit. In de gelijkenis uit 
genoemd bijbeldeel is de zaaier aan 
het zaaien, waarbij delen van het 
zaad op rotsachtige grond vallen, delen in een dun laagje aarde, delen tussen 
distels en onkruid en delen in goede grond. In tijden van niet precisie land-
bouw kon dit nog… De opbrengsten waren er ook naar. In de bijbel bedoelt 
Jezus met deze gelijkenis dat we wel Zijn woord moeten zaaien en dat som-
migen het horen en er niets mee doen, anderen horen het en willen er wat 
mee doen, maar hebben het veel te druk met hun dagelijks bestaan, bij ande-
ren draagt dat woord vrucht, soms dertigvoud, soms zestigvoud, soms hon-
derdvoud. Zonder veel moeite kun je dit leggen op het werk van docenten; 
ook zij zaaien kennis, kunde, vaardigheden, vormen van persoonlijkheden en 
hopen en verwachten dat hun werk vrucht draagt in de kinderen bij ons op 
school. Dat dit vaak geweldig lukt, bewijst een e-mail van een oud-leerling, 
die na het vmbo uiteindelijk op de universiteit terechtkomt, inmiddels is ge-
promoveerd en doceert aan een universiteit in het buitenland.

Opbrengst collecte Spierfonds 
(Prinses Beatrixfonds)
Dit jaar is er weer gecollecteerd voor het Spierfonds in Buitenpost. Hier-
voor waren 42 collectanten onderweg in de week van 10 september t/m 
16 september. De opbrengst van de collecte was € 1832,31. Deze collec-
te is landelijk gehouden. Hierbij wil ik namens het Spierfonds alle collec-
tanten en gulle gevers bedanken voor hun bijdrage. Voor het volgende jaar 
zouden er nog wel een paar collectanten bij kunnen voelt u zich geroepen 
om één keer in het jaar te collecteren neem dan gerust contact op met: 
J. Kooistra , Molenstraat 36, 9285 PC Buitenpost, tel. 541059.

Opbrengst collecte 
Dierenbescherming
Dit jaar is gecollecteerd voor het Dierenbescherming in Buitenpost. Hier-
voor waren 17 collectanten onderweg in de week van 1 oktober t/m 7 
oktober. De opbrengst van de collecte was € 896,03. Deze collecte is lan-
delijk gehouden. Hierbij wil ik namens de Dierenbescherming alle collec-
tanten en gulle gevers bedanken voor hun bijdrage. Voor het volgende jaar 
zouden er nog wel een paar collectanten bij kunnen voelt u zich geroepen 
om één keer in het jaar te collecteren neem dan gerust contact op met: 
J. Kooistra, Molenstraat 36, 9285 PC Buitenpost, tel. 541059.

(foto: Hielke Boorsma)

De zaaier

De foto

Hoewel de kringloopwinkel al enige tijd geopend was op de nieuwe lokatie, werd hij vrijdag 
29 september officieel geopend door Sjon Stellinga. (foto: Hielke Boorsma)

Na een tijdje wordt het ons echt te-
veel en we trekken ons terug.
De volgende dag zitten we nog aan 
het ontbijt te praten met moderne 
vrouwelijke gasten uit Teheran, die 
de kledingvoorschriften minder 
serieus nemen, als de optochten 
alweer beginnen. Allemaal rich-
ting de moskee. We nemen plaats 
langs de kant van de weg en kijken 
het schouwspel aan. Grote groe-
pen van het mannelijke geslacht 
lopen zichzelf kastijdend voorbij. 
Er zijn versierde kamelen en paar-
den. Het water in de fontijnen in 
het park is rood geverfd, het bloed 
van de martelaar. Het duurt echt de 
hele dag. Op de avond stroomt het 
plein voor de moskee weer vol. Er 
worden nu overal kaarsen aange-
stoken. Er zal later voedsel worden 
uitgedeeld. De karren met lawaai 
worden al de hele dag voort ge-
trokken. Het is zo overweldigend 
dat het echt vermoeiend wordt! 
We gaan maar wat eten in het 
rustige restaurant van ons guest-
house. Eigenlijk zijn we blij als we 
de volgende weg weer verder fiet-
sen, richting Yazd!

Pensioen
We maken nog een tour van twee 
dagen door de woestijn in een auto 
met chauffeur. Hassan, onze chauf-
feur, is 58 jaar en spreekt goed En-
gels. We komen door hem heel wat 
te weten over het leven in Iran. Zo 
leren we dat Iraniërs geen loonbe-
lasting betalen. Ook wordt er geen 
belasting geheven op water, gas en 
elektrisch en is ook benzine spot 
goedkoop en onbelast. Iran heeft 
veel olie en gas in de bodem zitten 
en dat is in bezit van de staat, die 
een deel van de opbrengsten ver-
deeld over de verschillende ‘provin-
cies’. De rest wordt natuurlijk voor 
andere overheidsuitgaven gebruikt. 
De grote bedrijven (multinationals) 
moeten wel belasting betalen. Zo 
is het mogelijk dat de regering toch 
alles bekostigen kan. 
Wel wordt er 7% ingehouden op 
het brutoloon van iedere Iraniër, 
dit is een reservering voor pensi-
oen en voor ziektekosten. Als je als 
Iraans staatsburger dertig jaar lang 
7% van je brutoloon hebt betaald 
aan de staat mag je met pensioen. 
Je krijgt dan 100% van je loon als 
pensioen uitgekeerd. (Hassan is 
dan ook al dertien jaar met pensi-
oen! Dit gidsen doet hij als hobby, 
het reisbureautje waar wij deze 
tour hebben geregeld is van zijn 
zoon.) Daar komt nog bij dat medi-
sche zorg en educatie gratis is voor 
Iraanse staatsburgers. Ben je een 
uitmuntende leerling op het voort-
gezet onderwijs, dan mag je zonder 
kosten naar één van de staatsuni-
versiteiten. Als je doorvoor moet 
verhuizen wordt zelfs de huisves-
ting en de verhuizing door de staat 
betaald! Ben je een middelmatige 
leerling in het voortgezet onderwijs 
dan moet je zelf de helft van de 
kosten voor de staatsuniversiteit 
betalen. Ben je een leerling die net 

met de hakken over de sloot het 
voortgezet onderwijs hebt door-
lopen dan moet je zelf de private 
universiteit betalen als je een uni-
versitaire studie wilt doen. Studen-
ten uit de eerste categorie die zijn 
afgestudeerd hoeven vaak zelf niet 
eens zelf een baan te zoeken maar 
worden vaak al gevraagd voor een 
baan tijdens hun studie. Studenten 
uit de laatste categorie moeten wel 
zelf op zoek naar een baan, wat 
vaak veel moeizamer gaat.

Afghaanse immigranten
Ook verteld Hassan dat er zes mil-
joen legale Afghaanse immigranten 
in Iran wonen en één miljoen illega-
le. Zij kunnen geen aanspraak ma-
ken op pensioen en ook niet op gra-
tis gezondheidszorg of onderwijs. 
De legale Afghanen doen al het 
zware werk dat Iraniërs niet (meer) 
willen doen. Zij zijn welkom, mits 
zij zelf in hun levensonderhoud, 
studie en ziektekosten voorzien. 
Als zij zich bezighouden met illega-
le drugssmokkel of andere illegale 
praktijken worden ze zonder par-
don teruggestuurd naar hun eigen 
land. Omdat bij binnenkomst van 
alle immigranten direct vingeraf-
drukken worden genomen hebben 
deze wetsovertreders geen schijn 
van kans om terug te komen in Iran.

Soenieten en Shiïeten
In simpele bewoordingen komt het 
hierop neer dat toen de profeet Mo-
hammed stierf hij zijn opvolging niet 
goed geregeld had. Daardoor  dien-
den zich twee gegadigden aan voor 
de opvolging die de tweedeling bin-
nen de Islam tussen de Soenieten 
en de Shiïeten tot gevolg had. 

Iran is een zeer religieus land waar-
van het grootste gedeelte van de 
moslimbevolking Shiïet is in tegen-
stelling tot de overgrote meerder-
heid van moslims in de omringen-
de landen, die Soenieten zijn. Dat is 
ook de reden dat IS eigenlijk geen 
voet aan de grond krijgt in Iran, bui-
ten misschien de grensgebieden 
met Irak, Afghanistan en Syrië. 
Verder is er vooral in het zuiden 
een groep mensen die het Zoroas-
trisiche geloof aanhangen, heeft 

Iran een groep Joodse Iraniërs die 
in harmonie met de Islamitische 
bevolking leeft en nog een aantal 
andere religieuze minderheids-
groepen. Het geloof speelt een 
heel belangrijke rol in het dagelijks 
leven van de Iraanse bevolking. 
Zo zie je in elke stad en zelfs het 
kleinste dorp donatiebussen langs 
de kant van de straten staan (een 
soort blauwe brievenbussen) waar-
in donaties gedaan kunnen worden 
voor minderbedeelden. Vanuit het 
moslim geloof moet je elke dag 
goede daden doen en de bevolking 
leeft daar grotendeels ook naar, zo-
als wij telkens weer mochten on-
dervinden tijdens onze reis!

Andere reizigers
Tijden veranderen, dat is duidelijk. 
Vroeger trof je in een guesthouse 
(een B&B) gelijk gestemde reizi-
gers aan. Je kon leuke discussies 
hebben en door verhalen van ande-
ren kon je beslissen je reis plannen 
bij te stellen. Tegenwoordig gaat 
dat anders. De jonge reiziger komt 
aan in het van te voren gereser-
veerde B&B, vraagt de wifi code en 
gaat eerst een paar uur op zijn mo-
biel zitten koekeloeren.Een B&B 
zonder wifi kan zijn deuren wel slui-
ten. Ook ’s ochtends aan het ontbijt 
is de mobiel geenmoment uit hun 
handen. Nee, erg gezellig is het 
niet. Velen hebben hun hele reis al 
vast gelegd, waar ze wanneer heen 
gaan en wat ze daar gaan bekijken, 
waar ze overnachten en hebben 
dat gereserveerd. Pablo Picasso 
zei al: If you know exactly what you 
are going to do, what is the point 
doing it? Zo is het precies, er is 
niets avontuurlijks meer aan je reis. 
En allemaal volgen ze de Lonely 
Planet route. Met de bus van tou-
ristisch hoogtepunt naar touristisch 
hoogtepunt. Maar als je het Rijks 
museum hebt gezien, overnacht in 
Amsterdam, de Wallen bent over 
geslenterd en dan nog even de 
Zaanse Schans mee pikt, ken je Ne-
derland en de Nederlanders dan?

Iran? Is dat niet gevaarlijk?
Die vraag werd ons vaak gesteld. 
Iran komt altijd negatief in het 
nieuws. Er zijn zelfs mensen die 
denken dat IS er ook zit. Gelooft 
u ons: Iran is een van de veiligste 
landen om te reizen. Het grootste 
gevaar komt van het verkeer, ver-
der absoluut veilig. En zoveel super 
vriendelijke mensen dat het bijna 

vermoeiend wordt! Niet eenmaal 
heeft iemand een vinger uitgesto-
ken naar ons of onze bezittingen. 
Het nieuws hier in het westen is 
erg gekleurd. Maar u moet de po-
litiek dáár niet de gewone burgers 
aanrekenen. Er zijn genoeg men-
sen die een vader, zoon of broer 
hebben verloren in de Irak-Iran oor-
log. Heus, de Iraniërs zitten niet op 
een nieuwe oorlog te wachten. En 
een nieuwe boycot zal de gewone 
mensen treffen, niet hun leiders.

Cathy temidden van de vrouwen in de moskee tijdens het Ashura festival. (eigen foto)

(Vervolg reisverslag pagina 11)

Kilometers dorre woestijn en dan staat er opeens dit bord, met links Ghamenei en rechts 
Khomeini en voor ons onleesbare tekst, langs de kant van de weg.(eigen foto)

Sinterklaas in Buitenpost 
Zaterdag 18 november komt Sinterklaas naar Buitenpost. Hij arriveert die 
middag om 14.30 uur met bus uit Dokkum op het Stationsplein. Aanslui-
tend maakt hij een rondrit door Buitenpost. Vervolgens zijn de basisschool-
leerlingen van de groepen 1 en 2 om 15.30 uur en daarna om 16.15 uur de 
groepen 3 en 4 welkom in The Point waar Sinterklaas met zijn Pieten zal 
zijn. Voor de kinderen van de groepen 5 t/m 8 is er een film, de locatie zal 
nog bekend worden gemaakt via de scholen en facebook. 



Kalenders en agenda’s 2018, 
nu nog volop keus. 

Kom snel langs!
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Nu vraagt u zich waarschijnlijk af 
wat een groundhopper is. ‘To hop’ 
is een Engels werkwoord voor 
springen. Een groundhopper is een 
voetballiefhebber die graag stadi-
ons bezoekt. Bij voorkeur tijdens 
een wedstrijd natuurlijk. Wouter 
Schollema is ook zo’n groundhop-
per en schrijft af en toe over zijn 
stadionbezoeken in Panenka Ma-
gazine. Omdat hij daar lang niet al 
zijn verhalen in kwijt kon schreef 
hij zelfs een boek met de titel Daar 
waar de bal rolt. In de vorige edi-
tie van De Binnenste Buiten Post 
heeft u al kennis kunnen maken 
met Wouter en zijn boek. 
Wanneer je met Wouter Schol-
lema in gesprek komt over oude, 
versleten, uitgewoonde voetbal-
stadions raakt hij niet uitgespro-
ken. Hij bezocht inmiddels vijftien 
landen om zijn grote hobby na te ja-
gen. Grote, moderne stadions met 
commerciële namen zoals het Emi-
rates Stadium van Arsenal of de Al-
lianz Arena van Bayern München, 
daarvoor heeft Wouter totaal geen 
belangstelling. Geen clubs met gla-
mour en glorie, maar stadions met 
oude, bijna vervallen tribunes waar 
de geschiedenis vanaf druipt, daar-
van gaat het hart van Wouter open. 

Natuurlijk valt dit deels te verklaren 

vanuit zijn achtergrond: Wouter 
is afgestuurd historicus. Daarbij 
heeft zijn vader zijn hobby aange-
wakkerd: “Mijn vader was in 1983 
eens in Valencia en bezocht daar 
een wedstrijd in Mestalla. Een gi-
gantisch stadion met enorm steile 
tribunes en hij vertelde in geuren 
en kleuren over zijn avonturen daar. 
Hij maakte er één vrij slechte foto 
en deze foto heeft in mijn kinderja-
ren boven mijn bed gehangen.” 

Zo’n 25 jaar geleden gingen vader 
en zoon Schollema naar het Duit-
se Werder Bremen, waarna het 
groundhopvirus definitief uitbrak 
bij Wouter. Hij reisde onder andere 
naar Cyprus, Denemarken, Enge-
land, Spanje en Italië om stadions 
te bezoeken. “Evenals mijn vader 
bezocht ook ik Mestalla, en het was 
echt geweldig. In mijn boek leg ik 
de belevenissen van mijn vader 
en mijzelf naast elkaar. Mijn vader 
heeft mijn hobby aangewakkerd 
en om dan in het stadion te zitten 
van die ene foto is echt ontzettend 
mooi.” De foto neemt ook een 
speciale plaats in in het boek van 
Wouter, die het boek opdroeg aan 
zijn vader. In juli 2017 overleed zijn 
vader aan kanker, maar hij was wat 
trots op zijn schrijvende zoon. Op 
de cover van zijn boek prijkt de Oval 

in Belfast, wat volgens Wouter het 
mooiste stadion is dat hij ooit heeft 
bezocht. Hij stuurde één exemplaar 
op naar Glentoran omdat hun boek 
op de cover staat. De Noord-Ieren 
lezen geen woord Nederlands, 
maar waren blij verrast. Wouter 
ontving een shirt van de club, en 
daar is hij maar wat trots op.

Natuurlijk moet de hobby ook 

worden betaald, en daarom werkt 
Wouter met veel plezier als inbur-
geringsdocent bij Vluchtelingen-
Werk. Drie dagen per week staat hij 
voor de klas in It Koartling, de rest 
van de week vult hij met zijn taak 
als teamleider voor andere docen-
ten. De cursisten krijgen drie keer 
per week les en zijn allemaal inbur-
geringsplichtig. Ze moeten dus de 
Nederlandse taal en gewoontes 

leren om in Nederland te kunnen 
blijven. “Het is hard werken, maar 
het is ontzettend eervol om te 
doen. Taal is voor mensen zó ont-
zettend belangrijk en het geeft erg 
veel voldoening om te zien dat de 
mensen zich steeds beter weten te 
redden in een voor hen wildvreemd 
land.” Bij de inburgeringslessen 
zitten mensen die het Nederlands 
al aardig beheersen, maar ook 
complete analfabeten. In principe 
krijgen inburgeraars drie jaar om in 
te inburgeren, maar een analfabeet 
kan twee jaar extra krijgen als hij of 
zij zich goed heeft ingezet. “Con-
tact met de lokale bevolking is erg 
belangrijk en daarom moedigen wij 
mensen ook aan om bijvoorbeeld 
vrijwilligerswerk te doen. Mijn er-
varing is dat de inburgeraars ont-
zettend gedreven en gemotiveerd 
zijn om zich alle facetten van onze 
samenleving eigen te maken.” 

Op vrijdagavond zet Wouter altijd 
zijn andere pet op: het weekend 
begint standaard met de wedstrijd 
van Cambuur. Niet alleen is Wouter 
supporter van de club en bezoekt 
hij menig thuis- en uitduel, ook 
geeft hij les aan de buitenlandse 
jongens van het eerste elftal. “Dat 
is totaal anders dan mijn andere 
lessen, maar daardoor ook weer 
ontzettend leuk. In de tijd van de 
Eredivisie had ik een clubje met 
jongens uit Tsjechië, Polen, Litou-
wen, Zweden en Ierland. Eén van 
de jongens, Dominik Mašek, is 
naar Bohemians in Praag getrans-
fereerd. Dat heeft me weer een 
leuk tripje opgeleverd.” En natuur-
lijk valt er weer van alles te lezen 
over die reis in zijn boek ‘Daar waar 
de bal rolt.’

Spor tkoppen
door Bote de Haan Wouter Schollema, historicus, 

inburgeringsdocent, schrijver en groundhopper

Er is een voetbalblad, dat éénmaal per drie maanden verschijnt 
onder de naam Panenka Magazine. Het is het lijfblad van de zoge-
naamde groundhoppers en genoemd naar de beroemde Tsjechos-
lowaakse voetballer Antonín Panenka. De man werd wereldbe-
roemd door in de EK-finale van 1976 een strafschop door het mid-
den te stiften. De fameuze Duitse doelman Sepp Maier dook een 
hoek in en Tsjechoslowakije werd Europees kampioen. Sindsdien 
heten dergelijke strafschoppen panenka’s. “Ik heb Panenka eens 
de hand geschud”, vertelt Wouter Schollema. “Hij was bij een 
wedstrijd in Joure. Wij hoorden het en gingen naar het plaatselijke 
voetbalveld en daar was onze voetbalheld. Het was een hele eer 
hem te ontmoeten.” 

Wouter Schollema met Cambuur sjaal en Cambuur shirt aan de wand. Tot zijn verdriet 
gaat het momenteel niet zo goed met zijn club. (foto: Harry Slagter)

Het bestuur van de volksdansgroep De Ketting maakt 
zich zorgen over haar voortbestaan. Deze vereniging be-
staat al zo’n 30 jaar en er zijn zelfs leden bij die vanaf 
haar oprichting erbij lid zijn. De laatste tijd hebben een 
aantal leden bedankt als lid, meestal vanwege hun leef-
tijd. De groep is daardoor minder groot geworden.  Sinds 
kort hebben wij als nieuwe leidster Thea van der Wal 
uit Veenwouden. Zij legt de dansen heel goed uit. En 
het is trouwens niet erg om af en toe een foutje bij het 
dansen te maken. Je dribbelt gewoon op de maat mee, 
de hoofdzaak is dat je in beweging blijft! Wij zoeken 
nieuwe jongere of minder jonge mensen met wat maat-

gevoel die het leuk lijkt te bewegen op muziek. Op dit 
moment zijn er alleen maar vrouwelijke leden, maar ook 
mannen zijn natuurlijk welkom! Ons repertoire bestaat 
uit Griekse , Israëlische en Russische dansen, kortom op 
hele vrolijke muziek. Er wordt in de wintermaanden op 
woensdagmorgen van 9.30 tot 11.00 uur gedanst met 
een koffiepauze tussen 10.00 en 10.30 uur. De contri-
butie is € 12,00 per maand en wekelijks is er € 1,- aan 
kosten voor de koffie. Om de beurt wordt door de leden 
getrakteerd op koek. Het dansen vindt plaats in It Koart-
ling aan de Schoolstraat. Het zou toch zonde zijn als onze 
groep zal moeten verdwijnen in de toekomst?

Landelijke verkiezing Uniek Sporttalent Gefeliciteerd! Je verdient een plek in de halve finale.

Beste Daniel

Gefeliciteerd met het winnen van de eerste stemronde! Dit betekent dat 
je de eerste halve finalist bent in jouw categorie van Uniek Sporttalent 
2017 categorie verstandelijke beperking. De komende twee stemrondes 
zullen er nog twee winnaars uit jouw categorie komen en één deelnemer 
ontvangt aan het eind van stemronde 3 een wildcard (gratis ticket voor 
de halve finale) van de jury. Van donderdag 2 november 08.00 tot zon-
dag 12 november 20.00 uur is de halve finale.Ook de halve finale is een 
stemronde. Tip: begin nu alvast in jouw omgeving met het promoten van 
jouw halve finale plaats. Wellicht kan je ook je sportvereniging en sport-
bond informeren? Ook lokale media kan een mooie rol spelen in jouw 
promotie. Na de halve finale zal er per categorie twee deelnemers/teams 
doorgaan naar de finale (de nummers 1 en 2 met de meeste stemmen). 
De jury kiest uiteindelijk het Uniek Sporttalent 2017. De winnaar wordt 
gehuldigd op 28 november in de Amsterdam ArenA tijdens het Nationaal 
Gala voor de Gehandicaptensport. Blok deze datum in je agenda! Heb je 
nog vragen? Mail dan naar: sporttalent@unieksporten.nl

Volksdansgroep zoekt nieuwe leden!

Een open deur: sport en beweging is een must voor 
ieder van ons. Niet alleen goed voor je lichamelijke ge-
zondheid maar ook de geestelijke gezondheid speelt 
een grote rol. Immers als je doet aan beweging en 
sport geeft je dat ook een tevreden gevoel. Je hebt 
het idee of misschien de overtuiging dat het bijdraagt 
aan zowel je fysiek als ook aan je psychisch welbe-
vinden. Met deze gegevens in het achterhoofd zijn 
al weer jaren geleden de 55+ sportgroepen groepen 
in Achtkarspelen in het leven geroepen. Mensen van 
wat oudere leeftijd beoefenen 1x per week gym en 
sport aangepast aan hun niveau en kunnen. Waarbij 
aangetekend moet worden dat het absoluut geen be-

jaardengym is. Er wordt meer inspanning en prestatie 
gevraagd. Twee van deze 55+ groepen oefenen elke 
vrijdagmiddag van 15.45-16.45 uur en van 16.45-17.45 
uur in de gymzaal aan de Eringalaan in Buitenpost. Om 
de kosten voor de deelnemers op een aanvaardbaar 
peil te houden is een bepaald ledental nodig. We kun-
nen wel wat aanvulling gebruiken. Vandaar onze op-
roep aan geïnteresseerden van 55 jaar en ouder om 
onze groepen te komen versterken. Loop eens binnen 
op vrijdagmiddag. Geheel vrijblijvend kun je dan een 
les bijwonen. Van harte welkom! Inlichtingen bij Klaas 
H. de Jonge, tel. 542242 (groep 16.45 uur) of bij Cees 
W. Folkersma, tel. 541217 (groep 15.45 uur).

Sporters van 55+ kom in beweging!

De afdeling sportstimulering (High Five) van de gemeenten Achtkarspelen, Tytsjerk-
steradiel en Kollumerland organiseerde in de herfstvakantie in elke gemeente weer een 
sportinstuif. Deelname was voor groep 1 t/m 8 (groep 1 en 2 onder begeleiding van 
ouders) van de basisscholen. De Houtmoune in Buitenpost, 17 oktober van 13.30-15.30 
uur. (foto: Hielke Boorsma)

De spor t foto

Daniel Schouwstra-Atsma (afkomstig uit 
Buitenpost en tegenwoordig wonende 
op zorgboerderij Moai Seldsum te Oen-
kerk) is winnaar van de eerste ronde. Dit 
betekent dat hij eerste halve finalist is in 
zijn categorie van Uniek Sporttalent 2017 
(categorie verstandelijke beperking).
De redactie is gevraagd om wat aandacht 
te besteden aan Daniel zodat hij tijdens 

de halve finale (2 t/m 12 november) ge-
noeg stemmers kan overtuigen en een 
plaatsje kan veroveren in de finale. Daniel 
wil graag de beste worden. Met het be-
drag wat hij en zijn vereniging AV Leoni-
tas kunnen winnen kan het doel, de bes-
te worden( door middel van één op één 
begeleiding), weer wat dichterbij komen
(zie brief hiernaast).



Biologische Winkel & Canadian Cof fee House
Jaco en Janet van der Meer 

Kerkstraat 19  9285 TA  Buitenpost
0511-84 20 71 /  06 441 340 66
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Uit  de oude doos

Waarschijnlijk klas 3, 4 & 5 van CBS Buitenpost tijdens een club-uitje vanuit It Koartling in 1966(?).
Bovenste rij v.l.n.r.: Wiebrand Top, vader Top, Rikus van der Es, Froukje Ijlstra, Durk Miedema.
Tweede rij van boven v.l.n.r.: Loekie Veenstra, Emmie Tjoelker, Coby Waltje, Marja Wiersma, Jeanette Slagter, Clara Grijpstra, Renny 
Dijkstra, Luuk Miedema, Sietse Bakker, Johannes Kamstra, ???, Sjoerd van der Woude, 
Geert van der Veer, Renze Metzlar, ???, ? Jorritsma, Albert Bakker, Marten Bremer, Jan Paulus Hoekstra, Jokelien Miedema, Sijtze 
Dijkstra, Riemer Renkema, Hendrik Pilat, ? van der Veen, Harrie Waltje, Ate Wijma.
Derde rij van boven v.l.n.r.: Tetje Stokje, ???, ? Bulthuis, Maaike Miedema, Anneke de Haan, Gea Koop, ? Top, ? Lagemaat, Rennie Alting, ???
Voorste rij v.l.n.r.: Mevr. Hoekstra, mevr. Top, Willy Renkema, Thea Kloostra, ? de Vries, ???, ? de Vries, ?Ludema, ? Ludema, Geke 
Roorda, Akkie Rusticus, Feikje Pilat, Hepie Pilat, mevr. Fennema. (foto: aangeleverd door oud-Buitenposter Sietse Dijkstra)

Verhaaltjes
 -12-

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

Tandarts 
We woonden in Garijp en we waren nog heel jong toen we eens per half 
jaar naar de tandarts in Dokkum moesten. Op de vrije woensdagmiddag 
moesten we er met de bus naar toe. Van afspraken maken had deze 
tandarts nog nooit gehoord, wat tot gevolg had dat de wachtruimte met-
een overvol zat en je je beurt moest afwachten. Vreselijk vond ik de volle 
wachtruimte en de hele woensdagmiddag was naar de knoppen. Ook de 
tandarts zelf was een onvriendelijke man. Vreemd vonden we het ook dat 
hij elke keer  een nieuwe assistente had, de één had nog een korter rokje 
en hogere hakken dan de ander. Al met al voelde het niet goed. Bij één van 
de bezoeken zei de tandarts tegen mijn moeder: “Die schooltandarts van 
jullie heeft er ook maar raar in omgeboord!” Waarop mijn moeder zei: “Dat 
heeft u dan zelf gedaan want bij een schooltandarts zijn mijn dochters nog 
nooit geweest.” Dat was gelukkig de laatste keer dat we naar die tandarts 
hoefden. We konden meteen terecht in Burgum. Er was een nieuwe, net 
afgestudeerde tandarts. Hij was in een container gevestigd maar alles was 
beter dan de tandarts in Dokkum. Wij, mijn zussen en ik hadden inmiddels 
een behoorlijke afkeer van alles wat met een tandarts te maken had maar 
het duurde niet lang of deze jongeman had ons vertrouwen gewonnen. Hij 
moest er altijd erg om lachen dat we elkaars handen wilden vasthouden 
en dat we lang nadat we het huis uit waren gezamenlijk bij hem op bezoek 
kwamen. Mijn zussen en ik bleven bij hem en ook toen we alle drie kin-
deren kregen kwamen zij ook bij hem in de stoel terecht. Onze kinderen 
vonden het nooit erg om naar de tandarts te moeten. Hij maakte grapjes 
met hen en hij spoot hen nat met zijn apparatuur. Laatst vertelde hij mij dat 
ik een bijzondere klant voor hem was geweest omdat ik als eerste van zijn 
klanten, zelf ook weer kinderen had gekregen die hij tot zijn pensioen onder 
behandeling had gehad. Zo ver was het bijna, hij zou weldra met pensioen 
gaan! Een vreemde gewaarwording vond ik dat! Deze man hoorde voor 
twee keer per jaar in mijn leven, had mijn kinderen groot zien worden. Ook 
na zijn pensioen gingen we nog steeds naar Burgum. Echt handig was het 
niet meer met kinderen die hun eigen levens hebben en op verschillende 
scholen zitten. Zo is dan nu de tijd aangebroken dat we ons hebben laten 
overschrijven naar de tandartspraktijk van Buitenpost. Ik bel met de tand-
artspraktijk in Burgum met het verzoek tot overschrijving. Ik voel me wel 
een beetje bezwaard maar aan de andere kant hoor ik een begripvol: “Ja 
hoor, geen probleem, dat is immers voor jullie ook veel handiger.” Voor mij 
is het allemaal niet zo vanzelfsprekend en houd er een beetje een vreemd 
gevoel aan over maar we gaan een nieuw tandarts-tijdperk in!

De schoolfoto

De openbare kleuterschool in Buitenpost aan de Irenestraat, waarschijnlijk schooljaar 1961-1962
Alle rijen van links af, 1e rij van boven: Marten Sipkema, Ate Sjoerd Visser, Jannie Spiekman, Ronald Fokkinga, Grietje de Vries, Wiebren 
Tjalma, Johan de Bruin; 2e rij van boven: Jan Wichers, Otto Landman, Jan Adriaan van Helden, Peter van den Berg, Loesje Smit ?, Hen-
drik Veenstra, Frotina Zuidema; 3e rij van boven: Willie Spiekman, Iteke Roosma, Johanna Bergmans, juf Jitske Dijkstra, Ineke Beekman, 
Jolanda Beekman, Anja de Boer, Jan Drenth, Hans Timmer; 4e rij van boven: Wibo Drenth, Ette Ploeg, Harm Postma, Nanne Drenth, 
Roelien Bruinsma en Klaas Jansma. Deze foto werd aangeleverd door Griet de Vries. Onze hartelijke dank daarvoor!

De volgende De Binnenste Buiten Post wordt verspreid 
in de week van 27 november 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.

Kanteling in de zorg
In 2014 werd door de regering in 
Den Haag aangekondigd dat de 
zorg in Nederland ingrijpend anders 
georganiseerd zou worden. Dit 
proces kreeg de naam ‘kanteling 
in de zorg’. Aanleiding waren de 
voortdurend groeiende zorgkosten 
door met name ‘de vergrijzing en 
vergroening’. De bevolking wordt 
gemiddeld steeds ouder en er zijn 
steeds minder jongeren tegenover 
steeds meer ouderen. De ‘kante-
ling’ hield in dat de burger meer ‘in 
de eigen kracht’ moest gaan staan 
- de burger zou voortaan zelf meer 
en de overheid minder moeten 
doen. Praktisch betekende dit dat 
meer mantelzorg nodig werd. Pro-
fessionele zorg werd minder van-
zelfsprekend. Tegelijkertijd kwam 
het bericht dat Haersmahiem eind 
2017 gesloten zou worden.

Zorgcoöperatie als antwoord
Plaatselijk Belang werd gewaar-
schuwd dat dit zou kunnen beteke-
nen dat sommige dorpsgenoten in 
de toekomst te weinig zorg of hulp 
zouden krijgen. Misschien niet zo-
zeer bij de ‘lijfsgebonden zorg’ dan 
wel in praktische zaken en op so-
ciaal vlak. Dit zou zich bijvoorbeeld 
kunnen uiten in de vorm van meer 
eenzaamheid en verpietering. Als 
mogelijk antwoord op dit probleem 
werd de oprichting van een zorg-
coöperatie genoemd. Door zo’n or-
ganisatie zou burgerinitiatief beter 
georganiseerd kunnen worden. Er 
bestonden al enkele succesvolle 
voorbeelden elders in ons land. 
Soms in de vorm van een website 
waar hulpvrager en hulpbieder el-
kaar konden vinden. Soms zelfs als 
woonvorm waar mensen vergaand 
zorg en ondersteuning krijgen. Op 

de ledenvergadering van 2015 wer-
den PBB en veel bezorgde Buiten-
posters geïnformeerd over de mo-
gelijkheden op dat vlak.

Eigen onderzoek
PBB besloot dit verder te laten onder-
zoeken door een eigen commissie. 
Als zogenaamde ‘kwartiermakers’ 
zouden zij deze vraag concreet voor 
ons dorp bestuderen. De opdracht 
van PBB aan hen luidde: “Onder-
zoek welke vormen van een zorgco-
operatie in Buitenpost in een behoef-
te kunnen voldoen en geef aan wat 
de toegevoegde waarde daarvan is. 
Bereid eventueel de juridische vorm-
geving voor en bepaal de criteria 
voor de opstart”. In het voorjaar van 
2016 gingen Sijtze Dijkstra, JanKlaas 
Gatsonides en Roel Gebben met het 
vraagstuk aan de slag.

Onderzoeksresultaat
In september van het vorig jaar werd 
verslag uitgebracht. De conclusie 
was dat er nog op dat moment geen 
duidelijke aanleiding was om tot op-
richting van een zorgcoöperatie over 
te gaan. Navraag bij zorgpartijen en 
gemeente leek uit te wijzen dat ‘de 
kanteling’ zonder onverantwoorde 

gevolgen was verlopen. Er waren 
ook geen voorbeelden bekend van 
mensen die echt tussen wal en 
schip waren gevallen. Verder was 
gebleken dat de oprichting van een 
zorgcoöperatie heel wat voeten in de 
aarde heeft en zeker niet onderschat 
moet worden. Onzekerheid was er 
ook over het beleid van bestaande 
zorgverleners. Ook deze partijen 
leken nog op zoek naar meer zeker-
heid over de toekomst. De conclusie 
was dat er het beste nog een slag 
om de arm gehouden kan worden 
over de gevolgen van het ‘kante-
lingsproces’ en de toekomst van de 
zorg in Buitenpost na sluiting van 
Haersmahiem. Besloten werd om 
een vinger aan de pols te houden en 
over een jaar weer te overleggen.

Overleg met wethouder
Op 5 september bracht B&W een 
dorpsbezoek aan Buitenpost. Wij 
vroegen wethouder Antuma toen 
ons op de hoogte te brengen van 
de huidige situatie in de zorg. Beslo-
ten werd om hierover op 4 oktober 
overleg te hebben. Ook de ‘kwar-
tiermakers’ werden hiervoor uitge-
nodigd. Een kort verslag hiervan kan 
in ‘Van de bestuurstafel’ op pagina 

3 worden gelezen. Het feit dat Hae-
rsmahiem open blijft heeft een deel 
van de ongerustheid weggenomen. 
En opnieuw kon worden geconsta-
teerd dat er nog steeds geen seri-
euze tekortkomingen of ernstige 
probleemsituaties in de zorg als 
gevolg van de veranderingen in de 
zorg bekend zijn. De dorpenteams 
houden dit samen met thuiszorg en 
politie verder in de gaten. Er lijkt dus 
nog steeds geen noodzaak voor een 
zorgcoöperatie te zijn.

Alertheid blijft
Het dorpsfoto-onderzoek van Kearn 
in de afgelopen weken is een nieuw 
meetpunt en we wachten het resul-
taat nieuwsgierig af. Ook houdt PBB 
zelf ook haar ogen open en volgt de 
onderzoeken en rapporten over dit 
onderwerp met aandacht. Het is 
daarom belangrijk dat naast zorgver-
leners óók Plaatselijk Belang wordt 
geïnformeerd door het eigen dorp. 
Laat daarom niet na om problemen 
of tekortkomingen bij ons te mel-
den! De oprichting van een zorgco-
operatie of een alternatief daarvan 
blijft een aandachtspunt voor PBB, 
totdat er voldoende zekerheid is dat 
ze niet nodig zijn.

Zin in meer schoolfoto’s?
Alle in De Binnenste Buiten verschenen schoolfoto’s en groepsfoto’s kunt u terugvinden 
(en vaak in kleur) op onze website! Klik op de website op de knop Sneltoetsen en kies 
dan de knop Fotonieuws.

Ook uw schoolfoto hier?!
Heeft u nog een (niet in ons blad verschenen) lagere schoolfoto? Wij plaatsen hem graag. 
U kunt een scan sturen naar ons emailadres: bibupost@gmail.com of de foto in onze brie-
venbus bij The Readshop deponeren. De foto wordt dan door ons gescand en u krijgt de 
foto persoonlijk terugbezorgd (vergeet dan niet het retouradres toe te voegen!)

Noodzaak zorgcoöperatie blijft nog open vraag
De vraag of er een zorgcoöperatie in Buitenpost nodig zou zijn, is 
voor Plaatselijk Belang Buitenpost (PBB) de afgelopen jaren een 
belangrijke kwestie geweest. Om daar antwoord op te krijgen 
heeft ze regelmatig overleg gevoerd met anderen en zelfs zelf een 
onderzoek laten doen. In de bestuursvergadering van 4 oktober 
was er, samen met de wethouder en onderzoekers, opnieuw aan-
dacht voor. In dit artikel een kleine terugblik.



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

Bananen per kilo   € 0,99

Overheerlijke mandarijnen 20 stuks € 3,50

Elstar handappelen 2 kilo  € 2,98

Friese Borgers 10 kilo   € 7,50
 
Kerkstraat 24   tel. 0511 540004    Volg ons ook op facebook



Oktober

Wil jij ons project 
“Silence of the 
Bees” presenteren 
bij de lancering van 
het hoofdprogram-
ma #LF2018 Jan 
Willem? Ja hoor, 
tuurlijk, goed om 
hiermee onder de 
aandacht te komen. 
Niet wetende dat 
het een hele hap-
pening op het Gou-
veneursplein zou zijn welke rechtstreeks op Omrop Fryslân zou worden 
uitgezonden. Spannend! Repetitie op zondagmiddag en daarna voor het 
echt. “Silence of the Bees” staat in het hoofdprogramma van Culturele 
Hoofdstad 2018. Daar zijn we als Kruidhof enorm trots op. Het wordt nu 
wel voor het echt. In januari starten we namelijk al met verhalen over bijen 
en de noodzaak van de bij. Het gaat namelijk niet goed met de bij. Fryslân 
wordt steeds groener en dat is niet positief! We verliezen aan biodiver-
siteit. In Buitenpost hebben we dan wel een Botanische tuin waardoor 
de soortenrijkdom hoog is, maar om ons heen zien we meer en meer 
weilanden die groen zijn. Groen, zonder bloemenpracht. Bijen zijn een 
essentiële schakel in deze omdat bijen ook weer voedsel zijn voor bijvoor-
beeld grutto’s en andere weidevogels. Bijen zijn als het ware de indicator 
van de soortenrijkdom. Hoe mooi zou het zijn om samen te werken aan 
het herstel van die biodiversiteit? Dat is nu precies wat we in 2018 vanuit 
De Kruidhof gaan doen. In de eerste plaats bijen als indicator van biodiver-
siteit onder de aandacht brengen. In de tweede plaats door die aandacht 
bewoners van Buitenpost maar ook bezoekers er toe aanzetten zelf een-
voudige stappen te laten nemen om meer biodiversiteit in de eigen omge-
ving te krijgen. “Moat it dan allegearre rûch gerslân wurde om ús hinne?” 
Zeker niet. Een eenvoudig bijenhotel kan al een verschil maken. Maar ook 
het inzaaien van bijenmengsels in verloren stukjes grond zorgen ervoor 
dat er meer soortenrijkdom komt. Met ons project “Silence of the Bees” 
lanceren we een app die een goede indicatie kan geven van onze eigen 
biodiverse omgeving. Een app  waarbij de bevolking wordt opgeroepen 
om mee te onderzoeken, maar ook een app waar informatie te halen is.
Kulturele Hoofdstad is ook een kunstzinnig festival. De kunstzinnigheid op 
De Kruidhof in 2018 zit hem voornamelijk in het ‘Oratorio for one milion 
souls’. Ook hier Engelse termen omdat het een internationaal project is 
samen met twee Duitse tuinen. Het Oratorio is een soort van ruimte in de 
tuinen van De Kruidhof waar bijen- en hommelgeluiden worden omgezet 
in muzikale geluiden. In de ruimte krijgt de bezoeker een soort van totaal 
bijenervaring. De geluiden worden verzameld en op 21 juni 2018, de lang-
ste dag wordt er samen met de Duitse tuinen in Emden en Oldenburg 
op een heel groot scherm een concert gegeven. Een onvergetelijk uniek 
biodivers concert. Buitenpost staat nu al letterlijk op de kaart van Culturele 
Hoofdstad. In het hoofdprogramma, daar zijn we als Hortus van Fryslân 
verrekte trots op.

Jan Willem Zwart
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Tuin ( be ) leven

Er werd weer volop door de kinderen deelgenomen aan het pompoensnijden tijdens de 
Oogstdag op De Kruidhof op zaterdag 7 oktober. (foto: Hielke Boorsma)

De foto’s

Binnen -22- 

Buitenpost  

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

Buitenpost - Ons dorp, ons trots

In juni reisden wij ruim drie weken 
lang in een gehuurde vierwiel aan-
gedreven Toyota Hilux dwars door 
de woestijn van Namibië. In die 
drie weken hebben we ruim 5000 
kilometer rondgereden. Natuurlijk 
kwamen wij daar voor de bijzon-
dere dieren. Leeuwen, olifanten, 
giraffen, zebra’s, springbokken en 
dikdiks (de persoonlijke favorieten 
van Tamara). Zoveel bijzondere 
dieren die voor de inwoners van 
Namibië vaak net zo gewoon zijn 
als de koeien en schapen voor ons. 
Maar zoals er in Nederland veel 
aandacht is om een betere leef-
omgeving voor dieren te creëren, 
zo merkten we in Namibië dat ze 
heel bewust zijn het unieke dieren-
rijk in hun land. Regelmatig kwa-
men we borden tegen waarop de 
lokale bevolking gewezen werd op 
het behoud van de natuur en het 
tegengaan van illegale jacht. Naast 
de waarschuwing op die borden, 
was de andere boodschap ook één 
van trots. Ze lieten zien dat er een 
boel liefde voor de natuur is in het 
land. En die natuur willen ze voor 
de toekomst ook veilig stellen. Die 
trots voor het land merkten wij ook 
bij de lokale bevolking. In een ha-
vendorp overnachten wij in een ho-
tel waar de eigenaar met ons in het 
Afrikaans ‘Nederlands’ kon praten. 
Hij vertelde vol enthousiasme over 
alle mooie plekjes in de buurt. Zijn 
belangrijkste boodschap: “Je bent 
hier nu, dus bij alles wat je doet, 
geniet!”  Op onze route moesten 
wij regelmatig stoppen bij een 
checkpoint. Deze waren er vooral 
om bij de lokale bevolking controles 
uit te voeren op voertuigen en voor 
ons betekende het dat we moes-
ten aangeven waar we vandaan 
kwamen, waar we heen gingen 
en daarna volgde het informele ge-
deelte. “Of we al olifanten gezien 
hebben? Giraffen? Leeuwen? Ja? 
Hartstikke goed, dan hebben jullie 
in ieder geval een goede vakantie 
in ons mooie land.” Vol trots toon-
de de agent een brede glimlach en 
we mochten weer door. Het kwam 
vaak raar op ons over. Als een ge-
wapende agent je gaat bevragen 
dan denk je al snel dat je een over-
treding begaan hebt, hoewel we 
geen idee hadden welke. Maar 
het draait daar alleen maar om een 
veilig gevoel te creëren. En om te 
tonen waarom de lokale bevolking 
van het land houdt. Omdat ze trots 
zijn op het land! Een trotse reactie 
die wij in ons land, onze provincie 
en ons dorp een beetje vreemd 
zijn. Doe maar gewoon, dan doe 
je al gek genoeg. Een gedachte die 
ikzelf veel meer aanhoudt dan het 
tonen dat je ergens trots op bent. 
We reden ergens halverwege 
onze vakantie door een klein dorp-
je waar in het Afrikaans een bord 
onder de plaatsnaam hing waarop 
stond: ‘Ons dorp, ons trots’. Dorp-
jes in Namibië zijn vaak niet meer 
dan wat golfplaten huisjes, een 
grote groep koeien, een kerkje en 
een school. Maar dit dorp gaf des-
ondanks aan hoe trots ze waren. 
Mijn gedachte was dan ook direct 
om ‘Buitenpost, da’s pas binnenko-
men’ te vervangen voor ‘Ons dorp, 
ons trots’. Want wat mij betreft wo-
nen wij in een dorp om trots op te 
zijn. Dus ik zou zeggen: Geniet! 

Buitenpost in cijfers

In opdracht van de gemeente Achtkarspelen wordt het dorp Buitenpost 
in kaart gebracht. Dat gebeurt door het verzamelen van cijfers en door 
gesprekken met inwoners. De gesprekken hebben in oktober 2017 
plaatsgevonden. Uit de gesprekken met de inwoners kwamen zwakke en 
sterke punten naar voren. Sterke punten van het dorp zijn onder meer de 
voorzieningen, de gunstige ligging en het openbaar vervoer. Buitenpost 
scoort minder sterk door weinig gemeenschapsgevoel, weinig horeca en 
weinig toeristische trekkers. 

Het cijfermateriaal werd gepresenteerd in een factsheet. Opvallende za-
ken daarin:
- Buitenpost telt ca 5.800 inwoners.
- Het aantal 65+ers in Buitenpost is de laatste jaren sterker gegroeid dan 

andere leeftijdsgroepen.
- Het aandeel 65+ers is in Buitenpost (20,4%) ook hoger dan het Friese 

gemiddelde (19,5%).
- In de leeftijdsgroep 70+ is het aantal vrouwen veel hoger dan het aantal 

mannen. 
- In ons dorp staan 2526 woningen (2016). 
- De meeste huishoudens wonen in een eigen koopwoning (61,4%), 

33,3% in een sociale huurwoning en 5,3% in een particuliere huurwo-
ning.

- Het gemiddelde inkomen in Buitenpost bedraagt € 25.900,-; dat is hoger 
dan het gemiddelde in Achtkarspelen.

- Toch leven 198 huishoudens (8,1%) van een inkomen onder de armoe-
degrens. (bron: Partoer in opdracht van de gemeente Achtkarspelen)

Gesprekken met buurtbewoners in It Koartling. (foto: redactie)

Samen maken we het verschil!

Met deze slogan heeft COOP Buitenpost samen met de plaatselijke ge-
meenschap er voor gezorgd dat er in Haersmahiem een tovertafel aange-
schaft kan worden. Drie maanden lang zijn er lege flessen gedoneerd aan 
het goede doel, de tovertafel voor Haersmahiem. Scholen die inzamelden en 
huis aan huis flessen haalden, personeel wat flessen in leverde en bewoners 
die massaal richting de COOP gingen om de flessen in te leveren. Zaterdag 
14 oktober werd deze actie feestelijk afgesloten met het overhandigen van 
een waarde cheque door Erik Compeer. Voor Erik het laatste optreden als su-
permarktmanager van COOP Buitenpost omdat hij vanaf heden verder gaat 
als eigenaar van de Spar in Damwald. De middag werd extra feestelijk door 
het optreden van cabaretier Teake van der Meer. Hij kreeg bij de overvolle 
zaal in Haersmahiem de lachers op zijn hand met de anekdotes die hij vertel-
de. Een mooie afsluiting van deze actie die maar weer eens liet zien wat een 
gemeenschap met elkaar te weeg kan brengen. Buitenpost bedankt!

Veel belangstelling voor de werking van de tovertafel. (foto: Hielke Boorsma)

In het kader van het ‘Kom erbij’ festival was er voor de basisscholen een tekenwedstrijd 
over spinnen. It Koartling bestuurslid Iqbal Aslam rijkt de winnaars Esmée van Abbema 
en Judith Merkus van de Lichtbron de prijs uit. Zij kregen elk vijf toegangskaartjes voor 
het Natuurmuseum Fryslân. Bovendien was er voor hen en alle andere deelnemers een 
tasje met leuke inhoud. (foto: Hielke Boorsma)
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WAKKER WORDEN...
HEERLIJK UITGERUST

Boxspring Caronia 
Is verkrijgbaar in diverse afmetingen en kleuren. De boxspring Caronia heeft 
een standaard hoofdbord en het is een vlakke boxspring.
Bestaande uit: hoofdbord Caronia, 2x vlakke boxspring laag / 2x standaard
potenset / 2x pocketvering matras, 7-zones / 1x topdekmatras HR-schuim

Jubileum 40 Boxspring
Complete, zeer luxe boxspring met combispringmatrassen
in soepel of stevig / latex topmatrassen / hoofdbord recht 
of met kapnaad en keuze uit diverse maten en kleuren.

Ledikant Stedum 
Leverbaar in diverse kleuren eiken en vele afmetingen.
Deze slaapkamer is uit te breiden met handige opties
zoals een bluetooth luidspreker en een draadloze oplader 
voor je smartphone. Ledikant 140x200 cm € 629,- 
160x200 cm € 679,- / 180x200 cm € 749,-
Nachtkastje € 249,- / Linnenkast 2-deurs v.a. € 1.149,-

Dekbed 4-seizoenen
Klimaat Amiant v.a. € 89,-

Elektrisch vertelbaar
van € 3.815,-
NU VOOR € 2.499,- (alle maten)

Eenvoudig te reinigen, licht en luchtig,

blijvend veerkrachtig, anti-allergisch

leverbaar in diverse maten.

v.a € 1.499,-

Complete boxspring
140x200 cm

€ 1.599,-
(alle maten)

Vlak van € 2.795,- 
NU VOOR

€ 629,-

Ledikant Stedum
140x200 cm


