
“Als ik kon jodelen dan deed ik 
het nu, want ik ben in een soort 
jodelstemming”, riep burge-
meester Ottevanger enthousiast 
bij de opening van De Kûpe op 30 
augustus 1974. Dat jubelgevoel 
is tegenwoordig niet meer in de 
raadszaal van Achtkarspelen te 
vinden als het zwembad aan de 
Kuipersweg ter sprake komt. Het 
is een heet hangijzer geworden 
en dat is het niet  de eerste keer 
in haar bestaan. De komende we-
ken worden waarschijnlijk beslis-
send voor haar voortbestaan.

De Kûpe werd in 1974 voor twee 
miljoen gulden gebouwd als een 
aanvullend werk ter gelegenheid van 
het Tweede Werkgelegenheidspro-
gramma van de Rijksoverheid. Het 
geld kon in die tijd niet op door de 
aardgasbaten uit de Groningse gas-
bel en werd gebruikt ter stimulering 
van ‘achtergebleven’ gebieden. Ge-
deputeerde Renkema sprak optimis-
tisch bij de opening: “Zo’n bad als dit 
is welzijnsbevorderend en het past 
goed bij de woonfunctie die deze re-
gio is toegedacht”. Dat de bezoekers 
het zwembad waardeerden was dui-
delijk. Waren er in 1975 12.500 beta-
lende bezoekers, in 1983 al 30.000 
en in 1987 passeerde het totaal 
sinds de opening de twee miljoen.

Beheer niet eenvoudig
Maar snel werd duidelijk dat zwem-
badbeheer niet eenvoudig is. Met 
soms vervelende financiele gevol-
gen. Voor de benodigde kennis werd 
in 1974 inhuur van de Verenigde 
Sportfondsen NV nodig geacht. 
Hoewel een niet-sluitende exploi-
tatie was aangenomen, bleek ze 
problematischer dan verwacht. In 
1981 pastte de gemeente zuchtend 
400.000 gulden bij. En dat bleef zo, 
soms meer of wat minder, in de 
jaren erna. In 1996 stelde de geïrri-
teerde raad dat het tekort voortaan 

niet meer dan 350.000 gulden per 
jaar mocht worden. Ook bleek het 
zwembad te sober gebouwd. In 
1981 investeerde de gemeente daar-
om 227.500 gulden in een uitbrei-
ding. Een met perikelen in de raad 
beladen renovatie kostte over een 
periode van 1987 tot 1996 een mil-
joen gulden. De jaren erna werd nog 
vaker de portemonnee getrokken. 
Deze rode draad in het bestaan van 
De Kûpe maakte dat de gemeente 
hoofdpijn kreeg van het zorgenkind-
je. In 2008 zei raadslid Kronenburg 
daarover: “het is een molensteen 
om onze nek”. En werd er steeds 
meer serieus gedacht over afstoting. 
Na een reddingsactie door het dorp 
werd met een zucht van verlichting 
het beheer van De Kûpe begin 2014 
overgedragen aan een stichting van 
vrijwilligers. In de daarbij afgesloten 
overeenkomst werd vastgelegd dat 
deze de uitdaging op zich nam om 
een een nieuw bad te ontwikkelen. 
Het college veronderstelde dat een 
gemeentesubsidie van een miljoen 
euro tot 2019 dit mogelijk zou maken 
en dat daarmee de kous af was. Bin-
nenkamers wordt in de raad nu wel  
toegegeven dat deze aanname naïef 
was. 

Toekomst voor nieuw zwembad?
Een nieuw maar niettemin eenvou-
dig zwembad kost ruwweg 5 mil-
joen euro. Alleen ‘zwemparadijzen’ 
met sauna en andere luxe faciliteiten 
lijken tegenwoordig nog commerci-
eel interessant. Veel ‘in de goede ja-
ren’ gebouwde gemeentelijke baden 
zijn ondertussen al verdwenen. De 
LC meldde daarover in 2012: “Veel 
pronkjuwelen (in Fryslân) zijn verwor-
den tot loden lasten”. Buurzwembad 
‘De Frosk’ in Zwaagwesteinde sloot 
in 2016 de deuren. Het zwembad in 
Burgum bestaat bij de gratie van vol-
ledig beheer door de relatief rijke ge-
meente Tytsjerksteradiel. Is er nog 
perspectief voor een zwembad in 

het door financiele zorgen geplaag-
de Achtkarspelen? Toch juist wel! 
Er zijn omstandigheden die maken 
dat De Kûpe nog steeds toekomst 
heeft. De voorziening steekt in op 
de bewezen behoefte aan instruc-
tie, zwemclubs, ‘natte’ schoolgym-
nastiek, doelgroepen en recreatief 
gebruik. Haar zweminstructie heeft 
een uitstekende naam in de wijde 
regio. Het bad heeft de vaak moei-
zame overgang naar particuliere 
handen achter de rug. De kosten van 
Sportfondsen NV zijn verdwenen. 
Het is de laatste drie jaar gebleken 
dat kan worden gerekend op een 
harde en betrouwbare kern van vrij-
willigers. De warmtekoppeling met 
goede buur Essentra heeft de voor 
zwembaden hoge verwarmingslas-
ten met zo’n 80% teruggebracht. 
De sluiting van andere zwembaden 
heeft voor De Kûpe de spoeling dik-
ker gemaakt. De roep om terugkeer 
van het schoolleszwemmen doet 
vermoeden dat haar kansen op dat 
vlak positief kunnen keren. En er zijn 
veel wijze lessen geleerd in de afge-
lopen ruim veertig jaar.

Hoe denkt de politiek er over?
Toch zijn er weinig fracties in de 
gemeenteraad die zich volmondig 
achter de Kûpe durven te scharen. 
Als dorpsblad informeerden wij bij 
alle fracties. Alleen PvdA en CDA  
geven stevig antwoord. Bij monde 
van PvdA-fractievoorzitter Nicolai: 
“Een zwembad te Buitenpost (en 
ook Surhuisterveen) is nodig om het 
voorzieningen niveau van Achtkar-
spelen op peil te houden”. En terecht 
meldt hij: ”(het mag -red.) binnen de 
grenzen van Buitenpost staan, het 
is geen dorpse voorziening van Bui-
tenpost maar het is een voorziening 
voor alle inwoners van Achtkarspe-
len”. CDA-fractievoorzitter Zandber-
gen-Beishuizen meldt: “Het CDA 
vindt een zwembad als De Kûpe een 
noodzakelijke voorziening in Acht-

karspelen. Uit het coalitieakkoord 
(van 2016, blijkt –red.): “De coalitie-
partijen vinden dat in Achtkarspelen 
instructiebad De Kûpe als zelfstandi-
ge entiteit moet blijven” en “de ge-
meente staat garant voor een jaarlijk-
se bijdrage”. De vier andere fracties 
geven geen duidelijkheid, ofwel door 
weinigzeggende antwoorden of 
door niets te zeggen. Kingma van de 
VVD: “Wij van de VVD Achtkarspe-
len vinden het betreurenswaardig 
dat de zogenaamde subsidie over-
eenkomst nu onuitvoerbaar blijkt”, 
zonder aan een koers aan te geven. 
Het GBA hield zich op de vlakte: 
“GemeenteBelangen Achtkarspelen 
ziet graag eerst de voorstellen die 
hiertoe aan de raad worden toege-
stuurd”. Door de CU en FNP werd 
helemaal niet gereageerd.

Bijzonder bezit
Voor Plaatselijk Belang Buitenpost 
staat vast dat De Kûpe voor het dorp 
èn gemeente een belangrijk onder-
deel vormt voor de leefbaarheid. De 
vele gasten van buiten Buitenpost 
zorgen voor positieve neveneffecten. 
Ze draagt bij in de gezondheid van 
haar vele gebruikers. In de ogen van 
PBB is het bad als eerste nog steeds 
een bijzonder en te waarderen bezit 
en niet een ‘hoofdpijndossier’. Het 
vraagt visie en lef van college en raad 
om financieel betrokken te willen blij-
ven. Wijsheid en onzelfzuchtigheid is 
nodig om goed bestuur te continu-
eren. Er moeten nu goede plannen 
op tafel komen. Het huidige bestuur 
heeft aangegeven dat het beste 
plan, van wie ook, de ruimte moet 
krijgen. De tijd dringt en daadkracht 
is onmisbaar. Een verdwijnen van 
De Kûpe zal een blijvend gemis zijn. 
Een dorp en gemeente waar goed te 
leven is, is meer dan alleen plek om 
te wonen en te slapen. Wij hopen op 
‘bed, brood èn bad’.
Johan Kootstra, redactie- en PBB-bestuurslid
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I n  d i t  n u m m e r :

> Jasper  Ke izer
 Dagel i jks  leven in  WO I I

> Sportkoppen
 Mar i je  Westra

> NL-DOET
 It Koartl ing / De Kruidhof

> Vr i jwi l l igers
 De Were ldwinke l

> Cul turee l
 Kr i te  /  Mus ica l  Es ther

> Bu i tenposters
 Jan,  Lobke en Ymke (Foto is aangeleverd door het Mannenkoor Westerlauwers) 

Van de  redact ie
Actueel
E r  i s  i n  B u i t e n p o s t  e n  r o n d o m 
o n s  d o r p  n o g a l  w a t  t e  d o e n . 
H e t  g a a t  o m  w o n e n ,  v e r k e e r, 
s p o r t ,  c u l t u u r  e n  w e l z i j n .  W e 
n o e m e n  e n k e l e  a c t u e l e  o n -
d e r w e r p e n  e n  o p  d e z e  z a k e n 
w o r d t  v e r d e r o p  n a d e r  i n -
g e g a a n .  U  k u n t  e r  d u s  m e e r 
o v e r  l e z e n  e n  u w  g e d a c h t e n 
e r o v e r  l a t e n  g a a n .  Z w e m -
b a d  ‘ D e  K û p e ’  i s  e e n  n o g a l 
h e e t  h a n g i j z e r.  D i t  b a d  m o e t 
h o e  d a n  o o k  g e m o d e r n i s e e r d 
w o r d e n ,  m a a r  l u k t  d a t  ( f i -
n a n c i e e l )  w e l ?  D e  S t i c h t i n g 
W o n i n g b o u w  A c h t k a r s p e l e n 
( S W A )  k o m t  o o k  a a n  d e  o r d e . 
K u n n e n  e r  ( w e e r)  h u u r w o n i n -
g e n  w o r d e n  g e b o u w d ?  D a a r  i s 
g r o t e  b e h o e f t e  a a n .  D e  w e r-
k i n g  v a n  h e t  L e e f b a a r h e i d s-
f o n d s  k r i j g t  n a d e r e  u i t l e g  e n 
C u l t u r e l e  H a a d s t ê d  2 0 1 8  k o m t 
s t e e d s  d i c h t e r b i j .  W e l l i c h t  d a t 
e r  n o g  e n k e l e  a c t u e l e  p u n t e n 
a a n  d e  o r d e  k o m e n .  H o p e -
l i j k  p r i k k e l e n  d e z e  i n l e i d e n d e 
w o o r d e n  u w  b e l a n g s t e l l i n g  e n 
n i e u w s g i e r i g h e i d .  O m d a t  d e 
v e r k i e z i n g e n  v o o r  d e  Tw e e d e 
K a m e r  d e r  S t a t e n - G e n e r a a l 
i n  a a n t o c h t  z i j n ,  k u n t  u  o n d e r 
d e  r u b r i e k  ‘ B u i t e n p o s t e r s ’  l e -
z e n  h o e  e n k e l e  j o n g e r e n  h i e r 
o v e r  d e n k e n .  A l s  e r  v o l d o e n d e 
r u i m t e  o v e r b l i j f t  d a n  k u n t  u 
k e n n i s  n e m e n  v a n  d e  l a a t-
s t e  o n t w i k k e l i n g e n  o m t r e n t 
d e  m u s i c a l  ‘ E s t e r ’ ,  w a a r b i j  d e 
p u n t j e s  o p  d e  i  w o r d e n  g e z e t 
v o o r  d e  p r e m i è r e  e i n d  m a a r t . 
D i t  g e l d t  o o k  v o o r  ‘ D e  K r i t e ’ , 
d i e  e e n  i n  e n k e l e  o p z i c h t e n 
b i j z o n d e r  s t u k  g a a t  o p v o e -
r e n .  A l s  r e d a c t i e  w i l l e n  w i j  e r 
g r a a g  v a n u i t  g a a n  d a t  u  d i t 
f e b r u a r i - n u m m e r  i n  é é n  r u k 
u i t l e e s t  o m  v a n  n o g  m e e r  i n -
t e r e s s a n t e  b e r i c h t e n  k e n n i s 
t e  n e m e n .

Mannenkoor Westerlauwers bestaat 40 jaar
Het mannenkoor Westerlauwers viert dit jaar haar 40  jarig bestaan.  Naast alle andere concerten is er op 1 april een jubileumconcert. In deze krant is er een stuk 
waarin aandacht wordt besteed aan het heugelijke feit van het 40 jarige bestaan. Dit kunt u vinden op pagina 15.

Is er toekomst voor zwembad De Kûpe?
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Dit jaar zal een deel van de Oude 
Dijk in de Buitenposter Mieden 
onder handen genomen. De aan-
leiding is de risicovolle verkeers-
situatie op deze smalle verbin-
dingsweg tussen Buitenpost en 
Kootstertille. 

Klachten van aanwonenden wezen 
op de vaak onverantwoorde hoge 
snelheid van het gemotoriseerde 
verkeer. Dit in combinatie met het 
grote aantal fietsende weggebrui-
kers, veelal scholieren, leidde ertoe 
dat de gemeente besloten heeft 
aanpassingen te gaan doen. Deze 
hebben tot doel de gebruiksdruk te 
verminderen en de verkeersveilig-
heid te vergroten.

Varianten
Tijdens de informatiebijeenkomst 
van 25 januari in het gemeentehuis 
presenteerde de gemeente haar 
ideeën. Er werden mogelijke varian-
ten van de aanpassingen getoond 
die in overleg met de Plaatselijk 
Belangen van Buitenpost, Twijzel en 
Kootstertille tot stand waren geko-
men. De belangrijkste gaan vooral 
over de kruising Oude Dijk-Nonne-

paed-Miedwei en de aankleding van 
de weg. De bedoeling van de herin-
richting van de kruising is dat auto’s 
en zwaar verkeer niet meer gebruik 
zal kunnen maken van de kortste 
route tussen Kootstertille en Buiten-
post. Het is vaak sluipverkeer dat van 
deze weg gebruik maakt en met het 
verdwijnen daarvan zal de verkeers-
veiligheid voor met name de fietsers 
en voetgangers verbeteren. Tijdens 
de bijeenkomst konden de aanwe-
zige aanwonenden reageren op de 

beide plannen. 

De gemeente wil ook graag de me-
ning van andere weggebruikers we-
ten. En ook of ze misschien ervarin-
gen of inzichten hebben die kunnen 
bijdragen aan de verkeersveiligheid 
en leefbaarheid bij de Alde Dyk. U 
kunt uw mening of ideeën kwijt op 
het reactieformulier op de website 
van de gemeente: www.achtkarspe-
len.nl

Verbindingsweg Oude Dijk wordt dit jaar aangepast

Als het weer meewerkt en u allen komt, dan wordt het een gezellige boel 
op Koningsdag in en bij de feesttent bij het monument nabij de Mariakerk, 
aan het programma zal het niet liggen. Voor jong en oud zijn er allerlei acti-
viteiten van ‘s-morgens vroeg tot laat in de avond en het feest begint al op 
26 april met het Buitenposter Klaverjastoernooi, de aanvang is 19.30 uur. 
Op de dag dat de Koning 50 jaar wordt, start de kindervrijmarkt om 8.00 
uur om en nabij de tent. Om 10.30 brengen we samen met burgemeester 
Gerbrandy een aubade aan de jarige Vorst. Vanaf 11 .00 uur zijn er heel veel 
kinderactiviteiten, zoals korfbal, voetbalspel van twee tegen twee, tennis, 
volleybal en dit wordt georganiseerd door de desbetreffende verenigingen 
zelf ! Om 15.00 uur is er Matinee in de tent m.m.v. DJ Klaas Dijkstra. Het 
definitieve programma leest u in een volgende krant.

Voorlopig programma van 
Koningsdag 2017

Variant 1
De verbinding Buitenpost-Rohel en 
Twijzel-Kootstertille blijft toegankelijk 
voor gemotoriseerd verkeer. De directe 
verbinding met Kootstertille is alleen 
toegankelijk voor (brom)fietsers.

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 groep-
je en toch ook op onszelf. In een warm houten kerkje, waarin we de tradi-
tie van bezinning en bezieling ervaren.
Wil je meedoen? Je bent van harte welkom op donderdagavond, 
2 maart a.s. We komen dan vanaf 19.45 uur samen in dit kerkje aan de Ju-
lianalaan 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 koffie en thee wordt gezorgd. Ga je liever je eigen weg, dan verlaat 
je het kerkje in stilte.

Wees welkom!

Trudy Nicolai en Karin van IJsseldijk

Stilte en ontmoeten: doe je mee?

Met nog geen jaar meer te gaan naar het provin-
ciale cultuurevenement Kulturele Haadstêd 2018 
(KH2018) wordt het spannend of alle plannen gaan 
lukken. Een kort overzicht van de stand van zaken 
en info over de subsidiemogelijkheden volgt hier.

Op papier lijkt de gemeente Achtkarspelen met een 
behoorlijk pakket aan activiteiten mee te kunnen doen 
in Fryslân. En binnen onze gemeente is ons dorp goed 
vertegenwoordig qua activiteiten. 

Bovendorpse activiteiten waar Buitenpost bij is be-
trokken:
- De Parade: een estafette van lokale activiteiten rond-
om het thema: ‘Het mooiste uit de Mienskip’.
- Een verhalenroute langs verhalenpunten in de Fryske 
Wâlden, waarbij beleving en activiteit centraal staan.
- Kunst in eigen dorp! Educatief programma voor de 
basisscholen in Achtkarspelen over de kunst in de 
openbare ruimte van het eigen dorp.
- Brommels: in 2018 zal het Wâldpyk bramenfestijn in 
het teken staan van volksverhalen. 
- Swaddekuier special edition: Eéndaagse wandeltocht 
vanuit Buitenpost door nationaal landschap de Noard-
like Fryske Wâlden.
- Rondje Kunstzinnig Achtkarspelen: openbare kun-
stroute in de gemeente Achtkarspelen tijdens de 
Week van de Amateurkunst.
- Museum of Almost Lost Movements: MALM is een 
internationaal project dat oude ambachten in kaart 
brengt en hiervan een digitaal museum maakt.

Binnendorpse activiteiten:
- Silence of the Bees: Biodiversiteit is het centrale the-
ma, gekoppeld aan kunst, educatie en beleving op het 
terrein van De Kruidhof.
- Krûdfunding: Singersongwriters/dance-evenement 

voor jongeren in De Kruidhof,
- Concours Hippique special edition
- Kunsthuis Art-it-is organiseert in 2018 iedere maand 
een debat rond een thema.

Dorpsgenoot Suzan Bosch heeft aangekondigd het 
project 50 Shades of Green (50SOG) in de hele provin-
cie uit te willen voeren. Het is een sociaal artistiek pro-
ject rond papier scheppen van gras, met als thema’s 
transities, verbinding en waarde. De uitvoering van het 
project is altijd in de omgeving van de woonplaats van 
de groepen die meedoen. Er wordt gras in de buurt ge-
plukt, ter plekke wordt er papierpulp van gemaakt en 
gaat men  aan de slag. De deelnemer krijgt steeds de 
helft van de opbrengst en Suzan neemt de rest mee. 
In de expositie wordt zichtbaar hoeveel verschillende 
groentinten het graspapier heeft. Het resultaat wordt 
vermoedelijk in het najaar van 2018 ergens in de pro-
vincie geëxposeerd. Op de website www.suzanbosch.
com is er een filmpje over te zien en daar zijn ook haar 
contactgegevens te vinden.

De gemeente Achtkarspelen heeft subsidiemogelijk-
heden voor activiteiten en projecten in het kader van 
KH2018. Tot en met 2018 is € 55.000 beschikbaar voor 
activiteiten en projecten. De projecten of activiteiten 
worden onderscheiden in drie categorieën. Het maxi-
maal subsidiebedrag bedraagt voor een lokale activi-
teit/project op dorpsniveau maximaal € 1.000, een 
lokale en regionale activiteit/project met groeipotentie 
maximaal € 2.500, en voor grote boegbeeldactiviteiten 
maximaal € 5.000. Meer informatie kan men vinden op 
de gemeentelijke website:
www.achtkarspelen.nl/KH2018

Kulturele Haadstêd 2018 nieuws

Op dinsdag 31 januari ging een delegatie van 4 
Plaatselijk Belang Buitenpost-bestuursleden op 
bezoek bij de Stichting Woningbouw Achtkarspe-
len (SWA) aan de Zwanebloem. Het gesprek lever-
de veel nuttige informatie maar gaf (nog) niet de 
antwoorden waar PBB op gehoopt had.

PBB wil zich in de toekomst op regelmatige basis graag 
beter later informeren over het woon- en leefklimaat in 
ons dorp. De SWA is daarin uiteraard een belangrijke 
gesprekspartner. In de toekomst zal dit bijpraten jaar-
lijks plaats gaan vinden.

Met ongeveer 2900 woningen, waarvan zo’n 600 in ons 
dorp, is SWA in Achtkarspelen de grootste huurbaas. 
Maar al jarenlang heeft ze te maken met een lange 
wachtlijst. Voor Buitenpost staan momenteel ruim 300 
woningzoekenden ingeschreven, waarvan vermoede-
lijk ongeveer 100 dringend. Toch is er nog geen zicht 
op enige nieuwbouw in ons dorp. Als krimpgemeente 
heeft Achtkarspelen weinig woningcontingent en daar-

naast is er weinig geschikte bouwgrond. Hoewel er op 
termijn wellicht mogelijkheden zullen ontstaan, zal er 
op korte termijn niet veel bouwactiviteit van de SWA 
zijn. In de loop van het jaar zal er wel een grootschalig 
renovatieproject in ons dorp opgestart worden.

Ook de plannen voor de nieuwbouw ter vervanging 
van Haersmahiem zijn tot stilstand gekomen. De SWA 
was bereid om behoorlijk in dat project te investe-
ren maar zorgorganisatie de Friese Wouden heeft te 
kennen gegeven voorlopig de oude situatie te willen 
blijven handhaven. De nieuwbouw van Tjaskerhiem 
stagneert eveneens. Wat de reden daarvan is bij de 
samenwerkingspartner Talant, is nog onduidelijk,

Uit het gesprek bleek verder dat de SWA, ondanks de 
hogere lasten door de door het Rijk opgelegde ver-
plichtingen, nog steeds een oergezond bedrijf is. Ze 
blijft ook openstaan voor innovaties. Ze staat dan ook 
voor open om mogelijkerwijs betrokken te worden bij 
de plannen van de pas opgerichte energiecoöperatie.

PBB liet zich door de SWA informeren

Op de sneonen 4 en 11 maart spilet it Kritetoaniel it oangripende stik “Al 
myn soannen”. Tsien spilers nimme jo mei nei de ein fan de jierren ’40 
foarige ieu. De wrâld is drok dwaande om wer yn it normale te reitsjen. 
De oarloch is oer en dien. Wat hat dy oarloch ús brocht, mar foaral wat hat 
dyselde oarloch ús koste. Joe Keller, in man fan kwizekwânsje,  wie tusken 
‘40 en ’45 drok yn de skrep mei syn partner Deever om it leger fan  wa-
pentúch te foarsjen. Dat gie net altiten like goed... Ek hat/hie de man twa 
soannen... Wat is der allegearre bard en hoe no fierder?
In prachtich stik fan de Amerikaanske skriuwer Arthur Miller dy’t njonken 
dizze klassiker ús ek ‘De dea fan in hannelsreizger’ en ‘Sjoen op in distâns-
je’ neilitten hat. Mei Lourens de Zee, Reinold Paauw, Dictus Benedictus, 
Frouke Holtrop, Wiesje Kloosterman, Milan Dijkstra, Eldert Paauw, Arnold 
Jan Ruisch, Amarens de Vries en Remco de Poel en gastspylster Jildou 
Hotsma. Kriteman Henk Roskammer docht syn rezjy-eksamen mei dizze 
prachtige foarstelling wêrfan’t it skript op’e nij yn it Frysk oerset is troch 
Dictus Benedictus. Oanfang 20.00 oere, seal iepen 19.00 oere.

Efter: Reinold Paauw, Frouke Holtrop, Arnold Jan Ruisch, Amarens de Vries, Remco de 
Poel, Wiesje Kloosterman en Dictus Benedictus. Foar: Milan Dijkstra, Eldert Paauw, Lou-
rens de Zee en Jildou Hotsma.(foto: Jonas Reitsma)

Zelf verbouwde biologische groente: lekker en gezond. Wilt u dat ook 
graag? Dat kan bij de Swadde Ikker. We hebben nog een paar akkers over. 
U kunt een hele akker huren, maar ook een deel daarvan. Heeft u interes-
se? Neem contact op met Matteije via email: swaddeikker@gmail.com of 
via de telefoon: 06-2356134

Biologisch moestuinieren

Variant 2
De verbinding Buitenpost-Twijzel en 
Kootstertille-Rohel blijft toegankelijk 
voor gemotoriseerd verkeer. De directe 
verbinding met Kootstertille is alleen 
toegankelijk voor (brom)fietsers.

Fryske Krite yn spilet 
de klassiker ‘Al myn soanen’.

Spits gezegde

Kostbaar is de wijsheid 

die door er varing wordt verkregen.
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™
> De gemeente Achtkarspelen gaat in over-
leg met de provincie Fryslân en VVN over de 
verkeerssituatie bij de rotonde Lutkepost. 
De gemeente heeft de signalen over de 
verkeersonveiligheid ontvangen en gaat nu 
in overleg met de wegbeheerder (provincie) 
en VVN. De drie partijen gaan de situatie 
bespreken en samen kijken naar oplossin-
gen. Ouders van schoolgaande kinderen 
maken zich zorgen over de verkeersveilig-
heid van het fietspad richting Buitenpost, 
nabij de rotonde Lutkepost. Fietsers moeten 
op een bepaald punt de rijbaan oversteken 
om vervolgens weer het fietspad op te kun-
nen. Hier neemt ook het auto- en vrachtver-
keer de afslag naar het milieu terrein Lutke-
post.
> Na vierentwintig jaar gaat brassband De 
Wâldsang weer meedoen aan het Wereld 
Muziek Concours (WMC) in Kerkrade. Het 
eerste weekend in juli staat in het teken van 
de brassbands in verschillende afdelingen. 
Naast brassband Schoonhoven en Amster-
dam Brass is de Buitenposter topformatie 
onder leiding van Rieks van de Velde de 
derde Nederlandse deelnemer in de kam-
pioensdivisie. Twaalf jaar geleden liet de 
band nog verstek gaan omdat leden van de 
band niet op zonderdag wilden spelen. Dit 
vormde nu geen struikelblok.
> De gemeente Achtkarspelen zoekt een 
marktpartij die bij het treinstation of De 
Kruidentuin in Buitenpost fietsen wil neer-
zetten die tegen een gering bedrag gebruikt 
kunnen worden. De gemeenteraad had het 
college vorig jaar juli bij de behandeling van 
de kadernota met een motie opgedragen te 
onderzoeken of er ov-fietsen of gratis leen-
fietsen bij deze locaties kunnen komen, met 
daarbij de mogelijkheid om van het onder-
houd van de fietsen een werk-leerproject te 
maken.

Al gelezen?
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PBB Van de bestuurstafel...

Februari 2017

Onze febr uarivergader ing kende weer een volle agenda. Vele onder wer-
pen passeren steeds weer de revue, zoals dierenweide, energieoöperatie 
en z wer f vuil .  Vooral de dierenweide vergt een lange adem. Het bestem-
mingsplan dient te worden aangepast, waarbij om de hoge kosten te 
vermijden gewacht zou worden tot we met een gemeentelijke actie 
hierin konden meedoen. Dit duur t nu zo lang dat er vr ijwilligers af ha-
ken, die zich bij het begin enthousiast hebben aangemeld met het idee 
om met dieren te werken. We kiezen daarom voor een andere weg. We 
vragen een tijdelijke vergunning aan en hebben voor deze en andere 
kosten een aanvraag voor subsidie uit een het Mienskipsinitiatieven 
fonds. De aanvraag is toegekend, maar het geld nog niet ont vangen. De 
penningmeester bekijkt of het leef baarheidsfonds een voorschot kan 
verstrekken. Want het wordt wel tijd dat er nu echt iets gaat gebeuren. 
Een stichting opr ichten, vergunningen aanvragen, zodat strak s met 
het mooie weer de eerste paal kan worden geslagen. Dan doen we weer 
een oproep voor dierenlief hebbers om mee te helpen.
Bij de energiecoöperatie zit gelukkig wat meer vaar t er in. Met de toe-
kenning van de provincie vanuit het Iepen Mienskip Fûns, zal er op 
10 mei de star tavond plaats vinden. In een volgende Bibupost kunt u 
hierover meer lezen. Maar als u intersse hebt om lid te worden van de 
ECB, De Energie Coöperatie Buitenpost, dan kunt u deze datum alvast 
reser veren. Misschien heef t u het al gelezen, maar de subsidieaanvraag 
voor de Sinnegreide is afgewezen. Er waren zeer veel concurrenten. De 
afspraak is dat er nog t wee pogingen worden gedaan om landelijk sub-
sidie te krijgen. Maar onaf hankelij hier van, gaat de ECB door met acti-
viteiten om Buitenpost meer duurzaam te maken.
Een ander onder wer p, dat jaarlijk s op de agenda staat, is het contact 
met het Medisch Centr um. Naar aanleiding van een ingezonden br ief 
in de bibu met een klacht over het Medisch Centr um, heef t het bestuur 
van PBB jaarlijk s een voor tgangsgesprek . Heef t u suggesties voor ver-
betering van de gang van zaken op het Medisch Centr um, dan horen 
we dit graag. Dan kunnen we dit meenemen bij ons gesprek .
Al vele jaren zorgt de BU VO voor de schoonmaak van het centr um. Het 
tijdig leegmaken van de vuilnisbakken en het oprapen van alle troep 
dat buiten de pr ullenbakken belandt. De BU VO gaat samen met de 
Business Club Buitenpost en zal niet meer als opdrachtgever f unctio-
neren. PBB vindt dit werk zo belangr ijk dat zij dit wil overnemen, zodat 
het centr um er in ieder geval representatief uitziet.
Ten slot te: Het leef baarheidsfonds heef t een bijdrage gegeven aan de 
musical Ester, daarom hebben we dr ie vr ijkaar ten gekregen. Wij vinden 
dit initiatief zo leuk dat we hebben afgesproken dat het hele bestuur 
met par tners er naar toe gaat. We hopen dat de musicat zo’n daverend 
succes wordt, dat de organiserende stichting gestimuleerd wordt om 
meer muzikale activiteiten te organiseren. Buitenpost br uist!

Namens het bestuur van Plaatselijk Belang Buitenpost, 
Mar ianne Rigter

> Open Tuinen aan de Jeltingalaan
Aan de Jeltingalaan in Buitenpost liggen, achter een aantal woningen, hele 
diepe tuinen ‘verstopt’! In twee van deze woningen wonen twee enthousi-
aste tuinier families. Dit zijn Johan en Houdrie Slofstra aan de Jeltingalaan  
69  ‘Tuinstulpje Buitenpost’. En Bert en Klazina Witteveen aan de Jeltinga-
laan 46 ‘Jeltingatuin’ Op zaterdag 27 mei 2017 organiseren wij daarom sa-
men een Open Tuindag! Beide tuinen zijn open van 10:00 tot 17:00 uur. 
Beiden tuinen zijn te volgen op Social media:
www.facebook.com/tuinstulpjebuitenpost 
www.facebook.com/jeltingatuin 
www.instagram.com/jeltingahome_and_garden
twitter.com/Jeltingatuin

Meldpunt  cultureel

Het zuiden van de USA is 
een smeltkroes van volken 
en culturen. Deze regio, be-
kend als Dixie, is de baker-
mat van vele muziekstijlen 
zoals blues, jazz, country, 
cajun en bluegrass. Dixie 
Doodle is een collectief 
muzikanten die een passie 
voor deze muziek deelt. Zij 
kiezen voor het akoesti-
sche repertoire; swingend 
gespeeld en met scherpe 
samenzang. Traditionals, 
eigen werk en songs van Amerikaanse grootheden worden met een aan-
stekelijk enthousiasme gebracht.
Sûnt harren debút, 23 maaie 2010, hat it duo Grytz en Grize net stil sitten. 
Mei harren ûnderwilens grutte repertoire fan Ingelske hits fan de jierren 60 
oant no binne se wykliks te finen op feesten en partijen. De formule fan de 
jonge sjongeres Grytsje dy’t begelaat wurdt troch de “âlde” rocker Douwe 
blykt net sûnder súkses. 

Sneintemiddei 5 maart 2017.
Oanfang 15.30 oere / Interieurcafe Pilat & Pilat Twizel
Foarferkeap: €  6,50 / Oan de seal: € 7,50

Tjochkonsert - 

Dixie Doodle en Grytz & Gryze

Grytz & Gryze

De brekbere sirkel - 

Tet Rozendal en Wybo Smids
De Brekbere Sirkel is in 
swingende Frysktalige mu-
zykteaterfoarstelling oer in 
o sa begrutlik  leafdesfer-
haal fol mei Amerikaanske 
rootsmuzyk mei de akteurs 
Tet Rozendal en Wybo 
Smids en de muzikanten 
Gurbe Douwstra, Bûten-
poster Wander van Duin, 
Jan de Vries en Tseard Nau-
ta. 
Elise (Tet Rozendal) en Di-
dier (Wybo Smits) belibje 
tegearre de wiere leafde. 
Mar at harren famke May-
belle  siik wurdt en ferst-
jert sjogge wy twa folslein 
ferskillende reaksjes. Didier 
wurdt kûgelsk en Elise si-
ket treast. Wa’t bart der mei 
in minske at jins bern, dêr 
wêr’t je it measte fan hâlde, 
fan je ôfnaam wurdt? It fer-
triet is dan sa grut dat je it 
net ha, mar it gewoan binne. Elise fynt lykwols in útwei. Se belibbet har 
ultime finale: noch ien kear treedt se op mei Didier en harren band. Se spy-
lje nûmers fan Johnny Cash, Alisson Krauss, Emmylou Harris en Waylon 
Jennings. Wurd en muzyk wurde ien yn dizze o sa  krêftige foarstelling. It 
ferhaal is ek bekend wurden troch de filmferzje fan dizze “lovestory”; The 
broken circle breakdown.
Regy: Jan Arendz; Fryske oersetting: Marijke Geertsma 

Woansdeitejûn 29 maart 2017
Oanfang 20.15 oere / Lokaasje: sealesintrum The Point.
Foarferkeap: 17,50 / Oan de seal: € 18,50

Voorverkoop: Dropshop Liquerice Buitenpost
Info: www.maskelynbuitenpost.nl of telnr. 0511 541444

Sinds 2002 heeft Plaatselijk Belang een fonds ter beschikking waarmee 
aktiviteiten en initiatieven in ons dorp financieel gesteund kunnen wor-
den. Dit zogenaamde Leefbaarheidsfonds is een bedrag van 3500 euro 
dat jaarlijks door de gemeente Achtkarspelen wordt uitgekeerd. PBB heeft 
voor een goed beheer van het fonds een aantal voorwaarden vastgesteld 
waaraan voldaan moet worden als personen of organisaties er een beroep 
op willen doen. Regelmatig krijgt PBB aanvragen die niet aan die spelre-
gels voldoen. Voor de duidelijkheid worden ze daarom hieronder nogmaals 
benoemd.

Geef duidelijke en specifieke informatie over de aanvrager en het type 
activiteit of initiatief waarvoor wordt aangevraagd. Houdt daarbij rekening 
met de volgende bepalingen (en leg zonodig uit waarom u vindt dat u in 
aanmerking komt).
De activiteit of het initiatief moet:
- een duidelijke binding met Buitenpost hebben
- in principe dorpsbreed iets betekenen (elke Buitenposter moet er wat 
aan kunnen hebben)
- met de leefbaarheid in ons dorp te maken hebben
- een verantwoorde investering zijn. Dit moet blijken uit een duidelijke bij 
de aanvraag gevoegde begroting van inkomsten en uitgaven! 

Houdt u er rekening mee dat het fonds heel beperkt is. Meestal is het 
daarom alleen een aanvulling op andere subsidies.  Wilt u in aanmerking 
komen voor een subsidie uit het fonds, dan kunt u een verzoek schrijven 
aan: het bestuur van Plaatselijk Belang, Postbus 30, 9285ZV Buitenpost 
of mail onze secretaresse Leonie Kramer op leoniekramer@live.nl Vergeet 
niet uw bankgegevens bij de aanvraag te doen!

Voorwaarden voor het 
Leefbaarheidsfonds

Heeft u vragen/ opmerkingen met betrekking tot het Medisch Centrum?

Binnenkort heeft Plaatselijk Belang Buitenpost (PBB) haar jaarlijkse overleg 
met het Medisch Centrum (MC) aan de Groenkamp. Net als de voorgaande 
keren worden er dan zaken besproken die met het goede functioneren van 
het MC in ons dorp te maken hebben. Graag hoort PBB van haar dorpsge-
noten of er op dit moment in Buitenpost vragen, opmerkingen of kritische 

punten zijn met betrekking tot dit onderwerp. Deze kunnen dan in dit overleg 
benoemd worden en hopelijk beantwoord worden. U kunt uw vragen en/
of opmerkingen kwijt bij onze secretaresse Leonie Kramer, e-mail: leoniekra-
mer@live.nl of telefonisch: 0511 542232.



IJsbergsla  per stuk  € 0,99
Dikke druiven  500 gram  € 1,99
Bananen  1 kg   € 0,99

Kerkstraat 24    Tel. 0511 540004     Volg ons ook op facebook
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(advertentie)

Buitenposters
door Nelleke Kemps-Stam

Als je iets te zeuren hebt, moet je ook je stem laten horen
Jan, Lobke en Ymke gaan voor het eerst naar de stembus

Een groep van 850.000 jongeren 
mag voor het eerst stemmen tij-
dens de verkiezingen op 15 maart. 
Jonge Nederlanders zijn al jaren 
moeilijk naar de stembus te krij-
gen. Een op de drie jonge kies-
gerechtigden kwam niet opdagen 
tijdens de verkiezingen van 2012. 
Honderdduizenden jonge stem-
men gingen zo verloren. Terwijl de 
verkiezingen zeker ook over hún 
toekomst gaan. (Bron: Elsevier)
 
Volwassen
Laatst werd mijn aandacht getrok-
ken door een huldeschild achter 
een raam met de tekst: Hoera 18 
eindelijk volwassen! Van de een op 
de andere dag hoor je bij de man-
nen- of vrouwenwereld. Hoe stoer 
is dat. Van de drie ondervraagden 
is alleen Jan al 18 geworden, Lob-
ke en Ymke worden dat respectie-
velijk op 3 en 12 maart a.s. Keken 
wij er vroeger naar uit om volwas-
sen te worden, nu is de reactie wat 
fl auw. “Een beetje wel, maar niet 
heel erg”, vindt Jan. “Nu mag ik 
meer doen, heb ik een eigen keu-
ze.” “Ik denk dat het bijzonder is 
dat we auto mogen rijden”, zegt 

Lobke, die op rijles zit. Ymke heeft 
inmiddels haar rijbewijs gehaald. 
Ook dat is anders dan vroeger: je 
mag nu met zestien en een half al 
rijles nemen. 
Behalve bij Lobke wordt er thuis 
over politiek gepraat. “Vanaf be-
gin Havo 4 kregen wij het vak 
maatschappijleer en maatschap-
pijwetenschappen. Daarbij kwam 
ook het onderwerp politiek aan de 
orde. Dan ga je al wel nadenken 
of je links of rechts bent en begin 
je een voorkeur te krijgen”, zegt 

Lobke. “En we moesten ook zelf 
de actualiteit volgen”, vult Ymke 
aan. “Thuis kijken we naar jour-
naal.” Jan geeft aan dat hij de krant 
niet leest, maar wel af en toe het 
nieuws via de tv volgt.
Alle drie antwoorden volmondig 
met “Ja” op de vraag of ze gaan 
stemmen. “Ik heb van huis uit mee 
gekregen dat stemmen gewoon 
een plicht is”, legt Jan uit. “Als je 
kunt stemmen, moet je het wel 
doen.” “Het klinkt misschien een 
beetje cliché”,  voegt Ymke toe, 
“maar als je stemt, heb je ook een 
stem in de maatschappij. Als je 
iets te zeuren hebt, moet je ook je 
stem laten horen.” 

Ver van mijn huis
Veel jongeren vinden politiek in-
gewikkeld voelen zich niet begre-
pen en denken dat politici niets 
om hun mening geven. Dat eerste 
herkennen Jan, Lobke en Ymke 
wel. “Hoeveel partijen zijn er wel 
niet en hoe weet je nou op welke 
je moet stemmen? Je hebt wel 
de kieswijzer, maar je gaat niet 
elk programma doorlezen”, zegt 
Lobke. “En als je uiteindelijk bij 
een partij bent uitgekomen, zul je 
zien dat er iets bij staat waar je het 
niet mee eens bent”, heeft Ymke 
ervaren. “Zo kun je nooit iets kie-
zen waar je volledig achter staat.” 
Het gevoel dat de politiek ook over 
hen gaat, is er niet echt. “Het is 
best wel ver weg”, vindt Lobke. 
“De politiek speelt zich meer in 
Den Haag af. In Friesland merk je 
sowieso niet veel van de politiek”. 
Met gemeenteverkiezingen houdt 
het drietal zich helemaal niet bezig. 
Wat ze wel weten is dat het er in 
de gemeenteraad soms fel aan toe 
gaat. Over de verruwing in de po-
litiek hebben ze wel een oordeel 
klaar. “Kinderachtig”, vindt Ymke. 
“Politici hebben wel een verant-
woordelijke taak, maar als het zo 
moet..”. Het weerhoudt hen er 
echter niet van om te gaan stem-
men. “Maar je neemt ze wel min-
der serieus”, zegt Ymke. 
Jan herinnert zich opeens toch een 
politieke daad. “Twee jaar geleden 
zat ik bij de zwemvereniging. Toen 
er sprake was van sluiting van het 
zwembad, zijn we een paar keer 

naar de raadsvergadering gegaan 
om te demonstreren.” Het zwem-
bad is nog steeds open.

Interesse en voorkeur
Niet alleen jongeren hebben wei-
nig vertrouwen in de politiek, maar 
ook volwassenen. “Soms worden 
er dingen door politici beloofd die 
niet worden nageleefd”, geeft 
Lobke als een van de oorzaken. 
Maar misschien is dat ook wel lo-
gisch als je bedenkt dat ze met een 
andere politieke partijen afspraken 
moeten maken om een coalitie te 
kunnen  vormen.” In het eerste 
politieke debat in Groningen be-
loofden de aanwezige politici  de 
gaswinning te verminderen. “Jes-
se Klaver wees er wel op dat je dat 
nu wel kunt zeggen, maar dat je 
wel de waarheid moet spreken”, 
viel Ymke op. Ymke, Lobke en Jan 
hebben ook persoonlijke voorkeu-
ren voor politieke thema’s. “On-
derwijs en wetenschap”, zegt Jan 
die na zijn Havo-diploma Biologie 
en Medisch Laboratoriumonder-
zoek is gaan studeren. Hetzelfde 
thema heeft ook de interesse van 
de beide Pabo-studentes. “En het 
leenstelsel voor studenten”, voegt 
Ymke nog toe. “Wij willen de ba-
sisbeurs weer terug, want stude-
ren is wel heel erg duur”. Dat is 
ook de reden dat ze alle drie nog 
even thuis blijven wonen in plaats 
van op kamers te gaan. Een keuze-
vraag bij de Kieswijzer die minder 
aansprak, was die over kolencen-
trales. “Ik wist niet dat die ook in 
Nederland staan”, lacht Lobke. Het 
thema duurzaamheid scoort wel 

hoog voor Jan. “Er zijn vele manie-
ren om vervuiling tegen te gaan, 
die niet gebruikt worden.” Zorgen 
maken ze zich ook over de zorgver-
zekering. Als ze achttien zijn geldt 
voor hen ook de basisverzekering 
plus het eigen risico. “We komen 
wel in aanmerking voor de zorgtoe-
slag, maar er moet je niets overko-
men”, legt Lobke uit. 
Heeft behalve Nederland Europa 
ook hun interesse? “Ja”, bevestigt 
Jan. “We kunnen niet zonder Eu-
ropa, denk ik”, meent Lobke. “Er 
was ook een vraag of Nederland 
uit de Europese Unie moeten stap-
pen”, zegt Ymke. “Dat moet zeker 
niet”, zegt Jan. “Daar komt niks 
goeds van.”

Een actueel onderwerp dat ook 
naar voren kwam waren de asiel-
zoekers en vluchtelingen. “Er wa-
ren een aantal vragen, zoals over 
het terugsturen van asielzoekers, 
het kinderpardon, de huisvesting 
van vluchtelingen en Syriëgangers 
die terugkeren”, sommen Lobke 
en Ymke op. Jan denkt genuan-
ceerd over dit onderwerp. “Mijn 
vader is moslim. Trump wil geen 
moslims meer toelaten alleen op 
basis van geloof. Maar niet ieder 
moslim is een terrorist.” “Je wilt 
wel iedereen welkom heten, maar 
het gaat om de veiligheid van het 
land”, vindt Ymke. “Ik vind niet 
dat zo’n grote leider zulke uitspra-
ken mag doen. Hij heeft een voor-
beeldfunctie en hij mag zijn me-
ning niet aan anderen opdringen”, 
besluit Lobke dit onderwerp.

In de VS en Engeland gingen veel 
jongeren niet naar de stembus. Er 
wordt beweerd dat daardoor de Br-
exit is doorgegaan en Trump werd 
verkozen. De stem van jongeren is 
dus erg belangrijk. Door het beant-
woorden van de Kieswijzer weten 
Jan, Ymke en Lobke in welke rich-
ting ze het moeten zoeken. “Het 
was niet precies wat ik had ge-
dacht. Dat is op zich interessant”, 
zegt Jan. “Het geeft een andere 
kijk op de dingen.” Ymke volgt de 
rijzende ster van Groen Links op 
Facebook. “Hij is er, hij is in beeld. 
En dat kun je niet van iedereen 
zeggen.”
In Amerika riep Beyoncé jonge-
ren op om te stemmen, hier is het 
een Bekende Nederlander. Lobke 
denkt niet dat dat helpt. “Ik denk 
dat zoiets vanuit de school moet 
komen”, vindt ze. “Tim Hofman 
zegt er wel bij waarom je moet 
stemmen en waar de partijen voor 
staan”, zegt Ymke. ‘Ik denk dat dat 
beter is dan een Byoncé of een 
Lady Gaga die alleen roepen dat je 
moet stemmen.”
Dus: is stemmen nu een recht of 
een plicht? “Het is een recht dat 
gebruikt zou moeten worden als 
een plicht”, antwoord Jan kort 
maar krachtig. Of, zoals de slogan 
van De Stembus 2017 luidt: Let’s 
make voting great again!

De Stembus 2017 is te volgen 
op: https://twitter.com/destem-
bus2017

‘Jongeren moeten een schop onder hun hol en naar de stembus’, 
vindt Tim Hofman,  tv-presentator bij BNN. Hij doelt met name op 
jongeren tussen 18 en 25 die op 15 maart a.s. voor het eerst aan de 
Tweede Kamerverkiezing mee mogen doen. Met de actie De Stem-
bus 2017 voert Tim samen met Rutger de Quay campagne om deze 
groep het stemhokje in te krijgen. Maar hoe denken jongeren zelf 
over de politiek? We vragen het aan Lobke Faber, Jan Nolles en 
Ymke Zwart die vooraf aan het interview de vragenlijst van de Kies-
wijzer hebben ingevuld.

Vanaf links: Jan, Lobke en Ymke. (foto: Nelleke Kemps)

‘Ik wil alle mensen die zich voor me hebben ingezet enorm bedanken. 
Dank dat jullie door bleven vechten. 
Blijf doorgaan met dit prachtige werk, het vechten voor anderen.’ 
Yecenia Armenta uit Mexico zat vier jaar gevangen nadat ze, na vijftien 
uur lang gemarteld te zijn, een moord bekende die ze niet had begaan. 
Ze kwam vrij, mede nadat Amnesty International actie voor haar voerde.

Geef om vrijheid
Mensenrechtenorganisatie Amnesty International houdt in 2017 voor de 
vijftiende keer een landelijke collecte. In Buitenpost zullen van 5 tot en 
met 11 maart 2017 collectanten de straat op gaan. Vorig jaar werd tijdens 
de collecte in Buitenpost bijna €1500,00 opgehaald. Vorig jaar gingen in 
heel Nederland 17.000 collectanten langs de deuren en werd €1,5 miljoen 
opgehaald voor het werk van Amnesty.  

Missie Amnesty 
Amnesty International wil een wereld waarin iedereen profi teert van 
de mensenrechten. Om dat te bereiken doet Amnesty onderzoek naar 
schendingen van deze rechten en voert actie tegen die schendingen.

Waarom een collecte?
Amnesty is een onafhankelijke organisatie en neemt voor haar onderzoek, 
lobby en actie geen geld aan van overheden of politieke groeperingen. 
Juist daarom is de opbrengst van de jaarlijkse collecte van onschatbare 
waarde voor de organisatie. 
Met het geld dat tijdens de collecte wordt opgehaald, kan Amnesty haar 
werk blijven doen. Voor Yecenia Armenta uit Mexico en voor talloze ande-
ren.

Kijk voor meer informatie over het werk van Amnesty International op 
www.amnesty.nl.

De online collectebus
Als aanvulling op de traditionele collectebus is het dit jaar ook mogelijk om 
te doneren via de online collectebus van een collectant of via de online col-
lectebus van Amnesty. Meer informatie over online doneren en het aan-
maken van een eigen online collectebus? Ga naar amnesty.digicollect.nl 
of ga naar de online collectebus op facebook.com/amnestycollecteweek.

Collecteweek Amnesty International 5 t/m 11 maart 2017



Actieboeken! 

3 boeken voor €12,50 

1 voor €5

VRIENDINNEN AVOND
vrijdagavond 3 maart 18.00 – 21.00 uur

Met medewerking van:
* AGF Schipper * De Binnenmarkt * Bloemtique

Modique Nijenstein 11 Buitenpost 0511-543128
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Flitsen uit het dagelijks leven in Buitenpost tijdens de Tweede 

Wereldoorlog. -3-
De distributie begint
De ontvangen stamkaart en het aankondigen 
van de komst van de eerste distributiebon ver-
oorzaakte wel enige onrust. “Tevoren hadden 
velen al heel wat ingekocht”, aldus Willem van 
der Veer in zijn dagboek. “Op bon nummer één 
werd één pond suiker voor twee weken ver-
strekt”. Dit verschijnsel herhaalde zich tijdens 
de bezetting toen andere artikelen volgden.

Breien
In oktober 1939 werd er een collecte geor-
ganiseerd t.b.v. onze militairen. Door middel 

van een folder werd de bevolking opgeroepen 
hieraan hun medewerking te verlenen (7). De 
opbrengst was f. 132,75. Omgerekend in eu-
ro’s zou dat in 2015 in koopkracht € 1216,17 zijn 
geweest.

De winteroorlog
Op 3 november 1939 viel Rusland zonder oor-
logsverklaring Finland binnen. Aanvankelijk hiel-
den de Finnen stand, waarbij de strenge winter 
in hun voordeel was. De Russen leden zware 
verliezen. Ze hadden de Finnen onderschat. 
Van veel kanten werd Finland hulp geboden, 
w.o. ook Nederland. Buitenpost bleef niet ach-
ter (8). De opbrengst van de collecte bedroeg 
f 599, 72. Omgerekend in euro’s zou dat
€ 5.525,46 zijn geweest. Voor een klein dorp 
met destijds 1935 inwoners waren beide col-
lectes een respectabel bedrag. En dan te be-
denken dat de levensstandaard toen heel wat 
lager lag. Uiteindelijk verloor Finland de oorlog. 
Bij de vrede van Moskou op 12 maart 1940 
moest het 34.400 km2 van zijn grondgebied 
afstaan. Bijna de gehele bevolking van dit ge-
bied, 440.000 zielen, verhuisde naar andere 
Finse streken. De Russen verloren 200.000 
man, velen door de kou, de Finnen 25.000. In 
maart 1941 bezorgde de post een pakket bij 
Abe Tuinman, later kassier van de Nutspaar-
bank aan de Kuipersweg. Met verbazing las hij 
de afzender: “Consulaat Generaal van Finland, 
’s Gravenhage”. Toen hij het uitpakte kwam er 
een album over Finland tevoorschijn met voorin 

een dankbetuiging van de “president der repu-
bliek Finland”, getekend Risto Heikki Ryti (9). 
De politieke spanningen lieten Buitenpost niet 
onberoerd.

Jasper Keizer

De schoolfoto

5e klas Christelijke Lagere School 1962-1963 (destijds aan de Kuipersweg)
Alle rijen van links af, achterste rij: Ybele Hamstra, Cornelis Kuipers, Rudolf van der Berg, Alle Hoekstra, Anne 
Nicolai, Pieter van der Meer, Gooitzen Veenstra, Harm Zijlstra, Thijs van der Wal, Pieter Postma, meester Annema; 
2e rij: Annie Huisman, Jitske Hoekstra, Willy Westra, Ida Renkema, Riek Schregardus, Tabienka Kamstra, Alie 
Kamstra, Truus Dijkstra en Tine Wiersma; 3e rij: Annie de Haan, Tine Renkema, Grietje Velting, Ankie Zijlstra, Geer-
tje de Boer, Sietske Bloemhof, meester Beerda, Fetje Nicolai; voorste rij: Wiebe Bulthuis, Hielke Boorsma, Henk 
Zijlstra, Nico Nienhuis, Kees de Vries, Melle Veenstra, Karel Sterk en Jelle Pilat.
(Foto is aangeleverd door Hielke Boorsma)

Met de gratis LuisterBieb app van de Bibliotheek 
kunnen eindexamenkandidaten van vmbo, havo of 
vwo boeken van hun lijst luisteren. Dat kan overal: 
op de fi ets, tijdens een krantenwijk, in de bus, in 
bed of op de bank. Om een boek te downloaden is 
wifi  nodig, maar het luisteren kan gewoon offl ine.

De gratis LuisterBieb app van de Bibliotheek is een al-
ternatieve en laagdrempelige manier om jongeren en-
thousiast te maken voor boeken en literatuur. Of ze nu 
sporten, met de bus reizen, hun krantenwijk lopen of 
in bed liggen: oortjes in en luisteren maar. Door luiste-
rend lezen kunnen ook jongeren die niet zo graag een 

boek lezen toch het volledige boek leren kennen en 
beperken zij zich niet uitsluitend tot uittreksels of fi lms. 

Offl ine luisteren
De gratis LuisterBieb app is eenvoudig te downloaden 
op tablet of smartphone. Iedereen die lid is van de Bi-
bliotheek heeft toegang tot alle luisterboeken. Jonge-
ren zijn tot hun achttiende verjaardag gratis lid van de 
bibliotheek. Wie desondanks geen lid is, heeft toegang 
tot een selectie luisterboeken. In de Luisteren voor je 
lijst-selectie staan titels voor vmbo, havo en vwo. De 
luisterboeken zijn via wifi  te downloaden, daarna kan 
het boek offl ine geluisterd worden.

LuisterBieb app helpt eindexamen-
kandidaten met literatuurlijst

Folder om bevolking op te roepen (7)

Hulp geboden van de kant van de Finnen (8)

Dankbetuiging van “president van Finland” (9)

De foto’s

De kruising in de Stationsstraat inclusief de spoorwegovergang richting Jeltingalaan was 
in de week van 20 tot en met 24 februari afgesloten voor alle verkeer met uitzondering 
van fi etsers en voetgangers. Dit was nodig om het nieuwe riool richting station aan te slui-
ten op het bestaande rioolstelsel. De kruising werd na de rioolwerkzaamheden voorzien 
van tijdelijke bestrating. In de zomerperiode wordt de kruising bij de spoorwegovergang 
voorzien van de defi nitieve nieuwe bestrating. Bron: website gemeente Achtkarspelen. 
(foto’s: Hielke Boorsma)

De Binnenste Buiten Post is ook op internet te vinden:
 www.binnenbuitenpost.nl, onder de knop ‘Dorpsblad’. Onder het item ‘Fotonieuws’ vindt u een 

snelkoppeling naar de site van onze dorpsfotograaf Hielke Boorsma. Daar kunt u de laatste ontwik-
kelingen in het dorp bekijken.

Of volg ons op Facebook:www.facebook.com/dorpbuitenpost
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Verhaaltjes -5 -

Alinda Elsenga - partner, moeder 
en werkzaam bij verstandelijk be-
perkten - deelt haar verhaaltjes uit 
het dagelijks leven.

Een omdenker!
Inmiddels raak ik aardig gewend 
op mijn nieuwe werkplek. Van-
daag begeleid ik voor het eerst 
een jonge meid van een jaar of 
twintig. Leuke spontane meid 
met een hoog nivo. Ze zit in een 
rolstoel en is daardoor volledig af-
hankelijk van degene die haar be-
geleidt. Het is dan ook van groot 
belang dat ze genoeg vertrouwen 
in ons,  begeleiders heeft voordat 
ze je “toelaat”. Hierin wordt haar 
alle tijd en ruimte gegeven. Al 
snel hebben we een leuke klik en 
durft ze het wel aan met me. Van-
daag breng ik haar voor de eerste 
keer op bed. Ik moet haar bij alles 
helpen, van tandenpoetsen tot 
haar met een tillift in bed tillen. 
Al meteen bij het tandenpoetsen 
merk ik wat afstand, ze is niet 
zo vrolijk als normaal en ik merk 
dat er iets is. Zou ze het dan toch 
nog een beetje spannend vinden 
dat ik haar vandaag begeleidt? Ik 
vraag het haar maar ze antwoordt 
ontkennend. Het voelt niet hele-
maal goed. Dan vraagt ze me of ik 
weleens naar de tandarts ga. “Ja-
zeker” antwoordt ik “elk half jaar 
ga ik naar de tandarts” Ze kijkt 
me aan alsof ze me niet helemaal 
geloofd. Dan vraagt ze aan me of 
ik er wel tegen zou kunnen als ie-
mand iets niet heel aardigs tegen 
je zegt. Ik antwoord dat ik heel 
wat kan hebben en dat ze het 
gerust kan zeggen. Dan komt het 
hoge woord eruit. “Je ruikt niet 
zo heel fris uit je mond” zegt ze. 
Meteen vallen voor mij de puzzel-
stukjes op zijn plek. Normaal ge-
sproken doe je een stap achter-
uit als iemand een beetje uit de 
mond riekt maar deze meid kan 
geen kant op en heeft het met 
mij te doen, die niet lekker ruikt 
uit haar mond. Ik ga gelijk mijn 
mond opfrissen en ze is zicht-
baar opgelucht. “Dus je vind het 
niet erg dat ik het gezegd heb” 
wil ze weten. Ik druk haar op het 
hart dat ik het juist heel goed van 
haar vind want ik had al in de ga-
ten dat er iets was. Ze vertelt me 
dat het ook een “doel” van haar 
is om dingen duidelijk aan te ge-
ven en dat vindt ze nog wel eens 
moeilijk. Tegen haar zeg ik dat ze 
wat mij betreft dit doel met vlag 
en wimpel heeft behaald. Ten 
eerste heeft ze gezegd wat haar 
dwars zat, ten tweede deed ze 
dit ook nog eens heel netjes en 
ten derde had ze ook nog nazorg 
voor me. Al met al lag ze na een 
tijdje heerlijk op bed en we heb-
ben er samen nog smakelijk om 
gelachen!!

Vri jwi l l iger
door Alice Schaafsma

De wereldwinkel
Vrijwilligers Wijke Douma en Griet Zijlstra

Wijke Douma en Griet Zijlstra zijn trouwe en 
actieve vrijwilligers bij de Wereldwinkel Bui-
tenpost! Wijke is al 22 jaar en Griet 10 jaar 
actief bij de plaatselijke vestiging van deze 
fairtrade cadeauwinkel die volgend jaar op 
1 april 25 jaar bestaat. Zij vertellen over het 
reilen en zeilen in deze Nederlandse ideëele 
organisatie die internationaal werkt.

Bijna alle Wereldwinkels zijn zelfstandig, meest-
al als verenigingen of stichtingen. De Werel-
winkel in Buitenpost is lid van de Landelijke 
Vereniging van Wereldwinkels. Ze hebben een 
commerciele en ideëele werkwijze en kopen 
producten uit ontwikkelingslanden voor een 
‘eerlijke prijs’ in. De importeurs waarmee wordt 
samengewerkt zijn Fair-Trade gecertificeerd en 
ondersteunen de lokale bevolking. Je vindt in 
de Wereldwinkel alleen duurzame en /of maat-
schappelijk verantwoorde producten.

Ontstaan
Het ontstaan van de Wereldwinkels gaat te-
rug naar het eind van de jaren zestig . Op de 
UNCTAD-conferentie in New Delhi van 1968 
vroegen derde wereldlanden om een vrijere toe-
gang van hun producten tot de Westerse markt. 
Zij kregen nul op het rekest en en het was de 
journalist Dick Scherpenzeel (1923 – 1973) die 
toen een oproep deed om ‘Derde Wereldwin-
kels’ te beginnen om toch iets te doen. Het 
leidde tot de eerste Wereldwinkel in Nederland 
in Breukelen die in 1969 haar deuren opende. 
In de jaren zeventig voerden de Wereldwinkels 
veel actie. Nu wordt er meer gewerkt met een 
winkelconcept zoals dat in de detailhandel ge-
bruikelijk is. De combinatie van commercie en 
idealen maken de Wereldwinkels tot unieke 
winkels. Zij geven door hun werkwijze de kof-
fieboeren, keramisten en andere producenten 
een stem. En met het eerlijke inkomen dat zij 
verdienen door de verkoop van hun produkten 
kunnen ze een beter leven opbouwen.

Een goede plek in de Poiesz
Rietsuiker, koffie en thee behoorden in de eerste 
tijd tot de basisproducten in haar assortiment. In 
de loop der jaren werd het uitgebreid met onder 
andere kunstnijverheidsproducten zoals kleden, 
kussens, beeldjes, tassen, etc. In Buitenpost 
heeft de Wereldwinkel vanaf het begin een plek 
in supermarkt Poiesz gehad. In de eerste jaren 
werden de producten en artikelen aangeboden 
in de hal van de supermarkt. Op de donderdag 
werd én eerst alles uitgepakt én om 18.00 uur 
alles weer ingepakt. Later was de winkel ook op 
vrijdag open. Griet: “We zaten de eerste jaren in 
de hal. Door de Keuringsdienst van Waren werd 
deze plek afgekeurd omdat de slijterij er ook zijn 
ingang had”. De Wereldwinkel kreeg daarna een 
ruimte toegewezen in de supermarkt zelf. Wij-
ke en Griet ervaren dit als een prima plek. De 
winkel is nu op de dinsdag-, woensdag- en don-
derdagmiddag regulier open en op vrijdag en za-
terdag kunnen mensen er tot 17.30 uur terecht. 

Het werken in de winkel
De vrijwilligers werken er op de middag twee 
uur aaneen. Op de vrijdag en zaterdag wordt er 
van 10.00 uur tot 13.00 uur en ’s middags van 
13.00 tot 16.00 uur gewerkt. Wijke: “Ik ben via 
Sjoerdje de Vries, een van de oprichters, bij de 
Wereldwinkel gekomen. Er wordt op dit mo-
ment met 30 vrijwilligers gewerkt, hierbij inbe-
grepen de bestuursleden van de Stichting We-
reldwinkel Buitenpost. De vrijwilligers zijn ge-
middeld 60 jaar en het is een trouwe groep. De 
dochter van Wijke is met haar 47 jaren de jong-
ste vrijwilliger. Naast de vaste groep zijn er twee 
vrijwilligers die in noodgevallen ingezet kunnen 

worden. Griet: “Barbara de 
Vink zorgt voor het inroos-
teren. Als vrijwilliger kun je 
je wensen kenbaar maken 
voor wat betreft de dagen 
die je wilt werken, behalve 
dat elke vrijwilliger een za-
terdag moet draaien”.

De inkoop
Wijke en Griet doen sa-
men de inkoop. Ze gaan 
hiervoor drie keer per jaar 
naar Culemborg.
Daar zit een groothandel in 
Fair-Trade producten waar 
ongeveer 15 importeurs 
hun producten aanbie-
den. Voorheen werd ook 
in Drachten (het paarden-
sportcentrum) en Surhuis-
terveen ingekocht maar 
dat is nu niet meer moge-
lijk. Griet: “Wij moeten het 
doen met de artikelen die 
ze in Culemborg aanbie-
den”. Wijke: “Het is dikwijls 
moeilijk inschatten wat 
goed gaat lopen.  Soms 
denk je van een artikel: 
hier is vast veel animo voor 
en dan valt de belangstel-
ling tegen”. Griet: “Je hebt 
ook mensen die heel ge-
richt sparen, de verzame-
laars van beeldjes, bijvoor-
beeld olifantjes”. Nadat de 
producten zijn ingekocht 
wordt door Wijke en Griet 
de verkoopprijs bepaald. 
Met de verkoop van artike-
len wordt winst gemaakt 
en deze wordt onder ande-
re ingezet om projekten te 
ondersteunen. 

Locatieverandering is een kans
Binnenkort krijgt de Wereldwinkel een nieuw 
onderdak in de nieuwe supermarkt van de Poi-
esz. Griet: “We krijgen een deel van hun maga-
zijn, niet ver van de ingang van de nieuwe win-
kel”. Wijke: “Het heeft als belangrijk voordeel dat 
de winkel dan ook groter wordt”. Het Stichtings-
bestuur vergadert een keer per twee maanden 
maar nu, met de komst van de nieuwe winkel, 
wordt er wat vaker vergaderd. De Wereldwinkel 
heeft hele goede tijden gekend maar dat is de 
laatste jaren wat minder is geworden. De klan-
ten zijn vaak ook wat ouder. Een nieuwe mooi 
ingerichte winkel (met als aanwinst een toon-
bank) kan misschien toch weer meer klandizie 
geven. De dochter van Wijke heeft geadviseerd 
om Facebook te gaan gebruiken en daar willen 
Wijke en Griet zeker iets mee gaan doen. Griet: 
“We kunnen bijvoorbeeld onze aanbiedingen en 
onze opruiming erop zetten”.

Inspiratie voor vernieuwing
Met de Wereldwinkel in Kollum wordt regelma-
tig contact onderhouden. Elke maand komen 
Wijke en Griet er de foodbestellingen brengen. 
Deze worden gezamenlijk ingekocht en dat le-
vert weer een extra korting op. Griet:”In de We-
reldwinkel in Kollum doen we ook regelmatig 
ideeën op die we dan weer toepassen in onze 
winkel”. De Wereldwinkel in Buitenpost kent is 
af en toe ook op andere plekken actief. Zo zijn 
ze, als het weer het toelaat, te vinden op de 
Natuurmarkt in augustus en in december op 
de Kerstmarkt in het eigen dorp. Wijke: “Op 27 

maart gaan we met alle vrijwilligers naar Culem-
borg. Iedereen gaat mee en krijgt volop de ge-
legenheid in deze grote, ruime showroom een 
kijkje te nemen. De vrijwilligers kunnen zich hier 
laten inspireren door alle mooie producten die 
door de importeurs worden getoond. Zes jaar 
geleden is Wijke uitgenodigd door de importeur 
van Sri Lanka, waar een bijzonder contact mee 
was, om met haar een reis naar Sri Lanka te 
maken. Wijke: “Dat heb ik gedaan en het was 
een fantastische belevenis en heel interessant. 
Ik kwam bij al die producenten en zag hoe ze 
hun waren maakten. Een geweldige ervaring 
was dat!”.

Wereldwinkel - een goede zaak!
Kollumerland en Tietjerksteradeel zijn Fair-Trade 
gemeentes: een titel die aangeeft dat een ge-
meente bijzonder veel aandacht besteedt aan 
producten met een eerlijke prijs. In Buitenpost 
is het de apotheek die hun koffie betrekt van 
de Wereldwinkel: een goede zaak! De nieuwe 
winkel gaat zeker voor een nieuwe uitdaging 
zorgen. En met gebruik van Facebook kan ho-
pelijk een groter publiek worden bereikt. Want 
Wereldwinkels laten met de verkoop van hun 
produkten zien dat handel ook anders kan. Als 
je een cadeau in de Wereldwinkel koopt dan 
draag je bij aan de ontwikkeling van de makers! 
Zowel Wijke als Griet kijken uit naar de nieuwe 
winkel en ideeën zijn er genoeg om meer men-
sen naar de Wereldwinkel te halen: een zitje 
bijvoorbeeld waar koffie geproefd kan worden. 
Met deze twee vrouwen Wijke en Griet en hun 
collega-vrijwilligers kan de nieuwe Wereldwin-
kel nog jaren vooruit!

Links: Griet Zijlstra, rechts: Wijke Douma  (foto: Hielke Boorsma)

Als nieuwe adverteerder is binnen-
gekomen: Jille van Houten , Dr. 
Postmastraat 17, Buitenpost. Voor 
tuinontwerp & advies kunt u bij hem 
terecht.

Er staat dit keer een bijzondere ad-
vertentie in deze krant, u kunt een 
taart winnen!

Advertentie
nieuws

Hersenstichting dankt gevers en vrijwilligers
Van 30 januari tot 4 februari vond in Buitenpost de 
hersenstichtingscollecte plaats. Er zijn collectan-
ten op pad gegaan om voor al die mensen met 
een hersenaandoening geld in te zamelen. Deze 
enthousiaste inzet heeft € 648,01 opgeleverd. 
Deze mooie opbrengst wordt besteed aan weten-

schappelijk onderzoek en aan voorlichting om zo 
een bijdrage te leveren aan een betere toekomst 
voor mensen met een hersenaandoening. 
Namens de Hersenstichting hartelijk bedankt voor 
uw bijdrage. 

Hebt u de collectant gemist? Uw gift is altijd wel-
kom op rekeningnummer: NL18INGB0000000860 
ten name van Hersen-stichting, Den Haag. 
Meer informatie kunt u vinden op 
www.hersenstichting.nl 
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Marije is nu 14 jaar en ze zit in de 
3e klas havo op het Lauwers Col-
lege. Het gaat heel goed op school 
en haar ambitie is om dierenarts te 
worden. Daarnaast heeft ze nog 
een droom en dat is als judoka te 
slagen en Nederlands kampioen te 
worden. Ook hoopt ze ooit deel te 
mogen nemen aan de Olympische 
Spelen. “Dijkmansport gaat in juni 
van dit jaar met een delegatie ju-
doka’s voor tien dagen naar Japan 
en ook ik ben uitgenodigd”, vertelt 
Marije. “Het lijkt mij fantastisch om 
in het land waar mijn lievelingssport 
is ontstaan rond te reizen.” Daarbij 
wordt er een bezoek gebracht aan 
de oudste kodokan (judoschool) 
van Japan en opgericht door Jigoro 
Kano, de ‘uitvinder’ van de judo-
sport. Wanneer je daar eenmaal lid 
van bent, blijf je dat de rest van je 
leven. Er zijn in Japan drie Jigoro 
Kano kodokan’s, in Tokio, in Kyoto 
en Osaka. Het ligt in de bedoeling 
dat alle drie de judoscholen wor-
den bezocht en dat daar getraind 

wordt met Japanners. Natuurlijk is 
er in Japan meer te zien en Marije 
verheugt zich heel erg op de reis 
om zo veel mogelijk ook de oos-
terse cultuur op te snuiven. Helaas 
spreken slechts weinig Japanners 
buitenlandse talen, zodat commu-
niceren moeilijk is. Positief is Ma-
rije over de Japanse beleefdheids-
vormen, waarvan westerlingen nog 
veel kunnen leren. 

Nu hangt er wel een prijskaartje 
aan zo’n reis, die de judoka’s zelf 
moeten betalen, 1500 euro maar 
liefst. Braaksma Bouwservice uit 
Drachten en Auto Veenstra en Texa-
co Veenstra uit Buitenpost waren 
bereid om Marije te sponsoren, 
waarbij zij van Braaksma ook nog 
twee witte judopakken ontving. 
“In Japan mag je alleen witte pak-
ken dragen,” vertelt Marije. “Blau-
we pakken, zoals je die ziet op 
tv tijdens de Olympische Spelen 
zijn ten strengste verboden. Ook 
trainen jongens en meisjes apart. 

Judo is in Japan bovenal een be-
leefdheidssport. Geschreeuw van-
af de tribunes, zoals hier wel eens 
gebeurt, wordt daar verafschuwd.”  
Marije heeft nu de blauwe band, al-
leen de bruine en zwarte band res-
teren nog. “Daarna kun je dan’s krij-
gen, tot en met de 10e dan. Twee 
Nederlanders Anton Geesink en 
Jaap Nauwelaerts de Agé ontvin-
gen de 10e dan. Dat is uitzonderlijk, 
want de 10e dan is slechts aan 19 
personen uitgereikt. De 11e dan is 
onbereikbaar, die blijft voor Jigoro 
Kano. “

Behalve geld ontvangen van spon-
sors probeert Marije zelf ook geld 
bij elkaar te verdienen. Zo bakte 
zij oliebollen en verkocht deze, er 
werden flessen ingezameld voor 
het statiegeld, zadels in een paar-
denmanege werden gepoetst en 
hier en daar nog wat andere klusjes 
tegen betaling. Via crowdfunding 
probeert ze nu het restant van het 
bedrag binnen te halen. Wanneer u 
na lezing van dit artikel er voor voelt 
deze scholier financieel  te steunen 
kunt u de website van dreamor-
donate.nl aanklikken.  Vervolgens 
‘zoek een droom’ en u vult Marije 
Westra in en daarna volgt de rest 
vanzelf.

Er is een speciale pagina ‘ Dijk-
mansport naar Japan’ op Facebook 
gezet en fotograaf Sven Sleur uit 
Groningen gaat mee om het alle-
maal te documenteren.  Wij van 
BinnensteBuitenpost wensen Ma-
rije veel succes tijdens de trip, de 
trainingen en wedstrijden en hopen 
dat zij na thuiskomst, haar bevin-
dingen aan ons meedeelt, zodat de 
Buitenposters mee kunnen genie-
ten van deze bijzondere reis naar 
het land van de rijzende zon.

Spor tkoppen
door Bote de Haan

Marije Westra gaat naar Japan

Toen Marije Westra zes jaar oud was ging ze samen met haar ou-
ders naar het zwembad in Kollum. In  een zaal  er naast werd ge-
judood.  Ook al was ze nog heel jong, ze wist meteen dat zij ook 
judoka wilde worden. Haar ouders meldden haar daarom aan bij de 
Kollumer club en daar zette zij haar eerste stappen op de judomat. 
Talent had ze zeker,  want een paar jaar later werd ze Fries kampi-
oen in haar gewichtsklasse. Omdat zij zich verder wilde ontwikke-
len in judo en daarvoor in Kollum te weinig mogelijkheden waren, 
ging zij naar Dijkmansport in Groningen. Eén nadeel, ook al woont 
zij in Buitenpost, zij mag niet langer deelnemen aan de Friese kam-
pioenschappen. Een paar jaar geleden kreeg Marije helaas de zeld-
zame ziekte van Madelung. Drie maal werd ze in Amsterdam aan 
haar polsen geopereerd en ze hoopt nu dat het over is, maar met 
dat soort aandoeningen weet je het natuurlijk nooit. Ondanks de 
ziekte van Madelung slaagde Marije er in om nu al vier jaren op 
rij, zich te plaatsen voor de Nederlandse kampioenschappen. Zij 
plaatst zich door bij de beste vier te horen van de vier noordelijke 
districten, Groningen, Friesland, Drenthe en een deel van Overijs-
sel. Marije werd nog geen Nederlands kampioen, maar hopelijk 
overgroeit ze haar fysieke problemen en wordt ze sterker in haar 
polsen.

Marije Westra (eigen foto)

Ook dit jaar is de Volleybal Vereniging Buitenpost weer van plan om een 
buurtvolleybal toernooi te organiseren. We willen dit doen op woensdag-
avond 7 juni en vrijdagavond 9 juni. 
Op onze website www.vcbuitenpost.nl kun je binnenkort alle gegevens 
vinden om je in te schrijven. Noteer in ieder geval deze data alvast in je 
agenda en geef de data ook door aan je buurtgenoten!

Buurtvolleybal 2017, op 7 en 9 juni

Tennisclub Buitenpost bestaat dit jaar 50 jaar en dit wordt gevierd op za-
terdag 10 juni 2017. Toen de vereniging in 1967 werd opgericht had men de 
beschikking over twee banen aan het Freulepad; naast die banen verrees 
een heel klein, maar ontzettend gezellig, thuishonk. In de loop der jaren 
werden er twee banen en een mooi clubhuis aan het park toegevoegd, 
zodat er nu vier banen zijn. Op het hoogtepunt van haar bestaan telde de 
tennisclub ruim 350 leden; dit aantal is de laatste jaren wel wat minder 
geworden, maar de vereniging heeft nog altijd de gezelligheid en enthou-
siasme van vroeger. De datum is vastgelegd op zaterdag 10 juni aanvang 
van de festiviteiten 13.00 uur. Men is druk bezig met de voorbereidingen 
van het  programma.  Er wordt onderzocht of een clinic met een bekende 
Nederlandse tennisser mogelijk is. Ook is er een Snelheidsmeting van de 
service, waaraan alle leden en oud-leden naar hartenlust kunnen deelne-
men. Tegen het einde van de middag (plm. 17.30 uur) is er een officieel 
gedeelte met genodigden. Uiteraard gaat dit gepaard met een praatje, een 
hapje en een drankje. 
Geruisloos zal de jubileumdag overgaan in een gezellige feestavond . Het 
bestuur zoekt contact met oud-leden; velen zijn uit Buitenpost vertrokken 
of zijn binnen Buitenpost verhuisd en het bestuur hoopt iedereen ook op 
deze manier te bereiken. Want met allen die de tennisclub een goed hart 
toe dragen wil men het jubileum vieren. Het is dus zaak dat op de jubile-
umdag zoveel mogelijk oud-leden aanwezig zijn. Bent u oud lid, donateur, 
sponsor meldt u zich dan even? Dat kan door een telefoontje te plegen 
naar de secretaris van de vereniging Marjolein Schraag 0511 541382 in 
Buitenpost en/of stuur een email naar mail@tv-buitenpost.nl . Bezoek de 
website van de vereniging www.tv-buitenpost.nl . Ook is de vereniging te 
vinden op Facebook onder “Tennisvereniging Buitenpost” en “Vrienden 
die de Tennisvereniging Buitenpost leuk vinden”. Op de website, Facebook 
en de locale kranten wordt alles regelmatig gepubliceerd, dus blijf up-to-
date met alle informatie over de Tennisvereniging.

50 jarige Tennisclub Buitenpost 
zoekt oud leden

Morgen beginnen met hardlopen? Stel het goede 
voornemen nog maar even uit! Op maandag 13 maart 
start Run Fun Buitenpost met een beginnerscursus. In 
10 weken word je via een uitgekiend schema klaarge-
stoomd voor Loop Leeuwarden op 21 mei, het leukste 
hardloopevenement van Fryslân. De eerste keer word 
je om 18.30 uur verwacht. Daarna train je wekelijks 
onder begeleiding van 19.30 tot 20.30 uur. De kosten 
bedragen 65 euro (inclusief inschrijfkosten voor Loop 
Leeuwarden). Opgeven kan via Bewegingscentrum 

Switte (info@switte.nl). De cursus gaat door bij mini-
maal tien aanmeldingen. 
Ben je al wat gevorderd met hardlopen? Run Fun Bui-
tenpost traint elke maandag- en donderdagavond tus-
sen 19.30 tot 20.30 vanuit Switte op industrieterrein 
Swadde. Loop vrijblijvend een keer mee!

Morgen beginnen met hardlopen

De hardloopgroep van Switte (eigen foto)
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Het bestuur van de uitvaartvereniging Buitenpost nodigt U uit voor het 
bijwonen van haar Algemene Ledenvergadering.

Op 22 maart 2017 ´s avonds om 19.30 uur in de Schakel te Buitenpost.

Agenda:
 1. Opening.
 2. Moment van stilte ter nagedachtenis van de overledenen in  
     2016.
 3. Ingekomen stukken en mededelingen.
 4. Notulen ALV 13 april 2016.
 5. Jaarverslag secretaris 2016.
 6. Jaarverslag penningmeester 2016.
 7. Vaststellen contributie en ledenkorting 2017.
 8. Bestuursverkiezing. Mevr. F. de Jong is aftredend en stelt zich  
     herkiesbaar.
 9. Rondvraag.
 10. Sluiting.

Vriendelijke groet, 
Het bestuur.

Uitvaartvereniging

Aan de rand van het dorp worden 14 unieke en 
royale appartementen gerealiseerd. Deze wor-
den gerealiseerd in het voormalige kantoorge-
bouw van de Rijkswaterstaat of voor andere 
mensen bekend als het voormalige aardappel-
keurstation  Deze locatie aan de Keurloane is 
uniek: een parkachtig terrein van bijna één hec-
tare groot en dichtbij alle faciliteiten die het dorp 
te bieden heeft.
Op zaterdag 4 maart van 10.00 uur tot 14.00 uur 
bent u in de gelegenheid om het gebouw in zijn 
originele staat voor de verbouwing te bekijken. 
In maart hoopt men van start te kunnen gaan 
met de verbouwing. Tevens kunt u dan meer te 
weten  komen over de mogelijkheid om een ap-
partement te kopen.  Bij deze bent u van harte 
uitgenodigd!
Op zaterdag 4 maart van 10.00 uur tot 14.00 uur 
zullen alle betrokken partijen aanwezig zijn, u 

moet hierbij denken aan de ontwikkelaars van 
Keurloane Vastgoed B.V., Betha architecten, 
bouwbedrijf Kootstra van der Veen, de installa-
teur DRS installatietechniek bv, Kapenga, Mo-
niek Bremer makelaardij en de financieel advi-
seur die bij het project betrokken is Van Wieren 
adviseurs BV uit Drogeham.
De appartementen zijn allemaal op de begane 
grond gelegen met de beschikking over een tuin. 
Elk appartement heeft 2 slaapkamers, en een 
van de appartementen is voorzien van 3 slaapka-
mers. 2 appartementen hebben de beschikking 
over een verdieping met de mogelijkheid voor 
meer slaapkamers. Een uniek project!
De verkoop is reeds gestart en een aantal appar-
tementen is in optie. Voor het actuele overzicht 
en meer informatie kunt u terecht bij de verko-
pend makelaar: Moniek Bremer makelaardij. Of 
kijk op www.keurloane.nl

Bedr i jv igheid
door Piet Pettinga

14 unieke en royale appartementen 

De volgende Binnenste Buiten Post wordt verspreid in
de week van 27 maart 2017.

De krant niet of te laat ontvangen? 
Meld het zo snel mogelijk met uw adres bij: 

Piet Pettinga, tel. 540014/06 12325671, e-mail: p.pettinga8@chello.nl

Repareren is soms makkelijker dan je denkt

De bij het Repaircafé ter reparatie aangeboden appara-
ten variëren vaak behoorlijk naar de aard van hun proble-
men. Sommige apparaten lijden aan ogenschijnlijk kleine 
ongemakken: een knop die niet goed meer wil draaien, 
een kleine hoorbare tik in een radio of een afgebroken 
onderdeeltje. Andere apparatuur lijdt klaarblijkelijk aan 
een ernstiger aandoening, bijvoorbeeld zichtbare vonken 
of hoorbaar knersende en knetterende geluiden laten er 
geen twijfel over bestaan. De schijnbaar zwaarste pati-
enten worden levenloos binnengebracht met de dikwijls 
enigzins vertwijfelde vraag of ze nog te reanimeren zijn. 
En het is elke keer weer spannend of er voor elke patiënt 
een oplossing gevonden kan worden.
Zo werd er in het Repaircafé van de eerste zaterdag van 
februari een elektrische koffiemolen aangeboden. Het ap-
paraat gaf geen enkel teken van leven meer, maar aan de 
buitenkant was geen aanknopingspunt te vinden waar-
om. In de daaropvolgende drie uur werd samen met de 
eigenaar het apparaat onderdeeltje voor onderdeeltje uit 
elkaar gehaald, bestudeerd en schoongemaakt. Toen er 
niets meer te demonteren viel moest de conclusie wor-
den getrokken dat er geen oorzaak voor het misfuncti-
oneren gevonden was. Niettemin werd de koffiemolen 

zorgvuldig weer in elkaar gezet en ter controle aangezet. 
Tot ieders verbazing knorde het huishoudelijk stukje tech-
niek onmiddellijk weer als vanouds. Hoewel de vraag 
open bleef wat er nu precies verholpen was, de tevre-
denheid over het slagen van de operatie was daarom niet 
minder groot. Repareren is klaarblijkelijk soms niet meer 
dan een goede schoonmaakbeurt.
Geef ook uw apparaten kans op herstel in de handen 
van onze vrijwilligers! Elke eerste zaterdagmiddag van de 
maand in It Koartling aan de Schoolstraat. U spaart uw 
portemonnee èn het milieu ermee. Alleen bij geslaagde 
reparaties wordt van u een vrijwillige bijdrage gevraagd. 
Daarmee steunt u dan het werk van het Repaircafé.

Reparatie van een koffiemolen. (eigen foto)

L e ve n s b o e k

E l k e  d a g  s c h e n k t  h e t  l e v e n 
j e  e e n  b l a n c o  b l a d z i j d e  i n 
h e t  b o e k  v a n  j e  l e v e n .  J e 
v e r l e d e n  i s  a l  o p g e s c h re v e n 
e n  d a a r  k u n  j e  n i e t s  m e e r 
a a n  v e ra n d e re n .  I n  a l  d i e 
b l a d z i j d e n  v i n d  j e  j o u w 
v e r h a a l .  S o m m i g e  b l a d e -
re n  h e b b e n  z a c h t e  k l e u re n , 
a n d e re  t o n e n  j e  d o n k e re 
s c h a d u w e n .  S o m s  z o u  j e 
w i l l e n  d a t  j e  d e  m o o i e  h e r-
i n n e r i n g e n  e n  d e  p e r i o d e s 
v a n  g e l u k  e r  g e w o o n  u i t  k o n 
s c h e u re n  e n  h e r s c h r i j v e n  o p 
h e t  b l a d  v a n  v a n d a a g .  M a a r 
e n k e l  v a n d a a g  k r i j g  j e  w e e r 
d e  k a n s  o m  e e n  n i e u w  b l a d 
t e  b e s c h r i j v e n .  J e  b e s l i s t 
w e l k e  k l e u re n  e ro p  z u l l e n 
k o m e n .  E n  z e l f s  b i j  t e g e n -
s l a g  k u n  j e  d e  z a c h t e  k l e u -
re n  v a n  b e d a c h t z a a m h e i d 
g e b r u i k e n  o m  o o k  d i t  b l a d 
w e e r  t o t  e e n  m o o i  g e h e e l 
t e  m a k e n .  V a n d a a g .  H o e 
g a  j i j  j e  d a g  s c h r i j v e n?  H e t 
z a l  a f h a n g e n  v a n  j e  w i l  e n 
j e  o p t i m i s m e  o m  h e t  b l a d 
v a n  v a n d a a g  o m  t e  v o r m e n 
t o t  e e n  b l a d  d a t  j e  z u l t 
k o e s t e re n  a l s  e e n  t e re  h e r-
i n n e r i n g  i n  d e  t i j d  d i e  e r n a 
z a l  v o l g e n .  W a n t  a l s  j e  z o u 
w e t e n  d a t  d e z e  d a g  j e  l a a t-

s t e  z o u  z i j n ,  h o e  z o u  j e  h e m 
d a n  l e v e n?  J e  z o u ,  z o n d e r 
t w i j f e l ,  i n  h e t  re i n e  w i l l e n 
k o m e n  m e t  i e d e re e n  ro n d -
o m  j o u .  J e  z o u  g e n i e t e n  v a n 
d e  g o u d e n  z o n n e s t ra l e n ,  d e 
z a c h t e  w i n d ,  d e  l i e f d e  e n  d e 
z o rg  v a n  a l l e  m e n s e n  v o o r 
w i e  j e  z o  s p e c i a a l  b e n t .  J e 
z o u  d a n k b a a r  z i j n  v o o r  a l l e 
z e g e n i n g e n .  G e n i e t  v a n  d e z e 
d a g .  M a a k  e e n s  e e n  i n v e n t a -
r i s  v a n  a l l e  g o e d e  d i n g e n  i n 
j e  l e v e n .  E e n  g e e f  o p n i e u w 
h e t  b e s t e  v a n  j e z e l f ,  z e l f s  a l s 
j e  d e n k t  d a t  d i t  w e i n i g  z a l 
v o o r s t e l l e n .  Kw e t s  a n d e re n 
n i e t .  W e e s  g e l u k k i g  d a t  j e 
l e e f t  e n  d a n k b a a r  o m d a t  j e 
k u n t  g l i m l a c h e n  e n  a n d e re n 
k u n t  h e l p e n .  H e t  i s  n o o i t  t e 
l a a t  o m  v a n  k o e r s  t e  v e ra n -
d e re n ,  e e n  n i e u w e  s t a r t  t e 
m a k e n  e n  n i e u w e  b l a d z i j d e n 
i n  j e  l e v e n s b o e k  t e  s c h r i j -
v e n .  D a n k  v o o r  d e  g a v e  v a n 
v a n d a a g  e n  d e  k a n s  o m  d e z e 
d a g  t o t  e e n  m o o i  b l a d  i n  j e 
l e v e n s b o e k  t e  m a k e n .  Ve r-
g e e t  n i e t  d a t  i n  d e  w i r w a r 
v a n  t e g e n s l a g e n ,  p ro b l e m e n 
e n  m o e i l i j k h e d e n  h e t  a a n 
j o u  i s  o m  d e z e  d a g  t e  l e v e n 
a l s o f  d i t  j e  e e r s t e  d a g  z o u 
z i j n ,  o f  d a t  h e t  j e  l a a t s t e 
z o u  w o rd e n .  V a n d a a g  i s  d u s 
h e t  e n i g e  b l a d  d a t  j e  i n  j e 
b o e k  k u n t  s c h r i j v e n .  M a g 
i k  j e  v a n d a a g  e e n  b l a d z i j d e 
t o e w e n s e n  v o l  l i e f d e  e n  g e -
l u k  e n  d a t  j e  n o g  v e l e  p a g i -
n a ’ s  a a n  j e  l e v e n s b o e k  z u l t 
m o g e n  t o e v o e g e n .  D i t  e n i g s-
z i n s  f i l o s o f i s c h  s t u k j e  p ro z a 
i s  a f k o m s t i g  u i t  C a l i f o r n i ë . 
A u t e u r  o n b e k e n d . 

Brimzen 
praat

Valentijnsdag bij Grieme & Piele & Diele in de Doopsgezinde kerk.
(foto: Hielke Boorsma)

De foto
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Mannenkoor Westerlauwers viert het 40 jarig bestaan

Dit jaar bestaat het Chr. Mannenkoor Westerlauwers uit Buiten-
post en wijde omgeving 40 jaar. In 1977 werd in Buitenpost het 
initiatief genomen om een mannenkoor op te richten. Binnen 
korte tijd bestond het koor uit 40 leden en bij een van de eerste 
optredens kreeg het koor een positieve recensie in de plaatselij-
ke krant. Al snel werd het koor veel gevraagd bij ondersteuning 
van kerk- en zangdiensten. Het koor heeft in de wijde regio een 
bekende naam opgebouwd. Opmerkelijk is dat het koor in te-
genstelling tot andere koren nog steeds in ledental groeit. Mo-
menteel telt het koor ruim 100 leden uit de wijde omgeving van 
Buitenpost.

Liefhebbers van koorzang krijgen dit jaar vol op de gelegenheid 
dit jubileum mee te vieren met het koor. Naast vele optredens 
zijn de hoogtepunten dit jaar o.a. een jubileumconcert Op 1 april. 
In november hoopt het koor een dubbel CD uit te brengen met 
prachtige kerst- en geestelijke liederen. Het jubileumjaar wordt 
op 10  december afgesloten met het traditionele- maar wel extra 
feestelijk adventsconcert.
Het jubileumconcert wordt gehouden op zaterdag 1 april (geen 
april grap) om 20.00 uur in De Flambou te Surhuisterveen. Me-
dewerking wordt verleend door organist Jan Kroeske die tevens 
40 jaar de vaste organist van het koor was. Verder werken mee 

Rineke en Christine de Wit, bekend als de zusjes van Vocal 
Group Filiae. Rineke en Christine zullen zowel afzonderlijk als 
samen met het koor optreden. Het geheel staat o.l.v. dirigent 
Jan Hibma en presentatrice Grietina Nowee gaat het geheel aan 
elkaar praten.

Kaarten zijn verkrijgbaar bij:
Liquorice Dropshop, Kerkstraat 72, Buitenpost of via www.man-
nenkoorwesterlauwers.nl

De kommende wykeinen bringt it Kritetoaniel fan Bûten-
post in wol hiel bysûndere foarstelling oer it fuotljocht. 
Bysûnder omdat der in stik spile wurdt út it wrâldre-
pertoire, “Al myn soannen” fan Arthur Miller, bysûnder 
omdat de rezjy fersoarge wurdt troch in eigen Kriteman, 
Henk Roskammer en bysûnder omdat de oersetting fan 
it stik ek makke is troch in eigen Kriteman, Dictus Be-
nedictus. En dat allegearre mei in ploech betûfte spilers 
út eigen hûs oanfolle mei ien gastspylster. Henk Roskam-
mer, Dictus Benedictus, Amarens de Vries, Jildou Hots-
ma, Anneke Paauw en Roza Stiksma fertelle oer harren 
oandiel yn “Al myn soannen” en De Krite.

De regisseur – Henk Roskammer
Sûnt 2006 bin ik dwaande mei toanielrezjy, Ik bin begûn op 
De Harkema mei it jongereintoaniel te regissearen. Omdat 
ik regissearre  fanút myn passy foar toaniel mar sûnder in 
teoretyske eftergrûn bin ik trije jier lyn úteinset mei de rezjy-
oplieding by Keunstwurk. No, alwer trije jier letter, mei ik as 
Bûtenposter myn einrezjy, in soarte fan eksamen, by ‘myn 
eigen’ Fryske Krite dwaan. Soks is bysûnder want ea bin ik 
hjir ek begûn mei toaniel; de jongerein fan Roel Klompmaker.
De kar fan it stik gie as fansels. Ik seach in trailer fan ‘Al myn 
soannen’. Dy trailer rekke my, en by it lêzen fan it skript waard 
dat gefoel allinne noch mar sterker. En at myn gefoel dat oan-
jout, dan moat ik der foar gean. Ik sjoch dat de spilers dat ge-

foel no op it toaniel op deselde wize oppakke en it geweldich 
oersette yn harren spul .... en dat jout my pikefel!

De oersetter – Dictus Benedictus
In stik oersette, ik hie’t noch nea earder om hannen hân ... in 
skript fan 86 siden A4. Mei in soad moed en faasje bin ik op 
de earste dei fan de simmerfakânsje 2016 úteinset. Wurd foar 
wurd, sin foar sin. Mei trije dingen yn de efterholle besykjend 
de put ta in goed ein te bringen: Dit stik is net sa mar in stik, 
it is wrâldrepertoire, wat wol de skriuwer ús fertelle litte. As 
spiler wit je ek dat de wurden/sinnen noflik “bekje” moatte 
en as lêste punt; geef Frysk is gewoan geef Frysk. In oantal 
kearen mei Kritemaat en regisseur Henk Roskammer in slach 
troch de tekst makke. Op 4 en 11 maart kin elk it sjen en be-
harkje. As spiler sprek ik no myn eigen wurden. Soks is apart 
mar wol bysûnder. ”Al myn soannen” is alwer in monumint 
yn 95 jier Fryske Krite. Ik soe it net graach misse wolle. Jo 
dochs ek net ......

Ann yn it stik – Amarens de Vries
At je toanielspylje, moat je minsken reitsje. Hokker stik it dan 
ek is. Om dat te berikken moat de rol dysels ek reitsje en dat 
bart yn “Al myn soannen” mei eltsenien. Ann makket yn dit 
stik in ûntwikkeling troch mei fuortstoppe fertriet, nije hope, 
de swierrichheden fan oaren en har eigen geheim. Der is in 
soart bart mei eltsenien yn dy ferskriklike oarloch en nei jier-
ren komt it ferline, it no en de takomst bymekoar en dat is net 
altyd like makkelik. Ferskate persoanlikheden mei ferskillen-
de oertsjûgingen en winsken wurde twongen mei elkoar te 
praten en in wei te sykjen en te finen nei de wierheid. Soks is 
lykwols makkeliker sein as dien.

De gastspylster – Jildou Hotsma
Dêr steane je dan as gastspylster ... Twa kear yn’e wike fanút 
Grou nei Bûtenpost ... in hiele tippel. Mar wat fyn ik it gewel-
dich, wat in prachtige ploech! Dêr kinne jo yn Bûtenpost mar 
grutsk op wêze. 
It stik is oangripend, emoasjes wikselje mekoar ôf en dat 
freget in protte fan de spilers en de regisseur. Mar wat bin 
ik grutsk op wat wy meimekoar op’e planken sette! It is in 
foarrjocht om foar Krite Bûtenpost te spyljen ... Dank! En no 

op nei de premjêre! (... en jimme wite my te finen foar in 
folgjende kear ... )

It sit yn de famylje – Anneke Paauw
Myn âlders spilen yn harren jonge jierren al by De Krite en wy, 
de trije dochters, ha ek mei in protte nocht in oantal jierren op 
de planken stien, de ien wol wat langer as de oar.
Yn it húshâlding Paauw is elts behept (west) mei it firus. Ik 
ha yn de santiger jierren ik skoft meispile en bin no alwer rom 
sân jier foarsitter. Lieuwe, myn man, hat mear as tweintich 
jier belutsen west by it betinken en bouwen fan dékors en ek 
as bestjoerslid altiten drok dwaande west. Ek de bern, Dietha 
en Reinold, makken har debút by de jongereinploech fan Roel 
Klompmaker en dat smakke  sa goed dat se letter ek by it 
folwoeksenetoaniel bedarre binne. 
En no dogge de beppesizzers ek al mei. Lieuwe in pear jier 
lyn yn “Twa” en yn “Al myn soannen” stiet Eldert op de plan-
ken en sit Jonas oan de knoppen. Fansels binne jo as mem 
en beppe sa grutsk as in “Pa(a)uw”.

It bestjoerslid – Roza Stiksma
As bestjoerslid fan de Fryske Krite krij ik de kans om fan bin-
nenút te sjen hoe’t in toanielstik ta stân komt. Ik gie al hiel 
lang nei de Kritejûnen mar hie gjin inkel idee hoe’t it Kritebe-
stjoer syn wurk die
en wat der allegearre wol net komt te sjen om in toanielstik 
foarm te jaan. No wit ik better. It útsykjen en lêzen fan stik-
ken, de syktocht nei in regisseur, it freegjen fan spilers en it 
meitsjen fan it dekor. It is in feest om hjir in ûnderdiel fan te 
wêzen. Foaral de wille en it mei-inoar spyljen soarget der foar 
dat de Krite al omtrint 100 jier bestiet. Foar Bûtenpost en har 
ynwenners is en moat soks in ding wêze om o sa  grutsk op 
te wêzen. Ik noegje dan bynammen eltsenien fan herte út 
dy’t  noch nea op in Kritejûn west hat út om del te kommen 
op 4 of 11 maart en it gefoel te ûndergean fan in  fantastyske 
stik toaniel en mienskipssin. Wat de Krite sjen lit is mear as 
sljochtweihinne ...

Kritetoaniel: “Al myn soannen”, mear as sljochtweihinne!

Op 31 maart wordt om 20.00 uur de rode loper uitge-
rold voor de première van de musical Ester in Buitenpost. 
Daarna wordt de voorstelling nog op 1, 2, 7, 8 en 9 april 
uitgevoerd. Ruim 100 Buitenposters spelen een rol in en 
rondom deze groots en professioneel opgezette musical 
die wordt geregisseerd door Atsje Lettinga en Sander 
Stienstra (muziek) van de Muzykpleats Buitenpost. In de 
speciaal voor deze gelegenheid tot theater omgetoverde 
kerkzaal aan de Voorstraat 15 kunnen mensen genieten 
van toneelspel, zang en muziek. Een musical die ontroert 
en verrast, maar zeker ook een musical met humor. 

Wie ben jij en waar sta jij voor?
De musical is een moderne bewerking van het Bijbelboek 
Ester dat gaat over de ontheemding van het joodse volk. De 
musical transformeert dat verhaal naar de wereld waarin wij 
leven en naar onze eigen positie daarin. Ook vandaag gebeurt 
het dat mensen geen plek krijgen omdat ze vreemdeling zijn, 
anders geaard of omdat ze anders denken. Het thema van de 
musical houdt ons een spiegel voor en vraagt:  “Wie ben jij 
en waar sta jij voor”? Het was vanaf het begin nadrukkelijk de 
bedoeling dat het een samenbindend project voor de dorps-
gemeenschap zou zijn. Jong en oud, kerkelijk of niet, werd 
uitgenodigd om mee te doen. Deze oproep resulteerde in 
een groep van ruim 100 enthousiaste Buitenposters die vanaf 
medio vorig jaar op allerlei gebied actief en enthousiast bij 
het project betrokken zijn. Denk daarbij aan zang, toneelspel, 
muziek, decorbouw, kleding, financiële acties en catering. 
 
Sponsors en vrijwilligers
Deze musical kan worden gerealiseerd dankzij de steun en 
bijdragen van vele ondernemers in (en zelfs ook buiten) Bui-
tenpost, de opbrengst van diverse acties en de inzet van vele 
vrijwilligers. Bovendien werd financiële steun verleend door 
onder andere de Vereniging Plaatselijk Belang Buitenpost, de 
gemeente Achtkarspelen en het Iepen Mienskipsfûns van de 
provincie Fryslân.  

Voorstellingen en kaartverkoop
De voorstellingen zijn in de theaterzaal in de Kruiskerk, Voor-

straat 15 in Buitenpost op:
• Vrijdag 31 maart (première), aanvang 20.00 uur
• Zaterdag 1 april, aanvang 20.00 uur
• Zondag 2 april, aanvang 15.00 uur 
• Vrijdag 7 april, aanvang 20.00 uur
• Zaterdag 8 april, aanvang 20.00 uur
• Zondag 9 april, aanvang 15.00 uur 

De kaartverkoop start op 1 maart bij Dropshop Liquorice, 
Kerkstraat 72 in Buitenpost. De kaarten kosten 
€ 8,50; kinderen t/m 12 jaar betalen € 5,- (incl. consumptie). 
Op=Op! Meer informatie is te vinden op www.musicalbui-
tenpost.nl. 

Oproep: hulp gevraagd!
Staat aan de Voorstraat nr. 15 een theaterzaal?  Ja, dan wel!  
Want de kerkzaal krijgt een metamorfose. Daarvoor heeft de 
Bouwploeg helpers nodig. De opbouw vindt overdag en ’s 
avonds plaats in de periode 20 t/m 25 maart a.s.   
De bouwploeg bestaat uit de nodige vaklui, die ook de re-
gie hebben over de werkzaamheden. Het gaat dus om hel-
pers, vooral voor de eerste 3 dagen  van de opbouw én bij 
de afbouw. Ook is de Bouwploeg nog op zoek naar 2 ervaren 
vloerbedekkingleggers. De afbouw vindt plaats op 10 april 
(met zo nodig een uitloop naar 11 april). Helpers kunnen zich 
opgeven bij h.bolt@chello.nl of dwalinga@chello.nl

Buitenpost toont creatief talent bij uitvoering musical Ester 

De Hamanieten. (eigen foto)



West 33, Buitenpost, tel. 0511-543870, www.eikenvaten.nl

Hoveniersbedrijf
P. Douma
voor vakkundig snoeiwerk en tuinonderhoud
Tevens verkoop van tuinmeststoffen en eikenhouten vaten
West 92, Buitenpost, tel. 0511 543870 of 06-23115155, www.eikenvaten.nl

Hoe werkt de puzzel?
Op elke rij moeten de cijfers 1 tot en met 9 komen te staan. Zowel 
horizontaal als verticaal. En in elk van de 9 vakjes moeten de cijfers 1 tot en 
met 9 komen te staan. De oplossing is de vierde horizontale regel, waar de 
pijl bij staat.

Oplossen en inleveren.
Los de puzzel op, schrijf de aangegeven regel over en maak kans op een 

prijs ter waarde van € 10,-. Deze prijs wordt ter beschikking gesteld door De 
Binnenste Buiten Post. Oplossingen – bij voorkeur op een kaartje – inleveren 

in de kopijbus bij The Readshop (Nijenstein 7) vóór vrijdag 18 maart 2017.

Oplossing prijspuzzel.
Aangezien er nog niet eerder een sudoku is geweest, hebben we geen 

prijswinnaar

Sudoku ** 

 
 

Pri jspuzzel  
door Gryteke van IJsseldijk



Er voltrekken zich grote maatschappelijke veranderingen. Die vragen om een 
andere visie, aanpak en invulling, maar zorgen er ook voor dat wij ons als 
sociaal-culturele instelling vrijwel dagelijks voor nieuwe vragen en uitdagingen 
zien gesteld. Die gaan we niet uit de weg, integendeel.
Anno 2017 is It Koartling een vitale, gemotiveerde en ambitieuze organisatie 
die ertoe doet. Een organisatie die wordt gedragen door een groot aantal 
vrijwilligers. Een organisatie die actueel en vernieuwend is, die een heldere 
boodschap uitdraagt, en die bijdraagt aan een betere samenleving, waarin 
mensen naar elkaar omzien.
 
Hoewel het werkgebied zich statutair beperkt tot Buitenpost en omgeving 
vervult It Koartling in meerdere opzichten een pioniersfunctie in het sociaal 
domein, waardoor de organisatie van invloed is op een veel gróter gebied. 
 
In het licht van het voorgaande zijn het afgelopen jaar de statuten van onze 
organisatie, die dateren uit 1987, kritisch tegen het licht gehouden. Klopt al-
les nog? Verwoordt dit document waarvoor wij staan en waarvoor wij gaan? 
Komt onze maatschappelijke verantwoordelijkheid voldoende tot z’n recht?. 
Belangrijke vragen.
 
Dit alles heeft erin geresulteerd dat het bestuur op 23 januari jongstleden 
heeft besloten tot ingrijpende wijziging van de statuten. Ook is een (nieuw) 
huishoudelijk reglement vastgesteld, waarbij zoveel mogelijk rekening is ge-
houden met de Gouvernance Code Cultuur, editie 2016, en onze positie als 
Algemeen Nut Beogende Instelling. Binnenkort wordt contact opgenomen 
met een notaris om de statuten op de voorgeschreven wijze rechtsgeldig te 
maken.
 
Illustratief voor de wijzigingen is de omschrijving van het doel van de stichting:
 
De stichting heeft tot doel activiteiten te ontwikkelen, ondersteunen, facilite-
ren en/of uit te voeren op het gebied van sociaal cultureel werk, onder andere 
het volgende omvattende:
a. sociaal-culturele, educatieve, vormende en/of recreatieve activiteiten, die 
algemeen toegankelijk zijn en die bevorderlijk kunnen zijn voor de maatschap-
pelijke participatie en/of ontplooiing van individuen en/of groepen;
 
b. activerende, ondersteunende en/of belangenbehartigende activiteiten, die 
gericht zijn op bevordering van de leefbaarheid en het welzijn van (groepen 
van) burgers in hun woon- en leefomgeving en/of op de participatie aan en 
emancipatie in de samenleving van (groepen van) burgers;
 
c. het stimuleren, ondersteunen en/of bemiddelen ten behoeve van vrijwilli-
gerswerk.

Deze formulering sluit naadloos aan op de omschrijving van ‘Sociaal Cultureel 
Werk’, zoals die is gegeven door de Minister van Sociale Zaken en Werkge-
legenheid, en gepubliceerd in de Staatscourant nr. 38694 van 9 december 
2015.
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Tijd voor Talent: kunst en cultuur 
voor u
Kunst en cultuur verbindt, stimu-
leert, raakt en is gezond. Dit zijn de 
kernwaarden van het samenwer-
kingsproject Tijd voor Talent, dat op 
dinsdag 22 november 2016 in Bui-
tenpost officieel van start ging.

Het doel van Tijd voor Talent is om 
in Fryslân de actieve cultuurdeel-
name door 65-plussers te stimule-
ren. Wie weet ontdekken zij op die 
manier een nieuw talent of pakken 
zij de draad weer op waar ze hem 
jaren geleden hebben laten liggen. 
Het project richt zich specifiek op 
vitale en kwetsbare 65-plussers die 
zelfstandig thuis wonen. Het wordt 
uitgevoerd in twee pilotgemeenten: 
Smallingerland en Achtkarspelen.

 Tijd voor Talent komt naar de mensen toe, om te luisteren naar de behoef-
tes, en om daarna speciale projecten te ontwikkelen die daarbij aansluiten. 
De tocht start op woensdag 1 maart in Buitenpost. Van 10.00 tot 12.00 uur 
bent u van harte welkom in De Schakel. Inwoners van omliggende dorpen zijn 
eveneens van harte uitgenodigd. Het ligt in de bedoeling dat - na Buitenpost 
- eveneens de dorpen Twijzelerheide, Harkema en Surhuisterveen worden 
aangedaan.
 
Tijd voor talent is een initiatief van Keunstwurk en wordt in Achtkarspelen 
uitgevoerd in nauwe samenwerking met o.a. Cultuurcentrum de Wâldsang, 
sociaal-cultureel centrum ‘it Koartling’ en lokale kunstenaars.

Ogen niet sluiten voor armoede in Nederland
Armoede is geen kinderspel

Als je momenteel It Koartling bezoekt, is de kans groot 
dat je een vergelijking met een bijenkorf maakt. Vaak 
zijn alle ruimtes in gebruik en vele tientallen mensen 
(van jong tot oud) zwermen door het gebouw. De be-
zettingsgraad van het gebouw is dan ook bijzonder 
hoog.

Ondertussen is het gebouw aan een flinke opknap-
beurt toe. Voor dat laatste kunnen heel veel handjes 
worden gebruikt - dus óók die van jou! Tijdens NLdoet 
wordt de aftrap voor de renovatie gegeven. Dit bete-

kent dat vanaf dan vrijwilligers welkom zijn om te hel-
pen bij de grote opknapbeurt van It Koartling. Omdat 
er heel veel moet gebeuren is er volop ruimte voor 
iedereen die een steentje wil en kan bijdragen, ook ná 
11 maart.
Als je maar een beetje handig bent, en – bij wijze van 
spreken - weet welk einde van de kwast je moet vast-
houden, ben je nét zo welkom als wanneer je gespe-
cialiseerd bent in bijvoorbeeld timmerwerk, installatie-
werk, enzovoort.
 
NLdoet - de grootste vrijwilligersactie van Nederland - 
is een mooie gelegenheid om te laten zien dat jij je wilt 
inzetten voor een leefbare samenleving, alléén, met 
buren, met vrienden of vriendinnen of met collega’s.
 
Wanneer? Zaterdag 11 maart 2017.
Hoe laat? Van 8.30 tot 16.00 uur.
Waar? Sociaal-cultureel centrum It Koartling.

NLdoet: Klussen in en om It Koartling

Maar liefst 10% van de Nederlandse huishoudens leeft 
onder de armoedegrens. Hoewel het aantal armoedege-
vallen zich lijkt te stabiliseren, leven meer en meer men-
sen steeds lánger in armoede. Dit maakt dat de gevolgen 
ervan omvangrijk, ingrijpend en hardnekkig zijn.
 

Dagelijks zijn er duizenden mensen in Nederland die niet 
kunnen voorzien in de eerste levensbehoeften. De ar-
moede uit zich onder meer in (zeer) beperkte financiële 
middelen, sociale uitsluiting, gezondheidsproblematiek 
en beperkte toegang tot onderwijs. Het betekent óók, 
dat in Nederland op dit moment één op de acht kinderen 
in armoede opgroeit.
Het merendeel van die kinderen wordt dagelijks met het 
geldgebrek geconfronteerd. Zij maken zich zorgen over 
de armoedesituatie thuis, één op de drie zelfs elke dag. 
Zij krijgen bijvoorbeeld niet iedere dag een warme maal-
tijd of geen nieuwe kleren of schoenen als dat nodig is. 
Meer dan de helft van de kinderen gaat naar de voed-
sel- en/of kledingbank of heeft te maken gehad met het 

afsluiten van elektriciteit en/of water.
Kinderen vinden het belangrijk om ‘erbij te horen’. Arm 
zijn betekent echter dat er geen geld is om deel te ne-
men aan de gewone activiteiten met andere kinderen. 
Op vakantie gaan, een lidmaatschap van een sportclub, 
het vieren van een verjaardag, het meedoen aan schoo-
lexcursies, meegaan naar de film of winkelen - dit alles is 
niet vanzelfsprekend. Mede daardoor leidt armoede tot 
uitsluiting - sociaal isolement.
Om voorgaande redenen organiseert ‘it Koartling’ dit jaar 
opnieuw in Buitenpost de collecte voor het Nationaal 
Fonds Kinderhulp. Dit fonds zet zich in voor kinderen die 
door armoede of een moeilijke situatie thuis aan de zijlijn 
van onze maatschappij staan. De collecte vindt plaats in 
de week van 10 tot en met 15 april. In de week van 6 tot 
en met 10 juni organiseren wij de lokale collecte voor het 
Oranje Fonds. Wij zoeken voor beide inzamelingsacties 
nog collectanten. Meld je daarom vandaag nog aan!

Het Kabinet is eveneens van mening dat alle kinderen in 
Nederland moeten kunnen meedoen, óók kinderen die 
opgroeien in een gezin met een laag inkomen. Sport, 
schoolreis, muziek - het hoort bij de basis van ieder kind. 
Ook als er thuis weinig te besteden is moeten kinderen 
samen met leeftijdsgenootjes kunnen sporten, kunnen 
leren zwemmen en muziek kunnen leren maken.
Daarom stelt het Kabinet met ingang van 1 januari 2017 
structureel € 85 miljoen per jaar extra beschikbaar aan 
de gemeenten. Het geld wordt over de gemeenten ver-
deeld op basis van het aantal kinderen dat opgroeit in een 
gezin met een laag inkomen. Er zijn door staatssecreta-
ris Jetta Klijnsma bestuurlijke afspraken gemaakt met de 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), waarin 
gemeenten toezeggen met alles wat ze in zich hebben 
aan de slag te gaan voor deze kinderen.

It Koartling vernieuwt zijn 
statuten

Opnieuw staat er een cursus Muziek op Schoot voor 
baby’s en peuters op het programma van het cursus-
werk van Stichting Sociaal Cultureel Werk It Koartling 
in Buitenpost. Er zijn in het verleden al een aantal van 
deze cursussen geweest en de deelnemers waren erg 
enthousiast. Vaak waren de ouders er versteld van dat 
zulke jonge kinderen door middel van muziek zoveel 
kunnen leren. En dat is geen wonder, want muziek en 
jonge kinderen horen bij elkaar.

Al heel vroeg hebben jonge kinderen interesse in klan-
ken en geluiden. Een peuter die muziek hoort begint 
vaak spontaan te klappen en te dansen. En hoeveel 
baby’s zijn er niet in slaap gezongen? Aan de hand van 
nieuwe en traditionele kinderliedjes komen onder lei-
ding van cursusleidster Lutske Pilat allerlei muzikale 
activiteiten aan bod. Er wordt met muziekinstrument-
jes gespeeld en ook luisteren naar en bewegen op 
muziek komt aan de orde. Voor de ouder/begeleider 
die meekomt is er geen muzikale kennis nodig. Het 
samen met het kind mee doen is het belangrijkst. Na 
afloop wordt het liedje meegegeven naar huis, zodat er 
thuis nog kan worden nagenoten.

De cursus is bedoeld voor baby’s vanaf 8 maanden tot 
en met peuters tot 4 jaar. De cursus start begin maart 
(datum wordt nog bepaald) op de maandagochtend 
van 9.30 – 10.15 uur in It Koartling aan de Schoolstraat 
in Buitenpost.

Meer informatie en opgave bij cursuscoördinator 
Johan Kootstra: telefoon: 0511 541322, 
e-mail: joh.kootstra@gmail.com

Cursus Muziek op Schoot voor Baby’s en Peuters





D e  B i n n e n s t e  B u i t e n  P o s t       pag ina 19

Tuin(be) leven

februari 2017
Toekomstplannen

Het is kaal tussen het IJstijdenmuseum en It Koar tling in. We wachten 
op de aannemers die gaan bouwen. Binnenkor t star t de langver wachte 
nieuwbouw. Een nieuwe entree met bezoekerscentr um, vergaderr uim-
te en een nieuw restaurant naast de ingang van het gebouw. We heb-
ben er zin in. 
Alhoewel er nog heel veel geregeld moet worden, ook voor de verdere 
verzelfstandiging van De Kr uidhof, gaan we dit seizoen gewoon door. 
De tuinen, het IJstijdenmuseum, de Verkooptuin, de cadeauwinkel en 
het Tuincafé zijn het hele seizoen weer te bezoeken. We hebben een tij-
delijke ingang achter It Koar tling langs kunnen maken en we hebben 
weer een mooi programma. 
Dit jaar organiseren we nog meer rondom bijen en kr uiden dan voor-
heen. De Imker ijdag wordt uitgebreid, er zijn lezingen een uitgebreide 
kr uidencursus en work shops met kr uiden waar voor mensen van hein-
de en verre hier naar toe willen komen. En een nieuw evenement op 13 
mei: proeven aan de natuur. Waarbij de beleving van de natuur met al 
je zintuigen centraal staat. In 2018 , het Culturele Hoofdstadjaar gaan 
we ons richten op de bijen. Daar voor maken we nu al ontzet tend leuke 
plannen. Natuurlijk willen we ook graag dat nog meer mensen weten 
dat hier de grootste botanische collectie geneeskrachtige kr uiden van 
West Europa te vinden is . Er zijn zelfs plannen voor een Kr uidentuin 
van de Toekomst. We ver wachten in 2018 minstens 50.000 bezoekers uit 
heel Europa en daar kunnen ondernemers in het dor p en in de regio 
van mee prof iteren. 
Op 1 april star ten we het seizoen weer. Het zal wat anders zijn dan an-
ders, maar zeker niet minder leuk . Kom ger ust eens kijken wat er hier 
allemaal gaande is . Want De Kr uidhof is van ons allemaal.

Jan Willem Zwar t

Door Dave

Foto boven: de kale vlakte, foto onder: afgebroken tot het IJstijdenmuseum. 
(foto’s: Hielke boorsma)

Uit  de oude doos

Deze foto is een uitvergroting van een ansichtkaart uit omstreeks 1910. Het toont de Voorstraat ter hoogte van de 
Kerkstraat. Het is de moeite waard om deze prent beter te bekijken want bij nadere beschouwing blijkt dat het 
straatbeeld gevuld is met zaken die er nu niet meer terug te vinden. Op de weg hebben (van links af) een paard 
en wagen, een handkar en een hondenkar de hele breedte van de straat voor zich. Autoverkeer was nog een 
zeldzaam fenomeen. Rechts tegen de huizenrij staat voor de smederij van Melle Smedes een sjees geparkeerd, 
waarschijnlijk in afwachting van reparatie. Aan weerszijden van de straat staan twee hoge houten telegraafpalen. 
Deze verbonden sinds twee decennia het ‘post-, telegraaf- en telephoonkantoor’ van Buitenpost, dat zich in de 
Gerbo-zalen bevond, met de rest van de wereld. Links terzijde van de straat staat een gaslantaarn ter hoogte van 
het toenmalige café Bolling. Een lantaarnopsteker ging elke avond bij de verschillende lantaarns langs om deze 
aan te steken en later te doven. Het type fi etsrek dat voor het café staat is ondertussen ook uit de tijd geraakt. En 
het alleen en op zijn gemak overstekende hondje werd nog niet gehinderd door een aanlijnplicht. (Deze foto komt 
uit de collectie van de familie Valkema.)

Op zaterdag 11 maart 2017 zetten medewerkers en 
vrijwilligers de laatste puntjes op de i voor het nieuwe 
tuinseizoen. Het Oranjefonds organiseert ieder jaar dit 
evenement waarop mensen de kans krijgen om voor 
één dag mee te draaien als vrijwilliger op een leuke 
locatie. 
Vanaf maart 2017 gaat er fl ink wat veranderen bij De 
Kruidhof. Er komt een nieuw entreegebouw en een 
nieuw restaurant. Voordat dit gerealiseerd kan worden 

zal er veel opgeruimd en gesloopt moeten worden. 
Daarnaast moeten zoals ieder jaar de paden piek-
fi jn in orde zijn, hier en daar moet nog een kwastje 
verf over hout of hekwerk, vogelhuisjes worden 
opgehangen, de tafels voor de plantenverkoop 
moeten er netjes uitzien, enzovoorts. Al die klus-
jes samen zorgen voor een gastvrije ontvangst van 
de bezoekers wanneer het seizoen op 1 april 2017 
weer begint. 

Aanmelden
Bent u geïnteresseerd in vrijwilligerswerk bij De 
Kruidhof of lijkt het u leuk om eens een dagje mee 
te draaien dan is zaterdag 11 maart een mooie 
gelegenheid om kennis te maken met het werk, 
de medewerkers en met medevrijwilligers. Want 

groen moet je DOEN!
De vrijwilligerswerkdag begint om 9.00 uur met kof-
fi e en thee. Tot 12.00 uur wordt er gewerkt. Na een 
voedzame maaltijdsoep wordt er in de middag weer 
gewerkt tot ongeveer 15.30 uur. U kunt ook een halve 
dag meedraaien. 
U kunt zich aanmelden via www.nldoet.nl, of mailen 
naar info@dekruidhof.nl Meer informatie over de bota-
nische tuin vindt u op www.dekruidhof.nl.

Vrijwilligers gezocht voor NL DOET bij De Kruidhof

Vogelkastje plaatsen bij NL - DOET 2013 (eigen foto)
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Keuze u i t  meer  dan 45 opste l l ingen!

Direct de
BESTE PRIJS

incl. apparatuur
€ 4.999,-

Pinet
lak kristalwit keuken: 305 x 275 cm

Deze complete trendy leefkeuken beschikt over veel werk- en opbergruimte. Van een apothekerskast tot carrouselkast. Compleet met: koelkast, 
combimagnetron, gaskookplaat, vaatwasser, afzuigkap, spoelbak en werkblad.

Nardini
truffelbruin/magnolia keuken: 218 x 310 cm

Chávez
lak wit keuken: 198 x 285 cm

Compleet met: 
< koelkast
< oven
< gaskookplaat

Compleet met: 
< koelkast
< oven 
< Gaskookplaat

< afzuigkap
< vaatwasser
< spoelbak
< werkblad

< vaatwasser
< afzuigkap
< spoelbak
< werkblad

Direct de
BESTE PRIJS

incl. apparatuur
€ 3.999,-

Direct de
BESTE PRIJS

incl. apparatuur
€ 4.999,-

< Altijd direct de beste prijs

< Prijstransparantie

< 10 jaar garantie &
 CBW erkend

< Duitse topkwaliteit

< Snelle levertijd

< Gratis 3D keukenontwerp

< Maatwerk

< Deskundig advies

< Vakkundige montage

< A-merk apparatuur

De 10
+ punten van
superkeukens


