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Sinds kort is in zwembad ‘De Kûpe’ een nieuwe zwemactiviteit geïntroduceerd onder de naam ‘SUPpen’. SUPpen (een afkorting van Stand-Up Paddle surfing oftewel
staand peddelsurfen) is een vorm van golfsurfen op een plank met een lengte van minimaal 3 meter en een peddel. Suppen is elders in het land al razendsnel in populariteit aan het groeien. Het wordt door watersporters gebruikt om zowel op grote golven, kleine golfjes als ook op binnenwater te varen en soms grote afstanden af
te leggen. De bovenstaande foto werd gemaakt tijdens de tweede les op zondag 19 november. Toen werd aan een SUPpilates’ gedaan. Deze variant is een combinatie
van lichaamsoefening, zwemmen, balanceren en peddelen. Op zaterdag 16 december is de volgende les!

Va n d e re d a c t i e 2018 wordt een bijzonder jaar
Een jaargang van De Binnenste
Buiten Post loopt van november
tot november. Dat betekent dat
met dit nummer de 19e jaargang
is begonnen. Onze dorpskrant
gaat dus zijn 20e verjaardag tegemoet. Dat mogen we toch wel bijzonder noemen. En het is ook nog
zo dat deze krant niet met hangen
en wurgen in leven bleef, in het
geheel niet. Het tegenovergestelde was het geval. De Binnenste
Buiten groeide in zijn rol en werd
eigenlijk steeds fleuriger. Deze
ontwikkeling ontstond door samenwerking van de redactie met
diverse Buitenposters. Op die manier kon deze krant iedere maand
samengesteld worden. Verschillende plaatsgenoten creëren hun
bijdrage en leveren de daaruit
voortvloeiende pennenvruchten
trouw in voor plaatsing. Hetzelfde
geldt voor recente foto’s en die jaren geleden genomen zijn. ‘Uit de
oude doos’ heet dat onderdeel en
dat maakt het met alle artikelen en
columns tot een lezenswaardig en
kijkwaardig geheel. We moeten
proberen dit te handhaven. Daarom denkt en praat de redactie geregeld over het up-to-date houden
van de inhoud en kan het bijvoorbeeld kleuriger? Daarover zijn we
in gesprek met de drukker. Ook de
andere aanblik oftewel de buitenkant zou aan de orde kunnen komen. Hoe kijk je in een oogopslag
tegen de krant aan? Is er hier en
daar iets extra typisch van Buitenpost aan te brengen? Dat maakt
het samenstellen van dit blad interessant. Je blijft er op een plezierige manier mee bezig. Vandaar dat
we De Binnenste Buiten af en toe
eens binnenstebuiten keren. Wij
houden u uiteraard op de hoogte.

voor Friesland! (...en Buitenpost!)
Kulturele Haadstêd komt eraan!
Onder de naam Leeuwarden-Fryslan 2018 (LF2018) belooft het een
bijzonder jaar voor heel Fryslân te
worden. Twaalf maanden gevuld
met toneel, theater, muziek, voordrachten en andere evenementen. Qua tijd zal de nadruk op het
voorjaar, de zomer en de vroege
herfst liggen. Qua locatie vinden
in de Friese steden de spekstakelstukken plaats. Maar LF2018 zal
ook in veel Friese dorpen, het hele
jaar door, terug te vinden zijn. Ook
dichtbij zal er voortdurend heel
wat gebeuren. Een niet te missen
gelegenheid!
In het weekeinde van 26 en 27
januari wordt het LF2018-jaar in
Leeuwarden in beweging gezet.
Het jaarmagazine zegt erover: “Het
Openingsweekend luidt namelijk
niet alleen een geweldig cultureel
jaar in, maar ook een tijd waarin
iedereen een verschil kan maken
in het belang van de ander. Sûnder
dy kinne wy net begjinne (zonder
jou kunnen we niet beginnen)”. De
provinciale organisatie heeft in de
afgelopen vier jaar met verschillende problemen te kampen gehad. Nu lijkt alles op schema èn op
koers te liggen.
Achtkarspelen docht mei
Ook voor Achtkarspelen geldt dat.
Op pagina 7 vindt u een overzicht
van de nu bekende activiteiten in
de directe omgeving. Wilt u weten
wat zich verder in onze gemeente
gaat afspelen? Neem dan een kijkje op de gemeentelijke LF2018-pagina (tinyurl.com/LF2018in8k). Het
zwaartepunt van het programma
in ons dorp ligt op De Kruidhof.
Gedurende het hele seizoen vindt
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(Niet) omkiepe in de Kûpe!

Binnenstebuiten

>

er onder het motto ‘Bee my guest’
veel bijzonder en informatief cultureels te genieten. Ook veel van de
jaarlijkse plaatselijke evenementen
hebben hun happening in LF2018sfeer gebracht. Onze omgeving
doet dus zeker mee.
Doet onze plaats echt mee?
Fryslân zet zichzelf volgend jaar op
de kaart. Maar het is nog steeds
een vraag of de te verwachten
gasten in ons dorp zien dat Buitenpost ook echt meedoet. Zullen de
bezoekers alleen iets op de kruidentuin van hun gading kunnen
vinden? Of blijkt ons dorp ook nog
wat anders te kunnen laten zien?
De organisatie van LF2018 laat
niet na om de bijzondere kans te
benadrukken die met het evenement aan elke deelnemende plaats
wordt geboden. 2018 kan een productief jaar worden waarvan ons
dorp nog veel langer de vruchten
kan plukken. Cultureel, sociaal en
economisch!
Ook Buitenpost - het kan nog!
Plaatselijk Belang heeft de wens
om Buitenpost van zijn beste kant
te laten zien. Daarvoor is een werkgroep in de weer. De ideeën die tot
nu toe geoogst zijn kunt u ook op
pagina 7 terugvinden. Daar omheen moet werk verricht worden
om dit tot uitvoer te brengen. PBB
vraagt daarom opnieuw: “Denk
mee. En doe mee”. Want ook hier
geldt niet minder: “Sûnder dy kinne, wy ne(a)t begjinne!”.

Zorg ervoor dat je gelezen
wordt via de útPost-app!
Het aantal gebruikers van de útPost-app groeit nog steeds. Enkele
weken geleden passeerden wij de
650 geregistreerden-grens! Graag
willen we binnenkort hetzelfde
kunnen zeggen over het aantal
verenigingen en organisaties die
de app hebben gekoppeld aan
hun Facebook- en webpagina. Pas
als wij als redactie een compleet
beeld van het dorpsleven in onze
app kunnen geven zijn wij tevreden. Daarvoor is het nodig dat alle
activiteiten, informatie en nieuws
van mensen, verenigingen en organisaties in Buitenpost in de app
weergegeven wordt. Lever daar-

om uw gegevens ook aan!
Sinds kort zijn
wij bezig om
ook op een
andere manier
media-activiteit in ons dorp
te koppelen. Hierbij gaat het om de
verbinding van de Facebook- en
webpagina van Bruisend Buitenpost, de Facebook- en webpagina
en dit dorpsblad van Plaatselijk Belang, en útPost van Wijlijn. Hoe dit
het beste vorm kan worden gegeven wordt nu onderzocht. U hoort
er nog meer over!

‘Tuinen Verbinden’ een stap verder
Stichting Wrâldfrucht uit ons dorp
kondigde in september het project
‘Tuinen Verbinden’ aan. In dit plan
wordt aan drie plaatsen in onze
streek, waaronder Buitenpost, gevraagd om organisaties en particulieren te stimuleren hun tuinen
bio-diverser en natuurvriendelijker
in te richten. Voor het project wordt
de samenwerking met Plaatselijk
Belangen, gemeentes en de pro-

vincie, als belangrijke subsidiegever via Iepen Mienskipsfûns, gezocht. Deze week werd gemeld dat
het plan een positief en zwaarwegend advies van streekbewoners
heeft gekregen. Waarschijnlijk zal
daarom de provincie een beschikking af gaan geven. Nu wordt bekeken hoe ook de benodigde gemeentelijke co-financiering rond
kan worden gekregen.

Dit blad zoekt nieuwe secretaris!
Voor onze redactie geldt niet minder als voor andere werkomgevingen: er is een tijd van komen en
een tijd van gaan. Door studie- en
werkverplichtingen verliezen wij
helaas op korte termijn een van
onze redactiegenoten. Tegelijk
verwelkomen wij daarom graag
iemand die secretarieel werk leuk
vindt!

Wij vragen iemand die:
- graag bereid is een zinvolle bijdrage te leveren aan een goed leef-

klimaat in ons dorp
- het een uitdaging vindt om ons
redactiewerk goed op de computer
vast te leggen en een afsprakenlijst
en werkschema bij te houden
- als regel 2x per maand op de dinsdagavond wil en kan vergaderen
Wij bieden een:
- leuke werkomgeving met elke
maand een nieuwe uitdaging
- activiteit die prima op je CV staat
- onkostenvergoeding
Reacties op bibupost@gmail.com
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Start kerstbomenverkoop voor
Siloam op Curacao op 6 december
Vanaf dinsdag 6 december staan er weer volop kerstbomen en veel kerstgroen klaar bij hoveniersbedrijf Douma in het West. We verkopen groene
en blauwe sparren en Nordmann sparren. Ook verkopen we kerstkransen in verschillende maten. Op zaterdag 9 december staan wij ook op
de kerstmarkt hier in Buitenpost met onder andere kerstkransen, houten
(kerst)decoratie’s en nog veel meer leuke hebbedingetjes.
De opbrengst van de verkoop gaat, zoals inmiddels wel bekend is, naar
het Christelijk Kinderherstellingsoord Siloam op Curaçao. Hier worden
chronisch zieke kinderen, aids-patiëntjes en terminale patiëntjes liefdevol
verzorgd. Kijkt u voor meer informatie eens op www.siloamvillage.org of
op de facebookpagina van Christelijk Kinderherstellingsoord Siloam.
Volg onze actie’s op facebook ( hoveniersbedrijf P. Douma ).
Graag tot ziens bij Piet en Baukje Douma, West 92, tel.: 0511-543870.

Charles Dickens kerstmarkt op 9 december
Op zaterdag 9 december wordt van 14.00 - 20.00 uur
weer een Charles Dickens kerstmarkt in het centrum
van ons dorp gehouden. Op deze sfeervolle kerstmarkt
kunt u ruim 85 marktkramen bezoeken. Het aanbod
van waren is zeer divers. Er staan kramen met onder
meer kerstdecoraties, woonaccessoires, bloemstukken, sieraden, ambachtelijk op houtoven gestookt
brood en lekkere hapjes en drankjes. Tevens kunt u
een kijkje nemen bij de oude ambachten zoals Fries
houtsnijwerk, Fries aardewerk, vlechten met wilgentenen, glas graveren en glas in lood.
In de Mariakerk kunt u genieten van optredens van koren en in de Kerkstraat kunt u genieten van de prachtige liederen van de muzikanten. Ook de levende kerststal is weer aanwezig net zoals de ijsbaan voor de kinderen.Om onze bezoekers een extra warm welkom te
heten op het 5-jarig lustrum van de kerstmarkt, willen
wij u vragen uw straat te versieren met bijvoorbeeld
kerstfeestverlichting of kerstbomen. Ook zou de organisatie het leuk vinden dat u de kerstmarkt in gepaste
kledij gaat bezoeken zodat bezoekers zich nog meer
in de vervlogen tijd van Charles Dickens wanen. Een
leuke omslagdoek voor de dames of een (hoge) zwarte
hoed voor de heren is al voldoende om hier een bijdrage aan te leveren.
Op vrijdag 8 december zal de Charles Dickens Kerstmarkt om 19.00 uur symbolisch geopend worden. Dit
wordt gedaan door de kerstboom in het licht te zetten
en te versieren met kerstwensen vanuit de gemeenschap. Een koor van jong en oud zal tevens kerstliederen ten gehore brengen.
U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te
zijn.De organisatie hoopt u bij de opening en Charles
Dickens Kerstmarkt te mogen begroeten en wensen u
alvast gezellige dagen toe.

Kerstkuier op zondag 24 december

Op de bovenste foto staan een paar jongens die in Siloam wonen en hier
hun outfit van de scouting showen, waar ze sinds dit jaar lid van zijn. Het
meisje op de foto eronder heeft hartafwijkingen en is in het ziekenhuis
uitbehandeld. Ze is liefdevol in Siloam opgenomen en het gaat steeds
beter met haar. (foto’s: Baukje Douma)

De Binnenste Buiten is ook op internet:
Ga daarvoor naar www.binnenbuitenpost.nl en dan de knop
‘Snelknoppen’. Onder PDF’s kunt u de Binnenste Buiten’s van
de afgelopen 18 jaar vinden. Onze historische foto’s kunt u
vinden onder ‘Foto’s van oud-Buitenpost’ en ‘Schoolfoto’s’.
Of volg ons op Facebook:
www.facebook.com/dorpbuitenpost

D e foto

11 november was de dag... waarop veel kinderen uit Buitenpost langs de
deuren gingen met hun mooie zelfgemaakte lampionnen.
(foto: Hielke Boorsma)

Op zondag 24 december 2017 wordt er weer een
kerstkuier gehouden in Buitenpost. Beide voorgaande jaren (2011 en 2014) waren een groot succes. Al
vele bezoekers gingen u voor, wandelend langs de
prachtig verlichte route die u leidt langs verschillende
locaties waar het kerstverhaal wordt uitgebeeld. We
gaan die avond terug in de tijd en beleven wat Jozef
en Maria heel lang geleden hebben beleefd. Hun reis,
de inschrijving, hun verblijf in de stal, de geboorte van
Jezus en het bezoek van de wijzen uit het oosten, die
wierook en mirre meenamen.
De start is bij de Fonteinkerk (Achtkant 48). De route
is te bewandelen tussen 17.00 en 20.00 uur en duurt
maximaal 45 minuten. We lopen over een verharde
weg. Na afloop is er een versnapering bij de kerk.
Deelname is gratis en voor alle leeftijden. We nodigen
u van harte uit om dit feest met ons te beleven.

Kerststal van Kerstkuier van een eerder jaar. (foto is aangeleverd
door de organisatie van de kerstkuier)

Coop Buitenpost en klanten zamelen geld in voor
Voedselbank Achtkarspelen
Al weer 2 maanden geleden is er een statiegeldactie gestart in de Coop Supermarkt in Buitenpost die
ten goede komt aan Voedselbank Achtkarspelen. Elke
klant die lege flessen bij deze Coop supermarkt inlevert kan er voor kiezen om het bedrag, door middel van
de ‘doneerknop’ op de flessenautomaat, te schenken
aan de voedselbank in Achtkarspelen. U kunt in de decembermaand nog zo vaak meedoen als u wilt. Hoe
vaker, hoe beter!
Samen maak je het verschil. Coop Buitenpost staat
dicht bij haar klanten en is daardoor betrokken bij hun
leefomgeving. Daarom organiseren wij ieder jaar 4 statiegeldacties voor goede doelen uit de omgeving.
De Voedselbank Achtkarspelen voorziet elke week
ongeveer 50 mensen/gezinnen in de gemeente Achtkarspelen van een voedselpakket. Dit pakket wordt
onder andere gevuld met levensmiddelen, groenten,
fruit, brood en vlees. Deze producten worden wekelijks opgehaald door de Voedselbank Achtkarspelen
bij een aantal supermarkten, warenhuis en bakkers in
onze gemeente. Daarnaast worden er nog wekelijks
producten geleverd vanuit het distributiecentrum van
Voedselbank Nederland. De doelstelling van de Voedselbank is om voedselverspilling tegen te gaan en deze
overtollige goederen terecht te laten komen bij mensen en gezinnen die het financieel moeilijk hebben. Dit
alles gebeurd volledig met de inzet van vrijwilligers.
Deze statiegeldactie bij Coop Supermarkt in Buitenpost duurt nog tot en met 31 december. Het totaalbedrag dat met deze actie wordt bereikt, wordt door

Coop Supermarkten Nederland nog een keer verdubbeld en geschonken aan de Voedselbank Achtkarspelen, die op deze manier hun kosten kan dekken. Deze
statiegeldactie wordt van harte bij u aanbevolen!
Wilt u de Voedselbank Achtkarspelen ook ondersteunen (op welke manier dan ook), neemt u dan contact
op met www.voedselbankachtkarspelen.nl of bel 0645353549 voor inlichtingen. Direct doneren mag natuurlijk ook op IBAN: NL97RABO 0149480644.

Op de foto: Ferdy Graeler van COOP Buitenpost (rechts) en Jappie Dijkstra namens bestuur Voedselbank Achtkarspelen bij de
flessenautomaat. (foto aangeleverd door COOP)
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> Wethouder Jouke Spoelstra van de
gemeente Achtkarspelen is de jongste wethouder van Friesland en wil de belevenissen
in zijn werk delen met de inwoners van de
gemeente. Hij krijgt vaak de vraag wat hij
nou eigenlijk doet. De vragen lopen uiteen
van ben je veel aan het vergaderen, zit je
een hele dag in het gemeentehuis of knip
je alleen maar lintjes door. Maar ook opmerkingen en vragen over zware besluiten die je
soms moet nemen. Om antwoord te geven
op al deze vragen wil hij de inwoners wekelijks meenemen in een klein videodagboek.
De filmpjes van de wethouder zijn te zien op
Faceboek en via Twitter.
> Onder leiding van Rieks van der Velde
werd brassband De Wâldsang uit Buitenpost zaterdag 28 oktober op het podium
van Tivoli-Vredenburg in Utrecht gekroond
tot Nederlands kampioen. Met een weergaloze uitvoering van ‘Händel in the Band’ van
Kenneth Downie behaalde de band in de
kampioensdivisie 97 punten. Voor de band
vielen bij de uitvoering alle puzzelstukken
op hun plek. Hiermee heeft De Wâldsang
sinds 2009 de titel weer in handen en mag
nu namens Nederland deelnemen aan de
Europese Brassband Kampioenschappen.
> Het college van burgemeester en wethouders van Achtkarspelen trekt een voorgenomen bezuiniging op speelplaatsen in
de gemeente in. Eerder stelde het college
voor het aantal speelplaatsen van 65 terug
te brengen naar ongeveer 30. De indruk dat
veel speelplaatsen nauwelijks gebruikt worden, is na dorpsbezoeken weggenomen.
Het budget zal nu intact blijven.
COLOFON
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Kerstconcert Fardau en het
Westerlauwers mannenkoor

PBB Van de bestuurstafel...

Sopraan Fardau van der Woude is
in 2013 afgestudeerd aan het Prins
Claus Conservatorium te Groningen. Hier is ze in de eerste jaren
van haar studie begeleid door Jan
van Zelm en Marion van den Akker. Tijdens haar studie volgde ze
masterclasses bij Emma Kirkby,
ademcoach Paul Triepels, Gerda
van Zelm, Claron Mcfadden en Miranda van Kralingen. Ze heeft liedklassen gevolgd bij Eelko Molenaar
en Nico van der Meel.

November 2017

Fardau heeft onder andere de sopraan aria’s van het Carmina BuSopraan Fardau van der Woude
rana van Carl Orff vertolkt, de rol
(foto aangeleverd door Maskelyn)
van Constance in de Friese opera
‘Keapmanskeunsten van de Friese
schrijver Martinus Schuil, de sopraan aria’s uit ‘The Messiah’ van Händel,
de aria’s uit de ‘Matthaüs Passion’ van Bach.

Er zijn weer wat aanvragen binnengekomen voor een bijdrage uit het
leefbaarheidsfonds. Voor de lichtjesavond geven we hetzelfde bedrag
als vorig jaar, want we vinden dit initiatief zeer de moeite waard. Voordat we de Swaddekuier een bijdrage geven, willen we eerst inzicht hun
financiën. Daarmee wordt weer even duidelijk wat de voorwaarden zijn
voor het toekennen van een bijdrage: geen commercie en een verantwoording van de aanvraag met een bijgevoegde begroting met inkomsten en uitgaven.

Voorafgaand aan onze vergadering hadden we een kort overleg met
onze voormalige voorzitter Hans de Vries. Hij is bereid om de zwerfvuilactie in Buitenpost nieuw leven in te blazen. Gelukkig maar, want terwijl
er in ieder dorp van de gemeente al een jaar met succes zwerfvuil wordt
opgehaald, is dat in ons dorp nog niet gelukt. Er waren wel aanmeldingen van verenigingen en organisaties, maar geen coördinator die deze
klus op zich wilde nemen. We beginnen weer helemaal opnieuw! In een
ander bericht in deze krant kunt u meer hierover lezen. Hier alvast het
emailadres waar u zich als belangstellende kunt melden:
zwerfvuil@buitenpost.info.

In Fryslân en Groningen is het Christelijk Mannenkoor Westerlauwers een
goede bekende bijallerlei kerkelijke zangavonden en diensten. Dit jaar vierde het koor haar 40-jarig jubileum. Het koor staat onder leiding van dirigent
Jan Hibma en telt ruim 100 zangers.
Zondagmiddag 17 december 2017
Aanvang: 15.30 uur / De Kruiskerk aan de Voorstraat
Voorverkoop: 11,00 euro Dropshop Liquerice / Aan de kerk: 12,00 euro
Info: 0511 541444 / www.maskelynbuitenpost.nl

Kroegconcert van Bakker & Niehaus
op 8 januari
Het duo Bakker & Niehaus wordt gevormd
door Pieter Bakker en
Sander Niehaus. Samen
spelen ze al jaren lang in
de band Alice Springs.In
de muziekstijlen Country,
Pop, Rock (‘n Roll), en natuurlijk Ierse folk brengen
deze twee ervaren muzikanten hun muziek ten
gehore.

Bakker en Niehaus (foto aangeleverd door Maskelyn)

Met gitaar en/of viool in
de hand spelen deze toppers allerlei soorten muzikale invloeden van country tot pop en van rock ’n roll tot Ierse folk.Alle hits en meezingers komen
langs van de jaren ’60 tot de Top 40 van het afgelopen seizoen en dat alles
met een lichte western ondertoon.
Tijd: zondagmiddag 14 januari 2018
Aanvang: 15.30 uur in café The Point aan de Voorstraat
Voorverkoop in Dropshop Liquerice in de Kerkstraat en aan de zaal: € 8,00
Informatie op telefoon: 0511 541444 en www.maskelynbuitenpost.nl
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We hebben deelgenomen aan de dorpsfoto: gesprekken met inwoners
over de leefbaarheid van het dorp. We zijn benieuwd naar de resultaten.
Als het rapport er is, zullen we met Kearn praten over wat dit betekent
voor het dorp en Plaatselijk belang. Ook hebben we als bestuur onze
medewerking toegezegd aan het project ‘Tuinen verbinden’. In het kort
beoogt dit project om de biodiversiteit te bevorderen door tuinen aan te
laten sluiten bij het landschap. De werkgroep LF2018 (voorheen Kulturele Haadstêd 2018) hoopt op mogelijkheden om dit project mee te laten
liften met activiteiten. Het past bij het gekozen thema van dorp in het
groen. Het motto wordt nog bekend gemaakt.
U heeft het vast al gelezen: de Sinnegreide gaat door en er was een
voorlichtingsbijeenkomst, waarbij de Energiecoöperatie Buitenpost ook
aanwezig was. U kunt straks voor een klein bedrag deelnemen in het
park door een obligatie te kopen. Maar natuurlijk is de aanleg van deze
greide geen reden om niet zelf ook energiemaatregelen te nemen.Tot
slot, binnenkort is er weer overleg met Haersmahiem over de plannen
voor de dierenweide. Er is een ontwerp gemaakt, dat naar de eigenaar
van Haersmahiem - Woonzorg Nederland - gestuurd wordt. Er komt
schot in de zaak! Complimenten voor de dierenweidecommissie die nog
steeds onvermoeibaar doorwerkt.
Namens het bestuur, Marianne Rigter

Kopij:
Postbus 30, 9285 ZV Buitenpost
of de kopijbus bij ‘The Readshop’
E-mail: bibupost@gmail.com
Website: www.binnenbuitenpost.nl
Facebook: dorpbuitenpost

Correspondentie:
bibupost@gmail.com
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Verlang je er soms ook naar? Je even terugtrekken uit de drukke wereld
en niets hoeven? Wat wij merken is dat het vaak bij dit verlangen blijft en
het ons niet altijd lukt om hier vorm aan te geven. Daarom trekken wij
ons samen één keer in de maand terug. In een groepje en toch ook op
onszelf. In een warm houten kerkje, waarin we de traditie van bezinning
en bezieling ervaren.
Wil je meedoen? Je bent van harte welkom op donderdagavond 7 december a.s. We komen dan vanaf 19.45 uur samen in dit kerkje aan de
Julianalaan 12a in Buitenpost. Om 20.00 uur volgen we het ritme van stilte
in de vorm van een korte 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.

De Fryske Krite spilet
“Wat in gekke man…en syn frou dan?”
De foarstelling fan 25 novimber mist...? Gjin noed
want op sneontejûn 2 desimber spilet it Kritetoaniel
fan Bûtenpost nochris de foarstelling ‘Wat in gekke
man... en syn frou dan?’. It blijspul fan Alan Ayckbourn,
‘Absurd personal Singular’, yn in Fryske oersetting fan
Baukje Stavinga. Mei Klaas Jansma, Anneke Nieuwenhuis, Dictus Benedictus, Ria Krist, Andries Hovinga en
Wiesje Kloosterman. Rezjy is yn hânnen fan Henk
Roskammer. It plak is yn sealesintrum The Point oan
de Voorstraat om 20.00 oere.
Trije echtpearen. Trije ferskillende keukens. Trije kear in Krystjûn, elk jier
by in oar. Foarich jier, dit jier en oar jier. Kostlike dialogen, misferstannen
en teloarstellingen. Seis minsken mislearre yn it libben en karikatueren
fan harren sels wurden, trochdat elkenien mei eachkleppen op rint. Foar
de bûtewrâld 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.
Aginda Kritetoaniel:
Sneontejûn 27 jannewaris 2017: Jongerein spilet ‘Droomoord’
Sneontejûn 3 en 10 maart: 2017: De maartploech spilet ‘Tink oan my!’

Wees welkom!
Trudy Nicolai en Karin van IJsseldijk

Kerstmiddag gezamenlijke
vrouwenorganisaties
Op donderdagmiddag 14 december wordt weer
de jaarlijkse kerstmiddag van de gezamenlijke
vrouwenorganisaties uit Buitenpost gehouden.
Dit jaar is de organisatie in handen van Friese
Christelijke Plattelandsvrouwen Bond. Het begint
om 14.30 uur in de Schakel en de Kleastersjongers uit Gerkesklooster zullen zingen en de samenzang begeleiden. Iedereen is welkom en u komt
toch ook? Voor inlichtingen kunt u bellen met Hinke van der West op telefoonnummer 0511 542318 of Joke Bergsma op 0511 543163.

Efter fan links ôf: Andries Hovinga, Klaas Jansma en Dictus Benedictus.
Foar fan links ôf: Wiesje Kloosterman, Anneke Nieuwenhuis en Ria Krist.
(foto: Jonas Reitsma)

Mandarijnen 		

20 stuks

€ 2,99

Friese borgers 		

5 kilo 		 € 4,00

Navel sinaasappels

10 stuks

€ 2,99

Nu ook: kant en klare maaltijden
Kerkstraat 24

Tel. 0511 540004

Volg ons ook op facebook

De Binnenste Buiten Post
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door Nelleke Kemps-Stam

Waarom kunnen jongeren niet meedoen in de politiek?
Maya Nolles is een veelzijdig meisje

Maya Nolles? Waar ken ik die naam ook maar weer van? Is dat niet
dat meisje dat zo goed zwemmen kan? Even googelen en er is een
krantenberichtje uit 2014 te vinden waarin Maya als ‘jong talent’
vermeld staat bij de Fryselcup zwemwedstrijden. Maya heeft inmiddels naast zwemdiploma’s ook haar Havo-diploma behaald en
gaat nu op voor het VWO-diploma. Tijd om haar eens te vragen
waar haar belangstelling nu naar uit gaat. En wat is dat toch voor
baantje waarvoor ze naar Groningen afreist?

Achtkarspelen wil graag een jongerenraad. Dat is een gemeenteraad
bestaande uit jongeren. De huidige
raad (bestaande uit ‘oudere’ leden)
wil graag weten wat er bij de jeugd
speelt. Daarom zijn we op zoek
naar jou. Word jij raadslid in onze
jongerenraad? (bron: Gemeente
Achtkarspelen)
Sportfanaat
Maya krijgt nogal eens de vraag
waarom ze de achternaam van
haar moeder draagt en niet die
van haar vader, Aslam. “Mijn opa
en oma Nolles kregen drie dochters en mijn moeder vond dat de
familienaam wel moest blijven
bestaan. Tegen mijn vader zei ze:
‘Ik trouw niet met je als mijn kinderen niet mijn achternaam krijgen’”, verklaart Maya. Haar ouders
stonden ook aan het begin van het
sportieve leven van hun dochter.
“Op mijn vierde ging ik op Judo
in Kollum. Mijn ouders vonden het
belangrijk dat ik mezelf later kon
verdedigen. Sinds mijn vijfde en
zesde zat ik op zwemles voor het
halen van de zwemdiploma’s A,
B en C. Sindsdien ben ik altijd wel
een sportfanaat geweest. Na het
schoolzwemmen ben ik op wedstrijd zwemmen gegaan. Zwemmen viel bij mij echt in de smaak
en dat is wel gebleken. Ik deed
af en toe mee aan wedstrijden,
maar ik was geen toptalent. Ik was
vooral heel zenuwachtig als ik bijna
aan de beurt was. Ik werd in 2014
derde bij de wedstrijd 50 meter
rugzwemmen. Een prijs kreeg ik
nooit, want je kunt alleen als team
de Fryselcup winnen.”
Clubverband
Evenals haar oudere broer Jan was
Maya lid van de zwemclub PWC.
“Als je bij een club zit, zwem je
met een vaste groep en heb je vaste lestijden. Als je in je eentje gaat,
verzin je sneller een smoes om niet
te gaan. Ook leer je je eigen slagen
te verbeteren, waardoor je steeds
sneller gaat zwemmen.” Schoolzwemmen is voor Maya een must.
“In de meeste zwembaden mocht
je niet vrij zwemmen zonder diplo-

ma A, dan moest je bandjes om.
En het is natuurlijk voor je veiligheid. Stel dat je in een diepe sloot
fietst of je rijdt ‘s nachts het kanaal
in en je kunt niet zwemmen.” Samen met haar moeder Fettje die
in het bestuur van zwembad De
Kûpe zit, kwamen Maya en Jan
op voor het voortbestaan van De
Kûpe. “Mijn moeder zei: ‘Er moet
en zal een nieuw zwembad komen. Hoe maakt me niets uit, als
het maar komt’. En dat ben ik met
haar eens.” Goed nieuws: sinds
oktober jl. is het zwembad weer
in handen van de gemeente en
kunnen kinderen zwemles blijven
volgen.
Na het zwemavontuur zit Maya
niet thuis op de bank met haar
mobieltje. “Ik ga al sinds mijn elfde elke week paardrijden bij de
Maartenruiters. Paardrijden is mijn
uitlaatklep. Aan wedstrijden doe ik
niet mee, maar als groepje doen
we leuke dingen zoals buitenritten in Drenthe.” Voor Maya geldt
dus niet dat ze zoals veel paardenmeisjes in de pubertijd stopt met
rijles. “Ik vind dat je dan juist moet
sporten, want dat is goed voor je
conditie en je moet iets hebben
waarmee je je hoofd leeg kunt maken. Sport is daar ideaal voor, net
als drummen. Ik heb zelf drumles
en een drumstel, maar ik speel
daar alleen op als ik helemaal alleen ben”, zegt Maya onverwacht
verlegen.

Jongerenraad
Naast sportieve interesses, heeft
ook de politiek Maya’s aandacht.
“Samen met mijn vriendin Mourens Wassenaar heb ik een Profiel
Werkstuk gemaakt over burger-

participatie in de politiek. We wilden het onderwerp ook concreet
laten zien door bijvoorbeeld maximaal 30 km stickers op containers
te plakken. We hebben daarna
contact gezocht met mevrouw
Zandbergen van het CDA. In dat
gesprek kwam de vraag naar voren: waarom kunnen jongeren
niet meedoen in de politiek? En zo
kwamen we op het idee om een
jongerenraad op te richten. Het
plan lag al eerder bij de gemeente,
maar wij willen het realiseren.”
In samenwerking met de gemeente zijn Mourens en Maya druk bezig om jongeren te werven voor de
jongerenraad. “We delen flyers en
posters uit om leerlingen enthousiast te maken, zodat ze mee willen
doen en zich opgeven. In december hopen we van start te gaan om
dan als groep een direct adviesorgaan te worden voor de gemeente. Het idee is dat de gemeente
ons aan de hand van problemen
die op tafel liggen, kunnen vragen
hoe wij daarover denken. En dat
wij zelf met onze mening komen
over iets wat volgens ons anders
kan, zoals beter openbaar vervoer
voor leerlingen naar Buitenpost.
Jonge mensen hebben vanuit hun
perspectief vaak nieuwe ideeën
en oplossingen waar volwassenen
misschien nooit opgekomen waren. Het moet jongeren motiveren
om meer interesse te krijgen in de
politiek. Ze kunnen hun eigen problemen inbrengen en dat geeft ze
het gevoel dat ze ertoe doen.”
Maya lijkt wel een uitzondering te
zijn wat haar politieke belangstelling betreft. “Je ziet dat weinig jongeren zich daarvoor interesseren.
Tijdens Maatschappijwetenschappen kregen we een boek over politieke besluitvorming. ‘Waarschijnlijk vinden jullie dit het saaiste
boek’, zei de leraar. Maar toen hij
begon te vertellen over wat er in
Den Haag, de provincies en de gemeentes gebeurt, dacht ik: wow,
ik wist niet dat ik politiek zo interessant vond! Voor mijn PWS ben
ik vervolgens naar Den Haag geweest en heb een hele dag meegelopen met Lutz Jacobi. Ik heb
meegekeken hoe het er in het echt
aan toegaat en ik heb het vragenuurtje bijgewoond. In tegenstelling
tot de meeste jongeren vond ik het
fascinerend.”
Droombaantje
Aan het Kruirad 31 woont niet alleen de familie Nolles/Aslam, maar

Maya in het kattencafé. (foto is gemaakt door Janna Hofstede)

er huizen ook drie katten. En niet
zomaar katten: Harry is een Europese Langhaar, Lizzy een Heilige
Birmaan en Fardo is een Bengaalse tijgerkat, die naar haar lerares
Nederlands is vernoemd. “Wij
hebben altijd al katten gehad”,

vertelt Maya. “In de derde klas
heb ik voor mijn maatschappelijke
stage een jaar in dierenpension /
asiel ‘Adventure’ aan de Oude Dijk
in Kootstertille gewerkt. Ik vond
het daar geweldig, ook al kreeg je
vieze handen. Het gaf zo’n voldaan
gevoel, dat ik na afloop zaterdags
van negen tot drie bleef komen.
Daar kwam ik Hielkje Wester tegen, de baas van kattencafé ‘Op
z’n kop’ in de Oude Ebbingestraat

in Groningen. Ze kwam katten uitzoeken voor het café en ze vroeg
me te solliciteren. Sinds vorig jaar
ben ik aangenomen als barista/
horecamedewerkster. “ Zo kwam
Maya aan haar droombaantje.
Milieubewust
Wat haar toekomstplannen betreft,
zit Maya nog te twijfelen tussen
de studie Ocean Technology om
de zeebodem te verkennen en studies als chemische en scheikundige technologie . “Maar daar heb je
Wiskunde-B voor nodig en dat heb
ik niet. Dat moet ik er dan nog bij
doen. Iets heel anders is dat ik een
webcursus Rechtsgeleerdheid ga
volgen om later eventueel Environmental Law te gaan studeren. Om
dan van daaruit weer bij de politiek
te komen door technische oplossingen voor klimaatveranderingen
voor te leggen aan de Tweede
Kamer en andere groepen die zouden kunnen helpen. Zoiets als wat
Boyan Slat voor het opruimen van
de plastic soep in de oceanen bedacht heeft.”
Ik denk dat we Maya’s naam nog
wel eens vaker in de krant zullen
tegenkomen.

(advertentie)

Dave
Door
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Ten Cate Secrets (naadloos)
3+1 GRATIS

U hoeft niet ver te zoeken.
Bij ons vindt u de mooiste
tijdschriften, puzzels en boeken.

Modique Nijenstein 11 Buitenpost 0511-543128
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Het hoe en waarom van Culturele Hoofdstad!
Sinds 1985 bestaat de titel Culturele Hoofdstad van
Europa (CHE). Het doel van de culturele hoofdstad is
de rijkdom, de verscheidenheid en de gemeenschappelijke kenmerken van de Europese culturen tot hun
recht te laten komen. Verder wil het erin bijdragen dat
de burgers van de Europese Unie elkaar beter leren
kennen. Sinds 2004 kunnen elk jaar twee steden, elk
uit een verschillend land, CHE worden. Opvallend is
dat de Europese steden die in voorgaande jaren de
gelegenheid kregen zich door de CHE te presenteren
vertellen dat het evenement veel impact heeft gehad.
En dat het vaak in de jaren erna in een grote opleving
in het culturele en economische leven resulteerde.
CHE is niet alleen een erebaantje, het is ook een kans
op jarenlang economisch, sociaal en cultureel profijt.
Voor het jaar 2018 zijn Malta en Nederland aan de
beurt om twee CHE’s te leveren. Meestal wordt een
aantal jaren van tevoren door een competitie bepaald
welke stad de handschoen op mag pakken. In 2013
won Leeuwarden onverwacht de driekamp van Eindhoven en Maastricht. De provinciehoofdstad van Fryslân kondigde plotseling in 2016 aan de dat organisatie
gemeenschappelijk beter gedragen zou kunnen worden door Leeuwarden samen met de hele provinsje
Fryslân. De provinciale organisatie koos toen voor de
naam Leeuwarden-Fryslân 2018, oftewel LF2018.
Plaatselijk Belang Buitenpost (PBB) wil graag dat ons

dorp volgend
jaar zichtbaar
meedoet. In
de afgelopen
maanden
heeft
een
werkgroep
daarvoor de eerste stappen gezet. Uit de ideeën die
uit het dorp en binnen de werkgroep aangeleverd zijn
is nu een thema gekozen en een eerste opzet geschreven. Het bestaat uit een opsomming van activiteiten
die in de LF2018-gedachte passen. Het probeert het
nog gaande creatieve proces uit te dagen en te prikkelen. Het is ook bedoeld als schiet-maar-raak document
voor kritiek, toevoegingen, alternatieve ideeën of juist
het gaan schrappen van onderdelen. De praktische invulling is een volgende stap. Het is dus nog steeds
een werk in uitvoering. Wilt u het wel eens lezen. Het
kan worden gelezen op de PBB-website, onder het
kopje Snelknoppen en dan de knop Actueel.
Sinds 1 november is 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 door gewoon te zoeken op: LF2018 Buitenpost
binnen Facebook Alle tekenen wijzen erop dat het in
Fryslân een groots en bijzonder spektakel gaat worden in 2018. Daarom is het een niet te missen kans!

Hoe kan het er voor ons dorp uitzien?
Tijdens het overleg in de werkgroep werd snel duidelijk dat de
meeste ideeën geïnspireerd waren
op het idee: ‘Buitenpost als ‘groen
dorp’’. Regelmatig wordt gehoord
van mensen die in het dorp te
gast waren, dat het hen opvalt hoe
groen ons dorp is. Dat is deels een
erfenis van voormalig directeur
gemeentewerken H.F. de Boer.
Deze hield ervan om de nieuwbouwwijken in de jaren vijftig en
zestig ruim te voorzien van boomen struikgewas. Die ‘groenheid’ is
in de laatste twintig jaar versterkt
door de aanleg van een langgerekte groenzoom aan de westkant
van Buitenpost. Verder westelijk
bevindt zich het natuurgebied Twizeler Mieden. De grens van klei- en
zandgrond heeft ook voor gevarieerde natuur gezorgd.
Bij de aangeleverde ideeën wordt
ook de bij (bij-na) onvermijdelijk
genoemd. Het project ‘Silence of
the Bees’ op De Kruidhof over het
verdwijnen van de bij spreekt veel
dorpsgenoten aan. Maar ook zonder die verbinding met de kruidentuin is het een aansprekend, actueel en ‘hot’ onderwerp. Insecten
zijn onmisbaar in de keten van het
leven. Verder werd ‘de brims’, van
oudsher de bijnaam voor de Buitenposter, als aanknopingspunt
genoemd. ‘Groen dorp’ Buitenpost lijkt ook heel goed te koppelen aan andere natuur-activiteiten
die ieder jaar in ons dorp plaatsvinden. Zo zijn er:
- de Swaddekuier en de Kerstkuier
- de Foodwalk
- het Brommels!-festijn

Een greep uit de ideeën:
• Ons dorp moet voor de gelegenheid aangekleed worden. Een
eerste idee daarvoor is het plaatsen van een kunstzinnig object
op een of meerdere van de vier
toegangswegen naar ons dorp.
Bijvoorbeeld een baken dat aandacht vraagt voor ons dorp of het
LF2018-gebeuren. Dat zou een bij
of wesp kunnen zijn. Met name de
twee rotondes aan de westkant en
zuidkant zijn goede ‘eyecatchers’.
De Gemeente Achtkarspelen gaat
waarschijnlijk op één rotonde zelf
iets plaatsen. Een alternatief voor
de zuidelijke rotonde is een stuk
grond oostelijk van de zuidelijke rotonde. Het ligt nog braak en
wordt ingezaaid met bloemen. Het
is goed zichtbaar vanaf het zuidelijk deel van de rondweg Bûtenom.
• Het aangekondigde project
‘Tuinen Verbinden’ van Stichting
Wrâldfrucht past goed binnen ons
LF2018-thema. Plaatselijk Belang
Buitenpost heeft ondertussen aangegeven zich in te willen zetten
voor de realisatie van dit project.
LF2018-Buitenpost kan de aanleiding zijn voor het aankleden van
particuliere (en misschien ook pu-

blieke) tuinen. De lichtroute van
de feestweek zou ook in de geest
van het thema gebracht kunnen
worden.
• We kunnen een beroep doen op
de culturele organisaties en amateur-kunstenaars die in ons dorp
actief zijn. Cultuurcentrum De
Wâldsang en de stichting ‘Art It
Is’ zijn eerste voorbeelden. Maar
evengoed kunnen de vele mensen
die met fotografie, keramiek, tekenen en schilderen, toneel en muziek bezig zijn, gevraagd worden
om iets met ons thema te doen.
Bijvoorbeeld door workshops en
exposities. Als dat in de leegstaande winkelpanden in het centrum
zou kunnen zou dat helemaal bijzonder zijn.
• Probeer de basis- en middelbare
scholen in ons dorp te interesseren
voor ons project. Ons thema voor
LF2018 kan een aanleiding zijn
voor verschillende educatieve activiteiten. Op scholen kan nagedacht
en gewerkt worden aan het belang
van biodiversiteit. Dat zou kunnen
door na te denken over biodiversiteit. Daarna zouden leerlingen
uitgedaagd worden om dit op een
creatieve manier in werkstukken
om te zetten. Ook volkstuinvereniging ‘de Swadde Ikker’ kan in het
project een ‘natuurlijke’ rol spelen.
Hun ervaringen en denkwijze kunnen in de LF2018-opzet een plaats
krijgen.
• Natuurlijk is LF2018 ook een
moment om aandacht aan de
geschiedenis van ons dorp te geven. Het IJstijdenmuseum en de
Stichting Oud-Achtkarspelen kunnen daarin iets bieden. Dit is een
spoor dat nog verder onderzocht
moet worden. Haersmahiem zou
ook gevraagd kunnen worden met
haar bewoners mee te doen. Geert
Peperkamp van IJlstra Natuur probeert op dit moment platen met
een historische foto van ons dorp
een plek te geven.
• De vele natuur in Buitenpost en
omgeving leent zich goed voor een
kleine wandelroute die gecombineerd wordt met artistieke of creatieve elementen. Bijvoorbeeld een
route door de groenzoom en een
deel van de Twizeler Mieden.

j bakens op de plaatsen van binnenkomst
k kunstroute langs groenzoom
l podium in het park
m expositie- en werkruimtes in
leegstaande winkelpanden
n wandelroute naar de Twizeler
Mieden en door ons dorp

Het Kulturele Haadstêd-jaar in
Buitenpost en omgeving
26 januari - Silence of the Bees: Verhalenvertellers
Binnen maar ook buiten in de tuinen vertellen verhalenvertellers in een
sprookjesachtige sfeer over de geheimen van kruiden en de tuinen die vele
eeuwen bij knapperende kampvuurtjes gefluisterd werden. Met een expositie over vroegere wonderdokters inclusief oude doktersinstrumenten.
vanaf maart - Silence of the Bees: Oratorio
Een sculptuur waarin bezoekers worden ondergedompeld in muziek die
door bijen wordt gegenereerd. In de botanische tuinen van Oldenburg en
Emden komt ook zo’n Oratorio, deze worden via een webapplicatie aan
elkaar verbonden waardoor mensen met een touchscreen, microfoon en
camera met bezoekers in de andere tuinen kunnen communiceren.
16 april - Silence of the Bees: Lezing bijenonderzoekster R. v.d. Zee
Romée van der Zee, verbonden aan het Nederlands Centrum Bijenonderzoek, houdt een lezing over mogelijke oorzaken van bijensterfte die ze zelf
onderzocht heeft. Hoe slecht gaat het eigenlijk echt met de bijen? En wat
is er zo bijzonder aan de zwarte bij? De lezing start met een ronde door de
tuinen.
11 mei: Taal op it spoar
Theaterproject met Fryske taal, muziek en cultuur.
20 mei - Silence of the Bees: (Pinksteren) Foodwalk
De foodwalk is een wandeling van ongeveer 7 kilometer die leidt langs
de bijzondere landschappen en bezienswaardigheden tussen Buitenpost
en Kollum. Op verschillende locaties in de route krijg je een heerlijk hapje
en/of drankje van producten rechtstreeks uit de tuin of het landschap. Je
kunt kiezen op welke locatie in de route je wilt starten. Onderweg word je
verrast door de biodiverse omgeving, zoals de groene gordel in Buitenpost, waar bijen en vlinders alle ruimte krijgen. Verder kun je onderweg bij
bedrijven terecht voor onder meer bloemen, planten en streekproducten.
22 mei - Silence of the Bees op De Kruidhof: Wereldbiodiversiteitsdag
Een volledige invulling qua uitvoering en tijd moet nog plaatsvinden.
26 mei tot 2 juni - Kunstweek Achtkarspelen
Tijdens de tweede Kunstweek Achtkarspelen een kunstroute, open ateliers, een Kunst & Kitschdag met veiling en een kunstmarkt. Het thema in
2018 is ‘Vertel – Fertel’. Keunstkrite koppelt de (volks-) verhalentraditie aan
kunst en poëzie uit de regio.
7 juni - Silence of the Bees: Lezing ‘Dichter bij de bij’
Alma Huisken, schrijfster en biologisch tuinier neemt je mee in de wereld
van de bij. In een lezing met aansluitend een ronde door de tuinen vertelt
ze over de wonderlijk mooie bijenwereld, over een diertje van anderhalve
centimeter dat van het grootste belang is voor onze planeet. In deze lezing
hoor je wat biologisch imkeren is en wat wij zelf voor bijen kunnen doen.
17 juni - Silence of the Bees: Brunch en klassieke muziek
RodionTrio (klarinet, saxofoon en piano) met muziek van o.a. Mozart, Händel, Rameau, Tchaikovsky, Rossini, Wagner en Bach. Geniet vooraf van
een heerlijke brunch met een kruiden- en bijentintje in ons Tuincafé. Proef
de kruiden verwerkt in het gerecht.
21 juni - Silence of the Bees: B-rapsodie
Een bijzonder concert, gemaakt met bijengeluiden! Hierbij worden speciale ‘slimme’ hommelkasten op scholen in de Eems-Dollardregio geplaatst,
waarbij kinderen en jongeren zelf onderzoek doen naar onder meer de
optimale habitat voor bijen. Naast onderzoeksgegevens worden ook bijengeluiden verzameld. Met de betrokken scholieren en twee muziekopleidingen wordt met deze geluiden een Bumblebee Rapsodie gecomponeerd die in de drie tuinen simultaan wordt uitgevoerd.
7 juli - Swaddekuier
De eendaagse wandeltocht vanuit Buitenpost door nationaal landschap
de Noardlike Fryske Wâlden. Extra activiteit in 2018: een wandelboekje
met bijzonderheden over het gebied en de gemeente. Verbinding met het
nieuwe Streekpad (LAW-pad) en de activiteiten rond W.B. van der Kooi in
Augustinusga.
14 en 15 juli - Silence of the Bees - Insectenfestival
Een volledige invulling moet nog plaatsvinden. Zondags met o.a. bijenbrunch en aansluitend lezing Arie Koster: Welke wilde bijen kun je in
Fryslân in je tuin verwachten en welke planten zijn daarvoor nodig?
1 augustus: Concours Hippique
In 2018 viert CH Buitenpost zijn 65-jarig jubileum. Aan dit jubileum wordt
een postkoetsroute gekoppeld van Leeuwarden naar Buitenpost. Dit
wordt een tweedaags evenement met zes tot acht postkoetsen. Samenwerking met menverenigingen uit de omgeving.
25 en 26 augustus Brommels! - Fokus op Wâldpyk Folksferhalen
In 2018 zal het Wâldpyk bramenfestijn in het teken staan van volksverhalen. Samen met de stichting Dam Jaarsma wil Brommels! flink uitpakken
met tal van op volksverhalen geïnspireerde culturele activiteiten in het
landschap. Behalve de vertelkunst gaat het ook om poëzie, muziek, theater, film en beeldende kunst.
50 shades of Green
Sociaal-artistiek project rond papier scheppen van gras, met als thema’s
transities, verbinding en waarde. Buitenposter kunstenaar Suzan Bosch
zal dit project hier en elders in de provincie het jaar door uitvoeren.
Culturele route
Fietsroute met app langs kunst, cultuur en natuur van Achtkarspelen.
De Nije Miensker
Aandacht voor Nationaal Landschap de Noardlike Fryske Wâlden en biodiversiteit door middel van het uitvoeren van activiteiten op het gebied van
natuur en cultuur. Praktische invulling qua tijd en plaats komt nog.
Kennis en inspiratie in kunsthuis Art-It-Is
Kunsthuis Art-it-is in Buitenpost organiseert iedere maand een debat rond
een thema.

De Binnenste Buiten Post

pagina 9

D e sc ho o lfoto
Verhaaltjes -13 Alinda Elsenga - partner, moeder en werkzaam bij verstandelijk beperkten - deelt haar verhaaltjes uit het dagelijks leven.

Tandarts – overschrijving

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 meteen 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.

Openbare lagere school, ergens rond 1958/1959
Alle rijen van links af; achterste rij: Marga Haytink, Foppe de Vries, Willy Haytink, Piet Ploegsma, Griet Mulder,
Andries Kramer, Janke van der Wal, meester Jan Jonker; tweede rij: Louw de Winter, Coky de Boer, Tom van
Waarden, Anneke de Boer, Bram Schievink, Geke Bergsma, Sito Kingma, Jifke Fokkinga, Clarie Douma; derde rij:
Hilda van der Witte, Bettie Bosma, Hiltje de Vries, Anneke van der Leij, Jannie Poelstra, Greetje Dijkstra, Johanna
Lourens, Baukje Zuidema, Nanneke Douma, Tineke van der Meer; voorste rij: Germ v.d. Goot, Harmen de Vries,
Pier Bergsma, Nanne de Jong, Jouke Brander, Pieter Zuidema, Johan Bolling, Wiebe Postma, Luutsen ??.
Deze foto werd aangeleverd door Gryt Pel-Mulder, met onze hartelijke dank!

Ook uw schoolfoto’s of oude dorpsfoto’s hier?

Heeft u nog een (niet in ons blad verschenen) oude dorps- of lagere schoolfoto? Wij plaatsen hem graag. U kunt
een scan sturen naar ons e-mailadres: bibupost@gmail.com of de foto in onze brievenbus 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! Graag de foto voorzien van de bijbehorende namen of uitleg, maar het (deels)
ontbreken is geen probleem.

De volgende Binnenste Buiten Post verschijnt in verband met
de kerst vroeg, in de week van 18 december
Kopij-aanleveraars let op
de sluitingsdatum 11 december!
De krant niet of te laat ontvangen?
Meld het zo snel mogelijk met uw adres bij: Piet Pettinga,
telefoon: 540014 / 06 12325671, e-mail: p.pettinga8@chello.nl

Brimzen
praat

Walnoot
Een journalist, die zich verdiepte
in alles wat met voeding te maken heeft, kwam een tijdje geleden voor het eerst bij Mobipers
in het Gelderse Zoelen. Eigenlijk
voor een verhaal over appelsap,
maar toen zag hij de oude Italiaanse olijfoliepers waarop walnoten werden geperst. Warme
walnoten. Gouden olie. Daarvan kreeg hij een fles mee naar
huis en sindsdien gaat er onder
de kaas op de bruine boterham
meestal een scheutje walnotenolie. Laatst zag hij bij een imker
walnoten in de honing staan.
Prachtig toch? Die gouden kleur
en daarbinnen die kronkelige
noten die de zoetheid van de
honing langzaam opslurpen.
Maar wat doe je met walnoten
in honing? Het antwoord kwam
van Anne Oosterbaan. Voor zijn
pensioen was hij onderzoeker in
Wageningen. Bosbouw was zijn
terrein en hoewel hij ook uren
achter het bureau doorbracht,
was veldwerk zijn liefde.’ Zo
kwam ik bij de walnoten te-

recht’, vertelt Oosterbaan. ‘Begin jaren 90 was er vraag naar
andere manieren om het land te
benutten en ik mocht uitzoeken
of walnootbomen daar geschikt
voor waren.
Uiteindelijk werd het een project waarbij in de Achterhoek
meerdere terreinen een beplanting kregen van graan of gras
tussen walnoten, kersen en
tamme kastanjes’. ‘Een heel gedoe om iedereen ervan te overtuigen dat walnoten ook commercieel een goede aanschaf
zouden zijn. Raar eigenlijk, want
je hoeft maar naar de import te
kijken om te weten dat er meer
vraag dan aanbod is. Nu halen
we scheepsladingen walnoten
uit Californië. Daarnaast doe je
een heel goede investering voor
de verre toekomst. Walnotenhout blijft enorm geliefd in de
meubelbouw of in dure auto’s.
Er was echter een keerzijde:
de aanschaf van een walnotenboom is duur. Ze staan op een
onderstam en dat luistert heel
nauw’. Net als bij appels weet
je niet precies hoe het genenpakket van een individuele noot

eruitziet. ‘Boeren hebben in de
loop der jaren gewoon noten
laten uitlopen en geplant. Dan
is het maar raden welke noot
het beste is. Je kunt een slechte boom treffen. Bij het enten
wordt materiaal van goede bomen op stammetjes gezet. Je
weet nu altijd zeker dat je een
goede boom hebt. Ik heb in de
tuin een boom van 65 jaar oud
staan, gewoon uit een noot’.
Het is bekend dat walnoten
heel goed voor een mens zijn.
Je staat versteld hoeveel olie er
uit één walnoot komt. Hoewel
we in Nederland culinair misschien weinig spectaculairs met
de walnoot hebben gedaan, is
het traditioneel een welkome
aanvulling op het winterse eten
geweest. Het is zo simpel: de
bolsters eraf, een paar dagen
onder een afdak in de wind drogen en dan in nylon-zakken in
de cv-ruimte. Lekker warm daar,
daar drogen de walnoten goed
en je kunt er het hele jaar van
genieten. Men besefte eigenlijk
niet hoe gezond walnoten zijn.
Eet enkele van deze noten en je
hebt geen honger meer. Je kunt
ze een jaar bewaren en dan is er
weer een nieuwe oogst. Eten:
een snee brood, honing erop
smeren en daarop walnoten. De
combinatie yoghurt met honing
en walnoten is ook verrukkelijk
en voedzaam.

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 kinderen
kregen kwamen zij 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 tandartspraktijk
in Burgum met het verzoek tot overschrijving. Ik voel me wel een bee
tje 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!

Opening kunstexpositie
dagbesteding in Herbranda

Zaterdag 4 november vond de opening van de kunstexpositie van cliënten van dagbesteding Herbranda plaats. Dit gebeurde in Kunsthuis Art-it-is
aan de Kuipersweg. Negen cliënten van Talant zijn de afgelopen tijd bezig
hard geweest met het maken van hun eigen kunst. Zoals het échte kunst
betaamt, moet dat natuurlijk op een mooie plek tentoongesteld worden.
De expositie bestaat uit kleurrijke schilderijen die met passie zijn gemaakt
door cliënten van de dagbesteding Herbranda. Op de poster van de expositie staat ‘Nuchter en noflik’ en dat is dan ook de sfeer die er tijdens
de opening heerst. Familie, kennissen en andere belangstellenden zijn de
bijzondere werken komen bekijken en de kunstenaars zelf, vertellen trots
wat ze hebben gemaakt. Van ‘De Zeemeermin’ tot ‘De Kerk’, de diversiteit
van de werken is groot. Vindt u de schilderijen ook zo mooi? Ze zijn te
koop!
Op maandag, donderdag en vrijdag zijn de werken in de zijgalerie van
Kunsthuis Art-it-is te bewonderen en buiten sluitingstijd kunt u ze ook van
buiten bekijken. De kunstexpositie Herbranda is nog te zien tot en met 4
december in Kunsthuis Art-it-is aan de Kuipersweg 2a. Dus wees er snel
bij!
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D e s p o r t foto’s
Jeugdkampioenen KV Flamingo’s gehuldigd
Zaterdag 11 november zijn er in ‘De Houtmoune’ de teams die in de najaarscompetitie kampioen zijn geworden gehuldigd. De B1, E1 en de E2.
Alle drie de teams hebben een goed seizoen gedraaid en hebben vanaf
het begin van het seizoen, een stijgende lijn in vooruitgang laten zien.

De B1 met coach Arnout Wijma. Op de foto mist coach Mariska Wijma. Op de bovenste rij Dita Plantinga, Kristine Postmus, Justine van der Wal, Jitske Kloosterman
en Sita van der Zee. Op de onderste rij Marije van Santen, Anne Bloem, Marieke van
der Slijk en Willy Witteveen. (foto: eigen foto)
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Daniel Schouwstra-Atsma in halve finale
van ‘Uniek Sporttalent’
Stel je voor, je zou maar voor een
maand in China gedropt worden.
Hoe zou dat zijn? Je ziet wat er
om je heen gebeurt, maar de buitenwereld helemaal begrijpen zal
je niet. Dat is hoe Daniel (17) de
wereld ziet, maar de wereld ziet
Daniel als een doorsnee jongen.
Hij heeft vormen van autisme, een
disharmonisch IQ en een laag EQ
en loopt daardoor emotioneel en
communicatief vast.
Daniel is begonnen met voetballen
maar hij begreep de mensen niet.
Zelfs als ze gewonnen hadden was
hij boos. Daarna is Daniel survivallen gaan proberen. Hier bleek
hij veel talent voor te hebben, hij
behaalde steeds hogere categorieën. Maar hoe hoger de categorie,
hoe lastiger de opdrachten werden. Zoekende naar een nieuwe
uitdaging is Daniel samen met zijn
vader triatlon gaan doen. Zijn vader
deed dit al langer en heeft zijn zoon
hierin kunnen begeleiden. Helaas
bleek het inzicht in het schakelen
tijdens het fietsgedeelte te ingewikkeld.
Hardlopen bleek de oplossing te
zijn. Hardlopen is duidelijk, je trekt
je schoenen aan en gaat van A naar
B. Daniel was snel en kwam makkelijk met de anderen mee. Inmiddels traint hij op Papendal en bij zijn
club Lionitas in Leeuwarden! Sporten heeft Daniel enorm geholpen.
Zijn medicijnen zijn gehalveerd,
heeft nu rust en kan zijn ei kwijt. Na
het hardlopen is zijn hoofd leeg en

Daniël Schouwstra (foto aangeleverd door Fonds Gehandicaptensport)

kan hij de rest wat makkelijker aan.
Daniel is hierdoor ook veel meer
in contact met de buitenwereld.
Sneller zijn dan de vorige keer, dat
is wat Daniel elke week weer doet
uitkijken naar de training. Zijn grote
voorbeeld is Churandy Martina, de
altijd vrolijke hardloper. Want daar
houdt Daniel van, snelheid en platte humor.

Ieder mens heeft successtory’s nodig. Voor Daniel is het lastig deze te
verkrijgen in het werkveld. Maar tijdens het hardlopen blinkt hij uit, en
hoe! “Daniel telt mee!”. Breng ook
je stem uit op Daniel https://www.
unieksporten.nl/sporttalent/deelnemers/4/daniel-schouwstra-atsma/
halve-finale
Door Lineke Tielle
Fonds Gehandicaptensport

Oud Nieuws... (en toch ook weer niet)
De E1 met coaches Coen de Jong en Hester Haverhoek. Op de bovenste rij Ylse
Pietersma, Daniek Ploegsma en Nikki Veldhuis. Op de onderste rij Jorrit-Jan de
Jong, Kay Noordbruis en Ate Wijma. (foto: eigen foto)

Lastige jongens - 8 December 1911
Lastig als die jongens waren in den avond van 12 November. Ze schopten tegen de voordeur en sloegen
op de ramen van Johanna van der Zwaag, winkelierske te Buitenpost. “Wol jimme wol leauwe dat ik
dêr myn nocht fen ha?”, vroeg Johanna. Een poosje
was het stil. Doch ook maar kort. Toen rinkelde er
glas in de bergplaats grenzende aan de woning der

winkelierske. Er bleken een paar ruiten stuk te zijn.
Dienzelfden nacht is er ook in de woning van L. Eldering aldaar een ruit gesneuveld. Voor die baldadigheden staat Gaele de G., 18-jarig timmerknecht
te Kooten, terecht. Hij bekent de feiten en heeft de
schade vergoed. Zijn strafregister is nog schoon.
Eisch: f 10,- boete of 10 dagen hechtenis.

Uit d e ou d e d o os

De E2 met coach Hendrik Land. Op de foto missen coaches Demi Bijstra, Lieuwe
Paauw en Ette-Frits Veenstra. Op de bovenste rij Milan Dijkstra, Daniël Veenstra en
Ulbe Stellema. Op de onderste rij Mirian Hoekstra en Janna van der Heide. (foto:
eigen foto)

zwerfvuilactie in Buitenpost

Oproep aan organisaties
en verenigingen
Wilt u een schoon dorp én bijverdienen voor uw organisatie of vereniging. Geef u dan op voor de zwerfvuilactie. Er zijn 25 tot 30 mensen
voor nodig per actie. Hesjes, grijpers en vuilniszakken worden ter beschikking gesteld. Kinderen dienen onder supervisie van volwassenen mee te doen, want voorzichtigheid is geboden. Het gaat om de
bebouwde kom van Buitenpost, dus tot de plaatsnaamborden. Vooral
in bermen en slootkanten ligt er veel afval, die hebben extra aandacht
nodig. De coördinator is Hans de Vries. U kunt hem aanspreken als
u mee wilt doen of u kunt uw vereniging opgeven bij zwerfvuil@buitenpost.info Let op: niet .nl maar .info. Ook als u zich al eerder hebt
aangemeld, graag opnieuw doen.
Wilt u weten wat u hiermee kunt verdienen: meld u aan en het zal
niet tegenvallen!

Door de slechte kwaliteit van het drukwerk in het oktobernummer was deze foto niet duidelijk. Daarom
plaatsen wij hem opnieuw. Het betreft: waarschijnlijk klas 3, 4 en 5 van de christelijke lagere school tijdens
een club-uitje vanuit It Koartling in vermoedelijk1966(?).
Alle rijen van links af; bovenste rij: Wiebrand Top, vader Top, Rikus van der Es, Froukje IJlstra, Durk Miedema;
tweede rij van boven: 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: Tetje Stokje, ???, ? Bulthuis, Maaike Miedema, Anneke de Haan, Gea Koop, Marja Top, ? Lagemaat,
Rennie Alting, ???; voorste rij: mw. Hoekstra, mw. Top, Willy Renkema, Thea Kloostra, ? de Vries, ???, ? de Vries,
?Ludema, ? Ludema, Geke Roorda, Akkie Rusticus, Feikje Pilat, Hepie Pilat, mw. Fennema.
(Deze foto werd aangeleverd door oud-Buitenposter Sietse Dijkstra)
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Vr ij w illig erdoor Bote de Haan

Nationale vereniging De Zonnebloem
Actief in Achtkarspelen

De meeste mensen kennen de Nationale Vereniging De Zonnebloem. Het is een vrijwilligersorganisatie die zich met name inzet
voor mensen met lichamelijke beperkingen. Het meest bekend is
De Zonnebloemboot waarop gehandicapten een week vakantie
kunnen vieren. De accomodaties aan boord zijn aangepast en
naast hulpvaardige vrijwillers zijn er ook artsen, fysiotherapeuten
en verpleegkundigen aan boord, zodat de gasten niets tekort komen. Er wordt goed op ze gepast.
Het hoofdkantoor van de Vereniging staat in Breda. De vereniging
bestaat uit duizenden vrijwilligers
en kent ongeveer 1200 plaatselijke
afdelingen. Ook in de gemeente
Achtkarspelen is een plaatselijke
afdeling. Zij organiseert activiteiten specifiek voor eenzamen en
gehandicapten in onze gemeente.
Twee van de vrijwilligers zijn Ida
Lautenbach (de Achtkant) en Geeske Steendam (de Taats).
“Voor onze doelgroep worden
diverse evenementen georganiseerd“, vertelt Ida. “Eénmaal per
jaar is er een boottocht vanuit
Stroobos. Meestal varen wij naar
Grou of naar een andere plaats
in Fryslân, maar in 2018 is het de
bedoeling dat wij, op veler verzoek
van onze gasten, de stad Groningen aandoen.” Voor de vrijwilligers
is het soms een puzzel om al die
mensen met rollators, rolstoelen
en andere hulpmiddelen naar hun
plaats te brengen. Aan boord zijn
altijd enkele verpleegkundigen voor
het geval iemand medische hulp
nodig heeft. De deelnemers krijgen
een compleet verzorgde dag, inclusief maaltijden. Het is een tocht
van één dag en alleen voor mensen
uit Achtkarspelen, dus geen week
zoals op de “grote” boot De Zonnebloem.

“Naast de bootreis organiseren wij
ook jaarlijks een busreis voor onze
eenzame en gehandicapte inwoners,” vertelt Ida. “Dit jaar zijn wij
naar Hindelopen geweest. Mooie
locaties voor een uitje van één dag.
Er wordt nog veel meer georganiseerd, het gaat het hele jaar door.
Zo worden er met kerst maaltijden
gekookt voor onze gasten. Van
verschillende supermarkten wordt
hiervoor een bijdrage ontvangen,
hetzij in de vorm van producten
of in geld. Dit jaar hebben we een
waardebon ontvangen van Poiesz
Supermarkten. Op zo’n kookdag
wordt op diverse locaties bij vrijwilligers thuis de maaltijd geserveerd.
De mensen vinden het prachtig,
samenzijn met lot- en leeftijdgenoten”. Ook rijden vrijwilligers in
auto’s naar de kerstshow van tuincentrum ‘Tuin’ in De Westereen.
Een gesprekje bij een kopje koffie
is voor de meesten dan al een geslaagde middag. Ze vervolgt: “Verder organiseren wij éénmaal per
jaar een etentje bij een horecagelegenheid in Achtkarspelen. Zoiets
wordt erg gewaardeerd. Speciaal
voor mannen wordt ook nog een
uitje georganiseerd. Ook dit wordt
erg op prijs gesteld”.
Financiering
De financiering van de vereniging
komt van leden, donateurs, spon-

sors en nalatenschappen. De bijdrage van de landelijke vereniging
aan de plaatselijke afdeling is afhankelijk van het aantal leden en
donateurs in de gemeente, dus
hoe meer leden en donateurs er in
Achtkarspelen zijn, hoe meer onze
afdeling heeft te besteden. In de
maand juni gaan vrijwilligers van
De Zonnebloem bij de huizen langs
om loten te verkopen. Ook van die
opbrengst krijgt onze afdeling een
deel.
Vrijwilligers nodig
Waar men vooral om zit te springen zijn vrijwilligers en verpleegkundigen. “Je hoeft niet altijd te
kunnen, af en toe een keer bijspringen is ook welkom,” aldus Geeske.
In een tijd waarin vaak wordt gezegd dat het individualisme voorop
staat is het hartverwarmend om
te zien dat vrijwilligers in de gemeente Achtkarspelen zich geheel
belangeloos inzetten voor deze
Vereniging. Zo zijn er vrijwilligers
die regelmatig een eenzame, alleenstaande opzoeken, jaar in, jaar
uit. Dat gebeurt allemaal buiten het
licht van de schijnwerpers. Van al
dat vrijwilligerswerk, wat om ons
heen gebeurt, hebben de meeste
mensen geen notie.
Onopgemerkt werk
De bekende schrijver Gerard Reve
(1923-2006) bekeerde zich in de
zestiger jaren van de vorige eeuw
tot het Rooms-katholisme. Hij
schreef eens het gedicht ‘Roeping’
over een mevrouw, die anoniem
haar werk doet en niet door de medemensen wordt opgemerkt.

Zittend Ida Lautenbach, staand Geeske Steendam, twee vrijwilligsters van
Vereniging De Zonnebloem. (foto gemaakt door Anneke de Haan)
Zuster Immaculata die al vier en
dertig jaar
verlamde oude mensen wast,
in bed verschoont,
en eten voert,
zal nooit haar naam vermeld zien.
Maar elke ongewassen aap die
met een bord:
dat hij vóór dit, of tegen dat is,
het verkeer verspert,
ziet ‘s avonds reeds zijn smoel op
de tee vee.
Toch goed dat er een God is.

Oktober 1940 kwam bij de politie een merkwaardig bericht binnen (36). Dit vreemde bericht lazen
we ook in twee oorlogsdagboeken. In één daarvan vertelde de schrijver dat hij dit bericht gehoord
had voor radio Bremen, een station dat in deze
regio meer beluisterd werd. Weer moest er extra
gesurveilleerd worden opdat er geen demonstraties zouden plaatsvinden. Volgens de politie bleef
het in Buitenpost rustig. Uiteindelijk kwam er toestemming om uit te breiden met 2 man personeel.
Eind 1941 liep het jaarcontract van de Ford af en
werd het niet verlengd. De 30 liter benzine per
maand was te weinig en bovendien waren er geen
onderdelen meer te verkrijgen. De surveillance
moesten nu per fiets en door de gehele gemeente. De Ford verdween uit het straatbeeld.

aanhoudende stroom van verordeningen van de
bezetter namen de werkzaamheden van de bezetter snel toe. Er werden al spoedig weekdiensten
gedraaid van meer dan 60 uren. Er moest letterlijk
op alles worden gelet. Zo brachten bijvoorbeeld de
verjaardagen van leden van het Huis van Oranje
het nodige werk mee. Er mocht geen goudsbloem
of oranjestrikje worden gedragen, geen rouwband
bij wijze van rouwbeklag wegens het vertrek van
de koningin.

Opheffing van verenigingen
Op 1 juli 1941 ontving burgemeester Eringa een
telegram dat de politieke verenigingen hun papieren en kasgeld moesten inleveren. Dit alles ging zo
snel, dat Jacob Pijnacker, secretaris van de C.H.U,
zelfs geen tijd had om kasboek, correspondentie
en oud-archief achter te houden. De politieke afdelingen en verenigingen werden op slag verboden,
de democratie ontmanteld. Veel verenigingsarchieven zijn toen helaas verloren gegaan. De in beslag
genomen gelden moesten worden overgemaakt
naar de N.V. Bary en Co, vertegenwoordiger van
De Deutsche Bank (plaatje rechts). Het is duidelijk
waar dit geld bleef.
Enkele kopstukken van de partijen hielden contact

De Zonnebloem is neutraal en
men hoeft niet gelovig te zijn zoals Reve, om goed te doen. Wat
Reve wel heel goed verwoordt is
de anonimiteit waarin de zuster Immaculata haar goede werk verricht
en dezelfde anonimiteit waarmee
vrijwilligers uit Buitenpost en de
omliggende dorpen zich inzetten
voor de zieke, gehandicapte of
oude medemens. De BinnensteBuitenpost vindt het daarom hoog
tijd om deze vereniging eens in het
zonnetje te zetten.

In tút fan
de Brims

Flitsen uit het dagelijks leven in Buitenpost
tijdens de Tweede Wereldoorlog -11De Ford V-8
De acht-cylinder personenauto merk Ford 1934
van de politie was nog een van de weinige personenauto’s in het dorp. Deze werd gehuurd
op jaarcontract van garagehouder L. Dijkema te
Buitenpost, thans de ingang naar de Poiesz supermarkt tegenover de Kerkstraat (35). Door de
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met elkaar. De socialist steenhouwer Klaas de
Vries zocht contact met Jan Evenhuis te Leeuwarden en vergaderde met partijgenoten die winter
enige keren in zijn achterkamer. De C.H.U. zocht
contact met de A.R.P. en beiden kwamen in klein
comité, Pijnacker, dr Vander Kam en het Hoofd van
de school Van der Weij,samen in de Christelijke
school aan de Kuipersweg. In deze voortgezette
contacten werd, verborgen voor het oog van de
buitenwacht, de kiem gelegd voor het latere georganiseerd verzet in de L.O. (hulp aan onderduikers)
en de O.D. (Ordedienst).
(tekst en illustraties: Jasper Keizer)

Langzaam maar
zeker nadert de
verfraaiing
van
Buitenpost
zijn
voltooiing.
Het
gebied rond de Voorstraat en de
Kruidhof krijgt vorm. Het Stationsgebied is klaar. En toch. Het
kan nog beter. Neem het oude gebouw van Raderwerk.
Raderwerk is naar een nieuwe
locatie verhuisd en heeft nu een
prachtige winkel. Het gebouw dat
achterbleef ziet er desolaat uit. Zeker als je er vanaf het station naar
kijkt. Eerst zie je bomen, uitnodigende bankjes en mooie bestrating. Vervolgens een gebouw dat
detoneert.
Een uitgelezen kans voor de gemeente. Immers, het gemeentehuis is vlakbij. Met de prachtige
nieuwe brug ben je zo van de ene
kant van het spoor aan de andere
kant. Dit is dé locatie voor de gemeentelijke diensten die nu nog
aan De Vaart gevestigd zijn.
Een win-win situatie voor het dorp:
een fraaie invulling voor dit deel
van bedrijventerrein De Swadde;
de gemeentelijke diensten vlakbij het gemeentekantoor. Nieuwe
kansen voor De Vaart. Nadat Allert
Pol zijn bedrijf hier vestigde, na het
besluit van de gemeenteraad hier
een nieuw zwembad te bouwen,
na de nieuwbouw van Essentra
aan de Beatrixstraat is dit de kans
om het gebied naast de sporthal
opnieuw in te richten en te verfraaien. Ik zie het al voor me!
Ik ben benieuwd wat ons gemeentebestuur van dit plan vindt.

Be d r ij v ig heid door Piet Pettinga
Conny Huisma van
Reflection huidverzorging
met goed gevolg afgerond. Dit stelt me
nog beter in staat
om huidproblemen
te herkennen en de
daarbij
behorende
behandeling te kunnen uitvoeren”, legt
de specialiste uit.

In een kleurige en geurige ontvangstkamer
wordt uw reporter door Conny Huisma van
Reflection Huidverzorging aan de Voorstraat 58, ingang Schepperstraat 1b, gastvrij ontvangen. In haar praktijk oefent zij
al 21 jaar het beroep uit en de voldoening
voor dit werk haalt ze telkens weer uit de
mogelijkheden die ze samen met de klant
vindt in het oplossen van huidproblemen.
“Huidverbetering is waar we aan werken
hier in de praktijk, dat is de reden dat ik
schoonheidsspecialiste ben geworden“,
zegt Conny. Ze wordt hierin door haar collega Jaël Bennett bijgevallen. “Door opleidingen en cursussen te volgen mag ik me
nu Master in Skin-Rejuvanation noemen.
Ik heb de basis en de voortgezette opleiding tot Medisch Schoonheidsspecialiste

“Met de modernste
apparatuur en producten kan ik voor iedereen een passend
huidplan opstellen.
Tegenwoordig wordt
er ook veel aan
wenkbrauwst yling
met henna gedaan.
We geven de wimpers een lift waardoor deze mooi gaan krullen. Ook doen we
aan make-up advies en geven we make-up
workshops voor kleine groepen”, vertelt
Conny verder. Voor epileren en harsen kunt
u natuurlijk ook bij Reflection Huidverzorging terecht. Ook bij ander schoonheidswerk, bijvoorbeeld een bruidsmake-up, wil
Conny graag u van dienst zijn.
Een cadeaubon of een leuke attentie zijn
tegen redelijke prijzen te koop en wie weet
vindt u straks een bon in uw kerstpakket!
Al met al een interessant adres om eens
een kijkje te nemen. In de advertentie elders in deze krant vindt u haar telefoonnummer en andere gegevens.
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Pieter de Boer woont
sinds begin 2015 in
Buitenpost en beschrijft zijn ontdekkingsreis door
het dorp en de omgeving.
Culturele hoofdstad
Afgelopen maand werd er eindelijk een inkijkje gegeven in
de betekenis van Friesland als
culturele hoofdstad van Europa
(LF2018). Of eigenlijk Leeuwarden als hoofdstad, maar het afgelopen jaar werd al duidelijk dat
Leeuwarden het niet zonder de
rest van Friesland af kan. Bladerend door het programmaboekje
moet ik zeggen dat ik toch wel
trots werd toen ik las dat Silence of the Bees, het culturele
programma van de Kruidhof, niet
alleen opgenomen als onderdeel van LF2018 maar zelfs het
hoofdprogramma siert. Staat het
daar toch maar even tussen de
‘zwaargewichten’ als Mata Hari,
de Slachtemarathon en de Reuzen van Royal de Luxe, om er
zo maar even een paar van vele
te noemen. Wat daarnaast ook
nog leuk is, is dat dit programma
van het Kruidhof niet alleen een
culturele inslag heeft, maar ook
een educatieve. Het uitsterven
van de bij is voor veel mensen
een stuk minder grijpbaar dan,
bijvoorbeeld, de olifant. Dat op
deze manier hier in grote breedte
aandacht aan gegeven kan worden en daarnaast ook een mooi
programma om gemaakt kan
worden maakt mij blij. De afgelopen jaren heb ik geschreven over
mijn ontdekkingsreis door ons
dorp en probeerde ik af en toe
met een paar frisse ogen te laten
kijken naar de vele redenen om
trots te zijn op Buitenpost. Omdat
er zoveel is om van te genieten.
Kleine dingen, en grote dingen.
Maar ik denk dat wij als Friezen
in het algemeen komend jaar
trots mogen zijn op Friesland. Als
ik het programma doorblader en
kijk naar het aanbod van cultureel
vermaak, dan wordt het volgens
mij een heel bijzonder jaar in onze
provincie. Daarnaast is het mooie
dat dit programma soms betaald,
maar ook heel 0vaak gratis aangeboden wordt. En ik ben er ook
trots op dat ons dorp daar zich
van zijn beste kant in laat zien.
De mogelijkheid om je te onderscheiden is met beide handen
aangegrepen en de bezoekers
zullen komend jaar een mooi welkom hebben met de nieuwbouw
bij het Kruidhof en de nieuwe inrichting rondom het station richting het Kruidhof. Daar komt bij
dat er in deze krant al eerder aangegeven is dat ook Plaatselijk Belang in de slipstream van Silence
of the Bees zich inzet voor initiatieven die verbonden worden aan
LF2018. Ik vind het mooi om te
lezen dat er vanuit het dorp dan
ook veel ideeën binnenkomen
en ik ben erg benieuwd naar de
uitwerking ervan. Voor ons betekent de uitgave van het programmaboekje alvast een eerst moment om te gaan strepen welke
dingen we willen gaan bekijken
en waar we Friesland extra willen leren kennen. Op ontdekking
door onze provincie, terwijl mijn
ontdekkingsreis door onze eigen
omgeving nog niet eens klaar is.
Het wordt een leuk, druk, mooi
en leerzaam jaar. Mede mogelijk
gemaakt door Buitenpost, onze
eigen Culturele Hoofdstad.

Reisver sl a g
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Het spoor van de Maya’s
Anneke Paauw reisde met Gryt Pel door Guatemala en Mexico

De geschiedenis van de Maya’s interesseert
ons en een bezoek aan het Drents museum vorig jaar had die interesse alleen maar
aangewakkerd. Dus gaan wij in een groepsreis de geschiedenis van de Maya’s volgen
in Mexico, Belize en Guatemala.
De naam Maya betekent Maisman. De Maya’s
leefden in de oerwouden van Centraal-Amerika,
van meer dan 2000 jaar voor Chr tot ongeveer
900 jaar na Chr. Er zijn vele archeologische zones, waar je kunt zien hoe men leefde, steden
bouwde en de gebouwen van allerlei symbolen
voorzag. Het leven werd bepaald door de religie,
goden waren heel belangrijk en de rijkste familie
’leverde’ de koning en de priesters. Men was
ervan overtuigd, dat het heelal in drieën was
verdeeld: de bovenwereld van de goden, de
wereld van henzelf en de onderwereld van de
voorouders. Het waren hele grote steden waar
duizenden mensen woonden. Zo rond 900 jr na
Chr werden de steden verlaten en vestigde men
zich elders. De reden hiervan is nog steeds niet
helemaal duidelijk. Was er sprake van voedselschaarste en vertrok men om elders weer in
eigen voedsel te kunnen voorzien? Dwongen de
vele stammenoorlogen mensen op de vlucht?
Men is al vele jaren bezig deze steden bloot te
leggen, maar waarschijnlijk zit er nog zo’n 90 %
verborgen, overwoekerd door het oerwoud. We
zien prachtige bouwwerken, indrukwekkende
paleizen en tempels in onder andere Tulúm, Palenque, Chichen Itza.

Anneke en Gryt zitten op een terrasje in Merida te Mexico. (foto is aangeleverd door Anneke Paauw)

bewegingen om de zieke heen, voorlangs, achterlangs, bovenlangs.
Daarna wordt de haan de kop omgedraaid. De
hoop is nu, dat de ziekte overgegaan is in de
haan…. Als het ritueel is afgelopen, wordt er gedronken op de goede afloop. Door het drinken
van bijvoorbeeld cola, kun je een boer laten en
dat verdrijft ook de boze geesten. Wij zijn diep
onder de indruk van dit bezoek.

riepen een staking uit. Zo kon het gebeuren dat
de scholen vorig jaar negen maanden dicht waren!
Regelmatig wordt er gedemonstreerd tegen de
regering. Als we terugkomen van een bezoek
aan een Mayasite, kunnen we met de bus niet
bij het hotel komen, want de brug die ernaar
toe leidt, is bezet door een menigte met spandoeken die tegen de corruptie demonstreert.
De route San Christobal-Palenque gaat via een
omweg van zo’n tweehonderd kilometer, omdat langs de gebruikelijke route al ruim een jaar
wegblokkades zijn als protest tegen de regering
van die staat.

Behalve enig inzicht in het leven van de vroegere en huidige
Maya’s zien we ook prachtige
natuur in Guatemala,maken
boottochten op hooggelegen
meren en op onstuimige rivieren, waar ook krokodillen zwemMexico bestaat uit 32 staten en elke staat wordt
men. In het oerwoud slingeren
geregeerd door een gouverneur. Een van de voapen boven onze hoofden in
rige gouverneurs liet drie (!) vliegvelden aanlegde bomen. We bezoeken schitgen. Deze zijn echter tot nu toe nooit gebruikt.
terende koloniale steden als
Daar heeft men iets op gevonden: alle verkeer
Antigua en Campèche waar de
op de snelweg, wat voornamelijk bestaat uit
vroegere Spaanse heerschapvrachtverkeer en toeristenbussen wordt van de
pij nog duidelijk zichtbaar is.
weg afgeleid en komt zo bij de ingang van het
Op een hacienda zien we hoe
vliegveld. Onze bus dus ook. Daar aangekomen
sisaltouw wordt gemaakt van
stappen we uit, mét onze handbagage, de kofagaven. We zien teveel om
fers komen ook allemaal uit de bus en we door‘De piramide van Kukulcán’, in Chichén Itza. Deze piramide is een weerspiegeling van de Mayakalender. (foto is aangeleverd door Anneke Paauw)
hier allemaal op te noemen…
lopen de hele procedure zoals die op Schiphol
Bovendien genieten we van de
of bij een grens plaatsvindt. Hierna mogen we
verhalen van onze Nederlandse
de reis vervolgen. Het is een bloedserieuze geBijzondere rituelen
reisleider Roel , die al 16 jaar in Mexico woont
beurtenis, die we eigenlijk heimelijk lachend onWe bezoeken ook een paar dorpen waar Mayen ons dus veel over het alledaagse leven daar
dergaan. Je kunt het ook positief bekijken want
a’s nog leven op de manier zoals men al vele
kan vertellen.
er is toch weer een groep mensen die een baan
eeuwen leeft. Men verbouwt groenten en fruit,
heeft!
weeft kleden en op die manier voorziet men in
Over overheid, onderwijs en gekke regeltjes
de levensbehoeften. De markt in die dorpen is
Het niveau van onderwijs is niet geweldig. Er is
Nog zo’n ‘toneelstukje’ vindt plaats als de bus
een kleurrijk gebeuren. Jammer genoeg gaat
wel leerplicht, maar er wordt niet gecontroleerd.
over de grens gaat naar Belize of Guatemala.
men liever niet op de foto, want dat stoort de
In de praktijk gaan veel kinderen op het platteDe bus moet dan aan de onderkant ontsmet
goden.
land dan ook niet naar school omdat ze op het
worden, wordt dus gespoten met één of ander
land moeten helpen. Tot een aantal jaren gelegoedje.
In één van die dorpjes staat een kerk waar bijden kon een leerkracht zijn baan doorgeven of
zondere rituelen plaatsvinden. Men heeft geen
verkopen, met als gevolg dat er veel onbevoegDoor alles wat we zien en meemaken realiseproblemen met toeristen maar ook hier mogen
den voor de klas stonden. In 2012 werd daarom
ren we ons opnieuw hoe goed we het hebben
beslist geen foto’s gemaakt worden. In de kerk
een soort Cito-toets voor leerkrachten gehouin Nederland en hoe goed we bovendien zijn in
staan geen banken en geen altaar. Er staan wel
den, waarvoor 80% zakte. Dit had tot gevolg dat
het klagen over van alles en nog wat. De spreuk
veel heiligenbeelden maar geen Christusbeeld.
leerkrachten verplicht moesten bijscholen. Daar
“Oost, west, thuis best” krijgt met elke reis
In deze kerk is ook geen priester, want er vindt
was men het niet mee eens en de vakbonden
meer betekenis voor ons!
geen mis plaats. De priester komt één keer per
jaar, op de heilige dag van Johannes de Doper.
Alle kinderen die in het hele achterliggende jaar
zijn geboren worden dan gedoopt. De leiders
van deze kerk zijn een soort medicijnmannen.
Er staan honderden kaarsen in de kerk. En ook
enorm veel bloemen. De vloer is bedekt met
dennennaalden. Op de grond zitten hele gezinnen hardop te bidden. Als ze plaats nemen,
worden er kaarsjes voor hen neergezet en aangestoken. Ook komt er een rij flesjes waaronder cola en sterke drank te staan. Één persoon,
medicijnman, zit te bidden, prevelt minutenlang,
terwijl de anderen gelaten luisteren en om zich
heen kijken. Kinderen dartelen er omheen of
zitten er rustig bij, krijgen intussen eten of de
borst. Vaak wordt een god aanbeden en een offer gebracht.
Bij ernstige ziekte wordt gepoogd de goden te
verzoeken deze ziekte te verjagen. Dan wordt
een haan geofferd. De haan wordt bij de poo
tjes vastgehouden, beweegt daardoor niet, de
De traditionele klederdracht van de Mayavrouwen. (foto is aangeleverd door Anneke Paauw)
medicijnman maakt met de haan bezwerende

Hoveniersbedrijf

P. Douma

voor vakkundig snoeiwerk en tuinonderhoud

Tevens verkoop van tuinmeststoffen en eikenhouten vaten
West 92, Buitenpost, tel. 0511 543870 of 06-23115155, www.eikenvaten.nl

West 33, Buitenpost, tel. 0511-543870, www.eikenvaten.nl
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Iedereen is welkom in de Húskeamer

‘Tijd voor talent’ Mannenkookgroep

In december 2016
ging in It Koartling
de
Húskeamer
fan Bútenpost van
start. Dat is (bijna)
alweer een jaar
geleden. In die tijd
heeft het initiatief
bewezen in een behoefte te voorzien.
Maar … de ontwikkelingen staan niet stil, en dus is het zaak om vooruit te
blijven kijken.

Altijd al eens (anders) willen
leren koken? ‘Tijd voor talent’
is een project van Keunstwurk. In het kader daarvan
wordt in Buitenpost met ingang van januari in sociaal-cultureel centrum It Koartling
een kookcursus georganiseerd, speciaal voor mannen
vanaf 50 jaar.

Overal in den lande ontstaan steeds vaker ‘buurtkamers’:
door vrijwilligers geleide ontmoetingsruimtes waar buurtbewoners elkaar beter kunnen leren kennen en gezamenlijk activiteiten kunnen ondernemen. In Buitenpost
werd een jaar geleden het initiatief genomen voor een
‘huiskamer’: een warme en uitnodigende plek voor iedereen uit Buitenpost en omgeving die daaraan behoefte
heeft.
De Húskeamer fan Bûtenpost is dé plek als je even de
deur uit wilt voor een kop koffie, een spelletje, knutselen,
hulp bij een knoop aanzetten of een luisterend oor. Nieuwe mensen leren kennen, nieuwe dingen leren? Andere
mensen iets leren dat jij goed kunt? Iets moois maken?
Samen bakken of koken en daarna gezellig samen opeten? Het kan allemaal in de Húskeamer!
De Húskeamer fan Bûtenpost in sociaal-cultureel cen-

trum draait volledig op vrijwilligers. Ze hebben een verantwoordelijke taak. Reden om professionele ondersteuning
(op afstand) te zoeken.
Daarom hebben It Koartling en Stichting AanZet uit Leeuwarden besloten om nauw te gaan samenwerken. Daarbij blijven het bestuur en de vrijwilligers van It Koartling
de Húskeamer faciliteren. Professionals van Stichting
AanZet dragen voortaan zorg voor de gewenste ondersteuning en begeleiding van de vrijwilligers.
Door de samenwerking krijgt de Húskeamer een krachtige impuls, waardoor het project zich kan dóórontwikkelen. Bovendien wordt de continuïteit op deze wijze
gewaarborgd. De huidige renovatie en uitbreiding van It
Koartling maakt het bovendien mogelijk om permanent
een ruimte als ‘huiskamer’ in te richten, die óók gebruikt
kan worden voor andere ontmoetingsactiviteiten.
De Húskeamer fan Bûtenpost wordt in december gehouden op:
- zondag 3 december van 15.00 tot 19.00 uur;
- woensdag 13 december van 14.00 tot 17.00 uur;
- zondag 17 december van 15.00 tot 19.00 uur;
- woensdag 27 december – Kerstbrunch: van 12.00 tot
16.00 uur.
Op de zondag en op woensdag 27 december kun je meeeten. Gezellig! Meld je uiterlijk de vrijdag ervoor aan in It
Koartling of via maaltijd@huskeamer.frl

It Koartling neemt deel aan
het Tandem Fryslân Partner Forum
project, dat uit een groot aantal kleinere deelprojecten
bestaat. Twee daarvan zijn inmiddels gerealiseerd: de
Húskeamer fan Bûtenpost en de internationale vrouwengroep Melange.

Veel van wat It Koartling doet staat of valt met samenwerking. Door samenwerking richten de inspanningen
van twee of meer organisaties zich op realisering van
hetzelfde doel. Daarbij worden krachten gebundeld.
Maar door samenwerking wordt óók het blikveld verruimd, doe je nieuwe ervaringen en zienswijzen op,
wordt je breder geïnformeerd en raak je wellicht geïnspireerd door andere denkbeelden.
Daarom neemt sociaal-cultureel centrum deel aan het
Tandem Fryslân Partner Forum. Tandem is een cultureel uitwisselingsprogramma ter versterking van gemeenschappen en samenleving in Europa.

Partner Forum
Namens It Koartling hebben Iqbal Aslam (voorzitter) en
Hink Speulman (adviseur) inmiddels aan het Tandem
Fryslân Partner Forum deelgenomen. Tijdens de vierdaagse bijeenkomst van 20 tot en met 24 november
op Terschelling gingen zij op zoek naar een potentiële
samenwerkingspartner onder de 23 andere Friese en
Europese deelnemers. Ieder ‘tandem’ schreef vervolgens een gezamenlijke aanvraag voor het volledige
programma, bestaande uit een samenwerkingsplan en
projectidee.
Uiteindelijk worden 7 tandems geselecteerd. Zij gaan
de komende tijd met Europees geld en ondersteuning
werken aan de realisering van het plan.

Tandem Fryslân
Afgelopen zomer startten het Europese Tandem project en Leeuwarden-Fryslân 2018 Tandem Fryslân: een
uitwisselingsprogramma waarbij ideeën en ervaringen
vanuit de Friese gemeenschap en Europa worden samengebracht.
Tandem Fryslân heeft betrekking op projecten in
Fryslân of met een Friese gemeenschap. It Koartling
heeft twee projecten ingebracht. Rumoer! is een vernieuwend project op het gebied van cultuureducatie
voor kinderen in de basisschoolleeftijd. De Creatieve
Werkplaats is een veelomvattend sociaal en cultureel

Ten tijde van de publicatie van dit artikel is nog niet
bekend of It Koartling tot de uitverkoren initiatieven
behoort. Ongeacht het resultaat zal It Koartling voortaan deel uitmaken van de Europese Tandem Family en
daarvan kunnen profiteren.
Tandem Fryslân is mede ontwikkeld door Leeuwarden-Fryslân 2018 (Leeuwarden), European Cultural
Foundation (Amsterdam) en MitOst (Berlijn), ondersteund door Fonds voor Cultuurparticipatie (Utrecht)
en Rijeka 2020 - Europese Culturele Hoofdstad (Rijeka, Kroatië), uitgevoerd in samenwerking met Keunstwurk.

Volop activiteiten voor jongeren
Sociaal-cultureel centrum It Koartling is er vóór en dóór
het dorp. Met dat laatste wordt bedoeld dat de hele organisatie en alle activiteiten het resultaat zijn van de inzet
van vrijwilligers. Daardoor kan het voorkomen dat er (tijdelijk) te weinig vrijwilligers zijn om bepaalde activiteiten
te laten plaatsvinden.
Zoals dat op dit moment het geval is met
de knutselactiviteiten
voor kinderen op de
woensdagmiddag.
Dat is natuurlijk heel
jammer, maar we
proberen altijd om
daarin zo snel mogelijk verandering te
brengen. Dus: voel je
aangetrokken om wat
te gaan doen, meld je
dan aan!

Mede dankzij de enthousiaste en inspirerende ondersteuning en begeleiding van professional Tineke Wassenaar van Timpaan Welzijn is na de zomer een groep vrijwilligers met heel veel plezier en bezieling aan de slag
gegaan met activiteiten voor jongeren.
Zo werd op 4 november de ‘Fright night Buitenpost’ voor
jongeren van 12 tot 14 jaar georganiseerd. Voor veel van
hen (voorlopig) de engste tocht van hun leven! Op 17 november was er een te gekke DISCO voor de kinderen in
de groepen 7 en 8 van de basisscholen.
Op zaterdag 2 december is er in It Koartling voor alle
1e en 2e klassers van het voortgezet onderwijs een
‘Filmnacht’. Aanvang 20.00 uur. De entree is gratis. Meer
info op Facebook @JeugdBuitenpost, via e-mail jeugdactiviteitenbuitenpost@gmail.com of op de Facebook-pagina van It Koartling.

De deelnemers leren de basisbeginselen van het koken. Door eenvoudige
maar smaakvolle gerechten te maken voor zichzelf en elkaar.
• Welke ingrediënten en welke recepten zijn makkelijk zelf klaar te maken?
• Wat kunnen mannen van elkaar leren over koken?
De eigen verhalen van de deelnemers staan centraal. Maar ook de ervaringen
met en de herinneringen aan gerechten. Het sámen doen, eten en gezelligheid vormen de smaakmakers.
Kunst en Cultuur zorgen voor wat extra pit en geven de aanmaak van feel
good-hormoon serotonine een boost.
Wat:
‘Tijd voor talent’ Mannenkookgroep voor mannen vanaf 50 jaar.
Tijd:
donderdagmiddag van 15.30 tot 18.00 uur.
Start:
18 januari 2018.
Hoe vaak:10 x, wekelijks.
Kosten: € 30,- per persoon voor 10 bijeenkomsten.
Waar:
sociaal-cultureel centrum It Koartling, Schoolstraat 31, Buitenpost.
Opgave: zo spoedig mogelijk bij It Koartling, op of kom-erbij@itkoartling.nl.
Méér weten? Kom dan op donderdag 30 november, om 15.30 uur, naar It
Koartling. Dan wordt uitleg gegeven over wat de mannenkookgroep precies
inhoudt. Natuurlijk kun je dan ook vragen stellen en je opgeven.

De renovatie en uitbreiding van
It Koartling is begonnen!

Op 1 november is Bouwbedrijf Tamminga begonnen met de uitbreiding van It
Koartling. Hierdoor, en door de voorgenomen grondige ‘make-over’, wordt het
gebouw ruimer, efficiënter van indeling en ‘toekomstbestendig’.
In het nieuwe deel komen een extra les-/werklokaal en toiletgroepen die voldoen aan de huidige eisen, inclusief een ruim invalidentoilet.
Zodra de nieuwbouw gereed is en in gebruik kan worden genomen, zal worden begonnen met de renovatie en herindeling van het bestaande deel. Het
schetsontwerp van het eerste deel daarvan (herinrichting bar, keuken en kantoor) wordt op dit moment uitgewerkt in een gedetailleerde tekening.
Dat is nodig, want de nieuwbouw vordert gestaag en It Koartling-bestuur
houdt graag de vaart erin, zodat alle werkzaamheden vóór de zomer van 2018
volledig gereed zijn.
De ‘tientjes-acties’ in het kader van de renovatie en uitbreiding loopt overigens
nog. U kunt dus óók een bijdrage leveren door € 10,00 of méér over op te maken op IBAN NL 15 RABO 0143 8876 45 ten name van ST. S.C.W. Buitenpost.

P r ijs p uz zel

Uit d e ou d e d o os

door Gryteke van IJsseldijk

Hoe werkt de Sudoku?
Op elke rij moeten de cijfers 1 tot en met 9 komen te staan. Zowel
horizontaal als verticaal. En inSudoku
elk van de***
9 vakjes moeten de cijfers 1 tot en
met 9 komen te staan. De oplossing is de derde horizontale regel, waar de
pijl bij staat.
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Oplossen en inleveren
Los de puzzel op, schrijf de aangegeven regel over 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 8 december 2017.

Oplossing Sudoku van september
De oplossing van de Sudoku van september is: 436521798 . Er waren 31 goede
inzendigen. Winnaar: Lies Bonga, Achtkant 19.

Zwer ven over D e Swa d d e door Piet Pettinga

Kritiek op het winkelcentrum van Buitenpost is klaarblijkelijk van alle tijden! Deze foto is
wederom aangeleverd door Klaas de Jong uit Drogeham. Ze is afkomstig uit de april-uitgave in het jaar 1930 van het vroegere tijdschrift ‘Fan Fryske Groun’. Het bijschrift over
de ‘eentonige Kerkstraat’ klinkt enigzins zuur. Toch waren er andere tijdgenoten die de
charme wel wisten te waarderen van de, bijna allemaal verdwenen, huisjes aan weerszijden van de straat. De Kerkstraat stond toen ook wel bekend als ‘het klein Jordaan’.
Dit omdat de kleine woninkjes met winkeltjes in het nauwe straatje enige verwantschap
had met de beroemde Jordaan-buurt in Amsterdam.

D e foto’s

Wiersma Auto’s

Al zwervend over het bedrijventerrein
kwam ik deze keer uit bij Wiersma Auto’s
aan de Marconistraat 6. Sinds 2002 is het
bedrijf hier gevestigd en kunt u daar voor
alle merken terecht voor onderhoud, reparatie, schadeherstel of een APK-keuring,
ook is er de mogelijkheid voor het stallen
en plaatsen van winterbanden. Voor een
betrouwbare occasion bent u bij Marten
Wiersma ook op het juiste adres, er staan
altijd minimaal 20 auto’s op voorraad.
Twee monteurs zijn altijd aanwezig plus
een gepensioneerde kracht die maar geen
afscheid kan nemen en natuurlijk veel ervaring over kan brengen op de beide anderen. Eentje (Cor Bruinsma) is thans volledig
gediplomeerd en richt zich op de toekomst

door zich op de studie van elektronischeen hybride auto’s te storten, theorie haalt
hij uit de boeken en in de praktijk heeft hij
alle materiaal ter beschikking om zijn beroep 100 % uit te oefenen, gereedschap in
overvloed en alles up to date, tot een splinternieuw diagnoseapparaat aan toe.
De familie Wiersma zit al bijna 90 jaar in
de fiets- en autotechniek. Het is in 1930
begonnen met pake Marten, later overgenomen door zoon Dedde. Sinds 1988 staat
Marten in de voetsporen van zijn voorvaderen. Het is bijna een eeuw ervaring!
U kunt op alle werkdagen terecht bij
Wiersma en zelfs op de zaterdagochtend.

18 november kwamen Sinterklaas en zijn pieten weer in het land. Hij deed die dag ook Butienpost aan.
Deze keer kwamen ze met de bus, omdat er geen trein rijdt vanuit Dokkum. Alle pieten hadden verkeerde
schoenen en sokken aan, er was zelfs een piet zonder sokken. In It Koartling was er nog een groot feest
voor de kinderen samen met Sinterklaas en zijn pieten. (foto’s Hielke Boorsma)
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U t d e âl d e d o aze fan d e K r ite
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Tuin( b e) leven
november 2017
Op naar de winter
Opeens zijn ze er weer. Ze lijken uit het niets te komen. Koperwieken.
Prachtige koperkleurige vogels ter grootte van een merel. Ze komen
vaak met grote groepen en zijn op de zogenaamde trek. Vaak komen
ze uit Scandinavië of uit Siberië. Ver van hier uit koude oorden. Ze
zijn doen zich in onze tuinen te goed aan de vruchten en zaden in
struiken. Juist met een warm najaar kunnen deze vruchten aan de
bomen nog weleens beginnen te gisten. Dit met alle gevolgen van
dien omdat de vogels die hiervan snoepen dronken worden. Er zijn
verhalen dat er vogels onder de struiken liggen en niet meer kunnen
vliegen van dronkenschap. Openbare vogeldronkenschap ; het moet
niet gekker worden! De trekvogels hebben de vruchten heel hard
nodig om “aan te vetten” en zo de winter te kunnen doorkomen.
De trek brengt zoveel meer vogels naar onze tuinen. Op De Kruidhof
vlogen met de staartmezen enkele goudhaantjes mee. Hele hoge
piepjes verraden dat het goudhaantjes zijn. In de zon prachtige kleine
vogeltjes. Als je een keertje goudhaantjes hebt gehoord, vergeet je
ze nooit weer. Herfst is genieten in de tuin, de rijke oogst van een
lange zomer.
Los van de trek komt de rust steeds meer in de tuin. Vaste planten
maken zich juist in de grond sterk en krachtig voor een nieuw voorjaar en enkele zaden beginnen te ontkiemen in de herfstzon, wetende dat zij pas in het voorjaar verder kunnen groeien.
Op naar de winter!

Ut de âlde doaze fan De Krite: ‘Bitter Lemmon’
Op sneon 29 febrewaris 1992 spile it Kritetoaniel it stik ‘Bitter Lemon’ in komeedzje yn fjouwer bedriuwen fan
Dimitri Frenkel Frank. De besetting bestie út mar trije spilers te witten Iteke Roosma, Lourens de Zee en Andre
de Zee. De regy wie yn hannen fan Lodewyk Riedhorst, ynstekster Aly Haytink en grime Stien Groenbroek. It lûd
by de foarstelling waard regele troch Tom van Waarden en it prachtige dekor wie makke troch Gerryt Roosma,
Lieuwe Paauw, Bennie Boorsma en Herman Haytink. Fansels wy de foarstelling te sjen yn Seal Joast de Jong en
om sinten hoegde dit net oer te gean want foar fiif gûne de man/frou hie men in jûn klearebare wille. Nei ôfrin
fans els efkes de fuotten fan de flier mei The Midnight Riders. Op de foto fan links ôf: Foarsitter Roel Groenbroek,
Lodewyk Riedhorst, Aly Haytink, Lourens de Zee, Yteke Roosma en Andre de Zee. (de foto is oanlevere troch
Krite Buitenpost)

Uitslag lampionnenkeuring op 11 november
in It Koartling
Op zaterdagmiddag 11 november
was er, na afwezigheid van een
aantal jaren, weer een lampionnenkeuring georganiseerd door
en in It Koartling. Er was een driekoppige jury die zich vanaf 16.00
uur had opgesteld in de hal van It
Koartling. Ze heeft tot ruim half zes
de handen meer dan vol gehad aan
de tientallen lampions die voorbijkwamen. Voor alle kinderen met
een lampion was er na het zingen
van een liedje, in vele versies en
verrassende variaties een traktatie te verkrijgen. De traktatie was
verzorgd door Coop Supermarkt,
samen met groenteman Schipper.
Hartelijk dank daarvoor namens
alle kinderen!
Na het keuren van de lampions
heeft de jury zich teruggetrokken
om zich te beraden om uit de vele
mooie lampions een aantal prijswinnaars te kiezen. De prijswinnaars vielen ook dit jaar weer in vijf
categorieën. De categorie peuters
en groep 1 en 2, groepen 3 tot en
met 6, groep 7 en 8 en er waren
nog prijsjes voor kinderen uit ander onderwijs.
De jury was dit jaar opnieuw onder de indruk van de vele mooie
gemaakte lampions. Dus kinderen,
alle lof van onze kant. De scholen
hadden hun best gedaan om de
kinderen van de verschillende groepen een mooie lampion te laten
maken. Er zijn helaas hele mooie
lampions niet in de prijzen geval-

Jan Willem Zwart

Mooie cadeaus in de Wereldwinkel
Het einde van het jaar nadert met rasse
schreden en daarmee komen ook de
feestdagen weer in zicht. Maar eerst
komt het sinterklaasfeest nog met zijn
gezellige familie-samenzijn.
De Wereldwinkel Buitenpost heeft in aanloop naar het sinterklaasfeest
weer een leuke actie. Tot 5 december krijgt u 20% korting op alle kunstnijverheid, sjaals en sieraden. Dus sla uw slag met leuke cadeautjes uit
de Wereldwinkel. Wist u trouwens dat in de Wereldwinkel ook heerlijke
currypasta’s, chutney’s en woksauzen te koop zijn? Verder hebben we een
aantal bijzondere smaken thee, heerlijke wijnen en natuurlijk de Tony Chocolonely repen in diverse heerlijke smaken.

Alle prijswinnaars met hun lampionnen. (foto: It Koartling)
len, maar de jury moest keuzes
maken. Prijswinnaars van harte gefeliciteerd, en wie dit jaar niks heeft
gewonnen volgend jaar gewoon
opnieuw proberen!
Op vrijdagmiddag 17 november
kwamen de prijswinnaars met hun
lampions opnieuw naar It Koartling,
deze keer om hun prijs in ontvangst
te nemen.

De prijswinnaars zijn :
Peuters
1e prijs Quinten de Jong
2e prijs Yinthe Koet
3e prijs Thieme Reinders
3e prijs Jens Hiemstra

Groep 1 tot en met 3
1e prijs Femke Brouwer
2e prijs Jorrit Krol
3e prijs Rienk Dijkstra
Groep 4 tot en met 6
1e prijs Sanne Grijpstra
2e prijs Jitte Henstra
2e prijs Marrit Kingma
3e prijs Geeske Dijkstra
3e prijs Tessa Broersma
Groep 7 en 8
1e prijs Femke Bloem
2e prijs Sandra Prins
Ander onderwijs
1e prijs Noah Deinum

Nieuwe adverteerders
Voor dit nummer hebben twee
nieuwe adverteerders besloten een
mooie actie bij u onder de aandacht
te brengen.
Te weten:
- De Wereldwinkel, deze is gevestigd
nabij de Poiesz. Zij komen met een
aanbieding zodat de Sint voordelig
kan winkelen.

De Kruidhof werkt in de winter hard door om het bezoekerscentrum
en alles wat hierbij hoort af te krijgen voor het nieuwe seizoen. Het
seizoen van Culturele Hoofdstad en “Silence of the bees”. Een hele
klus nog, maar zoals het nu lijkt gaan we het halen. Het gaat een
seizoen worden waar we veel bezoekers verwachten vanuit heel Europa, bezoekers die de Hortus van Fryslân willen ontdekken en ervaren. Wij heten ze graag welkom.

- De ondernemers van de donderdagmiddagmarkt op het Christinaplein. Deze geven een euro korting
tegen inlevering van de advertentie
in deze krant.
Het is bijzonder om te vermelden
dat De Binnenste Buiten Post in
1997 begon als inlegvel in het adver-

tentieblaadje van de marktkooplui.
Zij hadden regelmatig overtollige
witruimte op haar pagina’s. Het idee
kwam toen op om die aan Plaatselijk Belang Buitenpost te geven om
het in te vullen met voor ons dorp
relevante informatie. Nu, twintig jaar
later, bieden wij onderdak aan de ondernemers van de markt.

Ook het aardewerk uit Zuid-Afrika willen we nog eens onder uw aandacht
brengen evenals ons uitgebreide assortiment bijzondere kerststalletjes.
Tot slot nog even dit: u kunt bij ons ook uw kerstpakketten laten samenstellen en bestellen. Dus Buitenposters kom langs in onze winkel (in het
hoekje bij de Poiesz) en steun met uw aankopen het goede doel van de
Wereldwinkel. Onze vrijwilligers heten u van harte welkom in de winkel!
Daarnaast staan we ook nog op de Kerstmarkt op zaterdag 9 december.
Voor de kinderen is er dan een grabbelton, waarvan de opbrengst naar een
goed doel gaat.

Planning De Binnenste Buiten 2018
In de onderstaande tabel vindt u de kopij-aanleverings- en verschijningsdata
van De Binnenste Buiten voor 2018. Zoals gebruikelijk is er geen juli-editie
in verband met de zomervakantie.

WINTERTOPPERS
bij Kapenga Wonen Buitenpost

STAPEL

Hoekbank Deria

GEKKE

GRATI

Hoekbank Deria. In stof voorzien van
losse rugkussens en 2 bijbehorende sierkussens.
Breedte 297x228 cm. Voor 1.399,-

ACTIE:
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Eettafel Gardo

In vele uitvoeringen en formaten
leverbaar.Rond Ø 140 cm
van € 1.079,-

Vraag
n

NU VOOR € 899,-

USE me
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voorwa

arden

Fauteuil Senga

In stof met metalen
sledeframe.Van € 479,-

NU VOOR € 399,Eetkamerstoel Penso

Met ruitvormig stiksel en een bies,
metalen draadframe.In diverse
kleuren stof of kunstleder v.a € 139,-

Tafellamp Brenda
H59 cm, van € 89,-

Boxspring Nordfjord 100

Leverbaar in vlak of electrisch verstelbaar.
Naar eigen wens samen te stellen.
In diverse maten, 160x200 cm vlak
v.a € 1.499,-

NU VOOR € 79,-

TV-Dressoir Grazia

In rustiek eikenhout finineer, inclusief LED-verlichting.
60x170x42 cm € 899,-

BUITENPOST: Voorstraat/Irenestraat, (0511) 54 44 44

www.kapenga.nl

