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Winter in Buitenpost...

In het weekend van 9 en 10 december was er veel winterse neerslag, wat naast veel overlast en veel werk voor de gemeentelijke
strooibrigade ook leidde tot prachtige winterse taferelen. Hier een kude schapen op het kampje grond achter de Achtkant. Eén
van de schapen heeft zelfs een heuse ‘ kerstman’ baard. Nu maar hopen dat we ook met de kerstdagen zo’n mooi winters wit
sneeuwdorp zullen hebben.

Va n d e re d a c t i e Hoe installeer en gebruik je de
Wisselingen

Aan het eind van het jaar wil er op
allerlei gebied nog wel eens wat
veranderen. Onze secretaris Astrid
Hille zit in de eindfase van haar studie Verpleegkunde. Dat is moeilijk te
combineren met andere werkzaamheden. Zij verlaat ons begin 2018.
Goede raad was deze keer niet zo
duur. Want ons redactielid Amanda
van Roessel was bereid deze taak
over te nemen. Dat werd met algemene instemming begroet. Echter, door deze wisseling ontstond
de vacature voor invulling van de
rubriek Inspiratie. Anneke Paauw
heeft voor dit nummer een (proef)
interview geschreven en gaat zich
nog beraden op de vraag of ze
deze rubriek wil overnemen. Bote
de Haan wisselde Sportkoppen in
voor Vrijwilliger van de maand. Omdat we geen sportkoppen willen
laten rollen, hopen we binnenkort
te horen of een sportkenner uit ons
dorp Sportkoppen in de lucht wil
houden. Er valt nog een wisseling
in de redactie te melden. Cathy Pot
verlaat helaas onze gelederen per 1
januari 2018. Zij verzorgde ongeveer
12 jaar de lay-out oftewel de opmaak van de krant op deskundige
wijze. Wij danken haar ook op deze
plaats zeer in het bijzonder voor het
feit dat zij onze dorpskrant zo lang
mee gestalte heeft willen geven.
Gelukkig konden we vrij snel in deze
vacature voorzien. Tamara en Pieter
de Boer van de Mûnewyk nemen
de opengevallen plaats in. Zij stellen
zichzelf in dit blad voor.
Tot slot hebben we nog Kerst en de
jaarwisseling. Wij wensen u graag
zo goed mogelijke Kerstdagen en
dito overstap van 2017 naar 2018
toe. Hopelijk helpt dit kerstnummer
u daarbij.

dorpsapp útPost?
Binnen een half jaar na de start van útPost hebben
zich bijna 700 gebruikers geregistreerd. Maar we
denken dat nog veel meer dorpsgenoten deze informatiebron op tablet en telefoon kunnen leren
waarderen. Voor de niet-leden van útPost volgt hier
nogmaals een eenvoudige handleiding om dat te bewerkstelligen.
De app is voor Apple- en Androidgebruikers onder de naam útPost
in de bijbehorende stores te vinden. Bij het eerste gebruik klik je
op ‘ik ben nieuw hier’. Er verschijnt
dan de vraag om je e-mailadres
in de vullen en daarna twee maal
een wachtwoord. In een e-mail die
je dan krijgt op je e-mailadres met
daarin een link en een aanklikbare knop. Dit om je aanmelding en
het bestaan van het e-mailadres te
bevestigen. Let op: de link is maar
één uur geldig. Na aanklikken van
de knop krijg je – als de app nog
open stond – een afbeelding van
útPost. Na een klik daarop ben je
direct binnen. Anders open de app
opnieuw en klik op ‘Ik heb deze
app al eerder gebruikt’. Vul dan
je wachtwoord in. Of laat je een
nieuw wachtwoord toesturen als er
echt iets fout is gegaan. Meer gegevens zijn niet nodig. Het staat je
wel vrij om meer gegevens en een
foto toe te voegen. Bij plaatsing
van een reactie of een foto-upload
zal wel een naam worden getoond.
Als de naam ontbreekt staat er het
e-mailadres.
Ontdek de mogelijkheden!
Handleidingen bij apps bestaan
niet. Het is gewoon proberen wat
er mogelijk is. Er kan niets stuk
gaan en zonder te proberen ontdek je niet de mogelijkheden. Druk

of klik op knoppen en zie wat er
gebeurt! Je kunt zoeken naar informatie. Als je ergens een tekstballon ziet, kun je reageren. Het is
mogelijk onder Dorpsfoto’s en de
foto’s vanuit het dorp zelf in een
map een foto te plaatsen. Ook kun
je een aanwezige foto downloaden
of met iemand te delen. Een agenda-item zet je met één klik in je eigen agenda. En met rechtsonder –
de groene plus - plaats je heel snel
een oproep via ‘Hulp gevraagd’ of
deel je iets via een ‘útPostje’. Reageren kan ook door te klikken op
de bijbehorende tekstballon. Als
er problemen zijn dan helpen we
graag! Mis je iets of had je een andere verwachting? In het komende jaar blijven we sleutelen aan
útPost. Help ons verbeteren door
tips, vragen en opmerkingen door
te geven via info@wijlijn.nl
Door het dorp voor het dorp breng je info op útPost!
Ben je de publiciteitspersoon van
een vereniging, stichting, kerk,
school of andere club? Wil je dat
jouw actuele (sport-) berichten en
activiteiten ook in de app komen te
staan? Laat het ons weten! Neem
ons op in je verzendlijst, of zoek via
e-mail contact met ons. We kijken
dan samen naar wat er voor jou
mogelijk is!

Project Tuinen Verbinden kan
volgend jaar van start
In De Binnenste Buiten Post van november schreven wij uitgebreid over de wens
van Plaatselijk Belang om ons dorp meer
mee te laten doen aan Kulturele Haadstêd
LF2018. Daarbij werd ook het bio-diversiteitsproject Tuinen verbinden genoemd
als een mogelijk interessant onderdeel.
Toen konden wij melden dat er een positief advies was afgegeven aan de Provinsje Fryslân om subsidie hierop te verHenk Pilat. (eigen foto)
lenen. Ondertussen is de toekenning ook
daadwerkelijk gebeurd. Dit betekent dat
Tuinen Verbinden nu een financiële basis heeft om te gaan starten.
Het bijzonder interessante en natuurvriendelijke initiatief zal dus
ook in Buitenpost, als één van de proefdorpen, vorm gaan krijgen!
2010 werd door de Verenigde Naties
uitgeroepen tot het jaar van de biodiversiteit. Dat was niet voor niets,
want het gaat wereldwijd slecht
met de soortenrijkdom van flora en
fauna. Ook in Nederland verdwijnen
elk jaar diverse plant- en diersoorten.
Schaalvergroting en intensivering
in de landbouw zijn een oorzaak.
Daarnaast spelen ook industrialisering en verstedelijking een rol. Het
beschikbare voedsel voor vlinders,
honingbijen en andere insecten
neemt steeds meer af en daardoor
dalen hun overlevingskansen. En
dit terwijl veel van hen voor zowel
onze samenleving als de natuur een
essentiële functie hebben. Bijvoorbeeld bij de bestuiving van voor de
mens onmisbare gewassen.
Initiatiefnemer Henk Pilat van Stichting Wrâldfrucht wilde graag een
bijdrage leveren aan de oplossing
voor die problematiek. Daarom ging
zocht hij samenwerking met verschillende natuurverenigingen, De
Kruidhof, Brommels! en het Nordwin-college. Met hen werd het plan
voor Tuinen Verbinden ontwikkeld.

De essentie ervan is dat burgers en
instellingen gestimuleerd worden
hun tuinen bio-diverser in te richten.
Door zoveel mogelijk tuinen weer
van geëigende en rijkere natuur te
voorzien kunnen er binnen de woonplaatsen netwerkjes ontstaan waar
insecten van kunnen profiteren. Dit
zal hopelijk er dan mee toe leiden
dat insectenpopulaties in onze omgeving zich weer gaan herstellen.
Voorlichting en educatie vormen
het startpunt van het project. Aan
drie dorpen in gemeentes in noordoost Friesland wordt gevraagd om
aan het onderzoek mee te werken.
Buitenpost is er één van en PBB
heeft al toegezegd dat te willen. In
die zogenaamde pilot-dorpen wordt
geëxperimenteerd met het de vraag
hoe zoveel mogelijk particulieren,
bedrijven en organisaties mee gaan
doen. Met de toekenning van de
benodigde subsidie door het Iepen
Mienskips Fûns van de Provinsje
Fryslân kan nu met het werk worden begonnen. U hoort er in de komende nummers meer over!
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Sinterklaas brengt de nacht door
op obs De Mienskip

Sinterklaas en zijn pieten in de gymzaal. (eigen foto)

Kinderen, leerkrachten en ouders konden 5 december de school niet betreden. Alle deuren en ramen waren van binnenuit afgesloten. Toen de
schoolbel luidde kwam er opeens een slaperige Sinterklaas zonder mijter
en zonder tabberd naar buiten gerend achtervolgd door twee Zwarte Pieten met de tabberd en de mijter. Wat bleek… Sinterklaas had de nacht
doorgebracht in de school in het bed dat de ouders van het pimpteam
hadden klaargezet. Sinterklaas schrok van de schoolbel en is in zijn slaapkleding en slaapmuts naar buiten gerend. Vervolgens heeft Sinterklaas
zich goed aangekleed en hebben we gezamenlijk de Pietenochtendgymnastiek, die Sinterklaas elke morgen doet, uitgevoerd. Zo kon Sinterklaas
de dag warm en elastisch starten.

Ophaalactie kerstbomen
Net als vorig jaar houden wij in Buitenpost de kerstboom ophaalactie. Vorig jaar haalden we onder winterse omstandigheden ruim 130 bomen op.
En ook dit jaar komt de opbrengst weer volledig ten goede aan Christelijk
Kinderherstellingsoord Siloam op Curaçao. Ook Hoveniersbedrijf Douma
op het West geeft ieder jaar de opbrengst van de door hen verkochte
kerstbomen aan Siloam. Kinderherstellingsoord Siloam is een kinderhuis
waar zieke kinderen wonen. Deze kinderen kunnen niet meer verzorgd
worden door hun ouders, omdat die om diverse redenen (tijdelijk) niet
voor hun eigen kinderen kunnen zorgen. Er is ook opvang voor terminaal
zieke kinderen die in het ziekenhuis opgegeven zijn en kinderen die een
langdurige behandeling in het ziekenhuis nodig hebben. Meer informatie
is te vinden op www.siloamvillage.org. Wilt u uw kerstboom op laten halen, laat het ons dan weten. De kerstbomen worden op zaterdagochtend 6 januari door ons opgehaald. De vergoeding van € 3,- per boom
komt volledig ten goede aan Siloam. Aanmelden via: www.kerstbomenactiebuitenpost.jouwweb.nl, e-mail: kerstbomenactiebuitenpost@gmail.
com, tel. 544183. En we zijn ook te vinden via facebook.
Jella en Bert Kingma

Even voorstellen:
Nieuwe opmakers Pieter & Tamara
Vanaf januari gaan Pieter en Tamara helpen met de opmaak van De
Binnenste Buiten Post. De trouwe
lezers, die de krant van voor naar
achteren lezen, kunnen Pieter kennen van de maandelijkse column
over de ontdekkingsreis door Buitenpost. Tamara komt daar ook regelmatig in voor. Samen wonen zij
nu bijna drie jaar in Buitenpost en
zijn ze sinds vorig jaar getrouwd.
Ze hebben heel veel zin in de uitdaging om deze krant de komende periode net zo mooi en herkenbaar te maken als iedereen gewend is.

D e foto

Kerstviering Grieme & Piele & Diele voor jong en oud
Op zondag 24 december om 16.00 uur is er een
kerstviering voor jong en oud in de doopsgezinde kerk.
Het is een verkorte Kliederkerk Grieme & Piele & Diele,
zodat je daarna mee kunt doen aan de kerstkuier. We
horen het verhaal over Sjors die een engel uit de boom
redt, we gaan kerstliedjes zingen rond de kerstboom
en een lichtengeltje maken om mee te nemen onderweg op de kerstkuier. Om 17.00 uur kun je een broodje
eten zodat je om 17.30 uur kunt aansluiten bij de kerstkuier. Het programma is geschikt voor alle leeftijden
dus iedereen is van harte welkom! Kinderen die naar
de kliederkerk komen worden begeleid door hun eigen
ouder(s)/verzorger(s). Je hoeft je niet op te geven en de
toegang is gratis. Grieme & Piele & Diele vindt plaats in
de Doopsgezinde kerk, Julianalaan 12a, Buitenpost en
kun je volgen op: facebook.com/kliederkerkbuitenpost.

Tanzania bezoekt Buitenpost na Wereld Food Festival
In samenwerking met onder andere CBS De Bron,
OBS De Mienskip, GBS De Fontein en vele Buitenposters van diverse afkomst, heeft het Wereld
Food Festival afgelopen september in Buitenpost
een flink bedrag opgehaald voor het biogasproject voor drie middelbare scholen in Tanzania.
Hulporganisaties Stipulae en Wilde Ganzen voeren het project uit. Deze week deed de Tanzaniaan Norbert Mchomvu van Stipulae Buitenpost
aan om zijn dank uit te spreken voor de bijdrage
en om verslag uit te brengen over het project in
Tanzania. De meeting vond plaats in cadeau- en
streekwinkel Op ‘e Stâl.
Biogasinstallaties Tanzania bijna klaar
De biogasinstallaties voor de drie middelbare scholen
zijn al bijna klaar, zodat de scholieren en leraren niet
meer de omgeving in hoeven om hout te kappen voor
hun energie. De verregaande erosie van grond in de
omgeving kan zich daarom langzamerhand gaan herstellen en kinderen en docenten kunnen hun eten en
drinken op school bereiden. “Een mooi resultaat voor
al die Buitenposters en anderen die tijd en geld in dit
project hebben gestoken via het Wereld Food Festival”, vertelt Hennie Pilat-Duhoux trots.
Stipulae’s missie nog lang niet volbracht
Voor Norbert en zijn collega’s bij Stipulae en Wilde Ganzen is de missie nog lang niet klaar. De pijlen zijn alweer
gericht op nieuwe projecten en ideeën om Tanzania te
helpen in met name een stabiele voedselvoorziening
en duurzame ontwikkeling. Zo willen ze ook elders in

Hans van Luijk, Jan van der Meulen en Jan de Boer van Stichting
Stipulae, Dictus Hoogsteen van CBS de Lichtbron en Hennie PilatDuhoux van Op ‘e Stâl, organisator van het Wereld Food Festival,
luisterden aandachtig hoe Norbert Mchomvu over de vorderingen
vertelde. Annie Postma, medeorganisator van het Wereld Food
Festival, was niet aanwezig. (eigen foto)

Tanzania biogasinstallaties bouwen, zodat mensen
steeds minder afhankelijk worden van hout uit de eigen omgeving. Een ander groot probleem in het land is
de gebrekkige voedselvoorziening van scholen in Tanzania. Stipulae helpt met de aanleg van schooltuinen,
zodat scholen zelf voedsel kunnen verbouwen. Ook is
schoon drinkwater erg schaars in Tanzania. Met behulp
van de zaden van de Moringa plant kunnen Tanzanianen heel gemakkelijk zelf vervuild water weer schoon
krijgen. Stipulae helpt hen om de kennis over deze natuurlijke manier van waterzuivering over te brengen.
Hierbij kunnen ze niet zonder de (financiële) steun vanuit Nederland. Doneren kan via: www.stipulae.org.

It Koartling 50e lid Energie Coöperatie Buitenpost
Onlangs heeft Stichting Sociaal Cultureel Werk Buitenpost It Koartling zich aangemeld als lid van de Energie Coöperatie Buitenpost. Op de kerstmarkt, waar
It Koartling aanwezig was met een stand, werden zij
verrast door de mededeling dat zij hiermee het vijftigste lid van de ECB zijn. Een heuglijk feit, dat al ruim
binnen een jaar na de oprichting van de ECB bereikt is.
En niet alleen is It Koartling lid geworden, zij hebben
ook besloten om over te stappen naar Noordelijk Lokaal Duurzaam als energieleverancier. Het idee van lokaal opgewekte, groene energie sprak direct aan. Het
bestuur van de ECB is heel blij dat It Koartling heeft
besloten zich bij de coöperatie aan te sluiten. Zij geven
hiermee aan vertrouwen te hebben dat de ECB ook de
belangen van instellingen en bedrijven zal behartigen.
Zo is de ECB een onderzoek gestart naar de mogelijkheid van het plaatsen van zonnepanelen op het dak
van It Koartling.

Wij wensen iedereen fijne feestdagen
en een gelukkig nieuwjaar.

De bewoners van woonzorgcentrum Haersmahiem in Buitenpost hebben een verrassing
ontvangen. Voetbalclub Buitenpost heeft deze week honderd banketstaven bezorgd. Het
presentje werd door bestuurslid Ronnes Bloembergen namens de vereniging overhandigd. Erelid Popke Hoekstra en oud-vrijwilliger Gooi Jansen van VV Buitenpost namen de
eerste banketstaven namens de bewoners in ontvangst. (foto: Hielke Boorsma)

Een vorige bijeenkomst van Grieme & Piele & Diele. (eigen foto)

AGF Schipper, uw dorpsgroenteboer,
wenst u gezegende kerstdagen
en een groen, fruitig en gezond 2018!

Voorzitter Iqbal Aslam van It Koartling ontvangt het lidmaatschapsbewijs uit handen van de voorzitter van de Energie Cöperatie Buitenpost André van der Laaken. (eigen foto)

Wij wensen iedereen een gelukkig
maar vooral gezond 2018!
Team Carin’s Haarmode

De Friese Wouden wenst u fijne kerstdagen
en een gelukkig en gezond 2018.

Al gelezen?



> Burgemeester en wethouders van Achtkarspelen maakten onlangs bekend haast te
maken met de aanleg van glasvezelkabel in
het buitengebied. De aanleg staat al langer
op de agenda maar tot dusver kwam het er
niet van. Nu er vanuit de provincie schot in de
zaak lijkt te komen, wil het gemeentebestuur
daarvan meeprofiteren. De provincie Fryslân
en Kabelnoord zijn dit definitief overeengekomen. De CDA-fractie in Achtkarspelen wil ook
dat snel wordt begonnen met de aanleg.
> Bijna 90% van de horecaondernemers is
Achtkarspelen controleert onvoldoende op
leeftijd. Dat blijkt uit eigen onderzoek van de
gemeente. Slechts 12% van de onderzochte
horecagelegenheden houdt zich aan de regels
rondom het verstrekken van alcohol aan jongeren. Voor het onderzoek, uitgevoerd in de
laatste twee maanden van 2016, vroeg de
gemeente aan jongeren van net boven de
18 om alcohol te bestellen bij verschillende
zaken. In totaal werden zeventien locaties
onderzocht. Op twee daarvan werd de jongeren om hun identiteitsbewijs gevraagd.
> Geen maaiers, maar grazers. Na andere
gemeenten wil ook Achtkarspelen schapen
inzetten voor het bijhouden van groen. Dit
na een verzoek van coalitiepartijen CDA,
PvdA en ChristenUnie. De kuddes zouden de
biodiversiteit bevorderen en de toeristische
waarde verhogen. Burgemeester en wethouders hebben negen locaties op het oog. Als
omwonenden enthousiast zijn, lopen de eerste schapen daar volgend jaar rond. Uitgangspunt is dat de beweiding niet duurder is dan
het huidige beheer.
> Slechts negen van de vierentwintig Friese
gemeenten hebben van de accountant een
goedkeuring gekregen van hun jaarrekening
2016. Met deze krappe 40% loopt Friesland
volslagen achter bij de rest van Nederland.
Landelijk kreeg 80%van de gemeenten een
goedkeurende accountantsverklaring. Bij de
meeste Friese gemeenten vond de accountant afwijkingen die te groot waren om een
goedkeurend oordeel te geven Bij de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel
zag de accountant helemaal af van een oordeel.
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PBB Van de bestuurstafel...
Kroegconcert Bakker en Niehaus
Het duo Bakker &
Niehaus wordt gevormd door Pieter
Bakker en Sander
Niehaus, die al jarenlang samen in de
band Alice Springs
spelen.
Country,
pop, rock (‘n roll), en
natuurlijk Ierse folk
zijn de stijlen waarin
deze twee ervaren
muzikanten hun muPieter Bakker en Sander Niehaus. (eigen foto)
ziek ten gehore brengen. 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.
Zondagmiddag 14 januari 2018, aanvang 15.30 uur in café The Point.
Voorverkoop en aan de zaal: € 8,00.

Adri de Boer in hertferwaarmjend
trûbadoer
Yn ieren en sinen in trûbadoer. De lietsjes fan sjonger-skriuwer Adri de
Boer pakke dy by it hert. Tsien kear stie de Frysktalige sjonger mei syn lieten yn de finale fan it Fryske sjongfestival ‘Liet’. Twa kear wûn hy mei syn
melodieuze fertolkings fan in eigen liet. Syn Frysktalige programma sit fol
prachtige harksankjes troch himsels begelaat op gitaar of piano. Mankelyk
en dan wer fleurichop. Altyd út it hert. Sa goed as alle komposysjes binne
fan eigen hân, mar ek bewurkings fan Jacques Brel en Frans Halsema
hearre ta syn wiidweidige oeuvre. Op Omrop Fryslân is gauris it populêre
wurk fan de lietsjessjonger te hearren. In optreden fan dizze Fryske trûbadoer is oer alle boegen altiten in súkses. Sneintemiddei 4 febrewaris
2018, oanfang: 15.30 oere yn de Doopsgezinde kerk Julianalaan te Bûtenpost. Foarferkeap en oan de seal: € 8,50.
Aginda
Zondagmiddag 18 februari 2018
Mulder en sons - Over vaders en zonen
Aanvang: 15.30 oere / Kerkje Augsbuurt
Sneintemiddei 25 maart 2018
Gerrit Breteler - Muzikale neimiddei yn de Riedseal
Oanfang: 15.30 oere / Riedseal Gemeentehûs Bûtenpost
www.maskelynbuitenpost.nl
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It klinkt en it daveret
It is in gean en kommen fan talinten op it toaniel fan The Point. It seistal fan
Wat in gekke man... en syn frou dan? ha harren ‘noflike’ krystdagen wer
efter de rêch en besoargen it publyk twa o sa noflike toanieljûnen. Nei âld
en nij kinne en meie se mei dizze prachtige foarstelling it lân yn wylst de
leafhawwer fan It Kritetoaniel ûnderwilens in stel neie datums yn de aginda
skriuwe kin. De jongerein bringt yn jannewaris Hotel Droomoord oer it fuotljocht en de fjouwer froulju fan it maartstik bringe Tink oan my op’e planken.

Jongereinploech Krite spilet
Hotel Droomoord

Advertentieacquisitie:
Inlichtingen over advertenties: Ursula
Groenhart, tel. 06 48939919, e-mail:
ursulagroenhart@upcmail.nl

december 2017
De dag na Sinterklaas was alweer de laatste vergadering van het bestuur
van Plaatselijk Belang in 2017. Wat gaat een jaar toch snel voorbij. We hebben niet teruggekeken op alles wat er het afgelopen jaar gebeurd is, maar
als ik er nu aan denk dan is het onverwachte overlijden van onze actieve
secretaris Leonie Kramer toch wel een gebeurtenis die een groot verlies
voor ons heeft betekend. Maar het leven gaat door en gelukkig voor het
bestuur heeft zich een enthousiast nieuw aspirant bestuurslid aangemeld.
In het nieuwe jaar vragen we hem of hij definitief onze gelederen gaat versterken en dan hoort u dat van ons. Er waren twee afmeldingen vanwege
ziekte en omdat ons bestuur nog niet op volle sterkte is, hebben we er
een snelle vergadering van gemaakt en konden we ons aspirant bestuurslid voldoende vertellen over onze werkzaamheden.
Er verdwijnt, ondanks de glasbakken, te veel glas in de grijze container.
Daarom start de gemeente volgend jaar met een actie voor glas in de
glasbak. Er worden huis-aan-huis glastassen verspreid. Dat zijn stevige
boodschappentassen waarin het glas kan worden verzameld om het dan
bij het boodschappen doen in de glasbak te gooien. Als bestuur van PBB
hebben we besloten om hieraan mee te doen. In ieder dorp van Achtkarspelen zullen de glastassen worden verspreid.
Voor een volgend gesprek met het Medisch Centrum De Groenkamp verzamelen we opmerkingen over de gang van zaken. Als u hierover wat wilt
zeggen, dan kunt u dat melden bij: pbbuitenpost@gmail.com.
En… als u belangstelling hebt voor deelname aan het bestuur van PBB,
dan kunt u zich ook op bovenstaand e-mailadres melden.
Zoals u wellicht al hebt gezien, zijn er nu vijftig leden bij de door PBB opgerichte energiecoöperatie Buitenpost aangesloten. Een ander initiatief van
PBB, activiteiten rond LF2018, heeft nog te weinig weerklank gevonden.
We zijn op zoek naar mensen die het idee over een mooie aankleding van
de toegangswegen willen dragen. De foto in de vorige Binnenste Buitenpost zou toch genoeg inspiratie moeten geven?
Namens het bestuur van Plaatselijk Belang Buitenpost wens ik u allen
mooie feestdagen en een gezellige jaarwisseling.
Marianne Rigter, bestuurslid

Stilte en ontmoeten: doe je mee?
Verlang je er soms ook naar? Je even terugtrekken uit de drukke wereld
en niets hoeven? Wat wij merken is dat het vaak bij dit verlangen blijft en
het ons niet altijd lukt om hier vorm aan te geven. Daarom trekken wij
ons samen één keer in de maand terug. In een groepje en toch ook op
onszelf. In een warm houten kerkje, waarin we de traditie van bezinning
en bezieling ervaren. Wil je meedoen? Je bent van harte welkom op donderdagavond 4 januari 2018. We komen dan vanaf 19.45 uur samen
in dit kerkje aan de Julianalaan 12a in Buitenpost. Om 20.00 uur volgen
we het ritme van stilte in de vorm van een korte stilte meditatie. Na de
meditatie, om ongeveer 20.45 uur, kun je de anderen ontmoeten. Voor
thee wordt gezorgd. Ga je liever je eigen weg, dan verlaat je het kerkje in
stilte. Er zijn verder geen verplichtingen. Kom je zo maar een keer of wil je
elke keer komen, je bent daar helemaal vrij in. Wel vragen we een kleine
bijdrage voor de gemaakte kosten. Er staat een schaal waar je die in kwijt
kunt. Wees welkom!
Trudy Nicolai en Karin van IJsseldijk

Fjouwer froulju spylje
Tink oan my
Op de sneontejûnen 3 en 10 maart 2018 spylje Frouke Holtrop, Greetje
Klaren, Renate Rutter en Jildau Terwal de foarstelling Tink oan my. Dizze
komeedzje is skreaun troch Hetty Heyting en yn it Frysk oerset troch Marijke Geertsma. Regy: Lodewyk Riedhorst.

D e foto

Bezorging:
Vragen en klachten over de bezorging:
Piet Pettinga, tel. 540014/06 12325671,
e-mail: p.pettinga8@chello.nl
Druk:
Hoekstra Krantendruk Emmeloord
Zet- of drukfouten voorbehouden.
Exemplaren zijn ook af te halen in
The Readshop, It Koartling en
de bibliotheek.
Kopij graag getypt of via e-mail aanleveren, maximaal ongeveer 150 woorden. De redactie kan geen garantie
geven dat kopij wordt geplaatst. Zij
behoudt zich het recht voor ingezonden stukken redactioneel te wijzigen
of niet te plaatsen. Anonieme stukken
worden niet geplaatst.
Kopij voor het volgende nummer
inleveren voor 22 januari 2018.
De volgende editie verschijnt
in week 5 van 2018.

De jongereinploech fan De Krite Bûtenpost. (foto Jonas Reitsma)

Op sneontejûn 27 jannewaris 2018 spylje Jellie Douma, Dette Hiemstra,
Nienke ten Hoven, Dagmar Kingma, Anouk Minnema, Johan Moes, Myrka
v.d. Wal, Renze Welfing en Laura de Zee, koartsein de jongereinploech fan
de Fryske Krite, har sels betochte en skreaune stik Hotel Droomoord. Mei
harren regisseur André Beeksma belibje se harren wrâldpremiêre fan dizze
meartalige foarstelling yn sealesintrum The Point. Oanfang 20.00 oere.

Op zaterdag 25 november en 2 december speelde De Fryske Krite Buitenpost het stuk
‘Wat in gekke man... en syn frou dan?’ in de zaal van The Point. In maart 2018 gaan de
spelers met het stuk op tournee naar Hoorn en Emmeloord.(foto: Hielke Boorsma)

Moniek Bremer van Moniek Bremer
Makelaardij wenst u fijne feestdagen
en voor 2018 veel woonplezier!

Wij wensen u sprankelende feestdagen
en hopen dat 2018 voor u
vol zal zijn met energie, licht en liefde!
Elektrobode.nl

Het voltallige personeel en de familie
Kapenga willen iedereen
dank zeggen voor alle complimenten
over ons nieuwe parkeerterrein!
Prettige Kerst en een gezond en
uitstekend 2018!

Medewerkers en vrijwilligers van
De Kruidhof wensen u
een groen en kleurrijk 2018!
Wij heten u van harte welkom in ons
nieuwe bezoekerscentrum, onze shop
en Tuincafé vanaf 3 maart 2018.

Wij wensen een ieder
goede feestdagen en een succesvol 2018.
Taak Van Zuiden BV.

Mook de Notaris set mei in soad
plesierek yn 2018 de saken wer
goed foar jo op papier.
Noflike feestdagen!

Directie en medewerkers van
Essentra Extrusion B.V.
wensen u goede kerstdagen en een
gelukkig en gezond 2018!

Team Modique wenst iedereen stijlvolle
kerstdagen en een goed gekleed 2018!

Texaco Veenstra wenst
heel Buitenpost prettige feestdagen en
een gelukkig 2018.

Wij danken u voor de prettige
samenwerking en wensen u fijne
feestdagen. In 2018 staan wij weer
voor u klaar!

Meesterlijk Goed Makelaardij
winsket jimme noflike krystdagen
en in sûn, wenryk 2018 ta!
Wij wensen u allen
een gezond en voorspoedig 2018.

P r ijs p uz zel
Namens de Binnenmarkt wensen
wij iedereen fijne feestdagen en een
voorspoedig 2018.

Namens het complete team van
Autoland van den Brug Buitenpost:
Fijne feestdagen en natuurlijk
ontzettend veel rijplezier, nu en in
2018!

door Gryteke van IJsseldijk

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

Friesland
jaargetijde
langlaufen

Wij wensen al onze dorpsgenoten
gezegende kerstdagen
en een voorspoedig 2018 toe!
Jetze & Anja van der Veen

sledetocht
gipsvlucht
kerstballen
lichtjes
snowboarden
ijzel
kerstboom
rookworst
verlichting

Oplossen en inleveren.
Los de puzzel op en maak kans op een prijs ter waarde van € 10,-.
Deze prijs wordt ter beschikking gesteld door De Binnenste Buiten Post.
Oplossingen – bij voorkeur op een kaartje – inleveren in de kopijbus
bij The Readshop (Nijenstein 7) vóór vrijdag 19 januari 2018.

Oplossing prijspuzzel oktober 2017.
De puzzel in het oktobernummer heeft 25 correcte
inzendingen opgeleverd! De oplossing luidde: Halloween.
De winnaar is: Renske Driessen, Balsem 24.
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Je moet eerst in jezelf investeren om naar
buiten te kunnen treden
Matthias Deleu rust mensen toe voor het dagelijks leven

Sinds de komst van de elektrische auto is het straatbeeld veranderd. Er verschijnen steeds meer oplaadplekken die te herkennen
zijn aan een paal met een signaalbordje. Buitenpost kent inmiddels drie openbare oplaadplekken: aan de Kerkstraat, op het Stationsplein en voor het gemeentehuis. Het elektrisch opladen dat
stekkeren genoemd wordt, doet denken aan kerkmensen die ‘s
zondags naar de kerk komen om hun geloof op te laden voor de
komende week. Matthias Deleu is sinds april 2016 voorganger van
de Christengemeente, het laatst in gebruik genomen geestelijk oplaadpunt in ons dorp
Het geloof in God verdwijnt steeds
verder uit onze samenleving. Nederland is geen christelijke natie
meer, dat zijn de belangrijkste conclusies uit het toonaangevende onderzoek ‘God in Nederland’ dat in
maart 2016 verscheen. Het kerkbezoek blijft dramatisch dalen en het
geloof in een persoonlijke God is
sterk afgenomen, concluderen de
onderzoekers. (bron: Visie)
Van katholiek...
Matthias is als rasechte Vlaming
katholiek opgevoed. Als jongetje
werd hij vrijwillig misdienaar. “Dat
beviel goed. Het was iets anders
dan stil zitten in de dienst”. Bijbellezen was niet de gewoonte in katholieke gezinnen, ook niet bij Matthias thuis. “Dat heeft er ook mee
te maken dat in het protestantisme
het Woord de basis is van alles. De
unieke plaats die de Bijbel heeft in
de protestantse kerk, vind je niet
zo in het katholieke leven. In het
katholicisme is het Woord slechts
een klein onderdeel van de dienst.
De verkondiging duurt maar tien
minuten en er zijn meer sacramenten”, legt Matthias uit. Hoewel
niet meer zo betrokken bij de kerk,
verdedigde Matthias op de middelbare school het geloof nadat een filosofielerares religie omschreef als
onderdrukking. “Een medeleerling
vroeg me daarna om een evangelische dienst te bezoeken. Wat me
daar opviel was een veel grotere
betrokkenheid ten opzichte van
het geloof, het gebed en de Bijbel.
Het was niet van: zo moet je leven,
ze leefden gewoon zo. Geen regelgeving, maar wat er gezegd werd
probeerden ze te doen. Ondanks
hun gebreken en fouten, maar ze
deden het wel. En dat raakte mij.”
... naar evangelisch
Na de middelbare school ging Matthias naar de Evangelische Theologische Faculteit in Heverlee bij
Leuven. Een bewuste keus. “Het
verschil met de Gereformeerde opleidingen in Nederland is dat de ETF
zich niet alleen toespitst op één
kerkgenootschap. Er zaten mensen
van de PKN, van Gereformeerde
Gemeentes, van de Pinksterbewe-

ging en alles wat daartussen zit.
Dat is fantastisch. Je leert wel theologie op een academisch niveau,
maar met verschillende ideeën.
Die worden in alle vrijheid naast
elkaar gelegd. Je mag anders denken en de professoren laten je ook
doordenken. Het staat los van wat
een kerkgenootschap je verplicht
om aan te leren. Ze keken naar het
brede beeld van de theologie, maar
vielen altijd terug op de basis dat de
bijbel betrouwbaar is.
Als afstudeerrichting koos Matthias voor Kerk en Pastoraat. “Ik ben
afgestudeerd om voorganger te
worden. Ik zag dat als een roeping,
een logische richting die ik moest
gaan.” Tijdens zijn studie ontmoette en trouwde hij de Friese Jeltje
Tilma die dezelfde bacheloropleiding aan de ETF volgde. Omdat ze
ook een universiteit zocht die niet
van een kerkgenootschap uitging,
kwam ze vanuit Anjum via een omweg in Leuven terecht. Niet hun
ontmoeting was de reden om in
Nederland werk te zoeken, maar
de Nederlandse mondigheid. “Ik
was pas 25 jaar toen ik afstudeerde
en voorganger wilde worden. Het
cultuurverschil met België is dat de
bevolking minder direct is dan de
Nederlandse. Als beginnend voorganger is het fijner om gecorrigeerd
te worden. Dat vond ik belangrijk,
want anders kom je er pas later
achter welke fouten je maakt.”
Roeping
Matthias wordt missionair medewerker in Gouda en daarna voorganger in Hendrik Ido Ambacht.

Daarna solliciteert hij in 2016 op de
vacature van de Christengemeente in Buitenpost. Als student liep hij
hier al stage bij Gerrit Lolkema en
preekte hij hier af en toe. De gemeente was -in tegenstelling wat
het onderzoek ‘God in Nederland’
concludeert- gegroeid tot een le-

door Dave

menlijke kerkenraadsvergaderingen
om te kijken hoe we in dit dorp samen gemeente kunnen zijn over de
kerkmuren heen. We zijn met elkaar
Christus’ kerk.”
De Christengemeente wil ‘Total
Church’ zijn: niet alleen op zondag
kerk zijn, maar ook doordeweeks.
“Op zondagmorgen komen we allereerst samen om God te loven en
herijken we ons op wat de Bijbel ons
vertelt. De rest van de week draag
je uit wat je geloof je meegeeft. Zodat je gestimuleerd wordt niet op je
eigen inzichten te leven, maar op
wat de Bijbel ons biedt. We komen
eens in de veertien dagen samen
in groeigroepen. Je moet eerst in
jezelf investeren om naar buiten te
kunnen treden. Het allerbelangrijkste is dat onze leden de tools krijgen
aangereikt om in hun leven te getuigen van hun vertrouwen op God.
Of, zoals in Petrus 3:15 staat: ‘Wees
altijd bereid tot verantwoording aan
ieder die u rekenschap vraagt van de
hoop die in u is’. Ook bij tegenslagen
en conflicten.“

Matthias en Jeltje Deleu. (eigen foto)

dental van 600 leden. Heel eerlijk
antwoordt hij op de vraag wat hem
aantrok in de vacature: “Helemaal
niets, ik was niet zoekende. Ik zat
heel goed op mijn plek in Hendrik
Ido Ambacht. Maar ik werd zoveel
keren gevraagd om te solliciteren
dat ik dat niet zomaar naast mij
neer kon leggen. Nadat ik de brief
had geschreven voelde het ook
goed.” Hij moet me ook eens uitleggen wat het verschil tussen een
voorganger en een dominee is. “Ik
denk dat het verschil in woordkeuze gedaan is om de status die aan
het woord dominee hangt, weg te
nemen. Wij zijn tenslotte ook maar
mensen. We hebben het voorrecht
om te studeren in de bijbel om op
zondag iets te vertellen en in de
week leiding te geven. Dat is een
voorrecht, geen speciale positie.”
En waarom heet de ene geloofsgemeenschap ‘gemeente’ en de
andere ‘kerk’? Daarover zijn we het
samen snel eens: bij ‘kerk’ denk je
meer aan het gebouw, bij ‘gemeente’ meer aan de gemeenschap van

mensen. Het kerkgebouw wordt
ook wel het ‘huis van God’ genoemd, waardoor het gebouw een
bepaalde lading krijgt. “Terwijl het
gebouw alleen in een plek voorziet
voor de gemeente om samen te
komen en geen heilig gebouw is”,
zegt Matthias.
Oecumene
Zoals veel nieuwe gemeenschappen is ook de Christengemeente in
2003 ontstaan uit een verschil van
inzicht en beleving. Dat geeft pijn en
onbegrip. “Als je alleen al kijkt naar
de manier waarop twee gezinnen
die naast elkaar wonen de maaltijd
delen, zit er al verschil in de vormgeving en de beleving van de maaltijd.
Dat geldt ook voor gemeenschappen die uit elkaar groeien. Dan is
het niet verwonderlijk dat er nieuwe
gemeenschappen ontstaan. Dat
is de veelkleurigheid die God in de
mens heeft gelegd. Na veertien jaar
is het volledig omgekeerd. We organiseren als kerken samen de Kerstnachtdienst. En we hebben geza-

Kerstkuier
Matthias is zich er ook van bewust
dat de drempel naar de kerk heel
hoog is. “Je kan niet van mensen
die niet geloven, vragen dat ze zo
een, twee, drie de kerk binnenkomen. De doelstelling is dat ieder
christen is in zijn eigen buurt, zodat
de ander uitgelokt wordt om daar
meer van te willen weten.”
Evangeliseren door middel van het
uitdelen van folders is niet meer
van deze tijd. Beleving is het toverwoord. Zo heeft de Evangelische
Omroep met Pasen The Passion
en heeft Buitenpost met Kerst op
24 december a.s. weer de interkerkelijke Kerstkuier waar ook veel
vrijwilligers uit de Christengemeente aan meedoen. “Het is belangrijk
dat de mensen in aanraking komen
met die gebeurtenis. En wat voor
invloed die gebeurtenis nog altijd
heeft in de wereld. Door zelf op
pad te gaan met de Kerstkuier bereik je veel meer bij mensen. Want
je kunt zeggen wat je wilt: als er
één persoon in staat is geweest
om de hele geschiedenis compleet
te veranderen en te blijven fascineren, is het Jezus wel.”

Hoving bouwontwerp wenst
iedereen fijne feestdagen
& een goed 2018.
Wij staan graag volgend jaar
weer voor u klaar om uw
bouwideeën vorm te geven.

VAN DER VEEN

Voorstraat 5 9285 NM Buitenpost
Tel. 0511 541545 Fax 0511 541524
winkel@enormvanderveen.nl
www.enormvanderveen.nl
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Flitsen uit het dagelijks leven in Buitenpost tijdens de Tweede
Wereldoorlog -deel 12-

De SC,
oftewel Kkb

Schaarste maakt vindingrijk
De 4e september 1941 schreef Van
der Veer in zijn dagboek: “’t Is afgelopen met de rijst. Alleen kinderen
beneden de 3 jaar krijgen een ½
pond in de week.” Op 21 oktober:
”Met de tabak gaat het nu ook mis.
Veel liefhebbers van een pruim of
een pijpje tabak lopen thans met
droeve gezichten de winkels af te
zeuren.” Het gevolg was dat velen
in 1942 met het telen van eigen
tabaksplanten begonnen: de ‘eigen teelt’. Wanneer de bladeren
geschikt waren om te oogsten,
werden ze geplukt en aan lang dun
touw, vaak vliegertouw, geregen
om hoog in een schuur hangend te
drogen. Eenmaal droog, werden ze
fijn gesneden. Daarvoor had Gerrit
Noordhof, dorpssmid aan de Voorstraat, een snijmachientje ontworpen (Jaap Noordhof).
Er was ook een
mogelijkheid
om de bladeren te laten verwerken in Groningen bij de
tabaksfabrikant
Theodorus Niemeyer. Doeke
Miedema, die een beurtdienst op
Groningen had, bracht de bladeren
en bezorgde later de rookartikelen
keurig in pakjes verpakt.

De Sparrus Crypticus is gekweekt
door een zekere heer Kunst. De
boom kenmerkt zich door z’n blijde
ballen, welke zowel rood als geel
kunnen zijn, de takken hebben
een enorme draagkracht, zodanig
zelfs, dat ze bepakt en bezakt nog
een vrolijk licht kunnen uitstralen.
Hoewel deze uitstraling anders
doet vermoeden, behoort de Sparrus Crypticus tot de familie van de
Droogklotigen en behoeft geen water, sterker nog, ze is er allergisch
voor! Derhalve dient de boom dan
ook beschermd te worden tegen
wildplasserij. De levenskracht van
de boom wordt in stand gehouden
door een tweevoudig snoer, wordt
dit snoer doorbroken, dan verliest
de boom het contact met de aarde
en zal als een kaarsje uitgaan. Het
meest opvallende aan de boom is,
dat ze meestal in het laatst van de
maand december begint te bloeien
en in de loop van januari van de
aardbodem lijkt te verdwijnen, ook
wordt hij zelden in de vrije natuur
aangetroffen. Vele wetenschappers hebben zich al over dit fenomeen gebogen, maar hebben tot
dusver geen verantwoorde verklaring kunnen geven. Tot slot dit: u
bent gewaarschuwd, bij aanraking
van de boom zal er onmiddellijk
een belletje gaan rinkelen.

En de smaak?
Het merendeel van de rokers vond
die in elk geval beter dan de surrogaat tabak. Vindingrijkheid was
er ook in de voedselvoorziening.
Reeds in 1941 begon het voorlichtingsbureau voor de voeding de
bevolking te informeren hoe men
met schaarse middelen een volwaardige maaltijd kon bereiden.
Het boek ‘Ons dagelijksch brood’
kwam in de handel met recepten
van A.J. Reiding. Het bevat 28 ontbijten, 53 warme maaltijden en 28
lunchen, verdeeld over de jaargetijden. Hoewel hier geen honger is
geleden, waren er toch een aantal
in Buitenpost die het boek kochten
en er een enkele keer gebruik van
gemaakt hebben. Misschien iets
voor de lezer om te proberen. Er is
een kopie gemaakt van een ontbijt,
een lunch en een warme maaltijd,
alles voor vier personen.
Heel bekend is geworden en gebleven de ‘oorlogstaart’, ook wel
de ‘nieuwe orde taart’ genoemd.
Dit naar de nieuwe staatsorde die
de bezetter wilde invoeren. Ook
de NSB gebruikte deze term. Het
recept is:
Een bodem gelegd met beschuit
of meelkoekjes en de hoekjes opvullen met brokjes daarvan. Daarop
een laag pudding, weer meelkoekjes er op, opnieuw een laagje pud
ding. Een nacht laten staan om te

N o o r s leven door Gesien Leguijt

Recept van het ontbijt. (illustratie: Jasper Keizer)

Recept van de lunch. (illustratie: Jasper Keizer)

Recept van de warme maaltijd. (illustratie: Jasper Keizer)

beklijven. Daarna opdienen eventueel met wat jam en slagroom. Wie
destijds melk van de boer haalde,
en dat waren er velen, kon slagroom maken.

Winter

Ik zit stil voor het keukenraam. De
koffie in mijn hand gloeit tegen mijn
vingers. Lekker warm. Mijn ogen
dwalen van de stoom van mijn
koffie naar de drie eekhoorntjes
die stiekem van het vogelvoer
lopen te smikkelen. Een vierde
probeert ook een graantje mee te
pikken, maar wordt medogenloos
een sneeuwbult in gejaagd.
De goudvinkjes piepen van
verontwaardiging als hun gezellige
samenzijn verstoord word door
deze wildeman met bont. Het is
winter in Noorwegen. Afgelopen
Gesien in de noorse winter. (eigen foto)
dagen kregen we zo’n dertig
centimeter sneeuw. Maar voordat
we konden genieten van de witte winterse weldaad
natte kleding gaat voor de houtkachel en de warme
hebben we meegemaakt hoe een Noorse winter ook
choco wordt genuttigd op het grote woonkussenen of
kan zijn. We kregen sneeuw, een dag later ijsregen en
de heerlijke zakbanken die ons stulpje rijk is. Ja, we
toen stevige vorst. Een ijsbaan van achthonderd meter
genieten met volle teugen van de winter hier. En ik
(onze oprit) belette ons ergens naar toe te gaan. Zelfs
moet zeggen dat ik ondertussen niet zo goed meer
post halen was een hele uitdaging. We zagen de humor
weet hoe het is: winter in Nederland. Een winter
er wel van in toen we met onze drie blagen probeerden
met, hopelijk, een paar centimeter sneeuw. Waar de
de helling op te rijden. We zagen de humor er ook wel
koude regen je om de oren blijft slaan. Ik kan me nog
van in toen de oudste blaag met zijn skelter hetzelfde
herinneren dat wij als gezin niet zo gek waren op de
probeerde. Erg grappig. Morsom in het Noors. Nu
winter. De dagen met waterkou en de griepgolf die ons
hebben we sneeuw. Naar Nederlandse maatstaven
elk jaar weer stevig te pakken nam....nee, we hielden
erg veel sneeuw. Naar Noorse maatstaven slechts het
meer van de zomer. Toch verlangden we allemaal naar
beginnetje. ‘s Middags komen de jongens thuis waar
die koude, witte dagen. Hoopten we elk jaar weer dat
we direct om half vier aan de warme maaltijd zitten.
‘het dit keer een elfstedenwinter’ zou worden. Nu
Zodra die achter de kiezen is gaan de heren weer naar
wonen we hier. We hebben de winter waar we zo naar
buiten. Kwetterend en gillend glijden ze van de berg
verlangden. En het is echt lekker. Het is echt leuk. Wat
af. Als de buurman langs komt om te schuiven met
zouden we graag deze winter voor jullie mee willen
zijn tractor, duiken de heren al sneeuwballen gooiend
nemen naar Nederland, als we weer langs komen voor
achter de sneeuwhopen die hij voor ze laat liggen.
een bezoek aan familie en vrienden. Helaas kan dat
Buurman is de held. En na alle sneeuwpret, waar ook
natuurlijk niet. Maar ik blijf proberen u af en toe in mijn
moeder af en toe gillend van de berg glijdt druipen
verhalen mee te nemen. Naar ons prachtige Winter
we af. Met sneeuw in ons haar en onze oren. De
Wonderland op de berg in Noorwegen.

Schrijfmarathon Amnesty International
Zaterdag 9 en zondag 10 december vond, in Kunsthuis
Art-it-is, een 24-uur schrijfmarathon plaats waar werd
geschreven voor Amnesty International. Het ging
hierbij om een jaarlijkse schrijfmarathon van de stichting
waarbij geschreven wordt voor verschillende mensen
die onterecht gevangen zitten, worden gemarteld of
worden bedreigd. Kunsthuis Art-it-is aan de Kuipersweg
was een van de 600 locaties in Nederland waar massaal
werd geschreven en men opkwam voor de rechten
van de mensen wiens rechten in het gedrang komen.

Buiten dorpsgenoten en schrijvers uit de regio, waren er
ook een flink aantal scholieren van het Lauwers College
die hun steentje hebben bijgedragen. Zowel overdag
als ’s nachts zijn de pennen in beweging gebleven
en zijn er uiteindelijk 162 brieven naar de betreffende
regeringen gericht en 100 groeten aan de mensen of
nabestaanden om wie het dit jaar ging. Kunsthuis Artit-is is blij met de grote opkomst en zal vanaf 2018 eens
per maand een schrijfochtend organiseren. Houd hun
agenda dus in de gaten!

De oorlogstaart werd een succes
en heeft het tot heden overleefd.
Nog steeds wordt ze gemaakt, ook
in Buitenpost, vooral voor verjaardagen en kinderfeestjes.

(inzender bekent bij redactie)

Uit d e o u d e d o os

Deze foto is opnieuw uit de collectie van de familie Kuipers. Ze werd aangeleverd door een
telg uit dat geslacht, Hans Wartena. De foto is rond 1915 gemaakt en laat de opgetuigde
kerstboom zien in de hervormde kerk, nu Maria kerk, aan de Oude Havenstraat. De Kuipersen waren een vermogende en invloedrijke familie. Ze bezaten een houthandel naast de
Maria-kerk, maar ook bijvoorbeeld het Jeltingahuis en verschillende boerderijen en landerijen in ons dorp en omgeving. Daarnaast hadden ze zitting in gemeenteraad, kerkbestuur,
het Nut en verschillende andere maatschappelijke organen. Als houthandelaars was het
waarschijnlijk voor hen relatief gemakkelijk om een grote spar voor de kerk te bemachtigen. Daar werd in dat jaar zeker niet op beknibbeld. Links is een deel van de preekstoel te
herkennen. Vooraan staat de grote kachel die voor de verwarming in het godshuis zorgde.
Er is ook een verdwaald stoofje te zien die voor het zelfde doel, maar dan alleen voor de
voeten, zorgde. En naast de grote zuidelijke ramen hingen toen nog grote gordijnen.

Amnesty
International

komt op voor
mensenrechten
over de hele
wereld

De Binnenste Buiten Post

Brimzen
praat

Treinreis 2018
In het stationsgebouw van
Leeuwarden zit een steengravure gemetseld met het opschrift, zoals de foto hieronder
aangeeft.

Dit gezegde lijkt toch een tikkeltje mysterieus.
‘Mensen willen doorgaans daar
zijn waar ze niet zijn…’
Dat de Nederlandse Spoorwegen dit ‘nijsgjirriche’ gezegde
hanteren, ligt voor de hand,
omdat deze vervoermaatschappij iedereen graag naar de gedroomde of gewenste bestemming wil brengen.
Als je als kind in de zomervakantie bijvoorbeeld in het gras
of op het strand lag, zag je in
de voorbijtrekkende wolken nog
wel eens de vorm van een ander land waar je best eens zou
willen kijken en als je je ogen
dan dicht deed en de zon lekker
bleef schijnen, liet je je fantasie
de vrije loop en reisde je naar
zo’n land dat onwillekeurig ver-

anderde in een paradijs. Maar
ook als volwassene had je en
heb je zo je dromen en zou je
graag daar eens heengaan waar
je op dat moment niet bent.
Denk aan familie in Canada of
Australië of iets dergelijks. Zulke
gedachten willen nog wel eens
de neiging hebben zo aan het
einde van het jaar naar boven te
komen. Waar ben je het afgelopen jaar geweest? Wat heb je
beleefd op je levensreis en wat
zal het nieuwe jaar je brengen?
Wil je dàn ook dààr zijn waar
je niet bent of ga je liever niet
meer op reis? Toch kun je het leven een treinreis blijven noemen
en die zal u als inwoner van deze
plaats in ’t bijzonder aanspreken,
omdat Buitenpost al sinds 1866
aan het spoor is gelegen en dat
krijgt in het hierna volgende verhaal reliëf, zoals de gravure in
het station te Leeuwarden min
of meer bedoelt.
De trein van het leven
Het leven is als een treinreis.
Mensen stappen op en mensen
stappen af. Er zijn stations met
een gelukkig weerzien en haltes
met een droevig afscheid. Als
we geboren worden stappen
we op de trein en ontmoeten
onze ouders en we denken dat
ze de hele reis bij ons zullen blijven. De werkelijkheid is echter
anders. Ze stappen uit op een
station. Ze laten ons achter in de
trein, zonder hun gezelschap,
liefde en genegenheid. Maar
er stappen andere mensen in.
Mensen die tijdens de verdere
reis voor ons heel belangrijk zullen zijn. Het zijn onze broers en
zussen, onze vrienden en al de
andere mooie mensen die van
ons houden. Voor sommigen is
de reis een leuke uitstap. Voor
anderen is het een vervelende
trip met zware bagage. Anderen
staan klaar om te helpen. Sommigen laten na het uitstappen
een grote leegte achter. Herinneringen zijn alles wat ons rest.
Anderen stappen in en onmiddellijk weer uit en geven ons
enkel de tijd om hen slechts
vluchtig te kennen. Soms zijn
we verrast dat bepaalde reizigers van wie we houden in
een ander rijtuig gaan zitten en
ons verder alleen laten reizen.
Natuurlijk houdt niemand ons

tegen om hen in het andere
rijtuig te gaan opzoeken. Soms
kunnen we echter niet naast
hen gaan zitten als die plaats al
is ingenomen. Dat is niet erg, zo
is de reis nu eenmaal: vol dromen en verrassingen, vol ontmoetingen en afscheid nemen,
mee- en tegenvallers. Waar zou
ik willen zijn waar ik niet ben. Er
misschien wel eens kom, soms
helemaal niet. Dat is niet erg,
omdat je niet de hele wereld
kunt bereizen en niet alle mensen kunt leren kennen. Daar
moet je vrede mee hebben.
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Er is geen terugreis. Laat ons
de reis zo aangenaam mogelijk
maken. Laten we proberen onze
reisgenoten te begrijpen en laten we zoeken naar de mooie
kanten van elk van hen. Weet
dat er op elk moment van de
reis één van onze reisgenoten
ons begrip nodig kan hebben.
Ook wij kunnen op een bepaald
moment behoefte hebben aan
iemand die naar ons luistert en
ons begrijpt. Het grote mysterie
van de reis is dat we niet weten
wanneer we moeten uitstappen. We weten ook niet wanneer onze reisgenoten uitstappen. Zelfs niet degene die naast
ons zit. Afscheid nemen van
alle mensen die je ontmoet kan
pijnlijk zijn. Vrienden, laat ons
er een mooie reis van maken!
Droom van de bestemming.
Geniet van de fascinerende reis
en je medereizigers en zie de
schoonheid van het hier en nu
en niet constant van de plekken
waar je nooit zult komen. Versuf niet door de cadans van de
trein. Wees oplettend en attent
en laat anderen in levenskracht
delen. Laat ons ervoor zorgen
dat we mooie herinneringen
achterlaten op het moment dat
we uitstappen.

Aan allen die in mijn trein zitten
wens ik een goede reis in 2018.

D e sc h o o lfoto

Hoewel de weersvoospellingen slecht waren, werd de kerstmarkt tussen de heftige buien door toch goed bezocht. (foto: Hielke Boorsma)

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

Ook uw schoolfoto hier?!
Heeft u nog een (niet in ons blad verschenen) lagere schoolfoto? Wij plaatsen hem graag.
U kunt een scan sturen naar ons emailadres: bibupost@gmail.com of de foto in onze 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!)

Klassefoto groep 7-8 van Gereformeerde Basisschool ‘De Fontein’ in 1995

Alle rijen van links af. Bovenste rij: Bennert Jongsma, Mariska Feenstra, Anita Weening, Corrie Verkuil, Dianne van Minnen; tweede
rij: Rolf van Essen, Hanneke Huisman, Irene Koster, René Jongsma, Hendrie Stiksma, Marieke van der Veen, Wypkje Bloem; derde rij:
Pytsje Talstra, meester Ter Beek, Arjan Riedstra, Nicole Rispens, Ellie Renkema, Lydia Koning, Dirk Henstra, Gerda Merkus; onderste rij:
Klaas Vellema, Melanie de Haan, Anneke van den Dool, Trijntje Johanna de Jonge.
Deze foto werd aangeleverd door Marieke Driebergen-van der Veen, met onze hartelijke dank!

*

)

Voedselbankactie:
Lever een pak koffie bij ons in en
koop een kledingstuk met 50% korting.
Van 27 t/m 30 december:
1 pak koffie = 1 artikel
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Ker st ver h a al

Gesien Leguijt

Kerstavond in Noorwegen...

Pieter de Boer woont sinds begin
2015 in Buitenpost en beschrijft
zijn ontdekkingsreis door het dorp
en de omgeving.
All I want for Christmas is
Buitenpost

Een klein koud rood neusje stak boven de kraag van een warm winterjasje
uit. Joshua keek naar de stoomwolkjes die zijn broer stil voor zich uit stond
te blazen. Zijn grote handen stevig weggestoken in zijn jaszakken blies
Wilco nog een keer. Terwijl Daniël, het middelste broertje voorzichtig met
zijn winterlaarsje het ijs van een bevroren plas probeerde in te drukken.
Zijn voeten drukten steeds wat harder en het ijs kraakte. Een glimlach trok
over zijn rode wangetjes. “Ik denk dat we straks nog wel even kunnen
sleeën”, lachte hij met zijn heldere stemmetje. De pretlichtjes in de ogen
van de drie guitige mannetjes verschenen bijna gelijktijdig.
Ze stonden aan de kant van de weg te wachten tot de schoolbus zou
komen. Het vroor dat het kraakte. ‘s Morgens vroeg als ze naar buiten keken zagen ze de meest prachtige ijsbloemen op het slaapkamerraam. Dan
kleedden ze zich snel om in de ijzige koude en renden om het hardst naar
beneden. Naar vader, die de houtkachel al opgestookt had en de warme
thee ingeschonken. Ze schoven dan al schetterend met hun stemmetjes
aan de ontbijttafel terwijl moeder boven de rondslingerende pyjama’s bij
elkaar raapte. Elke ochtend was bijna gelijk. Dat was heerlijk, want de
ochtenden waren fijn. Maar met de vorst, die buiten aan het huis trok en
probeerde binnen te komen, was het nog fijner. En nu stonden ze daar
buiten, in de kou. Te wachten op de bus.
De drie jongens van Gesien in de noorse sneeuw. (eigen foto)

Een half uur later ging de schoolbel. Tijd om naar binnen te gaan. Ze gingen alledrie naar hun eigen klaslokaal waar ze begroet werden door hun
meesters en juffen. Overal waren rode wangetjes en schitterende oogjes
en koude neusjes. De vlokken sneeuw smolten al op het tapijt in het klaslokaal. Buiten was het steeds harder gaan sneeuwen, maar de kinderen
en de juffen merkten het niet. Ze werkten. De sneeuw zou er immers nog
wel een tijdje zijn. Maar als het tijd is om buiten te gaan spelen staan de
eerste kinderen verbijsterd naar buiten te staren. Sneeuwhopen van bijna
twee meter hoog versperren hen de doorgang. Een sneeuwbui van drie
uren heeft alle contouren van het plein en de speelatributen verzacht. De
wereld is veranderd in een witte sneeuwwolk en nog steeds sneeuwt
het grote vlokken uit de hemel. De kinderen draaiden zich met grote ogen
om naar de meester. Wat moesten ze nu doen? De meester keek ze met
zijn zachte ogen geruststellend aan en lachte: “Tja, dat word dus even
niet buiten spelen. Laten we de sneeuw scheppen maar gaan halen bij
de hoofdjuf”, zei hij met een lachje. Het nieuwtje ging als een razende
door het kleine schooltje. “We kunnen niet naar buiten!”, “We zijn ingesneeuwd” en “Misschien kunnen we wel niet naar huis”, zei een derde.
Dat laatste werd gehoord door Daniël. Verschrikt keek hij op. Niet naar
huis? Waar moest hij dan heen. Met bibberende beentjes van schrik en
een bleek snoetje rende hij naar de meester. “Meester... meester”, hijgde
hij buiten adem. De tranen stonden hem nader dan het lachen. “Meester,
kunnen we niet naar huis vandaag?” De meester keek het manneke met
een vriendelijke frons aan. Stiekem had hij een zwak voor het verlegen
jongetje wat voor hem staat. Het kereltje heeft even moeten wennen aan
deze nieuwe school (de broertjes waren niet zo lang geleden naar deze
plek toe verhuist) en aan zijn nieuwe vriendjes. Met zijn grote blauwe oogjes achter zijn brilletje, zijn verlegen lachje en zijn tomeloze nieuwsgierigheid had hij de meester al snel ingepakt. “Tja, jongen”, zei hij zachtjes,
“dat zou best eens kunnen. De weg is een grote sneeuwhoop, ik denk
niet dat de schoolbusjes nog gaan rijden vandaag, als dit zo doorgaat.”
Daniël keek naar hem op met grote bezorgde oogjes. “Maar vader en
moeder dan meester? Die staan straks op ons te wachten.”
De meester bedacht dat dat inderdaad een probleem kon zijn. Met Daniël
in zijn kielzog stevende hij naar het kantoor van de hoofdjuf. Al snel was alles geregeld. Met een telefoontje aan alle ouders was de zaak beklonken.
Vandaag blijven alle kinderen op school. Voor een hele nacht. De hoofdjuf
keek een keer bezorgd naar de meester, ze fluisterde: “Zeg, het is kerstavond, dat weet je toch? Morgen is het kerst. Wat doen we dan?” De
meester keek haar aan en haalde gelaten zijn schouders op. “We moeten

B i nne n - 24 Bu ite n p o st

Ook dit jaar heeft de redactie voormalig redactielid Gesien Leguijt
bereid gevonden om een kerstverhaal te schrijven voor de laatste
editie van De Binneste Buitenpost van dit jaar. Ze heeft daarbij hulp
gekregen van haar drie zoontjes, die ook al over een rijke fantasie
beschikken. De redactie is van mening dat het weer een leuk kerstverhaal is geworden en wenst u veel leesplezier toe.

Straks zouden ze op school komen. Daar was een enorme sleebaan. De
school stond op een heuvel en de baan was vanaf de school tot bijna
aan het hek. De drie jongetjes stonden te popelen. Echter vandaag zou
het allemaal anders gaan. Dat wisten de drie nog niet. Zij stonden met
hun rode neusjes en glimmende oogjes verwachtingsvol te kijken naar de
bocht verderop. Het duurde niet lang voor de eerste lichtstralen van de
felle koplampen de aankomst van de schoolbus aankondigden. Vader en
moeder trokken de jongens in een warme omhelzing en kletsten alledrie
een zoen op de wangen. “Tot vanmiddag en veel plezier op school!” De
deuren van de bus gleden open en de boefjes verdwenen al babbelend
achter de ramen.
Toen de schoolbus weer in beweging kwam verdwenen vader en moeder
snel uit het zicht. De jongens nestelden zich behaaglijk in de comfortabele stoelen. Blij zaten ze met elkaar te kletsen. Tot Joshua ineens strak
voor zich uit begon te turen. “Wat zie je?”, vroeg Daniël verbaasd naar
zijn broertje kijkend. “Het sneeuwt”, zei Joshua zacht. Daniël tuurde door
het raam. In het licht van de koplampen zag hij grote vlokken dwarrelen. Wilco zag ze nu ook. Blij keken ze elkaar aan. Wat een bof zeg. Nog
meer sneeuw. Straks konden ze sneeuwpoppen maken! Aangekomen bij
school sprongen de spring-in-het-veldjes met een vaartje uit de bus. De
chauffeur keek hen lachend na. De tassen werden in de eerste de beste
sneeuwhoop geslingerd en het duurde niet lang voordat de broertjes alles
vergeten waren en elkaar druk liepen te bekogelen en in de zepen. Wat
een pret.
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maar zien hoe het loopt”, antwoordde hij. “Dit hebben we echt niet in de
hand.”
Ondertussen hadden een aantal kinderen van de hogere klassen een pad
gegraven naar het midden van het plein, waar de sneeuw minder diep
ligt. Kluitjes kinderen stonden met elkaar te smoezelen en een aantal onbezorgde aapjes waren een sneeuwhut aan het maken. Wilco keek naar
zijn broertjes, die elkaar al snel hadden gevonden in de drukte. “Ik vind
het wel vet”, lachte hij. Daniël keek verbaasd: “Vet? Wil je niet naar huis
dan?” Joshua (die vaak wat sneller met zijn mondje is) stak van wal. “Nee
natuurlijk niet, dit is toch net een slaapfeestje met alle vriendjes? En trouwens va en moe weten er al van.” Daniël keek zijn broertjes aan, ja natuurlijk, hij hoefde zich niet meer zo druk te maken. Va en moe, weten er
van. Enigszins gerustgestelt besloot hij er maar het beste van te maken.
Het kon immers best wel leuk worden. De gedachte aan kerstavond en
kerst de volgende dag sluimerde echter de hele dag in zijn achterhoofdje.
Zouden ze op tijd thuis zijn om het samen te vieren?
Ondertussen waren vader en moeder op de hoogte gesteld van het hele
gebeuren. Ze hadden het al een beetje verwacht. De sneeuw ligt ook bij
hen thuis zo’n anderhalve meter hoog. Maar, ondanks dat ze weten dat
het beter is dat hun oogappeltjes veilig blijven waar ze zijn, hadden ze ze
toch heel graag thuis gehad. Gezellig en warm bij elkaar. Genietend van
de overvloedig witte kerst. Er was helaas niks dat ze konden doen. Zelfs
hun auto, met spijkerbanden kon niks beginnen in zo’n muur van sneeuw.
De uren verstreken en meer sneeuw stapelde zich op. Moeder begon het
eten klaar te maken, met een denkrimpel in haar voorhoofd. Ach, het was
niet anders. dat wist ze wel. Maar wat had ze nu graag voor vijf in plaats
van twee gekookt. Zelfs de kat was uit haar doen en liep miauwend het
huis door, op zoek naar haar drie speelvriendjes. De dag veranderde in de
avond en op de school hadden de kinderen zich tegoed gedaan een een
maaltijd van Noorse wafels. Nu zaten alle kinderen voor een kerstfilm en
de één na de ander dommelde in op het tapijt en de kussens (die ze her en
der verzameld hadden) in het warme klaslokaal. Vader in moeder, op hun
beurt, kropen onder de dekens tegen elkaar aan. Ze keken elkaar aan en
vader zei: “Het komt allemaal goed hoor, maak je maar geen zorgen.” De
nacht viel, de kat krulde zich op onder de grote kerstboom. Grote vlokken
bleven buiten vallen. De wereld werd witter en witter en witter en witter...
Met een schok ging Wilco rechtop zitten. Hij keek om zich heen. Hij was
in zijn eigen slaapkamer. Het licht van het nachtlampje op de overloop
scheen door de kier van zijn deur. Een glimlach krulde om zijn lippen. Hij
gaapte hartgrondig en dacht: “Straks, bij het kerstontbijt, zal ik Daniël en
Joshua eens vertellen wat wij vannacht hebben meegemaakt!”

Terwijl ik dit zit te schrijven vliegen de codes Geel, Oranje en zelf
Rood mij om de oren. Voor mijn
werk moest ik eigenlijk vandaag
naar Utrecht, maar mijn leidinggevende gaf al aan dat de jaarlijkse beoordelingsgesprekken maar
verplaatst moesten worden naar
een ander moment. Ik vind het prima. Ik zit in de luxe positie dat ik
mijn werk vanuit bijna iedere plek
met een wifiverbinding kan doen,
dus ook vanuit huis als het nodig
is. En vandaag is dat even nodig.
Buiten komt de temperatuur niet
boven het vriespunt uit. Overal
om me heen is het door de ramen
heen wit en binnen staat de houtkachel aan. Zo kom ik mijn dag prima door. Ook de kerstliedjes die
weer steeds meer op de radio te
horen zijn, maken dat mijn humeur
prima is. Het brengt me ook even
terug naar afgelopen weekend.
De kerstmarkt, die zaterdag 9 december in ons dorp was, had wat
mij betreft als laatste toevoeging
ook best deze sneeuwbui mogen
hebben. Maar in het algemeen
mag je toch zeggen dat het een
prachtig evenement in ons dorp
was! ’s Middags was het al lekker druk en was de kerstsfeer volop aanwezig. Tegen het einde van
de middag, toen wij de kerstmarkt
gingen bekijken, werd het donker en was de kerstmarkt op z’n
mooist. Overal vuurtonnen door
het centrum, kerstliedjes die overal
werden gezongen, glühwein, verse
warme broden, iedereen prachtig
aangekleed, het was een feestje.
Het roept gelijk helemaal de juiste
kerstsfeer op als je het mij vraagt.
En met de aankomende kerst, oud
en nieuw en tussendoor nog even
mijn eigen verjaardag, komt er ook
alweer een einde aan dit jaar. Ons
derde jaar in Buitenpost, onze derde kerst en ons derde jaar vol herinneringen. Lokaal, regionaal, internationaal en zelfs intercontinentaal.
Het was een heel bijzonder jaar
voor ons, waar we met heel veel
plezier op terugkijken. Nu ook heel
letterlijk, omdat ik al weken bezig
ben om op de ouderwetse manier
foto’s in te plakken. Maar het geeft
ook gelijk een mooie kans om vooruit te kijken. Want vanaf volgend
jaar gaan Tamara en ik samen ook
een klein beetje extra doen voor
De Binnenste Buiten Post, door
samen te helpen met de opmaak
van deze krant. Eerder in de krant
lees je daar een klein stukje over.
Daarnaast kijk ik erg uit naar het
jaar 2018 als Culturele Hoofdstad,
ik schreef er vorige maand al over,
en als jaar waarin ik jullie ook wat
meer de omgeving van ons dorp
mee inneem. Tot op heden ben ik
vooral ‘in het dorp’ gebleven, maar
komend jaar zal ik ook wat van
onze ontdekkingsreis rondom het
dorp beschrijven. Nog altijd binnen
fiets- of wandelafstand. Het gaat
een mooi jaar worden! Voor nu
wens ik jullie allemaal een prachtige (witte) kerst en een heel fijn,
gezond en mooi 2018!
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Ins p ir atie

door Anneke Paauw

“Ik word er blij van...”
Bertina Grijpstra beschildert kindergezichten en zwangere buiken

“Ik word er blij van.” Zo legt Bertina Grijpstra haar plezier in schminken uit. Dat schminken doet ze op twee manieren: ze beschildert
kindergezichten en ze beschildert zwangere buiken. Deze hobby
ontstond min of meer toevallig. Tijdens haar opleiding tot dramatherapeut moest er een schminkkoffer aangeschaft worden, die
weinig of niet werd gebruikt. Later werd ze tijdens een workshop
nieuwsgierig naar haar kunnen. Ze verdiepte zich in de goede materialen en via Youtube ontwikkelde ze haar talent. En dat doet ze
nog steeds, zo zorgt ze bijvoorbeeld voor veilige verf. Haar dochter
mag vaak als ‘proefkonijn’ fungeren.
Waarom schilderen op huid in
plaats van op papier of doek? Een
gezicht als basis is een grotere uitdaging. Bovendien wordt een voorstelling op het éne gezicht weer
anders dan op een ander gezicht.
Dat heeft weer alles te maken met
de ogen, de huid, het haar. Juist
dat is voor Bertina net dat extra
ingrediënt, waarom ze schminken
verkiest boven schilderen op papier. Samen met een collega staat
ze op evenementen om kinderen
te schminken. Ook komt ze op

Pocahontas schmink. (eigen foto)

kinderfeestjes, waar de gastjes
zich naar wens kunnen laten ‘ver-
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sieren’. Als de kinderen naar huis
gaan zijn ze een bijzondere ervaring
rijker. Een foto houdt de herinnering daaraan levend.
En dat maken van herinneringen is
vooral het geval bij belly-painting,
het beschilderen van zwangere
buiken. Bertina zegt hierover: “Ik
voeg een herinnering toe aan een
bijzondere periode in het leven van
een vrouw. Er ontstaat een hele intieme sfeer tijdens dat schilderen”.
Zo’n belly-painting wordt bijvoorbeeld aan de zwangere vrouw aangeboden tijdens een baby-shower.
Het is al voorgekomen dat een foto
van de buik op een geboortekaartje
stond.
Juist het specifieke karakter van
een buik- dan wel gezichtsschildering geeft Bertina voldoening:
het moet nú goed, mag niet teveel
tijd kosten, immers een zwangere vrouw kan geen uren stilzitten/
staan en een kind kan niet lang stilzitten. Bovendien ben je eigenlijk
altijd te midden van blije mensen
en kom je soms tot leuke gesprekken. Het tijdelijke aspect is voor
Bertina dan misschien een leuke

Bertina Grijpstra met haar schminkpenseel. (eigen foto)

Een belly painting. (eigen foto)

bijkomstigheid, voor anderen is
het soms juist een belemmering,
want: het wordt immers weer
gewassen en dus eigenlijk zonde
van het geld! Hier komt toch onze
Noordelijke Calvinistische aard wel
om de hoek kijken is haar ervaring.
Behalve deze creatieve hobby
heeft ze zich ook geschoold in
handlettering en zingt ze nog in
een band. Volop inspiratie dus.
Sinds een paar jaar probeert ze van
haar schminkhobby een baan te
maken. Bent u nieuwsgiering geworden, neem een kijkje op haar
website: www.bertinagrijpstra.nl .
Nee, rijk zal Bertina er niet van
worden,tenminste niet materieel
gezien. Wel rijk aan herinneringen.
En blij…

Voornemen
Tijdens vakanties in Groot Brittannië valt het me op. De hoffelijkheid
in het verkeer. Als je op een vreemde plek staat, een eenrichtingsweg
van de verkeerde kant in rijdt, op
een parkeerplaats staat die niet
voor jou bestemd is: vriendelijk
wordt gevraagd of alles oké is, of
je verdwaald bent, of men je kan
helpen. De invoegstroken zijn kort
op de snelwegen. De Britten gaan
echter al naar de rechterkant zodra
ze zien dat er auto’s willen invoegen. Als er minder ruimte is, zijn de
Britse weggebruikers ook galant.
Op de smalle plattelandsweggetjes zijn passeerplaatsen. In tegenstelling tot de gemiddelde Nederlander laat de Brit niet zien de baas
van de weg te willen zijn. Integendeel: zodra de Brit een tegenligger
ziet zoekt hij de eerste de beste
passeerplaats op. Zo kan de ander
er makkelijk langs. De bestuurders
groeten elkaar bij het passeren. En
de Brit knikt vriendelijk als de toerist de passeerplaats aan de rechterkant van de weg heeft gekozen.
Iedere keer als ik terugkom op het
Nederlandse vasteland neem ik
me voor om de Britse gewoonten
over te nemen. Het scheelt veel
irritaties in het verkeer, een vriendelijke groet geeft meer plezier dan
als eerste de wegversmalling te
passeren. U kunt me dus herkennen als u me tegenkomt op De Parallelweg, bij de wegversmallingen
op De Bernhardlaan, de brug over
de Stroobossertrekvaart bij Kollum
en alle andere plekken waar we
even op elkaar moeten wachten. Ik
groet u. En als u terug groet, heb ik
een fantastische dag!

In Memoriam: Walke IJlstra
Voor de Kulturele Haadstêd 2018 was The Museum of Almost Lost
Movements een van de voorstellen voor het hoofdprogramma. Helaas kreeg het museumproject niet de benodigde fondsen en verdween in de ijskast. Maar als er iemand in aanmerking had kunnen
komen voor een plaats in dit ‘vaardigheids’-museum, dan was dit
wel de op 3 november overleden Walke IJlstra van de Ruiterstraat.
Achter zijn schijnbaar norse buitenkant en eigenzinnige houding
ging een bijzonder bekwaam steenhouwer schuil. Volgens voormalig directeur Roel Roosma van Steenhouwerij de Vries aan de
Jeltingalaan was IJlstra “een steenhouwer van het soort dat bijna
niet meer te vinden is”.
Zoals dat indertijd veelal ging leerde Walke het steenhouwen niet op
school maar in de praktijk. Op veertienjarige leeftijd vroegen zijn ouders aan Roosma of de ‘net-maklike jonge’ in de steenhouwerij kon
komen werken. De directeur wilde
het wel met hem proberen. Walke
kreeg een houten hamer, een beitel
en een stuk steen toegewezen en
ging aan de slag. Maar de voorman
merkte al snel op dat de nieuweling
de hamer in de linker- en de beitel
in de rechterhand hield. Geagiteerd
werd het werk onderbroken. “Een
echte steenhouwer houdt zijn hamer in de rechterhand en de beitel
in de linker”, werd aan de leerling op
hoge toon meegedeeld. Ondanks
de linkshandigheid van Walke werd
hij gesommeerd ‘zoals het hoort’
te werken. Enkele weken later viel
Roosma de danig opgezette rechterarm van Walke op. De ongewone
en zware arbeid met de niet-dominante arm was de oorzaak. Roosma
zag zich gedwongen de nieuwbakken steenhouwer voorlopig lichter
werk te geven. Ondanks het pijnlijke begin bleef Walke trouw aan de
opdracht van de voorman. Hij kreeg
het lichamelijk zware maar tegelijk
fijnzinnige werk van de steenhouwer steeds meer in de vingers - met

voor het stille hof der kerk,
waar rondom het leven lacht,
werk ik met al mijn kracht,
voor wat de dood weer nam,
het in memoriam.

de hamer in zijn rechterhand.
In de loop der jaren werd Walke een
van de steunpilaren van het bedrijf.
Hij ontwikkelde zich tot de expert
die ook de moeilijkste opdrachten
aankon. Klussen die veel van de collega-bedrijven boven de macht gingen. Een goed vakman weet niet alleen hoe iets gedaan moet worden,
hij voelt het ook. En dat gold ook
voor Walke. Zijn bedrevenheid ging
gepaard met een groot individualisme. Het liefst werkte hij alleen,
niet gehinderd door anderen. Als
volleerd vakman trok zich per definitie weinig aan van de veelal goedbedoelde adviezen van anderen.
Hij deed het op zijn manier en het
kwam bijna zonder uitzondering altijd goed. Roosma vertelt: “Hij werd
een echte allround steenhouwer
met liefde voor zijn vak”. Hij voegt
eraan toe: “Tegelijkertijd werd
hij ook steeds meer dan zomaar
een werknemer, hij werd ook een
vriend. Na zijn pensionering bleef hij
‘de âld baas’ regelmatig opzoeken.
Zijn interesse in het reilen en zeilen
van het bedrijf en het steenhouwersvak bleef onverminderd”.
Het werk van een kundig ambachtsman is meestal meer dan zomaar

Niet veel ambachtslui worden tussen
ettelijke van zijn creaties begraven,
maar dat geldt wel voor Walke IJlstra
op het kerkhof aan de Kuipersweg.

Walke IJlstra aan het werk. (eigen foto)

een product, het is vergelijkbaar
met een kunstwerk. Walke schiep
met onmiskenbare vakkundigheid
en gevoel bijzondere rozenvensters,
ambachtelijke bewerkingen, beeldhouw- en restauratiewerk. Tegelijk
ook veel traditioneel werk: talloze
gedenkstenen, grafzerken en - stenen werden door hem nog handma-

tig voorzien van verdiept gehakte en
opliggende beletteringen. Een andere werknemer van Steenhouwerij de Vries, Sjoerd Visser, dichtte in
1945 over het steenhouwerschap:
Mijn houten hamer tikt,
mijn harde beitel bikt,
in marmer en in zerk,

The Museum of Almost Lost Movements oftewel ‘het museum
voor bijna vergeten bewegingen’
wilde digitaal de handelingen en
werkzaamheden van zeldzaam
geworden beroepen en vaardigheden in bewegend beeld
vastleggen. Gedacht werd aan
de handvaardigheid van vroeger
veel voorkomende beroepen als
schoenmaker, smid of kuiper.
Maar ook aan de vingervaardigheid van het met de hand melken
van een koe, het vlechten met
wilgentenen of het breien van
paar sokken. Mechanisering, automatisering en robotisering nemen steeds meer het ouderwetse handwerk over. Machines zijn
efficiënter en goedkoper. Menselijke vaardigheid wordt daarmee
overbodig en niet langer aan volgende generaties doorgegeven.

Voor uw mooiste kerstkaarten
en kerstcadeaus!

Vr ij w illig er s
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Foppe de Haan:
Bote de Haan

Vrijwilliger, sportliefhebber en biologisch tuinder

Wanneer je met Foppe de Haan van de Ruiterstraat begint over de
sporten, waar hij van houdt,over het vrijwilligerswerk wat hij doet,
dan raak je niet snel uitgepraat. De naam Foppe de Haan doet menige bel in Nederland rinkelen, maar nee met de beroemde voetbaltrainer heeft hij niets van doen, ook geen familie. Wat hij wel met
de beroemde Foppe gemeen heeft is liefde voor voetbal, ook al is
hij nooit zo hoog op de voetballadder gestegen als de ex-trainer
van Heerenveen en Jong Oranje.
Voetbal
Foppe de Haan woont met echtgenote Feikje al zesenveertig jaar aan
de Ruiterstraat. Hij werd geboren
in de Wilp en speelde vanaf zijn
elfde bij De Wilpen, de club werd
later opgeheven. Toen zijn ouders
naar Marum verhuisden, speelde
hij voor SVMH in Niebert. Zijn vader had daar een bestuursfunctie
en Foppe speelde in het eerste elftal. In 1964 solliciteerde hij bij Houtindustrie Van de Witte, trouwde
met Feikje en verhuisde naar Buitenpost. “Ik wilde graag op niveau
voetballen en het eerste elftal van
Buitenpost speelde toen erg laag.
Wist ik als Westerkwartierder veel
dat de Buitenposter Brimzen en de
Kollumer Katten elkaar niet lagen.
Vier jaar lang speelde ik in het eerste van Kollum. Een heel leuke tijd
heb ik daar gehad. Op zekere dag
stond Bote de Haan, bestuurslid
van VV Buitenpost op de stoep. Hij
vond dat ik als Buitenposter toch
lid moest worden van de plaatselijke club. Dat heb ik toen gedaan
en nu, bijna vijftig jaar later ben ik
nog steeds lid. “Ik heb er nooit
spijt van gehad”, vertelt Foppe.
“Er was een trainer, Van der Velde
uit Zuidhorn. Hij had het druk met
een eigen bedrijf en kwam af en
toe te laat op trainingen. Kennelijk zag hij wat in mij. ‘Jij kunt het
wel overnemen, wanneer ik er niet
ben’, zei hij. Ik kreeg instructies en
een oefenprogramma van hem en
zo geschiedde het. Later begon ik
ook wedstrijden te fluiten en dat
doe ik nog altijd zowel bij senioren
als junioren”. Zelf voetbalt hij nu
nog uitsluitend in de zaal en puur
als recreant. “Maar denk niet dat
we niet fanatiek zijn. Vorige week
stond ik in het doel, toen ik een
keiharde bal precies in mijn gezicht
kreeg ging ik toch even plat. Het
was niet ernstig, na een korte pauze kon ik weer verder “
Westerlauwers Mannenkoor
Vanaf de oprichting meer dan veertig jaar geleden was Foppe lid van
het Westerlauwers Mannenkoor
samen met Romke de Vries. Jan
Kroeske is geen lid, maar begeleidt
het koor al die jaren op het orgel.
Samen moesten zij tijdens het ju-
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bileumconcert van april 2017 naar
voren komen en werden ze met
hun vrouwen in de bloemetjes gezet. “Ik hou ervan dingen te organiseren”, aldus Foppe. “Zodoende
belandde ik ook in de jubileumcommissie van het veertigjarig bestaan met nog drie andere leden.
Johannes de Hoop zat niet in de
commissie, maar maakte een dvd
en daar hoort ook een boottochtje
bij op de Lauwers, tenslotte is het
koor naar die rivier genoemd. In
Visvliet lag een compleet doorgerotte boot in het water. Wij noemden dat voor de gein de boot van
onze dirigent Harm van der Meer,
dat belandde dus ook op de dvd.
In de Grote Kerk van Steenwijk namen wij in twee dagen een cd op.
Dat is zwaar werk. Steeds weer
zingen, net zo lang totdat het goed
op de band staat. En ook moesten
wij een jubileumconcert organiseren in de Flambouw in Surhuisterveen”. Voor volgend jaar staan er
concerten op het programma naar
Huizen NH, Den Helder en Hoogeveen, dit naast optredens in eigen
provincie. Bij de oprichting waren
er veertig leden, het is in de loop
der jaren gegroeid tot honderd leden. Dit jaar zong Foppe ook in de
musical Ester, voor de verandering
leuk om eens mee te maken.
Kerk
Ook de kerk, waarvan Foppe en
Feikje lid zijn deed een beroep op
hem. “Vroeger was dat de Nederlandse Hervormde kerk, nu de Mariakerk en onderdeel van de PKN.
De kosteres stopte en een aantal
vrijwilligers namen de werkzaamheden tijdens de zondagsdiensten
over. Ook zit ik in de schoonmaakploeg van de kerk. Een maal per
jaar gaan de vrijwilligers los. Banken poetsen en in de was zetten
is niks voor mij. Ik ga liever de trappen op tot in de nok van de toren
om daar spinraggen te verwijderen.
Gatsonides, één van de andere vrijwilligers hangt bij bijzondere gelegenheden de vlag uit. Hij deed dat
altijd in zijn eentje, voortaan doen
ze dat met zijn tweeën, mocht er
iets gebeuren. Ook ik heb mij aangemeld.” Daarnaast is Foppe ook
nog notabel van de PKN kerk.

verstek laten gaan. Hij was gevallen met zijn fiets en had daarbij
een sleutelbeenbreuk en een hersenschudding opgelopen. Gelukkig
werd een vervanger gevonden.
Erg veel tijd brengt Foppe door in
zijn tuin, hij noemt dat één van zijn
allergrootste hobby’s. Samen met
de andere tuinders op het volkstuinencomplex is afgesproken om
uitsluitend biologisch te telen. De
tuin brengt daardoor onbespoten
groenten voort, er zijn verder bessenstruiken en Feikje houdt van
bloemen, dus die worden ook door
Foppe geplant en verzorgd. Foppe:
“Gelukkig staat Feikje er achter
wat ik doe, want zij maakt bessenjam en weckt de groenten in en dat
is een hoop werk.“
Foppe de Haan in zijn hobbykamer, met krantenartikel uit 1963 op de achtergrond. (foto:
Harry Slagter)

Schaatsen en fietsen
Foppe is een fanatiek schaatser, bij
voorkeur op natuurijs. Zo hangt er
op zijn hobbykamer een krantenartikel van de beruchte Elfstedentocht
van 1963 aan de wand. Daarnaast
een paar Friese doorlopers. Foppe,
toen nog jong en in de kracht van
zijn leven, deed ook mee en op die
houten schaatsen. “Helaas deed ik
te lang over het eerste deel. Het ijs
was bar slecht, vallen en opstaan;,
bij Wier in Noord Friesland werd ik
samen met een hele groep andere
schaatsers van het ijs gehaald. Alle
sloten in Noord Friesland waren
dicht gewaaid. De organisatie vond
het niet verantwoord om verder te
schaatsen“, vertelt Foppe. “Die
dag haalden slechts negenenzestig
schaatsers de eindstreep. Het was
jammer, want daarna duurde het
jaren voordat er weer een Elfstedentocht kwam. Ik was toen geen
lid meer van de Vereniging. In 1985
ging de tocht weer door. Ik heb me
die dag zitten te verbijten, want ik
wilde niet zwart rijden. In 1986,
1996 en 1997 heb ik de Elfstedentocht wel uitgereden. Ik deed dat
één dag voordat de Tocht der Tochten van start ging. In 1996 was er
geen officiële tocht, bij Sneek was
de ijslaag te dun om hele groepen
schaatsers veilig over het ijs te
laten gaan. Een paar schaatsers
kon het ijs wel aan en zo reed ik
met zoon Auke de tocht toch. Een
paar dagen later las ik in de krant
dat mensen die de tocht volbracht
hadden naar ijsstadion Thialf in
Heerenveen konden komen om
een oorkonde en een klein houten
schaatsje in ontvangst te nemen.
Wel moest je een getuige meenemen. Wij kregen de oorkonde en
schaatsje uit handen van de Elfste-

dencrack Jeen van der Berg. Het
werd uitgegeven door het Genootschap Us eigen houtsje. Toch een
aardigheid. Een jaar later schaatste
ik de Elfstedentocht opnieuw, ditmaal met dochter Boukje en zoon
Auke. Boukje stapte in Harlingen
van het ijs af. Ze dacht het te kunnen volhouden tot Bolsward, maar
ze kwam dus een stad verder dan
verwacht”. Jarenlang fietste Foppe de Elfstedentocht. eenentwintig kruisjes hangen naast elkaar aan
een strip aan de wand, toen had hij
er genoeg van. Hij stopte ermee in
2005. Daarnaast ook twee kruisjes
van de Elfstedenwandeltocht.
Buurtvereniging
Foppe is penningmeester van de
buurtvereniging. Dit jaar voor het
eerst stelden Foppe en Feikje de
woonkamer voor een middag ter
beschikking voor de kinderen van
de Ruiterstraat. Op die dag kwam
Sint Nicolaas, geassisteerd door
twee zwarte Pieten. “Wij houden
van kinderen en vonden het prachtig”, aldus Feikje. Ze kwamen in
twee groepen, de kleintjes eerst
en later de wat oudere jeugd. De
jaren daarvoor ging de Goed Heiligman langs alle huizen, waar kinderen wonen. Omdat Foppe goed
kan timmeren, heeft hij vier kerstbomen in elkaar getimmerd, die
ieder jaar tegen de Kerst in de Ruiterstraat wordt geplaatst, uiteraard
voorzien van verlichting.
Concours Hippique en volkstuin
Ieder jaar assisteert Foppe bij de
verkoop van toegangsbewijzen
voor het Concours Hippique. Hij
zit dan in een houten hokje en
verkoopt kaartjes en programmaboekjes. Alleen dit jaar moest hij

Olympische spelen
Dochter Boukje werkte bij Delta
Air Lines en moest voor haar werk
als gastvrouw naar de Olympische
Spelen van 1996 in Atlanta. “Toen
zij ons dat vertelde, gooide ik een
visje uit met de opmerking: ‘daar
zou ik ook wel heen willen.’ Toen zij
in Atlanta was, belde zij mij op met
de mededeling dat ik wel kon komen. Er was ruimte genoeg in het
hotel. Zij zorgde voor het vliegticket. Dat was niet tegen dovemansoren gezegd. Gelijk de eerste dag
in Atlanta nam ze mij mee naar een
tuinfeest van een Delta Air Lines
manager en wie trof ik daar? Hier
een foto, herken je hem?”, vraagt
Foppe. Op de foto staat hij naast
de Noorse schaatscrack Johann
Olav Koss, die een boodschap plus
handtekening op de foto heeft gezet. “Ik heb ontzettend veel sport
daar gezien, atletiek, zwemmen.
Op de wielerbaan zag ik plotseling
Joop Atsma, een bekend CDA politicus uit Surhuisterveen staan. Hij
stond op de binnenbaan, hij was
chef d’ équipe van de Nederlandse
wielerploeg; daar wilde ik ook wel
naar toe. Wenkte Joop, hij kwam,
maar nee, daar had je een speciaal
toegangsbewijs voor nodig en die
had ik niet. ‘Zie je die vrouw daar
op de tribune met de Friese vlag?’zei Atsma ‘Dat is mijn echtgenote
en zij vindt het ongetwijfeld leuk
om even met jou te praten’. Ik ging
naar haar toe en inderdaad, het
was een leuke kennismaking. Later
schreef Joop Atsma in de Feanster
dat hij in Atlanta een gemeentegenoot had ontmoet. Dochter Boukje
werkt nu bij een ander bedrijf, dus
een vlucht naar Seoul in 2020 zit er
voor mij niet in. Maar Atlanta vond
ik geweldig om mee te mogen”.

Open dag bij Biljartclub Buitenpost e.o.

Biljartclub Buitenpost e.o.

In Buitenpost bestaat al bijna dertig jaar een biljartclub,
Biljartclub Buitenpost. Deze naam doet niet helemaal
recht aan de club, want de leden zijn afkomstig uit (bijna) alle dorpen van Achtkarspelen. Op dit moment kan
de club wel wat nieuwe leden gebruiken en organiseert daarom op zaterdag 6 januari een open dag.
Vanaf 10.00 uur bent u welkom in de biljartzaal aan
Herbranda 1, 9285 NR in Buitenpost, waar u tot ongeveer 16.00 uur kennis kunt maken met de biljartclub,
de biljartsport en met een aantal beoefenaars ervan.
Een kop koffie of thee staat voor u klaar en natuurlijk kunt u zelf ook een balletje ‘stompen’. Wanneer u
(vooraf) iets meer over de club wilt weten, kunt u onze
website bezoeken: www.biljartclubbuitenposteo.nl.
De ongeveer zeventig leden, waaruit de club nu bestaat, spelen in vijf niveaugroepen. De groepen spelen elke week op een morgen en op een middag (bijvoorbeeld op woensdagmorgen en vrijdagmiddag).
Op maandagavond is er driebanden, op woensdag- en
donderdagavond is er vrij biljarten. Leden van alle groepen biljarten met elkaar en er komen dan ook biljarters
die overdag niet kunnen. Tussen de partijen door kan

Op zaterdag 27 januari 2018
organiseren wij het Open Libre
Kampioenschap van Achtkarspelen. Vroegtijdige aanmelding gewenst, want vol = vol.
(maximaal veertig deelnemers). Tijdens gehele toernooi
bar en keuken open.

Leden van de club in actie in de biljartzaal. (eigen foto)

er tegen een kleine vergoeding een kop koffie of thee
gedronken worden, want het sociale aspect speelt
een belangrijke rol. Kortom: op 6 januari bent u van
harte welkom in de biljartzaal van Herbranda 1 te Buitenpost.

Speellocatie:
Poules:
Deelnemers:
Begintijd:
Eindtijd:
Inleggeld:
Aanmelden:

Herbranda (Herbranda 1, Buitenpost)
een A en een B poule
ieder (m/v) met een moyenne tot 3,0 bij de spelsoort libre
09.00 uur (zaal open vanaf 08.30)
17.30 uur (met mogelijke uitloop)
€ 10,- p.p.
voor 13 januari 2018

Aanmelden met vermelding van naam, telefoonnummer, e-mailadres en
moyenne bij Jentsje de Haan, tel. 542774, e-mail: jentsjedehaan@upcmail.
nl, website: www. biljartclubbuitenposteo.nl.

B i o l o g i s c h e W i n k e l & C a n a d i a n C o f fe e H o u s e
Jaco en Ja net va n der Meer
K e r k s t r a a t 19 9 2 8 5 TA B u i t e n p o s t
0 511- 8 4 2 0 7 1 / 0 6 4 41 3 4 0 6 6
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Ervaringen van bewoners Jeltingalaan met betrekking tot reconstructie
Op verzoek van Wim Ausma, redactielid van De Binnenste Buiten
Post, vraag ik een aantal bewoners van de Jeltingalaan naar hun bevindingen ten aanzien van de reconstructie van de Jeltingalaan. Samen met het bestuur van buurtvereniging ‘Oer ‘t Spoar’ kom ik tot de
volgende bewoners waar ik een bezoekje ga afleggen.
Klaas Mulder:
Klaas kan niet anders dan heel
positief zijn over de reconstructie
Jeltingalaan. De gehele gang van
zaken is toch wel goed verlopen.
Natuurlijk is er wel eens wat. Zoals
de luchtbel in het riool waar men
nog mee te maken heeft. Die geeft
wat overlast, zoals vreselijke stank.
Maar ja.. dat kan ook niet anders
he? Ze zijn er toch nog mee bezig?
Je moet er even doorheen toch?
Ook het aannemersbedrijf Jansma
en van Dijk en haar medewerkers
zijn prima vakmensen vindt Klaas.
Zowel de medewerkers als de uitvoerder blijken welwillend te zijn
en altijd open voor vragen.
Auke:
Ach ja, alle begin is moeilijk. Er was
wel het één en ander aan de hand
natuurlijk. Vooral met de nutsvoorzieningen. Dan de leiding er weer
in. Dan er weer uit. Er schijnt (geen
licht) nog steeds een storing te zijn
met de straatverlichting. Misschien
heeft het te maken met het feit dat
bij een buurtbewoner een lantaarnpaal lange tijd horizontaal heeft
gelegen met een kabel eraan die
op meerdere plekken provisorisch
was gerepareerd. Met plakband!
Deze kabel is ongewijzigd zo weer
de grond in gegaan, hahaha... vindt
dat maar eens terug! Ook maakten
wij ons zorgen over een ‘blauwe
stip’. Deze stond heel erg dicht bij
onze oprit en er ging het gerucht
dat daar exact de nieuwe lantaarnpaal geplaatst zou worden. We
voelden ons geroepen hier iets van
te moeten zeggen, maar besloten
toch eefkes af te wachten.
Toen kwam het grote moment
dat de paal de grond in moest. Tot
onze verbazing was het niet bij de
blauwe stip, maar een stukje verderop. Toch wel nieuwsgierig ging
we vragen hoe dit nu wel niet kon?
We kregen te horen dat de blauwe
stip toch te dicht bij onze oprit zat.
Daarom waren ze toch maar een
stukje opzij gegaan. Dat hadden
we al lang door. We zwegen echter in alle talen. Eind goed al goed!
Ook zijn we blij met die mooie
straatlantaarns. Dat had eigenlijk in
de hele straat gemoeten. Het licht
is wel heel erg fel.
Dan de bomen! Volgens ons hoeven de bomen ook niet terug. Toch
wel prettig zonder die bladeren
elke herfst. Ja, en hoe komt het
in de winter? Als het vriest. Het
stuk klinkerbestrating wordt dan
mogelijk als eerste glad. De straat
is nu niet meer een alleen een asfaltbaan. Wordt er op tijd zout gestrooid op het klinker gedeelte?
Het zware verkeer dat op industrieterrein ‘De Swadde moet zijn, krijgt
niet de juiste aanwijzing bij het
benaderen van het dorp. Hierdoor
rijden ze niet vanuit de richting die
hiervoor bedacht is. Bij de invalswegen van het dorp moet dit duidelijker aangegeven worden.
Hoe gaat de groenvoorziening onderhouden worden? Wat betreft
de aansluiting bestrating op erf: die
is nu te hoog. Water stroomt zijdelings af in de groenstroken. Dat
gaat straks natuurlijk fout. Wat betreft de uitvoering: de aannemer en
de medewerkers zijn uitstekend.
Altijd bereikbaar en openstaand
voor de vragen van de bewoners.
Al met al: toch moeten we hier
met z’n allen even doorheen. Het
is best wel goed verlopen allemaal.

Het moet toch eerst raar voor het
mooi wordt?
Ferdinand en Greta Tolsma:
Wij hebben de reconstructie van
onze straat niet als hinderlijk ervaren. Natuurlijk is het wel eens
lastig maar je weet dat je hier doorheen moet. Zeuren heeft dan geen
enkele zin, maar we zien natuurlijk
wel naar uit dat het straks allemaal
klaar is. Met dank aan het werkvolk
die we regelmatig van chocolademelk en een ijsco hebben voorzien.
Dat hadden ze veel waardering
voor. Toch zijn er ook wel een paar
punten ter verbetering. Zo kunnen
de borden ‘verboden voor vrachtverkeer’ wel weggehaald worden.
Daar trekt navenant geen enkele
chauffeur zich ook maar iets van
aan. Dat werkt echt niet. Dan zal
er toch ook toezicht/handhaving
moeten zijn. En als er auto’s aan
het begin van de straat geparkeerd
staan (net over het spoor), en er
zijn tegenliggers, dan loopt het regelmatig vol met auto’s die dan tot
op het spoor staar. Ja, en dan gaat
de bel! Er komt een trein aan.
En dan zijn er nog de containers.
Vroeger was er ruimte om deze
te plaatsen. Nu is er meer groenstrook zodat ze eigenlijk niet goed
aan de weg te zetten zijn. Hoe
wordt dat opgelost? Verder is er
ook enkele keren stroom,- en internet/telefoon uitval voorgekomen.
De kraan had weer eens in een kabel gebeten! Toen de stroom weer
een keer uitviel hebben we maar
besloten om naar de bioscoop te
gaan. Daar draaide de film Transformers. Je moet wat bedenken niet
waar? Toch nog een leuke avond
gehad. Afrondend kan je zeggen
dat het allemaa heel goed gegaan
is. En daarom zien we er naar uit
om de nieuwe laan, inclusief bomen, want die horen erbij, in gebruik te mogen nemen.
Yvonne Zwart:
In 2016 kregen we te horen dat de
Jeltingalaan een reconstructie zou
ondergaan. In de eerste instantie
denk je mooi, we krijgen een nieuwe straat leuk, maar het is toch
meer dan leuk. Er werd vanuit de
buurtvereniging een werkgroepje opgezet van zes personen die
verschillende vergaderingen en
dergelijke bijgewoond hebben, en
dit werd dan weer terug gekoppeld
naar de buurtleden. Aangezien ik
de website beheer van buurtvereniging Oer’t spoar kwamen de
mededelingen dan ook bij mij terecht, zodat ik het kon delen via de
buurt website, facebook en op de
mail kon plaatsen. Heel belangrijk
zo’n werkgroepje zij hebben voor
ons, en met elkaar, gepraat.
Ik woonde aan de Jeltingalaan met
vele mooie grote bomen, vorig jaar
oktober kwam het bericht dat de
bomen er af moesten. Als de weg
open kwam zouden deze bomen
niet meer stevig staan en ook enkelen waren ziek of hol. Erg jammer
dat de bomen er af moesten was
mijn eerste reactie, maar als we er
weer mooie bomen voor terug krijgen dan moet het wel. Op de dagen dat de bomen er af gingen was
het hier op de buurt eigenlijk een
trieste buurt bezigheid. Iedereen
maakte van zijn eigen kappen en
boom nog foto’s en men was druk
met elkaar aan het praten op straat.
Toen alle bomen weg waren zei ik:

De vernieuwde Jeltingalaan gezien vanaf het spoor. (foto: Hielke Boorsma)

“We wonen nu niet meer aan de
Jeltingalaan maar aan de Jeltingaweg.” Erg kaal allemaal zonder bomen en meer licht in huis. Ja, ik mis
de grote bomen wel!
Eindelijk in mei zou men beginnen
met de reconstructie van de Jeltingalaan. Ik was blij dat Jansma
en van Dijk (eigenlijk onze achter
buren) en dorpsgenoten dit project kregen. Op de buurt website,
de app en op facebook stuur ik
de nieuwsbrieven door. En begin
mei was er de officiële opening.
Dit gebeurde door met een kraan
het eerste stuk asfalt uit de weg te
halen. Met enkele andere buurtleden gingen we hier natuurlijk heen
en onder het genot van een kopje
koffie en gebak werd het eerste
stuk asfalt uit de weg gehaald.
Natuurlijk stond ik dan ook weer
met mijn fototoestel klaar om hier
foto’s van te maken en om die ook
weer met de buren te delen. Eerst
werd het eerste gedeelte van de
Jeltingalaan gedaan. Regelmatig
even kijken hoe het wordt, alles is
nieuw. Toen is er een tijd lang het
spoor afgezet omdat verschillende
aannemers op deze hoek bezig
waren en ook de spoorwegovergang werd aangepakt. Gelukkig
konden de fietsers er met kunst en
vliegwerk wel langs. Maar helaas
konden we er een lange tijd niet
met de auto langs. Even naar de
winkel met de auto, moest je helemaal over de Lauwersmeerweg
naar Buitenpost. Ook werd er toen
hard gewerkt aan de Julianalaan,
de Schoolstraat en Poiesz supermarkt. Het was werkelijk overal
een zootje en ik ging maar liever in
Kollum winkelen, wat op dat moment voor mij dichterbij was.
Maar ondertussen, met het mooie
weer gingen de werkzaamheden
door en was ook het middenstuk
aan de beurt. Regelmatig, vooral
in het begin, lag het internet er uit,
erg vervelend, maar het werd wel
steeds weer vlot opgelost. Zo nu
en dan was er even geen stroom.
Het weer zat niet altijd mee, door
de vele regen, stond de Jeltingalaan blank. Ik woonde vanaf dat
moment aan de Jeltingavaart!
Natuurlijk weet je van te voren
dat het thuiskomen niet altijd lukt
en dat je even in de rommel zit.
Maar als het dan echt zo is moet
ik eerlijk zeggen dat ik er wel eens
van baalde. Het asfalt werd eraf
gehaald. Weer een hoogte punt!
Grote machines en veel leven op
de Jeltingalaan. Maar toen, precies
tot voor ons huis, werd het asfalt
er afgehaald en dit betekende dat
de buren niet meer thuis konden
komen. Mijn vriendin kon haar auto
nog bij ons op het erf zetten, in
ruil dat wanneer wij aan de beurt
waren ik de auto daar mocht neer
zetten. Er werd een keet precies
bij ons voor het huis geplaatst met
werk materiaal en dergelijke, je

weet dat het tijdelijk is dus geen
probleem, maar je kijkt er wel dagelijks tegen aan. Ondertussen
ken je de werkmannen en zij kennen de buurtleden ook. Elke dag
een vriendelijk woordje als je ze
ziet. Jan Hesselius uitvoerder (ondertussen meneer Jan geworden)
kunnen we alles vragen.
Na de bouwvak was het laatste
gedeelte aan de beurt en kon ik de
auto tot 3 november ook niet op het
erf hebben. Heel vervelend, soms
de auto bij de sportvelden een andere keer op het industrieterrein.
Iedere keer weer denken waar zou
mijn auto staan. Maar als ik dan ‘s

avonds laat thuiskwam van mijn
werk stond natuurlijk alles al vol en
moest ik nog verder om een plekje
te zoeken. Soms moest de auto al
helemaal bij Switte staan.
Er werd iedere keer wel gezorgd
dat we lopend of met de fiets op
het eigen erf konden komen, door
middel van matten op de opritten
te leggen. Zo werd er ook samen
met Sita Drost iedere keer contact
gehouden met de werkmannen en
de container auto. Als er dan weer
iets was veranderd kon ik dat weer
delen op de website.
Nu de laatste twee weken stroomstoring aan de straatverlichting!
Alles donker! Ik heb het ook doorgegeven aan de gemeente, maar
die speelt de bal ook weer door. Al
met al is het hier erg donker en het
verbaast mij dat er hier nog niks is
gebeurd.
Ondertussen is het groeizaam
weer op de Jeltingalaan en staan er
in één nacht bomen op de gehele
Jeltingalaan. Mijn eerste gedachte
was dat dit maar kleine boompjes
zijn, maar het blijkt toch de maat te
zijn die ze ons hadden beloofd. Nu
komt binnenkort de heg er nog in
en dan lijkt het al heel wat. Al met
al, ik ben blij dat de werkzaamheden bijna klaar zijn, we krijgen er
een hele mooie veilige Jeltingalaan
voor terug!

Ber ic hten uit d e buur t
Eerste lustrum Procee-snertparty
buurtvereniging De Spikant
Op 17 november heeft buurtvereniging De Spikant haar
jaarlijkse snertparty gehad. Dit
jaar was het voor de 5e keer dat
Renze en Henny Procee voor
alle bewoners van De Achtkant en De Spil snert kookten.
Veertig liter snert ging erin als
‘koek’ bij de buurtgenoten. Het
is ook dit jaar weer een heel
gezellig feestje geweest. Eabe
en Minke Postma hebben dit
jaar wederom hun garage en
oprit beschikbaar gesteld zodat
de buurtbewoners een lekker
warm en droog onderkomen
hadden. Elk jaar wordt de snertparty druk bezocht. Naast de
overheerlijke snert werden wij
verwend met ‘n broodje worst
Henny en Renze Procee zijn snert aan het
koken voor de buurt. (eigen foto)
en roggebrood met katenspek.
Omdat het dit jaar het eerste lustrum was willen wij Renze en Henny Procee via De Binnenste Buiten Post
in het zonnetje zetten. Want het is natuurlijk niet niks om zoveel snert te
koken. Maar door hun inzet kunnen wij als buurtvereniging wel elk jaar een
leuke party organiseren en zeker is dat het de saamhorigheid in de buurt
vergroot! Renze en Henny heel hartelijk bedankt.
Bestuur Buurtvereniging De Spikant

D e foto

Concordia en koor Canto Libre gaven op zondag 26 november een winterconcert in een
volle Maria kerk. (foto: Hielke Boorsma)

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

Het is alweer bijna kerst!
Geeft u uw bestelling voor kerst door?
Als u besteld bent u verzekerd van uw producten. Dit kunt u doen via Facebook, door te bellen (0511-540004) of u kunt het persoonlijk aan
ons doorgeven in de winkel.
Kerkstraat 24

tel. 0511 540004

Volg ons ook op facebook

De Binnenste Buiten Post
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D e foto’s

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

Boven: De Jeltingalaan is weer een laan: ze bomen aan weerszijden gekregen. Onder:
Sneeuwploeg had het druk zondag 10 en maandag 11 december. (foto’s: Hielke Boorsma)

Ut de âlde doaze fan De Krite: De Goate
Op de sneontejûnen 24 febrewaris en 3 maart 2001 spile it Kritetoaniel it stik De Goate. It stik, jûnfoljend mei twa
dekors, is skreaun troch Ton Davids en yn it Frysk oerset troch Gerda van der Wyk. Pension de Goate, in opfanghûs foar dak- en thúsleazen, hat 4 bewenners. Alle bewenners ha har eigen spesifike eftergrûn: In oan legerwâl
rekke akteur, in wat âlder hoerke, in «junk», dy’t dakleazenkranten ferkeapet, mar eins graach skriuwer wêze
woe en in swalkster, dy’t har besit yn in winkelkarke hat en in pop as har bern behandelt. It pension wurdt laat
troch Toos, in wat autoritêre frou mei in hert fan goud. Fan in frijwillichster, Pien, dy’t yn it pension wurket, docht
letter bliken dat sy research docht foar in rol as swalkster yn in t.v. soap-searje. Mei help fan it bestimmingsplan
besiket de buert, yn’e persoan fan in buorfrou, it pension ta evakuaasje te twingen. Yn in moaie regy fan Tineke
Broers spilen Dieta Paauw, Matty Zijlstra, Sjouke Wiersma (efter), Foppe de Vries, Rita Wijnsma, Piet Tiekstra
(midden) en Iteke Roosma (foar) de sân rollen yn it stik. Lûd en ljocht waard fersoarge troch Hans de Vries en
Reinold Paauw, de grime troch Stien Groenbroek. Dekor: Ruurd Holtrop, Roel Groenbroek, Jan Piersma en Foppe
de Vries, ynstekster Wytske Nutma en de dekorwiksel wie tiidens de foarstelling yn de betroude hannen fan Roel
Groenbroek en Gosse Reitsma. (foto: Harrie Slagter)

Repaircafé heeft nieuwe medewerkers, dankzij u!
De meeste van de spullen die we in het Repair-café
aangeboden krijgen zijn elektrisch. Zo verschijnen huishoudelijke hulpmiddelen, audio- en video-apparatuur
samen met gereedschappen met een stekker het
vaakst op onze operatietafels. Naast technische kennis
zijn meetapparatuur en enig specialistisch gereedschap
natuurlijk onmisbaar voor een diagnose. Tot dusverre
bestonden de voornaamste aanwinsten op dat vlak uit
enkele schroevedraaiers. Maar na drie jaar werkzaamheid heeft het Repaircafé ook wat groter geïnvesteerd!
We prijzen ons gelukkig dat wij vanaf heden geassisteerd worden door een eenvoudige regelbare voeding
en een charmante stroomverbruiksmeter. Een kapotte
voeding is nu geen bezwaar meer om de levensvatbaarheid van een patiënt te testen. Evenzo kunnen wij
om te bepalen of een apparaat veel energie verbruikt,
naast het voelen met een vinger of ze warm wordt, nu
ook daadwerkelijk meten of dat zo is.
Omdat het Repaircafé geen sponsors heeft, afgezien
van het onderdak dat wij in It Koartling krijgen, moet
een investering plaatsvinden uit eigen middelen. Onze
voornaamste bron van inkomsten is de vrijwillige reparatie-vergoeding die wij van een klant vragen. Alleen

> Modique voor de Voedselbank

Er wordt vaak veel aandacht gegeven aan armoede
en rampen in het buitenland. Dat is geweldig! En daar
staan wij ook achter, echter… dichtbij in ons eigen
dorp en onze gemeente zijn er ook gezinnen die het
erg moeilijk hebben. Voor de meesten van ons is het
vrij normaal om de dag te beginnen met een ontbijtje
en een lekkere kop koffie. Maar koffie is duur! En dus
niet voor iedereen zo gewoon… Dit jaar steunen wij,
zoals wij wel vaker hebben gedaan, de voedselbank.
Maar deze keer vragen we van jou een pak koffie (250
gram pak). Voor ieder pak koffie dat je bij ons inlevert
mag je 1 kledingstuk uitzoeken met 50% korting. Dus… 1 pak koffie = 1
artikel voor 50% korting! Je mag zoveel pakken brengen als je wilt. Deze
aktie loopt van woensdag 27 december t/m zaterdag 30 december.

> Blue Saterday in de Binnenmarkt

Op 20 januari 2018 is er een Blue Saturday in de Binnenmarkt vanaf 13.30
uur met medewerking van de zanger Wander van Duin.

Cursusprogramma voorjaar 2016
Gerepareerde voorwerpen. (eigen foto)

bij een succesvolle reanimatie of therapie hopen wij
op een kleine schenking. Afhankelijk van onze kosten
komt die meestal niet boven de € 5,00 uit! Dat wij in
de buidel konden tasten om onze uitrusting uit te breiden is dus het resultaat van veel geslaagd reparatiewerk. Maar niet minder van uw bereidheid tot geven.
Daarvoor onze hartelijke dank!

Be d r ij v ig heid door Piet Pettinga
Het Schoenenhuys voor service en kwaliteit
Het Schoenenhuys is alweer
vier jaar in Buitenpost. Zij zijn
van dinsdag t/m zaterdag van
10.00 tot 17.30 uur geopend.
En zoals iedere winkelier hopen ze weer op een drukke
dag, een dag die voldoening
zal geven,een dag waarop vele
voeten binnen zullen komen om
leuke schoenen uit te zoeken
en te passen. Want we moeten
een leven lang met onze voeten
toe en dan is een goed advies
heel belangrijk. Hoe vaak hebben we al via internet schoenen
besteld? En komen we vaak van
een koude kermis thuis, ze zit-

M el d p unt b e d r ij v ig hei d

Medewerkster Ingmar Weidenaar. (eigen foto)

ten iets te ruim, zijn net te klein
en de kleur valt tegen. En daar
heeft u bij een fysieke winkel
geen last van en komt u gemiddeld beter uit in prijs en kwaliteit
en een betere service. Gelukkig
worden de betere merken nog
altijd het meeste verkocht, een
stukje gezondheid is altijd nog
het belangrijkste. Overtuig u
zelf en wordt ook vaste klant in
het Schoenenhuys.De medewerkers van Het Schoenenhuis
wensen u fijne kerstdagen en
een goede jaarwisseling, en ook
in 2018 staan ze weer op betere
schoenen voor u klaar.

Keramiek 1 Nog 3 plaatsen vrij
Donderdagochtend: 9.00 - 11.30 uur		
Start: 18 januari; 10 lessen voor € 125,- (excl. mat.)
Keramiek 2 Nog 1 plaats vrij		
Donderdagmiddag: 13.00 - 15.30 uur		
Start: 18 januari; 10 lessen voor € 125,- (excl. mat.)
Keramiek 3 Nog 1 plaats vrij
Donderdagavond: 19.30-21.30 uur		
Start: 18 januari ; 10 lessen voor € 100,- (excl. mat.)
Inlichtingen: Jacomijn Steen, jacomijnsteen@gmail.com
Opgave: cursuswerk@itkoartling.nl
Digitale fotografie Maandagavond: 19.30-21.30 uur
Start: 15 januari; 10 lessen voor € 115,- (excl. mat.)
Opgave: cursuswerk@itkoartling.nl

Kerstsfeer
Kom shoppen in

Kom gezellig woonwinkelen in een
leuke sfeer en proﬁteer van diverse
aanbiedingen.

k
Openingstijden

Ma 1e Kerstdag Gesloten
Di 2e Kerstdag 10:00-18:00 uur
Wo 27 december 09:30-18:00 uur
Do 28 december 09:30-21:00 uur
(Buitenpost tot 18:00 uur)
Vr 29 december 09:30-18:00 uur
(Buitenpost tot 21:00 uur)
Za 30 december 09:30-18:00 uur
Zo 31 december Gesloten
Ma nieuwjaarsdag Gesloten

BUITENPOST: Voorstraat 6, (0511) 54 44 44
LEEUWARDEN: B. Bekkerwei 1, (058) 20 450 00
www.kapenga.nl

