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Tijdens het Culturele Hoofdstad-jaar 2018 draait het op De Kruidhof allemaal om bijen. Dit kleine insect is in veel opzichten van vitaal belang voor de mens. Het krijgt daarom tijdens het culturele evenement, onder de naam “Silence of the Bees’, grote aandacht op de kruidentuin. De start van het bijenproject werd op 11 mei door de belangrijkste voorbereiders van het project met gepaste vreugde gevierd. Deze
groep staat op bovenstaande foto, met ondermeer vierde van links bijen-expert professor Dave Goulson en tweede van rechts directeur JanWillem Zwart van De Kruidhof. Meer over het project Silence of the Bees en LF2018 is te vinden op pagina 19.

Va n d e re d a c t i e
Wisselingen

In de redactievergadering van 6
juni namen wij afscheid van onze
eminente secretaris Nynke Kuipers.
Hierover werd al het een en ander
geschreven in het mei-nummer.
Haar opvolgster Astrid Hille nam
de pen over en is reeds van start
gegaan. Dat is van belang voor
een goede voortgang van De Binnenste Buiten Post. Wij hebben ook
afscheid genomen van Alice Schaafsma. Zij behartigde op enthousiaste wijze de rubriek ‘Vrijwilligers’. Er
zijn nogal wat Buitenposters die
min of meer in stilte vrijwilligerswerk verrichten en op die manier
terecht eens in het zonnetje werden
gezet. Omdat Alice Schaafsma met
het oog op meerdere bezigheden
niet te veel hooi op de vork wilde nemen, ligt deze rubriek nu even stil.
Wij hopen dat dit van korte duur
zal zijn en dat iemand anders de invulling van dit onderdeel voor zijn
of haar rekening wil nemen. Aarzel
niet en neem contact op met één
van de redactieleden of klim in uw
computer en meld u aan via:
bibupost@gmail.com Een berichtje
in onze postbus bij The Readshop
kan natuurlijk ook. Er behoeft niet
beslist iedere maand een interview
afgenomen te worden. Wij zijn
benieuwd. De vakantieperiode zit
er aan te komen. Omdat juli daar
deel van uitmaakt, verschijnt deze
krant daarom in die maand niet.
Met inachtneming van uw omstandigheden wensen wij u een zo goed
mogelijke vakantie toe. Als redactie
geven wij de pen en de computer
ook even rust. Wij hopen ons in augustus weer bij u te melden.

lancering tijdens de feestweek

Informatie-app krijgt naam ‘útPost’

Verzamelpunt van informatie
Wijlijn is al ruim een jaar bezig met
het initiatief om een ‘communityapp’ voor Buitenpost van de grond
te krijgen. Het is een gratis applicatie
voor smartphones en tablets waarin
alles te vinden moet zijn over plaatselijke gebeurtenissen en activiteiten. De app doet dat door websites,
Facebookpagina’s en zogenaamde
‘feeds’ te scannen en relevante informatie als een nieuwslijst aan de
gebruiker te presenteren. Dit maakt

Vrijwilligers nodig voor feestweek!
Nog een aantal weken dan is het weer zover, de feestweek van Buitenpost 2017. Wij als feestweekcommissie zijn erg druk bezig met het samenstellen van het programma. Echter de feestcommissie kan het niet alleen,
hier hebben wij hulp voor nodig! Wij zoeken enthousiaste vrijwilligers die
zich in willen zetten voor en tijdens de feestweek, om er een nog groter
succes van te kunnen maken.
Zonder vrijwilligers gaan wij het absoluut niet redden!
Na de feestweek gaan we haastig op zoek naar nieuwe leden voor de
Feestweekcommisie! Wilt u zich inzetten voor de feestweek, reageer dan
zo snel mogelijk via email-adres: fcbuitenpost@gmail.com
Nogmaals zonder de hulp van vrijwilligers, redden wij het niet.

De informatie-app van stichting
Wijlijn heeft de naam ‘útPost’
gekregen. Tegelijkertijd is er een
fraai logo ontworpen door Wijlijn-bestuurslid Jan van der Wal.
útPost zal bij de opening van de
feestweek op donderdagavond
27 juli officieel gelanceerd worden. Vanaf nu is er ook de gelegenheid voor geïnteresseerden
om onderdeel te gaan worden
van dit nieuwe informatiekanaal.
De naam útPost is ontleend aan de
originele en eerste schrijfwijze van
Buitenpost. Aan de voorbereidingen voor de lancering wordt op dit
moment nog steeds gewerkt. Vast
staat wel dat de app op een verrassende wijze geïntroduceerd zal
worden. De feestweek is, als hèt
moment van het jaar waarop Buitenpost zichzelf ontmoet en er van alles
te doen is, het meest logische startmoment. Ook zal dan het volledige
programma van de feestweek via
útPost makkelijk op de smartphone
te vinden zijn. Overigens kan útPost
nu al in de app-stores gevonden en
gedownload worden. Vervolgens
wordt toegang verkregen door een
verzoek aan info@wijlijn.nl

Bewoners van Buitenpost!

De feestweekcommissie
het overbodig om nog langer zelf
alle informatie op het internet op te
zoeken. Het wordt via útPost als het
ware op een presenteerblaadje aangeboden. De functionaliteit van de
app wordt nog verder uitgebreid met
de mogelijkheid om zelf informatie
rechtstreeks aan te bieden of contact
te zoeken met andere gebruikers.
Startmoment
De lanceringsdatum is het moment
waarop de app ‘geplant’ wordt. Daarna zal het de nodige inspanning vragen om het verder te laten groeien,
zich te ontwikkelen en tot bloei te komen. Het succes van útPost zal daarom mede afhankelijk zijn van de actieve inbreng van deelnemers en het
interactieve gebruik door de dorpsgenoten. Verenigingen, organisaties
en instellingen die ook opgenomen
willen worden in de app kunnen zich
vanaf nu melden. Deelname is net
als het gebruik kosteloos! Aanmelding kan ook via:
info@wijlijn.nl Wijlijn is ook op zoek
naar mensen die het leuk vinden om
te helpen bij het beheer en de verdere ontwikkeling van útPost. Informatie daarover kan ook via het emailadres van Wijlijn worden verkregen.

Informatie gezocht over de
Tweede Wereldoorlog in Buitenpost
In 2020 zal het 75 jaar geleden
zijn dat de Tweede Wereldoorlog
eindigde. Het wordt ongetwijfeld
een moment worden waarop uitgebreid stil wordt gestaan bij deze
bijzondere en ingrijpende periode
uit de wereldgeschiedenis èn die
van ons dorp. Plaatselijk Belang
Buitenpost grijpt deze gelegenheid
aan om een boekje uit te brengen
over de vaak ongewone en soms
ook beangstigende ervaringen en
indrukken die inwoners van Buitenpost in die vijf jaar hebben gehad. In deze uitgave zal de nadruk
minder liggen op de achtergronden
en het verloop van de oorlog. Die
zijn al in talloze boeken en films
beschreven. Het zal vooral gaan
over het persoonlijke dagelijkse leven van alle gewone en misschien
minder gewone Buitenposters. Wij
hebben al veel informatie voor het
boek in de vorm van de artikelenreeks die Jasper Keizer de afgelopen jaren in ons blad schreef.
Maar er is vast nog veel meer daarover op papier te zetten! Wij doen

daarom een beroep op alle huidige en voormalige bewoners van
ons dorp om ons van informatie te
voorzien. Het mag in de vorm van
foto’s of zelf geschreven verhalen,
maar desnoods kan het schrijfwerk ook voor u gedaan worden.
Het kan gaan over hele bijzondere
ondervindingen, maar ook over de
kleine dingen van alledag die door
de oorlog beïnvloed werden. Het is
ook een kans om datgene wat er
nu nog in het geheugen van ooggetuigen en in de vorm van foto’s
aanwezig is, vast te leggen en voor
de toekomst te bewaren. Ook de
kinderen en kleinkinderen van de
ooggetuigen kunnen een bijdrage
leveren. Dit kan bij bijvoorbeeld
door geërfde foto’s of gehoorde
verhalen aan te leveren.
U kunt contact zoeken en materiaal sturen naar: johkootstra@gmail.
com Het kan ook door deze te
deponeren in de brievenbus van
Herbrandastraat 11D, 9285NJ Buitenpost of die van dit blad bij The
Readshop.
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Expositie Doopsgezinde kerk
in de feestweek

‘Communicatie rondom kwetsbare ouderen veel beter geregeld’

Tijdens de Buitenposter feestweek zal
in de Doopsgezinde Kerk aan de Julianalaan 12A een bijzondere tentoonstelling te zien zijn van een selectie
reproducties van de Psalmenschilderijen van Christa Rosier. Christa Rosier
was al jong geïnteresseerd in tekenen
en schilderen, maar koos voor een opleiding aan de School van de Journalistiek. Ze werd productieassistente en in
1984 omroepster bij de Evangelische
Omroep. Incidenteel presenteerde ze
programma’s als Van hart tot hart en
Kook-TV. In 1987 kreeg Christa Rosier
een zoon Ephraïm; in 1990 dochter Rachel. In 1996 nam ze afscheid van de
televisie. Ze volgde schilderlessen aan de Gooise Academie in Laren. Aanvankelijk schilderde ze veelal portretten. Na het overlijden van haar 14-jarige zoon in 2001, legde ze zich toe op het uitbeelden van de Psalmen.
In 2009 werden 24 van haar schilderijen in boekvorm uitgebracht, aangevuld met korte overdenkingen van onder anderen Arie van der Veer, Henk
Binnendijk en Rikkert Zuiderveld. In 2005 kreeg Rosier borstkanker, ze
schreef daarover columns voor het christelijk tijdschrift Eva. Deze werden
gebundeld uitgegeven onder de titel Ik wil vliegen. Christa Rosier overleed
in 2011 op 50-jarige leeftijd. De toegang tot de tentoonstelling is vrij.
De tentoonstelling is geopend op:
Zaterdag 29 juli		
13.00-17.00 uur (Tsjerkepaed)
Zondag 30 juli		
10.00-12.00 uur (opening met kerkdienst)
Maandag 31 juli		
13.30-16.30 uur
Dinsdag 1 augustus
13.30-16.30 uur
Woensdag 2 augustus
09.30-17.00 uur

De feestelijke en officiële start van
OZO-verbindzorg in de gemeente
Achtkarspelen was donderdag 1
juni in het gemeentehuis van Achtkarspelen in Buitenpost. Een online
communicatieplatform waar patiënten en hun mantelzorgers, huisarts, apotheek, thuiszorg en andere betrokken zorgverleners zonder
drempels met elkaar kunnen communiceren en de zorg rondom de
patiënt beter kunnen regelen. Dat
is OZO-verbindzorg; een prachtig
voorbeeld van innovatie in de zorg,
waarvan de dorpen Buitenpost en
Harkema in de gemeente Achtkarspelen de primeur in Friesland
hebben.

Taalcoaches Vluchtelingenwerk gezocht
Sinds 1,5 jaar geeft Vluchtelingenwerk Nederlandse les aan vluchtelingen
in It Koartling. Naast deze groepslessen is individuele aandacht erg belangrijk. Om de taalvaardigheid te vergroten en de integratie te stimuleren, probeert Vluchtelingenwerk elke vluchteling aan een persoonlijke taalcoach
te koppelen. Als taalcoach spreek je een keer per week een aantal uur af
met een vluchteling, en oefen je de taal door gesprekjes te voeren, een
wandeling te maken, spelletjes te doen of samen de buurt te verkennen.
Annemarie is taalcoach van Mulue: “Ik ga eenmaal per week één of twee
uurtjes naar Mulue in Oudwoude. We praten over allerlei onderwerpen.
We gaan naar de bieb in Oudwoude en lezen dan thuis het boek. Laatst
hebben we een mooie fietstocht gemaakt in de omgeving. Mulue vindt de
natuur prachtig. Hij houdt van dieren en kan er al veel over vertellen. De
afgelopen weken zat er iedere keer een roodborstje in zijn tuin, dat is toch
mooi.” Wij zijn op zoek naar nieuwe taalcoaches in Buitenpost en vooral
ook de omgeving. Ben je geïnteresseerd? Neem dan vrijblijvend contact
op met Foke Dijkstra, 06 23861790 of fdijkstra@vluchtelingenwerk.nl

Stilte en ontmoeten: doe je mee?
Verlang je er soms ook naar? Je even terugtrekken uit de drukke wereld
en niets hoeven? Wat wij merken is dat het vaak bij dit verlangen blijft en
het ons niet altijd lukt om hier vorm aan te geven. Daarom trekken wij
ons samen één keer in de maand terug. In een groepje en toch ook op
onszelf. In een warm houten kerkje, waarin we de traditie van bezinning
en bezieling ervaren. Wil je meedoen? Je bent van harte welkom op
donderdagavond 6 juli. We komen dan vanaf 19.45 uur samen in dit kerkje
aan de Julianalaan 12A. Om 20.00 uur volgen we het ritme van stilte in de
vorm van een korte stilte meditatie. Na de meditatie, om ongeveer 20.45
uur, kun je de anderen ontmoeten. Voor thee wordt gezorgd. Ga je liever je
eigen weg, dan verlaat je het kerkje in stilte. Wees welkom!
Trudy Nicolai en Karin van IJsseldijk

Start digitaal platform OZO-verbindzorg

OZO-verbindzorg in de gemeente
Achtkarspelen is een initiatief van
thuiszorg De Friese Wouden, huisartsenpraktijk Groenkamp en apotheek It Krúswald. Op het platform
kunnen de deelnemers nieuws
delen rond de zorg en begeleiding
van patiënten/cliënten die thuis
wonen. Er kan informatie over de
situatie van de cliënt gedeeld worden, maar familieleden kunnen
bijvoorbeeld ook vragen stellen en
zorgmedewerkers kunnen opmerkingen plaatsen. Doel is de communicatie en coördinatie rondom
de cliënt dicht bij elkaar te brengen.
Het OZO-platform is ontwikkeld
vanuit een huisartsenpraktijk in

Crossroads
Sinds het bestaan van de Christengemeente worden er jeugddiensten georganiseerd. Sinds dit
jaar heeft dit een nieuwe naam
gekregen ‘Crossroads’. Tijdens
Crossroads wordt op een eigentijdse manier verteld over wie Jezus is en wat Hij vandaag de dag
nog doet in het leven van jongeren.
Tijdens Crossroads beleef je super toffe muziek dat wordt ondersteund met veel licht, stevig geluid
en gave multimedia. Ook komt er
elke keer een te gekke spreker. De
volgende Crossroads is op zondag
2 juli om 19.00 uur in de Christengemeente in Buitenpost met als
spreker Karim Landoulsi.

Luttenberg. Er werken al ruim 150
huisartsen en 42 thuiszorgorganisaties mee.
Een doel dat volgens Berendina
van Solkema van apotheek It Krúswâld al behoorlijk goed lukt. “Met
dit platform is het voor iedereen
helder wie bij de zorg voor een
persoon betrokken is. Je hoeft
dus niet meer te zoeken en kunt
laagdrempelig je vraag stellen of
je opmerking plaatsen. Als er iets
verandert in de medicijnen die iemand krijgt, zetten wij hierover
een bericht op het platform en is
het meteen voor iedereen duidelijk. Mantelzorgers zijn zo ook veel
sneller ingelicht.” Voor Berendina
van Solkema is het belangrijk dat
met OZO-verbindzorg de zorg rond
de patiënt beter georganiseerd is.
“Om mensen langer thuis te laten
wonen is het een randvoorwaarde
dat de zorg goed geregeld is. Gezamenlijk kunnen we ook veel beter
signaleren als de situatie van een
cliënt verslechtert.”
Korte lijnen
Aafke Kamminga, regiomanager
Achtkarspelen van thuiszorgorganisatie De Friese Wouden vindt
de verbinding met de andere zorgverleners een groot voordeel van
OZO-verbindzorg. “De lijnen zijn
kort en je kunt heel snel alle be-

trokkenen informeren. Als wij bij
iemand bloedsuiker prikken, zetten
we ter plekke de waarden in het
platform. Ook vragen of opmerkingen handelen we ter plekke bij
de cliënt af. We hoeven niet later
op de dag bijvoorbeeld de huisarts
nog te bellen, die kan op het moment dat het uitkomt reageren.”
“Het platform is een mooi communicatiemiddel waarbij je meerdere
partijen op een eenvoudige manier
van informatie kunt voorzien”, zegt
Ans Bakker, praktijkondersteuner
bij huisartsenpraktijk Groenkamp.
“We hebben een goed overzicht
en iedereen deelt direct zijn of haar
bevindingen en dat komt de patiënt
ten goede. Ook voor mantelzorgers
is het een goede aanvulling, ze lezen mee en kunnen hun vragen
stellen. Wij vinden het absoluut
een goede toevoeging op de zorg
en hopen dat OZO-verbindzorg ook
in andere dorpen zijn intrede doet“.
De gemeente Achtkarspelen is
enthousiast over OZO-verbindzorg
en heeft dan ook een financiële
bijdrage toegezegd. “Mantelzorgers doen fantastisch werk. Elke
euro die wij uitgeven om dit werk
iets gemakkelijker en efficiënter te
maken is uitstekend besteed”, zegt
wethouder Sjon Stellinga.

Ronald Soeliman in gemeentehuis
Recensies spreken van zijn landschappen als ‘dragers van het licht’. De
nieuwe expositie in het gemeentehuis van Achtkarspelen raakt de bezoeker op verschillende niveaus. Beeldend kunstenaar Ronald Soeliman
(1965) heeft al heel wat landschappen voorbij zien komen. Hij werd geboren in Suriname en groeide op in Meppel. Hij ging op zoek naar zijn
Javaanse roots en woont al vele jaren in Drenthe. Studeerde af aan kunstacademie Minerva en schildert in binnen- en buitenland, op locatie, en
plein air. Met intense kleuren en stevige toetsen van zijn paletmes legt
hij ‘de beleving’ vast op het doek. Hij registreert feilloos sferen en emoties; geuren van omgeving, warmte of kou zijn haast fysiek aanwezig in
zijn schilderijen. Zijn impressionistische manier van werken maken dat de
landschappen licht uit lijken te stralen. Het kijker wordt aangenaam verrast
door de mengeling van klassiek romantisch en modern figuratief. Tijdens
de expositieperiode zal Soeliman nieuw werk maken van het landschap
van de Noardlike Fryske Wâlden. De expositie in het gemeentehuis wordt
op woensdag 5 juli geopend om 16.00 uur. Belangstellenden zijn van harte
welkom. De tentoonstelling loopt tot vrijdag 29 september en is tijdens
reguliere openingstijden van het gemeentehuis te bezoeken.

In memoriam: Jurjen Landheer
Jurjen Landheer was op en top Buitenposter. In 1951 werd hij in Buitenpost
geboren en bijna 66 jaren later is hij daar
overleden. Iedereen kende Jurjen, mede
vanwege het feit dat hij als vrijwilliger
betrokken was bij veel evenementen. In
2008 werd hij voor De Binnenste Buiten
geïnterviewd. In dat jaar was hij 30 jaar
verkeersregelaar voor het Concours Hippique met als vaste standplaats De Hoefslag - Kuipersweg. De ringrijderij kon 25
jaar rekenen op zijn hand- en spandiensten. Hetzelfde gold voor de wielerronde
in de feestweek en wielerkoersen in de
omgeving. In dat interview kwam ook
naar voren dat Landheer al 35 jaar fungeerde als voetbalscheidsrechter.
Zijn fluit heeft het geweten!
De Scheltingastraat had in hem een goede voorzitter van de buurtvereniging. In 2013 nam hij na 30 jaar afscheid van het ringrijden met een
ereronde over het parcours en na 35 jaar was dat tevens het geval bij
het Concours Hippique. Naast zijn werk bij Friesland Foods Leeuwarden,
zorgde hij in zijn vrije tijd op uitmuntende wijze voor zijn vrouw met een
fysieke beperking en was hij trots op zijn drie kinderen die met studie en
werk bijzonder goed presteerden.

Krite winterskoft 2017-2018: It brûst wer oan alle kanten
Op de sneonen 18 en 25 novimber 2017 fine de earste
foarstellingen plak fan it kommend winterskoft. Ûnder
lieding fan Henk Roskammer spylje Andries Hovinga,
Klaas Jansma, Dictus Benedictus, Wiesje Kloosterman, Ria Krist en Anneke Nieuwenhuis de foarstelling
“Wat in gekke man... en syn frou dan?”. Dit is in blijspul
fan de ferneamde Ingelske toanielsskriuwer Alan Ayckbourn yn in Fryske oersetting fan Baukje Stavinga. Op
de sneonen 3 en 10 maart 2018 is der in foarstelling yn
in rezjy fan Lodewyk Riedhorst. Der wurdt hurd wurke
om hjir ek it stik en de besetting op koarte termyn rûn
te krijen. Nocht oan toaniel? Mail dan:
fryskekritebutenpost@hotmail.nl

Foto boppe: de jongerein (foto: Lourens de Zee)

De jongerein is der nei fjouwer workshops hielendal
klear foar. Hja meitsje harren eigen foarstelling oer
‘dreame/dromen’. Dit ûnder lieding fan regisseur Andre
Beeksma. Utfieringen binne yn jannewaris 2018.
Jong en ek nocht oan toaniel? Mail dan:
fryskekritebutenpost@hotmail.nl

Al gelezen?

™

> Ook op 17 mei, de verjaardag van koningin Maxima, wapperde de Nederlandse
driekleur weer vanaf de oude Mariakerk. Het
CDA in Achtkarspelen heeft op die dag vrijwilliger Andries Gatsonides voor zijn inzet in
het zonnetje gezet. Al bijna 20 jaar zorgt hij
voor het vlaggen vanuit de Mariakerk. Om
bovenin de toren te komen beklimt hij 135
treden via meerdere steile houten trappen.
> De gemeente Achtkarspelen is begonnen
met de aanleg van groengordels aan de
zuidzijde van ons dorp. Het wordt een afwisselende strook met veel water, bomen,
besdragende struiken, kruidachtige gewassen en gazon. De bedrijven blijven zichtbaar
vanaf de rondweg en de rotonde.
> Voetbal- en korfbalverenigingen in Achtkarspelen mogen kiezen of ze zelf hun velden willen maaien of dat de gemeente dat
blijft doen. Ze krijgen daar dan een bijdrage
voor. Door de nieuwe regelingen kunnen
ze zelf de kwaliteit van de grasmat beïnvloeden. V.V. Buitenpost en korfbalclub Flamingo’s gaan in elke geval het onderhoud
aan de sportvelden zelf uit voeren.
> Vanaf de oprichting tot heden is de 85
jarige plaatsgenoot Ritske Hofstede lid van
de kleindierenvereniging De Aeikoer Buitenpost e.o. Voor zijn zeventigjarig lidmaatschap
werd hij vrijdag 9 juni gehuldigd. Hij ontving
tijdens de jaarvergadering bij rozenkwekerij
Hartholt in Drogeham een sierlijke verenigingsoorkonde en een bos kleurrijke bloemen. Hofstede stond bijna 71 jaar geleden
aan de wieg van de vereniging en is met
tussenpozen ook altijd inzetbaar geweest als
bestuurslid. In een spraakmakende speech
omschreef de voorzitter de jubilaris als een
volksman, een veldman en een man van de
wereld.
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Programma Feestweek 2017
Het programma voor de feestweek van 27
juli tot en met 2 augustus ziet er, onder
voorbehoud, als volgt uit. Overigens moeten voor de uitvoering van een aantal van
de onderdelen nog vrijwilligers gevonden
worden. Help mee, om ook van deze feestweek ook weer een succes te maken! Meld
u aan op het emailadres:
fcbuitenpost@gmail.com
Donderdag 27 juli
14.30 uur
Start kermis
18.00 uur
Sponsorborrel en barbecue voor genodigden Nijensteinplein
18.00 uur
Ballonnenshow! Thema: Fryslân. Kom verkleed en
win een prijs!
18.00 uur
Ballonnenfeest, stormbaan, muziek en activiteiten voor
de kinderen
19.30 uur
Opening Feestweek 2017 door de voorzitter en lancering
Buitenposter App ‘útPost’
20.00 uur
Start Nijenstein muziekplein - De Hûnekop, Jelle B en
De Doelleazen
Vrijdag 28 juli
17.00 uur
Motortoerrit Kobutex navigatie (start:16.30-18.30 uur)
18.30 uur
Fierljeppen op sportpark De Swadde
19.30 uur
Autoland van den Brug Dartstoernooi in The Point
(inschrijving tussen 18.30 uur en 19.30 uur)
19.30 uur
Activiteit voor Tjaskerhiem bewoners in de feesttent
aan de Parklaan
21.00 uur
Nijenstein Muziekplein met de band Straight on Stage
(Kerkstraat/Nijensteinplein)
Zaterdag 29 juli
8.30 uur
Bûtenposter brochje in de feesttent aan de Parklaan
14.30-17.00 uur Kunst, Cake en Koffie: kunsthuis Art-it-is, Kuipersweg 2a
11.00 uur
Allert Pol Bootcamp! vertrek vanaf Beatrixstraat 1a
13.00 uur
Oldtimers tourrit start vanaf De Swadde
13.00 uur
Tennistoernooi voor leden en oud-leden op het terrein
van de Tennisvereniging aan het Freulepaad 1
15.00-19.00 uur Nijenstein muziekplein
18.00 uur
Fammen Jûn bij Op‘e Stâl
21.00 uur
Band: X-Static in de feesttent aan De Parklaan
Zondag 30 juli
10.30-13.00 uur Kunst, Cake en Koffie: kunsthuis Art-it-is, Kuipersweg 2a
12.00 uur
Kaatsen The Point ledenpartij
19.30 uur
PM Kerkdienst met als spreker: René Ruitenberg in de
feesttent aan de Parklaan
Maandag 31 juli
10.30-18.30 uur Kunst, Cake en Koffie: kunsthuis Art-it-is, Kuipersweg 2a
13.30 uur
ATB-zwemfeest kinderen groep 1 t/m 3 (oude
schooljaar), locatie De Kûpe (zwemdiploma verplicht)
14:45 uur
ATB-zwemfeest kinderen groep 4 t/m 8 (oude
schooljaar), locatie de Kûpe (zwemdiploma verplicht)
18.30-21.00 uur Expositie in de Doopsgezinde kerk
18.30 uur
Oriënteringsritten, start vanuit The Point
inschrijven vanaf 18.00 uur
20.00 uur
Bingo in de feesttent
Dinsdag 1 augustus
13.00-17.00 uur Kunst, Cake en Koffie: kunsthuis Art-it-is, Kuipersweg 2a
8.30 - 10.00 uur TAAK van Zuiden Jeugdviswedstrijd, 7 tot en met 15 jaar
vanuit de feesttent aan de Parklaan
10.00-14.00 uur Kinderdag bij/in de feesttent aan de Parklaan
18.30 uur
Switterun - Kidsrun
19.00 uur
Switterun - start en finish bij Nijenstein
18.30-21.00 uur Expositie in de Doopsgezinde kerk
21.00 uur
Johannes Rypma ft. The Bounty Hunters in de
feesttent aan de Parklaan
Woensdag 2 augustus
9.00-17.00 uur Kunst, Cake en Koffie: kunsthuis Art-it-is, Kuipersweg 2a
7.00 uur
Grote Paardenmarkt over de gehele Parklaan
8.00 uur
Grote jaarmarkt in het centrum van het dorp
8.30 uur
Concours Hippique op het Mejontsmaveld
10.00-17.00 uur Natuurmarkt in en rondom De Kruidhof
18.30-21.00 uur Expositie in de Doopsgezinde kerk
14.00 uur
Matinee met Jannes, Lytse Hille en DJ Martin Faber in
de feesttent aan de Parklaan
18.00 uur
Ballonvaren op het Mejontsmaveld
21.00 uur
Q-Music Drive in show + het foute uurtje in
de feesttent aan de Parklaan
22.30 uur
Texaco Veenstra Vuurwerkshow op de ijsbaan!

Druk:
Hoekstra Krantendruk, Emmeloord
Zet- of drukfouten voorbehouden
Exemplaren zijn ook af te halen in
The Readshop, It Koartling en
de bibliotheek.
Kopij graag getypt of via e-mail aanleveren, maximaal ongeveer 150 woorden. De redactie kan geen garantie
geven dat kopij wordt geplaatst. Zij
behoudt zich het recht voor ingezonden stukken redactioneel te wijzigen
of niet te plaatsen. Anonieme stukken
worden niet geplaatst.
Kopij voor het volgende nummer
inleveren voor 22 augustus 2017.
De volgende editie verschijnt
in week 35 van 2017.

De Feestweek-commissie kreeg op 9 juni namens supermarkt Coop en
Texaco / Auto Veenstra de nieuwe feestweekstickers aangeboden. Coop is
nu hoofdsponsor van de feestweek!(foto: Hielke Boorsma)
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PBB Van de bestuurstafel...
Juni 2017

In de tussenvergadering van 25 mei, naar aanleiding van het overlijden van
Leonie Kramer, hebben we gelukkig Johan Kootstra bereid gevonden om
voorlopig het secretariaat over te nemen. Het archief en de bestanden van
PBB zijn nu bij Johan en we hebben een nieuw emailadres:
pbbuitenpost@gmail.com
In juni hebben we een lange vergadering gehad. Eerst kwam er een grote
afvaardiging van de musical Ester op bezoek. Zij waren gevraagd naar de
mogelijkheid om de musical in 2018, in het kader van Culturele Hoofdstad,
opnieuw uit te voeren. Deze vraag is logisch, want het is een groot succes geweest en velen hebben de musical niet kunnen zien, omdat alle uitvoeringen
uitverkocht bleken. We hebben afgesproken dat we na zouden gaan of de
gemeente dit wil/kan financieren.
Daarna is de biljartclub op bezoek. Weer zijn ze op zoek naar een nieuwe
ruimte. De club telt zo’n 70 tot 80 leden en is iedere dag van de week actief,
zodat het een belangrijke voorziening voor het dorp is. We hebben afgesproken dat we hen zullen steunen bij hun zoektocht naar nieuwe ruimte en bij
overleg met de gemeente.
De reguliere vergadering kent de gebruikelijke punten van voortgang bij de
dierenweide, De Kûpe, Energie Coöperatie, gemeentelijke zaken en schoonmaakacties.
Na overleg met de buurt waar de dierenweide gepland was, bleken een paar
bewoners er fel op tegen. Ook al zijn er buurtbewoners die wel enthousiast
waren over de komst van de dierenweide, toch gaat de commissie op zoek
naar een andere locatie. Jammer van alle inspanningen die tot nu toe door
deze vrijwilligers is gedaan. En knap dat ze na al die jaren niet opgeven,
maar doorgaan.
U heeft in de regionale kranten kunnen lezen dat er meerdere plannen voor
een nieuwe zwembad zijn ingediend. Deze voldoen niet aan de eisen van de
gemeente. Voor de zomer, en dat is nu al zeer dichtbij , zal er een voorstel in
de raad komen over een vervolg. Het bestuur van PBB hoopt dat er nu eindelijk een besluit komt over nieuwbouw. Er moet snel duidelijkheid komen voor
personeel en bezoekers.
De energiecoöperatie Buitenpost kijkt met tevredenheid terug op de startavond in mei. Er zijn nu 45 leden en ook het eerste project van de coöperatie
‘Buurkracht’ is van start gegaan.
Het dorpsbezoek van B&W was in verband met het overlijden van Leonie
uitgesteld. De nieuwe datum is vastgesteld op 5 september. Het onderwerp
zal zijn het gemeentelijke beleid van gelijke monniken-gelijke kappen. Het
bestuur is van mening dat de verschillen tussen de dorpen zo groot zijn, dat
dit beleid slecht uitpakt voor een groot dorp als Buitenpost.
Wat betreft zwerfvuil en het legen van de prullenbakken in het centrum:
ook dat is voor de zomer geregeld.
Er is een verzoek binnengekomen van de Wijlijn voor hun app voor Buitenpost. In het vorige nummer van deze krant heeft u hierover kunnen lezen. In
principe staan we hier positief tegenover en willen we dit experiment, dat
de bewoners van Buitenpost de gewenste informatie over hun dorp biedt,
een kans geven.
Onze laatste vergadering voor de zomer is 5 juli. Als u vragen of opmerkingen heeft voor het bestuur, dan kunt u de bestuursleden aanspreken of een
mail sturen naar pbbuitenpost@gmail.com
Namens het bestuur, Marianne Rigter

Alice Schaafsma nam afscheid
van de redactie
Omdat Alice Schaafsma met
het oog op meerdere bezigheden niet te veel hooi op de
vork wilde nemen, heeft zij
besloten met haar rubriek
´Vrijwilligers´ voor De Binnenste Buiten te stoppen. Wij zijn
haar erkentelijk voor haar
inzet. Op de foto overhandigt
Piet Pettinga als dankkado
een VVV-bon aan Alice.

Maskelyn winterseizoen 2017-2018
Een bijzonder grote tip van de sluier!
Zondagmiddag 22 oktober 2017: The Point - J&M Teaterwurk, Bokwerd
Culturele hoofdplaats 2018 met Jan Arendz en Marijke Geertsma.
Zaterdagavond 11 november 2017 - Schotse avond in The Point.
Zondagmiddag 26 november 2017 - Chansonnier Edouard in Interieurcafé
Pilat & Pilat Twijzel
Zondagmiddag 17 december 2017 - Kerstconcert Westerlauwers Mannenkoor met soliste Fardou van der Woude in de Kruiskerk aan de Voorstraat.
Zondagmiddag 18 februari 2018 - Mulder en Sons, locatie nog niet bekend.
Zondagmiddag 25 maart 2018 - Concert Gerrit Breteler op een zeer bijzondere locatie.
De voorstelling van Pier 21 met Peter Tuinman en Joke Tjalsma komt vooreerst helaas te vervallen. Dit in verband met een wijziging in de bezetting
van het stuk ‘In moaie simmerjûn’. Naast genoemde items is Maskelyn
nog druk in de weer met een kroegconcert. Bovengenoemde data kunnen
alvast in uw agenda. Maskelyn laat dus andermaal zien dat je voor cultuur
echt je dorp niet uithoeft. In september vindt u uiteraard de flyer weer op
uw deurmat met het gehele programma.

Nieuwe Oogst Friese Borgers
				
2,5 kg
€ 6,00
Wilde Perzik
per kilo € 1,98
Bananen 		
€ 0,99
Kerkstraat 24

Tel. 0511 540004

Volg ons ook op facebook

De Binnenste Buiten Post
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Er heerst een andere arbeidsethiek dan vroeger
Baukje en Dictus Benedictus wisten al jong wat ze wilden worden

Veel mensen maken zich zorgen over het veranderend wereldbeeld. Dat geldt niet alleen voor onverwachte verschuivingen in
de politiek, maar ook voor het wegvallen van vanzelfsprekendheden dicht bij huis. Banken als De Friesland Bank en de Rabo sloten
in Buitenpost hun deuren. Het schoolzwemmen werd vervangen
door ‘natte gymnastiek’ en basisschoolleraren hebben het te druk
voor te weinig geld en gaan staken. Baukje en Dictus Benedictus
kunnen erover mee praten.
De belangrijkste motieven voor
scholen voor het afschaffen van
schoolzwemmen zijn dat het ten
koste gaat van andere vakken en
dat het te veel moeite kost om het
te organiseren. Het motief ‘een
gebrek aan geschikt zwembad’
blijkt in deze overweging geen rol
te spelen. Voor scholen die geen
schoolzwemmen aanbieden is een
gebrek aan financiering de belangrijkste reden om niet aan schoolzwemmen deel te nemen. (Bron:
Mulier Instituut)
Een toneelstukje wordt
werkelijkheid
Baukje en Dictus wonen aan de
andere kant van de Zwaddesloot
(Swaddesleat), op de grens van
Achtkarspelen en Kollumerland.
Baukje is al 33 jaar zwemjuf in De
Kûpe in Buitenpost, Dictus is leraar basisonderwijs op de Koningin
Julianaschool in Kollum. “Ze noemen me nog altijd ‘meester’, net
als ik vroeger deed”, zegt Dictus.
“Toen ik van de Pabo kwam in de
jaren 80 van de vorige eeuw, zat
niemand op mij wachten. Er was
een overschot aan onderwijzers. Ik
heb eerst van alles gedaan, zoals
leiding geven aan gehandicapten in
de sociale werkvoorziening. Toen
ik bijna veertig werd ging het toch
weer kriebelen. Ik heb tien jaar
voor de klas gestaan in Oudwoude en al weer zes jaar in Kollum.
En nu is er een tekort aan leraren.
We hebben wel eens groep 8 naar
huis gestuurd wegens gebrek aan
invallers.”
De levenspaden van Baukje en
Dictus kruisten elkaar op verschillende manieren. “Ik woonde in
Surhuizum en Dictus woonde in
Augustinusga. We gingen naar
dezelfde kerk. De Pypketsjerke
stond precies tussen beide dorpen in”, vertelt Baukje. “Toen we
15 jaar waren, moesten we in een
toneelstukje spelen dat we verkering kregen. Dat ging toen wat onhandig. Inmiddels gaat het beter”,
zegt Dictus gekscherend. “Dictus
woonde op Blauforlaet en toen hij
met zijn ouders naar het dorp vertrok, zijn wij naar Blauforlaet verhuisd”, lacht Baukje. Je kunt het zo
gek niet bedenken.

ve

Da
Door

Nachtmerrie
Als kinderen zwommen Dictus en
Baukje in het Prinses Margrietkanaal. Zelf leerde Baukje ontelbare
kinderen zwemmen via particulier
zwemonderwijs en het schoolzwemmen. Dat laatste is inmiddels verruild door ‘natte gymnastiek’. “Elke donderdag komen hier
drie groepen van De Mienskip en
twee groepen van De Lichtbron.
We doen leuke dingen met de
kinderen, zoals estafette en spelen met slangen of ballen. En alle
kinderen gaan het diepe in, ook
als je geen diploma hebt. Dan krijg
je een kurk of bandjes om en doe
je gewoon mee. Er zijn te weinig
gymnastieklokalen in Buitenpost
en daarom is voor deze oplossing
gekozen”, legt Baukje uit. “En omdat de gemeente vindt dat de ouders verantwoordelijk zijn voor het
behalen van een zwemdiploma, is
het schoolzwemmen in 2008 afgeschaft.” De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij wil het
schoolzwemmen juist weer invoeren, omdat er teveel kinderen verdrinken. “Eigenlijk moeten ze het
A- , B- en C-diploma hebben”, beaamt Baukje. “Wie geen zwemles
kan betalen, kan bij de gemeente
leergeld krijgen om het A-diploma
te halen”.

Vorig jaar verdronk in Rhenen een
Syrisch meisje tijdens het schoolzwemmen. De badmeesters en de
leraren werden verantwoordelijk
gesteld wegens grove nalatigheid
en dood door schuld. “Zo staat
het in de regels”, reageert Baukje
nuchter. Anderen vinden dat ze
psychisch al genoeg gestraft zijn.
“Is ook zo”, geeft ze toe. “Het is
de nachtmerrie van elke badmeester. Het zal je maar gebeuren. Leraren weten ook dat ze medeverantwoordelijk zijn, maar ze letten niet
altijd op.”
Over het zwembad zelf wil Baukje

niet veel kwijt. “Het is nog onzeker wat er gebeurt. Buitenpost kan
niet zonder zwembad, laten we
het daar maar op houden”.
Techniek
Dictus zag ook het een en ander
veranderen in het onderwijs. “Ik
ben zelf nog van de generatie
waar de meester de baas was.
De meester had gelijk. Nu zijn de
kinderen veel mondiger. Ik zeg tegen mijn kinderen: je mag van alles
vinden, als je het maar fatsoenlijk
brengt. Nu moet je soms met de
ouders in discussie. Hun kind moet
zo nodig naar de Havo of het VWO.
Straks is er geen mens meer die
een spijker in de muur kan slaan.
Er wordt geschreeuwd om technische mensen. Ik ben heel trots op
onze jongste zoon die het speciaal
onderwijs heeft gedaan en die
over een maand schipper in de binnenvaart is. Hij is ook op zijn plek
terecht gekomen. Er heerst een
andere arbeidsethiek dan vroeger.
Wij hadden nog een calvinistische
inslag: niet zeuren, er moet iets
gebeuren.” “Vanaf klas drie wilde
ik al badjuf worden”, weet Baukje
nog. “We hadden een aardrijkskundeboekje en de eerste les ging
over beroepen”, zegt Dictus op zijn
beurt. “Op de vraag wat wil je later worden, antwoordde ik toen:
meester.”
Kriteman
Ondertussen is Dictus het toneelspelen niet verleerd. Hij is lid van
de Fryske Krite Bûtenpost en zit
in het bestuur van Maskelyn, de
stichting die voor elk wat wils iets
aanbiedt op cultureel gebied. Zoals
eerder bleek, zat het toneelspelen
Dictus al jong in het bloed. “Op de
lagere school vond ik het al leuk.
Op de Koningin Juliana Kweekschool in Drachten werd heel veel
aan cultuur en drama gedaan. Ik
heb nog les gehad van Bouke Ol-

denhof, de latere toneelschrijver.
Daar ben ik nog altijd trots op.
Toen ik van de kweek kwam ben ik
in Augustinusga bij de toneelgroep
‘Jounswille’ gegaan. Vroeger was
een toneelavond een uitje. Pa
deed zijn nette pak aan met stropdas om.”
Sinds 2000 speelt Dictus bij de
Fryske Krite Bûtenpost. Dit jaar
waagde de groep zich aan het
wereldtoneel met ‘Al mijn zonen’
van Arthur Miller. Dictus vertaalde
het stuk in het geef Frysk. “Het
was een enorme uitdaging waar
ik de hele zomer mee bezig ben
geweest. Een van onze spelers,
Henk Roskammer, heeft het voor
zijn regie-examen gebruikt. Mijn
naam stond ook op het programma en ik mocht er zelf in meespelen’, zegt Dictus met gepaste trots.

om het Snekermeer lopen.” Dictus heeft op zijn beurt weinig tijd
voor sport. “Onze Krite is een van
de weinige die nog twee voorstellingen per jaar doet. Ik maak evenveel uren met repeteren als Baukje
met haar sport. Ik doe het alleen
heel intensief in een hele korte periode.”
De Fryske Krite Bûtenpost speelt
altijd in The Point. “We zoeken
steeds een stuk uit dat kwaliteit
heeft. We spelen echt het hoogste
niveau amateurtoneel van Friesland. We gaan er zelfs mee buiten de Friese grens, naar Friezen
‘om utens’. We zijn onder andere
in Zwolle, Haarlem, Harderwijk en
Enschede geweest. We zouden in
Buitenpost wel vier keer kunnen
optreden, maar het is moeilijk om
de mensen van de bank te krijgen.” Verrassend is dan wel weer
dat jongeren zich aanboden bij de
Krite en een workshop voor aanstormend talent volgen.
Nog een positieve verandering is
de verhuizing in 2015 van Baukje
en Dictus van De Zeilen naar de
Van Heemstraweg. Formeel horen
ze bij Kollum, maar zo voelen ze
dat niet. “Wij wonen in Buitenpost
en dat zal altijd wel zo blijven”.

Uitdagingen
Er wordt niet alleen oorspronkelijk
Fries toneel opgevoerd, maar ook
vertaald werk van bijvoorbeeld de
Engels toneelschrijver Alan Ayckbourn. In november gaan we een
stuk van haar opvoeren. Baukje
gaat steevast kijken, maar heeft
zo haar eigen hobby’s. “Ik ben altijd met sport bezig. Ik zwem bij
de zwemclub, ik zit op korfbal,
kaatsen en ik fitness. En wandel
met een groep loopvriendinnen.
Binnenkort gaan we 42 kilometer

(advertentie)

Ten Cate ondergoed
2de artikel/doosje
50% korting
(zolang de voorraad strekt)

Jeugdvakantieboeken
nu in de winkel!
Ook voor al uw vakantieboeken
en tijdschriften

Modique Nijenstein 11 Buitenpost 0511-543128
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Aula in Haersmahiem in een nieuw jasje
Gelukkig blijft Haersmahiem voorlopig nog bestaan en kan de uitvaartvereniging Buitenpost (UVB) de kleine, bescheiden aula behouden. Daar het
onze vereniging aan de financiële middelen ontbreekt om een ‘eigen’ aula
te realiseren, heeft het bestuur besloten de aula een metamorfose te laten
ondergaan. Enkele bestuursleden en medewerkers van de uitvaartvereniging hebben de handen uit de mouwen gestoken en u ziet aan de foto, dat
dit goed geslaagd is. Het bestuur is dan ook blij om een sfeervolle, kleine
maar respectvolle ruimte aan te kunnen bieden waar men in alle rust afscheid kan nemen van een dierbare.
het bestuur van de UVB

Marinte Vellema

Postadres:
Postbus 30
9285ZV Buitenpost
email: pbbuitenpost@gmail.com

andere e-mail adressen:
- De Binnenste Buiten:
binnenbuitenpost@gmail.com
- website Binnen Buitenpost:
binnenbuitenpost@gmail.com

Kijk ook op:
onze website:
www.binnenbuitenpost.nl
en onze Facebookpagina:
dorpbuitenpost

Dit is Marinte Vellema. Zij speelt volleybal bij V.C Buitenpost in niveau B.
Zij heeft een heel leuk en gezellig team. Zij zit in een team van 8 personen. Marinte vind de sport leuk omdat: ze haar energie er in kwijt kan na
een lange schooldag, maar naar tuurlijk ook omdat het een super leuke
teamsport is! Wat ze ook leuk aan sport vind is dat je naar een paar keer
oefenen weer nieuwe dingen kan, zoals smashen en bovenhands opslaan.
Ze heeft elke maandagavond een training van 18.30-19.45 en op de donderdag avond een wedstrijd! De wedstrijden kunnen hier in Buitenpost
zijn maar ook in andere dorpen. Volleybal speel je in teams van 6 personen
tegen elkaar. Als je een volleybal wedstrijd hebt speel je 3 sets. Welk team
dan als eerst 25 punten heeft heeft gewonnen. Na elke set wissel je van
veldhelft. Het leukste aan de wedstrijden vind ze de spanning als de punten gelijk opgaan. Maar het overspelen en smashen blijft toch ook een van
haar favorieten!
Groetjes van de Puberposters

In de maanden juli en augustus
is er geen RepairCafé!
Graag tot ziens op de eerste zaterdag
van de maand september:
2 september

Bananendozen... Stichting Hulpfonds Bulgarije
Ongetwijfeld heeft u hem dikwijls zien fietsen: die meneer met een metertje hoge stapel bananendozen achter op de fiets. Weet u waar deze bananendozen voor
worden gebruikt?
Al enige jaren is Stichting Hulpfonds Bulgarije actief in
Bulgarije. Hulpgoederen worden ingezameld door de
stichting: onder andere kleding, handdoeken, schoenen en beddengoed. De hulpgoederen worden gesorteerd op mannen-, vrouwen-, jongens-, meisjes-, en
babykleding en verpakt in de bananendozen. Er is een
goede samenwerking met de plaatselijke Bulgarijecommissie en Dorcas. Daarnaast zijn meerdere dames
actief met het breien van spreien, sokken, sjaals en
mutsen voor de ijskoude winters in Bulgarije. Enkele
winkels in het dorp sparen getrouw de bananendozen.
Ook zijn er veel Buitenposters die regelmatig kleding
brengen. Tevens gebruiken we voor het laden van de
vrachtauto de heftruck van een plaatselijk aannemer.
Maandag 8 mei is er weer een vrachtauto met hulpgoederen naar Bulgarije gegaan. Aldaar wordt het gelost en dat is altijd een enorm feest!
Maja, onze contactpersoon in Bulgarije, verdeelt de
hulpgoederen onder de allerarmsten. Dit zijn met
name de oudere Bulgaren en de zigeuners (het uitschot van de maatschappij). Niet alleen wordt er in
kleding voorzien, ook wordt er in het voor- en najaar

Bijbelonderwijs gegeven door ds. Lof, onder enkele
van u wel bekend. En daar is steeds meer animo voor!
Het bestuur van Stichting Hulpfonds Bulgarije bedankt
de Buitenposters die, op welke wijze dan ook, een
steentje bijdragen aan de hulp voor de armen in Bulgarije. Meer informatie kunt u vinden op de website:
www.hulpfonds-bulgarije.nl
Het bestuur van Stichting Hulpfonds Bulgarije:
Ds. Dirk Lof, Geert van der Veen

D e sc ho o lfoto

24/7 toegang tot AED van EHBO
De EHBO Vereniging Buitenpost-Gerkesklooster vindt het belangrijk dat de overlevingskans bij
een hartstilstand ook voor bewoners in onze eigen omgeving zo
groot mogelijk is. Daarom is één
van de beide AED’s van de vereniging naar buiten verplaatst (de
andere AED blijft mobiel beschikbaar voor de hulpverlening bij evenementen). De AED hangt in een
rode kast onder de carport van Jan
en Dineke van der Bij aan de Lange
Schoor 40.
De AED kast is de vereniging aangeboden door de Hartstichting en
Vriendenloterij. Dankzij de buitenkast is de AED nu altijd bereikbaar
voor de omgeving. Uiteraard is
de AED ook aangemeld bij HartslagNu, het oproepsysteem voor
burgerhulpverleners die kunnen reanimeren. In Buitenpost zijn nu in
totaal 6 AED’s bij HartslagNu aangemeld. Andere AED’s bevinden
zich ondermeer bij het gemeentehuis, de sporthal, het zwembad en
verschillende supermarkten. Deze
kunnen door de 67 burgerhulpver-

leners van Buitenpost worden bediend, en natuurlijk door ieder ander die een reanimatiecursus heeft
gevolgd!
Inwoners van Buitenpost en omgeving die nog willen leren reanimeren kunnen zich melden bij de
EHBO Vereniging. Bij voldoende
opgave start binnenkort een nieuwe avondcursus in Buitenpost. Zie
voor info en opgave:
www.ehbobuitenpost.nl

Christelijke Lagere School aan de Kuipersweg, ca. 1952-1953
Alle rijen van links af, bovenste rij: Wiebe Westra, Jaap de Vries, Sjouke Kazemier, Jan Kloosterman, Jan Boersma,
Gerrit Noordhof, Jan de Vries, Tjerk Hamstra, Sietse Pilat, Minder Kazemier; tweede rij: Marijke Walsweer, Gretha
van der Veen, meester Beerda, Egbert Boorsma, Sietze Dijkstra, Rijmond Vopinga, Nanning Bulthuis, Gerrit Vlasma, Eerde Koopmans, Simon Miedema, Hielke Hamstra, Karst Visser; derde rij: Joke Poelman, Tjiske Kloostra,
Fokje Vlieg, Hikkie Nienhuis, Tietje Bosma, Hennie Evenhuis, Eelkje Elzinga, Auke de Haan, Klaske Reitsma, Hielkje de Meer, Bennie de Vries, Klaas Dijkstra, Ernst Hoekstra, onderste rij: Hennie Molenaar, Folkert Bijker, Piet
Eekhof, Eelke van der Meer, Piet Jongsma, Lijkele Hofstede, Seth Elzinga, Feikje Rispens, Stienke Hoekstra.
Deze foto werd aangeleverd door: Sietse Pilat, West 82, 9285WD Buitenpost, met onze hartelijke dank!
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Ins p ir atie door Amanda van Roessel

Anja Kuipers: “Leef, lach en heb lief”
Verhaaltjes -7-

Woensdagochtend. Een grijze lucht en wat druppels regen vallen op de
straat. Op de fiets ben ik onderweg naar het huis en atelier van Anja Kuipers. Ik ben van tevoren getipt over de houten ‘brandweerjas’ bij haar voordeur. Daar zoek ik dan ook maar naar. De deurbel doet het niet, wist ik ook
al voor aankomst. Anja opent de deur voor me en nodigt me vriendelijk en
met een glimlach uit om verder te komen. Terwijl ik aan tafel in een lichte
woonkamer ga zitten, hoor ik zachtjes muziek op de achtergrond.

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

In de winkel...

Openheid en herkenning
We hebben het kort over dat we elkaar laatst al eens hebben ontmoet.
Waarop volgt hoe leuk het is om te zien hoe ‘klein’ de wereld, en in dit geval Buitenpost is. “Je komt altijd toch wel weer bekenden tegen”, beaamt
Anja, die geboren en getogen is in Buitenpost. Ze neemt plaats tegenover
mij aan de grote tafel. “Ik was laatst bij de kunstmarkt in Veenklooster en
dan kom je ook allemaal bekenden tegen. Dan vragen ze me geregeld,
wanneer kom jij eens met je kunstwerken naar buiten, in de publiciteit?
En dan bel jij mij de volgende dag voor een interview.” Waarna ze vervolgt:
“Ze zeggen wel eens toeval bestaat niet en dat geloof ik ook. Dingen worden zo geleid. Dat is mijn beleving.”
Het spontane van een kind
Ik ben zelf altijd erg geïnteresseerd in de weg die mensen hebben afgelegd om te komen waar ze nu zijn. Wanneer ik dit aangeef, vertelt Anja dat
ze sinds eind jaren ’70 als kleuterjuf heeft gewerkt in het basisonderwijs.
Wat haar daar vooral zo aantrok was het creatieve aspect en dat ze het
spontane van het kind zijn om zich heen had, kinderen op die leeftijd zijn
écht, puur. “Ze zitten vol fantasie en creativiteit, waar ik als leerkracht op in
kon spelen en hun ontwikkeling kon stimuleren. “Jonge kinderen kunnen
tegenwoordig niet meer kind zijn, ze moet voldoen aan eisen die worden
opgelegd. Dit was dan ook de reden dat Anja opleidingen heeft gevolgd
tot kindercoach, opvoedcoach en kindertherapeut. “Ik dacht al heel vroeg
dat, mocht ik ooit het onderwijs uit raken, dan kan ik nog steeds iets doen
voor de kinderen die het nodig hebben.”
Een ander hoofdstuk
“Ik heb wel geleerd door mijn leven dat het allemaal heel anders loopt dan
je hebt bedacht.” Anja legt uit dat zij door de veranderingen in het onderwijs zich er steeds minder goed bij ging voelen en uiteindelijk te maken
kreeg met een burn-out. Hierna heeft ze nogmaals gewerkt als juf, maar
toen het voor de tweede keer spaak liep, was het op. “Ik heb met veel
plezier met kleuters gewerkt, maar het is nu anders gelopen. Ik ben nu
helemaal geconcentreerd op het kunstenaar zijn.” De bescheidenheid die
Anja uitstraalt wanneer ze zichzelf beeldend kunstenaar noemt, siert haar.
Wanneer ze dit over zichzelf en het kunstenaar zijn zegt, straalt ze. “Het is
natuurlijk ook een groeiproces”, voegt ze er aan toe. Op de vraag hoelang
ze kunstenaar is, antwoordt ze dat ze uit het werk is geraakt sinds 2015,
maar al 10 jaar met keramiek bezig is. “Daarvoor was het puur alleen schilderen. Tekenen en schilderen is toch wel de rode draad in mijn leven. Mijn
vader was heel creatief, vooral in houtsnijwerk en keramiek.” Ze geeft aan
dat ze al sinds jongs af aan het tekenen en schilderen heeft meegekregen
en in de loop der tijd veel cursussen heeft gevolgd. “Wat ik geleerd heb
in die schilder- en tekencursussen, kan ik nu heel mooi gebruiken bij het
kleien.”
Mens en geloof
Anja geeft aan dat mensen, in zowel haar schilderijen als in het keramiek
werk, steeds een groot onderdeel in het geheel vormen. “Kunst is een

Brimzen
praat

Het groene gedoe
Bij de kassa van een supermarkt
in Buitenpost stelt een jonge
cassière mij voor, dat ik voortaan mijn eigen boodschappentas meebreng in plaats van
een plastic tas te kopen, want
plastictassen zijn niet goed
voor het milieu, zegt ze. Ik verontschuldig me en leg haar uit:
‘Wij hadden dat groene gedoe
niet toen ik jong was!’ De cassière antwoordt: ‘Ja, en dat is
nu juist ons probleem vandaagde-dag, jullie generatie maakte
zich niet druk om het milieu
te sparen voor de toekomstige generaties’. Ze heeft gelijk,
onze generatie had dat groene
gedoe niet in onze dagen. Toen
hadden we melk in flessen,
frisdrank in flessen en bier in
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flessen, die we leeg en omgespoeld terugbrachten naar de
winkel. De winkel stuurde deze
dan terug naar de fabriek en in
de fabriek werden deze flessen
gesteriliseerd en opnieuw gevuld. Wij deden echt aan recycling, maar we deden niet aan
dat groene gedoe in die tijd. Wij
liepen trappen, omdat we niet
over roltrappen en liften beschikten in vele gebouwen. Wij
liepen naar de supermarkt en
verplaatsten onszelf niet iedere
keer in een 200 PK-machine als
we twee straten verder moesten zijn. Maar, ze heeft gelijk:
wij hadden dat groene gedoe
niet in onze tijd. Babyluiers
gingen in de kookwas, omdat
wegwerpluiers niet bestonden.
We droogden onze kleren aan
de lijn en niet in een energieverslindende machine die continu 220 volt gebruikt. Wind- en
zonne-energie droogden onze
kleren echt, vroeger in onze dagen. Kinderen droegen afdankertjes van oudere broers en
zussen en kregen geen gloednieuwe kleren. Maar de jonge
dame heeft gelijk! Wij hadden
dat groene gedoe niet in onze
tijd. In die tijd hadden we, misschien, radio of tv in huis maar

uitingsvorm waar je je gevoel, vind ik heel sterk, in kwijt kunt of soms later
je gevoel zichtbaar word.” Naast het kleien en schilderen volgt Anja de cursus Contextueel Pastoraat. “Dat is meer over de diepgang in contact met
mensen, dat ze mogen ontdekken wie ze zijn en hoe mogen worden. Die
cursus kan ik sowieso gebruiken in contact met mensen. Je leert de mens
zien in hun gebrokenheid en dat leer je herkennen. Voor elk mens is er een
weg naar herstel.” De openheid die Anja uitstraalt wanneer ze over mensen praat, is heel fijn en warm. Het laat de hoosbui, die inmiddels buiten is
ontstaan, minder donker en guur lijken. Anja geeft aan een grote houvast
in haar geloof te hebben. “Als christen mag je Gods liefde uitdragen. Je
ogen gericht op Jezus, de Redder, die hoop geeft in je leven. Je geloof zit
in je hart en daarmee word je doen én denken bepaald. Mens mag mens
zijn zoals God het bedoelt heeft. Fijn zou zijn dat we elkaar zo konden zien;
zonder oordeel, in liefde, die vrij maakt.”
Atelier
Na een heel fijn gesprek, wat veel meer mooie zienswijzen op het leven
beslaat dan hierboven beschreven, neemt Anja me mee naar haar atelier.
Bij binnenkomst zie ik al heel veel werken van keramiek. Zoals al enigszins
verwacht, veel menselijke vormen. Van portretten van keramiek, tot bustes, “want daar zit je gevoel”. Vol verwondering laat ik de diversiteit van de
beelden op mij inwerken. Het wordt mij duidelijk, voor zover dat het nog
niet was, dat de mens voor Anja een grote inspiratiebron is. Bij ieder werk
hoort een verhaal. Precies dat is de reden dat Anja er voor kiest om niet
‘zomaar’ haar beelden ergens te exposeren, geeft ze aan. De gedachten
en emoties en de uitleg maken het werk zo intens. Het is prachtig om
rond te kijken en naar de verhalen te luisteren die Anja met veel plezier
en oprechtheid overbrengt. Het is bijna moeilijk om het fijne gesprek af te
ronden en weer weg te gaan. “Ik had nooit bedacht dat het zo zou gaan,
maar ik ben er nu wel heel dankbaar voor”, besluit Anja.
Ga vooral eens bij haar kijken, er gaat op jouw eigen manier een wereld
voor je open. Je bent welkom op de Scheltingastraat.

dan niet op elke kamer. De tv
had een klein schermpje ter
grootte van een zakdoek en
niet een scherm ter grootte van
een kamerwand. In de keuken
werden gerechten gemengd en
geroerd met de hand, omdat
we geen elektrische apparaten
hadden die alles voor ons deden. Wanneer we een breekbaar object moesten versturen
per post, dat verpakten we dat
in een oude krant ter bescherming en niet in piepschuim of
plastic-bubbeltjes-folie. In die
tijd gebruikten we geen motor-maai-apparaat op benzine
maar een grasmaaier die je op
eigen kracht moesten duwen.
We sportten door te werken,
zodat we niet naar een fitnessclub hoefden te gaan om op
stroom ronddraaiende loopbanden te gaan rennen. Maar,
ze heeft gelijk. Wij hadden dat
groene gedoe toen niet. Wij
dronken uit de kraan wanneer
we dorst hadden in plaats vanuit een plasticfles, die na 30
slokken wordt weggegooid. Wij
vulden zelf onze pennen met
inkt in plaats van elke keer een
nieuwe (plastic)pen te kopen.
Wij vervingen scheermesjes in
plaats van het hele ding weg te

gooien alleen omdat het mesje bot geworden is. Mensen
namen de trein of een bus en
kinderen liepen of fietsten naar
school in plaats van hun moeder als 24-uurs taxi-servicedienst te gebruiken. Wij hadden één stopcontact per kamer
en niet een heel arsenaal aan
stekkerdozen en verlengsnoeren om een dozijn apparaten
van stroom te voorzien. En wij
hadden geen geautomatiseerde gadgets nodig om een signaal op te vangen van een satelliet die duizenden kilometers
verderop in de ruimte hing, zodat we contact konden leggen
met anderen om uit te vinden
waar de dichtstbijzijnde pizzatent zich bevindt. Maar is het
niet in-en-in triest dat de huidige generatie klaagt over hoe
verspillend wij ‘oudere mensen’ waren, gewoon omdat wij
‘ dat groene gedoe’ niet hadden
in onze tijd? Stuur deze boodschap door aan andere ‘egoïstische’ oudere mensen, die (niet)
zitten te wachten op een les in
het behoud van moeder aarde,
gegeven door ‘ intelligente’ jongeren van deze tijd, aldus een
winkelende (groot)moeder.

Toen mijn man Herre ernstig ziek
was en we ook nog een zoon
thuis hadden liggen met een dubbele beenbreuk, kon ik het me
niet voorstellen dat mensen me
in de winkel aanhielden om aan
me te vragen hoe het ging met de
zieken. Mensen konden toch wel
aanvoelen dat ik het ontzettend
druk had en dat ik er echt geen
tijd voor had om notabene in een
winkel mijn verhaal te doen! Destijds heb ik besloten om nooit
meer mensen in een winkel te
vragen hoe het met hen gaat als
ik weet dat er ernstige zaken spelen. Beter kun je dan even langs
gaan, was mijn idee, tot eigenlijk
op de dag van vandaag.
Al een paar keer was ik haar tegen gekomen in de winkel en
steeds had ik wel vriendelijk dag
gezegd of bemoedigend geknikt.
Wilde niet vragen in de winkel
naar hoe het nu met haar en haar
familie ging maar ik was ook nog
nooit langs geweest. Nu kwam
ik haar weer tegen in de winkel.
Helemaal niets vragen zou ik nu
zo langzamerhand onfatsoenlijk
vinden maar ik was in de winkel.
Ik stond voor een groot dilemma!
Op een rustige plek stond ze in de
winkel en ik heb toch aan haar gevraagd hoe het hen ging. Ik vond
het erg spannend. Misschien zou
ze het wel net zo vervelend zou
vinden als ik het destijds vond,
als ik haar in een winkel vraag
naar vreselijke gebeurtenissen
in het leven. We hebben een fijn
en open gesprek gehad en ik was
opgelucht dat ik durfde te vragen.
Heb haar nog wel gevraagd of ze
het niet vervelend vond maar dat
was niet zo, anders zou ze het immers wel zeggen. Bij deze zal ik
mijn mening hierover dan ook bijstellen. Het is immers zo dat je de
meeste mensen in de winkel tegenkomt. Ik zal er voortaan maar
vanuit gaan dat als mensen geen
zin hebben in hun verhaal te vertellen dat ze dit dan wel zeggen.
Ik heb destijds vast tegen sommige mensen niet heel vriendelijk
gedaan. Bij deze mijn excuses,
mijn hoofd zat toen te vol!

De Binnenste
Buiten slaat de
juli-maand over!
Het volgende
nummer wordt
verspreid
in week 35
De krant niet of
te laat ontvangen?
Meld het met
uw adres bij:
Piet Pettinga
tel. 540014 of
06 12325671
e-mail:
p.pettinga8@chello.nl

* Gezellig eetcafé (Poolbiljart + Biljart)
* Anytime lunchroom met 30 zitplaatsen
* Zalencentrum (15 tot 250 personen)
Cateringservice (ook op locatie)

Feestje?

Wij weten hoe we het moeten regelen!

Uw bruiloft, uw zilveren jubileumfeest, uw
jaarfeest voor de personeelsvereniging;
laat het over aan mensen die weten
hoe het geregeld moet worden.
Horecacentrum The Point nodigt u uit
uw wensen met ons te bespreken.
Wellicht dat er een wereld aan
mogelijkheden voor u open gaat.
Wij zorgen in ieder geval voor een perfect
verloop van de festiviteiten en een uitstekende
verzorging van buffet, barbecue, diner, of...? vult u maar in

Wij maken het mogelijk

De Binnenste Buiten Post

S p o r tko p p en door Bote de Haan
De bekende schrijver Adriaan
van Dis schreef een boek met
als titel “Het beloofde land.” Wie
het boek koopt en denkt dat het
over Israël gaat, komt bedrogen
uit. Zuid-Afrika wordt bedoeld.
Anderen zoals de Joden geloven
dat Israël het beloofde land is. Je
kunt er eindeloos over twisten
om uiteindelijk het neutrale Wikipedia te raadplegen. Dan kom
je tot de conclusie dat het niet
uitmaakt. Iedere woonplek waar
men zich thuis voelt, in vrede
leeft en waar men zich kan ontplooien, kan men het beloofde
land noemen.
Voor onze plaatsgenoot Henk
Woudstra gold het weerzien van Israël na 29 jaar wel als een soort opnieuw betreden van ‘een beloofd
land’. Zijn echtgenote Astrid wist
niet wat haar te wachten stond, het
was de eerste maal dat zij dit land
bezocht. Henk was in 1988 voor de
VN als police-observer werkzaam
geweest in de Sinaï, nadat de vrede in Camp David tussen Israël en
Egypte was getekend. De tijd had
niet stil gestaan, Henk vond het
land enorm veranderd in die bijna
dertig jaren. De bevolking was
daarentegen nog altijd gastvrij.
Jarenlang scheidsrechter
Henk is vele jaren top scheidsrechter bij volleybalwedstrijden geweest. Jarenlang floot hij internationaal en nationaal en onafgebroken
van 1977 tot 2015 wedstrijden in
de top vijf in de eredivisie; een paar
jaren geleden nam hij afscheid, de
BinnensteBuiten-post besteedde
hier indertijd ook aandacht aan.
De laatste jaren zijn er zijtakken
van volleybal ontstaan zoals beachvolleybal en footvolleybal. Beachvolleybal is al een Olympische
sport en footvolleybal probeert dat
te worden. Het volleyballen met
de voet werd ‘uitgevonden’ op de
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Henk en Astrid Woudstra reisden door Israël

stranden van Brazilië. De laatste
jaren werd deze discipline ook erg
populair in onze contreien en werd
in 2005 de footvolleybond Footvolley Netherlands (FVN) opgericht in
Nederland. Dit alles was Henk niet
ontgaan en hij raakte geïnteresseerd. Sedert 2008 floot hij zowel
ere-divisie volleybal als footvolleywedstrijden, maar na zijn afscheid
van het volleybal, legde hij zich volledig toe op footvolley. Vorig jaar
werd Henk door de bond uitgezonden naar het Eerste Europees kampioenschap in Schwäbisch Gmünd,
te Duitsland. Dit jaar kreeg Henk de
eervolle uitnodiging om de World
Red Sea Eilat Cup Footvolley 2017
in Eilat te fluiten, van 30 maart tot
en met 2 april. Daar had hij zin in
en hij nam echtgenote Astrid mee.
Aan het toernooi koppelde hij een
vakantie van ruim drie weken.
“Wanneer je daar toch eenmaal
bent, dan ook het land maar weer
gaan bekijken”, aldus Henk.
Spannende start
Henk en Astrid vlogen met El Al en
huurden een auto in Tel Aviv. De
eerste nacht hadden ze een hotelkamer gehuurd in Beersheva. “De
volgende dag reden ze naar de Negev woestijn. Onderweg bezochten ze het graf van David Ben-Gurion en zijn vrouw. Op hun graf
hebben ze een steentje gelegd,
het Joodse gebruik en ten teken

D e s p o r t foto

dat men er is geweest en de doden
heeft herdacht. Na dit bezoek stuurde de navigatie hen de verkeerde
kant uit, hoewel verkeerd? De weg
was afgesloten door militairen. De
reden was, dat de Moslimbroeders
vanuit de Sinaï op dat gebied raketten afvuurden. Dan maar weer terug. “Gelukkig reed een startende
militaire patrouillewagen voor ons
uit en wees ons op een gegeven
moment de juiste weg”, vertelt Astrid. “De woestijn zelf is prachtig.
Indrukwekkend mooi.”
Het toernooi
Wat betreft het World-toernooi
in Eilat, dat was tot in de puntjes
georganiseerd, de scheidsrechter
stond in een overkapping ‘hokje’,
beschermd tegen de brandende
zon. De temperatuur overdag tussen de 37 en 39 graden. De spelers daarentegen moesten spelen
in de hitte. “Ik floot de halve finale
tussen de twee sterkste footvolleylanden van de wereld Brazilië vs
Paraguay en dacht dat daarmee het
toernooi voor mij was afgelopen”,
vertelt Henk. “Dat was echter niet
het geval. Het is een ongeschreven
regel, dat de scheidsrechter(s) van
het organiserend land de finale
fluit(en), maar Israël bereikte de finale om tegen Paraguay te spelen.
Een Israelische scheidsrechter was
dus niet mogelijk en toen vroegen
ze mij. Nou, dat verzoek nam ik met
beide handen aan. Paraguay won,
Israël werd tweede en Brazilië derde. Bij de dames won Brazilië.”
Ook vakantie
Daarna begon de echte vakantie
en dus de sight-seeing toer. Eerst
nagenieten in Eilat en zwemmen in
de heerlijke, schone Rode Zee. Wat
een genot. Tevens de omgeving
wat verkend en de bezienswaardigheden mogen aanschouwen.
Nadat ze het mooie Eilat achter zich
hadden gelaten reden ze naar het

Timna Park, waar de kopermijnen
van Salomo werden bezichtigd.
Vervolgens doorgereisd naar Ein
Gedi aan de Dode Zee. “Natuurlijk dreven ze ook een tijdje in het
zoute water van de alom bekende
Dode Zee. “Oppassen met het
zoute water, zowel voor je ogen als
een slok binnenkrijgen kan desastreus zijn,” aldus Astrid.
“Bij de Klaagmuur was het deze
dagen ontzettend druk, evenzo de
Via Dolorosa om symbolisch in de
voetsporen van Jezus te kunnen
treden tijdens zijn lijdensweg, maar
wat de meeste indruk maakte was
het Yas Vashem monument. Een
herinnering aan de zes miljoenen
joodse slachtoffers uit de Tweede
Wereldoorlog. “Ze zouden iedereen die de Holocaust ontkent,
moeten verplichten dit museum
te bezoeken,” aldus Henk. De reis
trok daarna naar het noorden en
vandaar via de Libanese grens
door naar Naharia. Hier een paar
dagen verbleven en uitstapjes gemaakt naar Rosk HaNikra met zijn
geweldige mooie rotspartijen. De
laatste paar vakantiedagen werden
doorgebracht op het brede, scho-

ne en prachtige zandstrand van Tel
Aviv. Ook werd een bezoek aan de
indrukwekkende markt gebracht.
Een aanrader.
Tenslotte
“De beveiliging is er optimaal”,
vertelt Henk. “Het jonge land Israël met zijn rijke geschiedenis,
zijn mooie historische steden, de
Dode Zee en Dode Zeerollen, zijn
geweldige stranden en het heerlijk
klimaat. Daar waan je je echt in het
beloofde land”. Al met al genoten
Henk en Astrid met volle teugen.
Henk kreeg een uitnodiging om
volgend jaar opnieuw in Eilat te komen fluiten en dat nam hij natuurlijk aan.
Leuk detail
Tijdens het World toernooi in Eilat
bereikte Henk groot nieuws. In juni
wordt hij voor het tweede Europees footvolley kampioenschap, in
Albufeira te Portugal, uitgenodigd.
Daar vertegenwoordigd hij Nederland bij het leiden van wedstrijden.

Martin Verkerk blikvanger bij jubilerende tennisclub
Zaterdag 10 juni vierden leden en oud-leden van Tennisvereniging Buitenpost hun 50 jarig jubileum op uitbundige wijze. Dankzij een voortreffelijke organisatie,
veel vrijwilligers, heel mooi weer, enthousiaste tennissers en veel toeschouwers kijkt de Buitenposter tennisclub terug op een bijzonder geslaagde dag.

Zwemclub PWC Buitenpost won Amficup beker

Zaterdag 17 juni organiseerde zwemvereniging PWC uit Buitenpost de
jaarlijkse Amficup zwemwedstrijd. Voor deze wedstrijd werden, naast
de PWC, nog 3 verenigingen uitgenodigd: Avéna uit Joure, De Granaet
uit Dokkum en De Wetterwille uit Burgum. Elke vereniging vaardigde 25
zwemmers af. Gestreden werd om de vele medailles die de zwemmers
per afstand konden behalen. Vele PR’s werden gezwommen. Achteraf
vond een puntentelling plaats zodat kon worden berekend welke vereniging de meeste punten wist te behalen. De PWC wist, na het winnen
van de Fryselcup beker 5 weken geleden, ook deze titel te prolongeren
en haalde zo voor de tweede keer op rij de Amficup wisselbeker binnen.
De grote winnaars waren Wilco Driessen 25 meter vrije slag en 25 meter
schoolslag, Sylke Vrieswijk 25 meter vrijeslag, Hidde Bruins Slot 25 meter
schoolslag, Elmar Altena 50 meter schoolslag, Kyra Kootstra 50 meter vrije
slag, Axel Jorn Veenstra 50 meter vrije slag en Hidde Zondervan 100 meter
wisselslag. Natuurlijk werden nog vele andere medailles binnen gehaald.

Alle aanwezigen werden voorzien van een badge ter
herkenning, want het jubileum werd automatisch een
weerzien van veel oud-leden. Tennissers uit vervlogen
jaren ontmoetten elkaar weer en dank zij hun badge
was menigeen direct herkenbaar! Met Martin Verkerk
als publiekstrekker startte de clinic die werd bezocht
door ruim 50 deelnemers, variërend in de leeftijd van
7 tot 81 jaar. Zes groepen, verdeeld over 4 banen wisselden iedere 20 minuten van baan. Na alle aspecten
van de tennissport waren behandeld en beoefend kon
iedereen zich vergapen aan de tennisdemonstraties.
Het dubbelspel met Martin Verkerk en de dertienjarige
Kjell de Hek (een Buitenposter tennistalent) tegen Joa
Maliangkay (trainer) en Erwin Miedema (speler Buitenpost) eindigde in het voordeel van Martin Verkerk
en Kjell de Hek. Het enkelspel tussen Kjell de Hek en
Martin Verkerk (hier toonde Kjell aan dat hij inderdaad
over het talent beschikt dat men hem toeschrijft). Hoewel Kjell het onderspit moest delven kreeg Verkerk de
overwinning zeker niet cadeau. Daarna iedereen met
Martin Verkerk op de foto en men kon zich opmaken
voor de officiële opening.
Voorzitter Johan Miedema opende het officiële gedeelte met een korte toespraak, waarin hij alle genodigden, sponsors, donateurs, ereleden, leden, oud-leden
en overige aanwezigen hartelijk welkom heette. De
KNLTB afd. Friesland werd vertegenwoordigd door de
heer Schoon, die een plaquette en een bondsvlag overhandigde. Miep Spa, Martinus Dilling en Jolle Kronenburg, allen erelid oud-voorzitter, gingen in hun toespraken met leuke anekdotes in op de periode van 1967 tot

begin jaren 2000. De jubileumcommissie, bestaande
uit Griet Piersma, Alie Jansen en Theo van Asperen,
werd nog even met een schitterende bos bloemen in
het zonnetje gezet. Een gezellig borreluurtje volgde
met lekkere hapjes. Heel veel oud-leden vonden elkaar
in plezierige conversaties en mengden zich moeiteloos
met alle aanwezigen.
Het buffet met alleen leden en oud-leden was uitstekend verzorgd en werd genuttigd door ongeveer 125
deelnemers, die al converserend achter hun voorgangers de rijen vulden naar en langs het warme en koude
buffet. Na de maaltijd gingen de voetjes van de vloer
op de opzwepende muziek van Music PP, die de hele
dag al voor de muzikale omlijsting van het jubileum
had verzorgd. Dansende en pratende groepjes vormden zich en het bleef lang druk op het park, niet in de
minste plaats door de prachtige zomeravond. De festiviteiten sijpelden door tot in de kleine uurtjes. Maar...
de volgende dag stonden er weer (nagenoeg) dezelfde
vijftiental vrijwilligers klaar om alles op te ruimen en
in gereedheid te brengen voor het volgende evenement, het Faber Dubbeltournooi, dat maandag 12 juni
van start gaat. Ook dat belooft weer een spektakel te
worden. Jazeker, TV Buitenpost timmert aan de weg!
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Van 21 juni tot 2 juli

-

Het tweede artikel voor de helft
Het duurste artikel is het eerste de volgende is het tweede.

Geen tijd om naar de winkel te komen ?

Koop in onze webshop
Je betaalt het hele bedrag en je ontvangt de korting
binnen 24 uur van ons automatisch op je rekening.

KLEDING •

SCHOENEN •

TASSEN •

OSKA, MASAI, TOMO, BORIS,

ART , JAN JANSEN EN TRIPPEN

O.A. MARIA LA VERDA

WHITE STUFF , CINCINI, SUST, ANGELS

w w w. b u i t e n g e w o o n b u i t e n p o s t . n l
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Uit d e ou d e d o os

Bovenstaande luchtfoto van het oostelijk deel van ons dorp is waarschijnlijk van 1976. Ze is in
ieder geval rond de nieuwbouw van het gemeentehuis gemaakt (opening in 1976), maar ook
nog van voor de restauratie van de NH-kerk in 1977, waarbij de witte pleisterlaag op de buiten-

muren verdween. En er ìs verder het een en andere veranderd en verdwenen. Maar er is nog
veel meer bij gekomen. Met deze prent kan een leuke competitie worden gedaan: wie kan de
meeste verschillen met nu vinden?

Correctie ‘Uit de Oude Doos’ van mei
Over de foto geplaatst in De Binnenste Buiten nummer 7 van mei 2017
betreffende de Voorstraat het volgende. De uitleg is volgens mij niet helemaal juist. De man achter de fietskar is geen melkboer, maar een bakker
met een bakfiets. Iedere dorpsbakker was in het bezit van een bakfiets of
een transportfiets. Op foto is de bovenklep open, vermoedelijk bezorgt hij
net zijn bakkerswaren bij de familie Dijkstra. De bakker naast zijn bakfiets
kan dus niet Berend de Boer zijn. Geheel rechtsonder op de foto ziet u de
echte Berend de Boer achter zijn melkwagen. Deze werd getrokken door
een paard. Hij was een melkboer die zes dagen per week zijn klanten de
nodige melkproducten trachtte te verkopen. Melkartikelen werden per liter
of halve liter aan de melkwagen verkocht. Ik heb de heer de Boer gekend.
Hij woonde achteraan in de Kerkstraat. Ook heb ik zijn paard in de smederij
vaak voorzien van nieuw beslag (nieuwe hoefijzers). Voordat de heer de
Boer door het dorp aan zijn ronde begon, ging hij elke morgen al vroeg
naar het melkfabriek in Huisternoord (Oudwoude) om aldaar zijn voorraad
aan te laten vullen. Op het zijschot van de melkwagen kunt u, met een
vergrootglas, het woord ‘melk’ zien staan.
J. Noordhof, Voorstraat 29, Buitenpost

Zin in meer schoolfoto’s en oude dorpsfoto’s?

Alle in De Binnenste Buiten verschenen Schoolfoto’s en Foto’s uit de Oude
Doos kunt u terugvinden (zo mogelijk in kleur) op onze website! Gebruik
daarvoor de link: www.binnenbuitenpost.nl en kijk onder snelknoppen.

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

Heeft u nog een (niet in ons blad verschenen) oude dorps- of lagere
schoolfoto? Wij plaatsen hem graag. U kunt een scan sturen naar ons
e-mailadres: bibupost@gmail.com of de foto in onze brievenbus bij The
Readshop deponeren. De foto wordt dan door ons gescand en u krijgt
de foto persoonlijk terugbezorgd (vergeet dan niet het retouradres toe te
voegen!). Uiteraard ook het liefst voorzien van de bijbehorende namen of
uitleg, maar het (deels) ontbreken is geen probleem.

Deze schoolfoto van de leerlingen
van de Openbare Lagere School in
de Schoolstraat is vermoedelijk in
1944 gemaakt. Enkele namen zijn
bekend maar de meeste niet. Wie
weet één of meerdere personen
nog te benoemen? Graag reacties
naar de redactie: of in de Bibu-bus
bij The Readshop of op:
bibupost@gmail.com
Alle rijen van links af, boven: 1e

persoon - Annie Wijma; 3e persoon
met strik in het haar - ?, van der
Land; 6e persoon - Griet Zijlstra;
9e persoon - Herman Haytink; 10e
persoon - Wiebe Jansen, tweede
rij: 2e persoon - meester Kim; 7e
persoon Roel de Goede; derde rij:
3e persoon - Annie Bos; 4e persoon - Foppe de Vries; 5e persoon
- Jan Kootstra; 7e persoon - Matje
van der Land; 12e persoon - Wopke

Oldenburger; 16e persoon - Aafke
Oldenburger; laatste persoon - juf
Fennema; vierde rij: 1e persoon:
Jan de Boer; 2e persoon: Oeds
van der Ploeg; 7e persoon: Aalzen
van der Kooi; 10e persoon: Henk
Pol; 11e persoon: Froukje van der
Ploeg; vooraan zittend: 3e persoon - Kees Kuipers; 5e persoon
- Jan de Haan; 7e persoon: Henk
Kruiswijk (handen in de zij).

nu 20 % korting
op de
sikkens
buitenlak !
(actieperiode t/m september 2017)

VAN DER VEEN
Voorstraat 5
tel. 541545
winkel@enormvanderveen.nl
ww.enormvanderveen.nl
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Bû tenp oster s o m ú tens
“En hoe verder hij ging, des te langer was
zijn weg terug.” Dat las ik elke keer als ik
de trap van station Utrecht Centraal afkwam, de tunnel uitliep en omhoog keek
naar de muur die daar verrees, die vervallen stadsmuur, overgroeid met klimop en
deze blauwe letters erop gespoten. Drieënhalf uur was ik dan onderweg geweest.
Reizend vanuit Buitenpost over Groningen, al kon ik er evengoed voor kiezen
om over Leeuwarden te reizen. Want dat
is Buitenpost, een grenspost op de grens
van twee provincies met een eigen karakter. Een buitenpost, pleisterplaats voor
postwagens.
Pleisterplaats voor ons gezin toen wij er kwamen wonen op mijn zestiende. “Is het niet
moeilijk om te verhuizen op je zestiende?”,
vroegen veel mensen mij. Nee, verandering
is leuk en Buitenpost was fantastisch. Andere mensen, nieuwe straten, een mooi park
met water dicht bij huis, meer winkels (een
Aldi!), een station!
Jong en verliefd
Met de nieuwe buurjongens Paul Buruma en
Reinier Gatsonides en verschillende anderen
hingen we ’s avonds uren buiten rond. Zaterdagen korfbalde ik bij de hechte korfbalvereniging kv Flamingo’s. Later zou ik de F-pupillen gaan trainen en coachen. Op zondagmiddagen speelden we Risk met vrienden
van mijn broer of Kolonisten van Catan met
goede vriend Arjan Riedstra en zijn nicht Klarieke. Vrijdagavond gingen we van de soos
van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt)
naar The Point.
Op één zo’n avond draaide in The Point keihard het nummer ‘My love’ van Westlife en
ik praatte met iemand die ik nog niet eerder
had ontmoet. Die zondag kwam hij naast mij
zitten in de kerk. Hij was niet ‘van de kerk’.
Ik werd verliefd. We fietsten door de nacht,
zongen keihard liedjes van ‘De Kast’ en ik
voelde me veilig in zijn armen. We ‘kregen
wat’. “Wat jammer”, zei de dominee tegen
mij. Ik wilde immers belijdenis doen van
mijn christelijk geloof en dat kon niet als ik
doorging met deze verkering. Je bent jong
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Wimke van der Vaart

en je wilt wat, je gelooft wat, dus… verbrak
ik de relatie. Als ik daar op terugkijk, vraag ik
me met spijt af waarom ik niet onafhankelijker was. Iemand pijn gedaan om wie ik gaf.
Teveel naar mijn hoofd geluisterd, klassieke
fout. Nooit vergeet ik die sterke invloed van
kerkelijke overtuigingen op mijn gedachtegangen. Er was wat om te doen. Mijn moeder heeft nog een brief geschreven dat ze
het er niet mee eens was; dat vertelde ze
me later en dat deed me goed.
Baantjes
Ik werkte tijdelijk bij Super de Boer en bij De
Boekelier. Toen ik net één week weg was bij
Super de Boer, sprak een klant van De Boekelier me aan: “Jij zat vorige week toch bij
Super de Boer achter de kassa?”. “Ja, klopt
mevrouw. Maar dit vond ik leuker.” Ik was
tenslotte gek op boeken en heb nog steeds
zo’n twintig boeken in mijn boekenkast staan
die ik bij De Boekelier gekocht heb.
Toen werd ik lid van de redactie van deze
dorpskrant en mocht ik stukjes schrijven. Ik
keek uit naar elke redactievergadering, het
was een fijne club mensen. Vervolgens werd
ik voetbalverslaggever van De Feanster en
reed ik elke zaterdag van Buitenpost naar
een dorp in de regio om daar een wedstrijd
te kijken en van voetbaltrainers wat meer
dan clichés los te krijgen voor mijn verslag.
Een enkele keer lukte dat. Op een maandag
tijdens het avondeten belde hoofdredacteur
Atze van der Ploeg. “Wat heb jij gedaan?”.
Huh? “Je hebt een voetbaltrainer naar huis
gestuurd!”. Ik snapte er niets van, maar Atze
legde uit dat het bestuur van GSVV heftig aan
het vergaderen was geweest toen ze mijn
verslag hadden gelezen van hun laatste wedstrijd. Toen ik eraan kwam lopen, kreeg ik nog
het mooiste compliment van een toeschouwer: “Jij schrijft alsof het het Nederlands
elftal is”. Helaas was Gerkesklooster op dat
moment het Oranje van nu: uit vorm en niet
gemotiveerd genoeg. De altijd uiterst loyale
trainer had nu voor het eerst een kritische
opmerking gemaakt over zijn ploeg. We konden beiden niet bedenken dat hem dat zijn
trainerschap bij de club zou kosten. Later trof

ik hem nog eens bij ’t Fean ’58. Ik heb het er
niet met hem over durven hebben…
In de zomer mocht ik eens verslag doen van
het Concours Hippique in Buitenpost. Dat
was dezelfde zomer dat ik schoonmaakte
in de gymzaal, de huisartsenpraktijk en de
Friesland Bank in Buitenpost. Ik zal nooit de
verraste blik vergeten van een hoge pief van
de Friesland Bank toen hij het meisje dat vrijdag nog de vloer had gedweild ineens tegenkwam op de VIP-tribune van het Concours.
Freonen
En dan die hele verkeerde uitspraak toen ik
net Buitenpost had verwisseld voor Zwolle, waar ik journalistiek studeerde. Jantina, Froukje, en ik hadden heerlijk gegeten
bij Martha, die nu in Leeuwarden woonde
en ook uit Buitenpost kwam. Fantastische
vriendinnen. Enthousiast als ik was over ‘de
stad’, vastberaden om daar van alles te beleven en grootse dromen te realiseren, flapte
ik eruit: “En dan verbreek ik alle banden met
Buitenpost.” Die uitspraak in al mijn jeugdige
overmoed heb ik nog heel vaak terug moeten horen. Maar ze hebben het me vergeven.
(Later heb ik Froukje nog een houten bord
gegeven met de tekst: ‘True friends are connected by heart, distance and time can’t take
them apart’. Sa is it mar krekt!)
Ruimte en grenzen
Van een afstand ziet men alles helderder.
In ander perspectief. De studentenpastor in
Zwolle gaf overbekende bijbelverhalen betekenis. Ik begon aan een ander soort reis
die zo lang en vermoeiend was dat ik er misschien niet aan was begonnen als ik het had
geweten. De reis van christelijk geloof naar
atheïst. Een heel eenzame reis ook, wie begrijpt je in je zoeken en dwalen? Maar ik ben
aangekomen in de ruimte. Heb vasteland gevonden, een nieuw wereldbeeld. Ook fysiek
reisde ik verder. Naar Utrecht, vanwege werk
in Hilversum. Ik schilderde daar een tekst op
de muur over onrust, dat eindigde op: ‘Dan
keert de wal het schip’. En de wal keerde het
schip. In 2010, het jaar dat mijn eerste neefje
werd geboren van mijn oudste broer, zag ik
weer die spreuk op de muur bij het station

en dacht ik: “Mijn terugweg is te lang geworden.” Ik hoorde Gurbe Douwstra zingen over
de ‘Frysk om útens’, dat was ik. Ik moest
mijn wortels weer vinden. Ik wou mijn eigen
taal weer spreken.
Pleisterplaats
Tot Zwolle ben ik gekomen. Hier kijk ik terug op mijn tijd in Buitenpost. Ik zie wat ik
verloren en gewonnen heb. De afstand is
aangenaam. Herinneringen hebben de zoete smaak van nostalgie. Het dorp lijkt klein.
Ik zie hoe hecht de mensen zijn. Ik zie hoe
mijn ouders een plek hebben gevonden. En
ook: ik hoor er niet meer bij. Zoals de studentenpastor zei: ‘Als je ooit ergens bent weggegaan, zul je er bij terugkomst nooit meer zo
inpassen als voorheen.’
Maar ik weet nog steeds de weg te vinden. De weg naar de buitenste post. Met
mijn vriend uit Utrecht, wiens moeder hoe
toevallig ook in Buitenpost woont. Of ik
kom alleen, met de trein. Dan kom ik aan in
Groningen, loop ik naar spoor 6a en stap in
het treintje dat nog stopt in Zuidhorn en in
Grijpskerk. Dan probeer ik vanuit de trein het
Oost te zien, het huis van familie Prins. Dan
stap ik uit in Buitenpost en loop langs het
gemeentehuis. Ik hoef nog maar een stukje,
want mijn ouders zijn verhuisd van de Vijzel
naar de Stationsstraat. Dan ruik ik de frisse
lucht, niet bedorven door talloze uitlaatgassen. ’s Avonds is het echt donker. Dan doe ik
de deur open van het huis van mijn ouders,
we omhelzen elkaar en alles voelt weer als
toen ik zestien was. Dat is Buitenpost. Een
pleisterplaats.

Tjoele-tsjerke toch niet in 3D te zien
In het maart-nummer van deze krant stond een artikeltje onder de titel:
‘Toegevoegde realiteit… heel apart! Hier werd aan toegevoegd dat de gemeente Achtkarspelen een fiets- en wandelpad gaat aanleggen langs de
plek waar vroeger de Tjoele Tsjerke heeft gestaan. Dat was boven Augustinusga te noorden van het Prinses Margrietkanaal oftewel aan de zuidkant
van Buitenpost bij Reahel. De bedoeling was deze kerk virtueel (denkbeeldig) terug te brengen in het landschap.
Het Friesch Dagblad meldde op 20 juni jongstleden dat de Tjoele Tsjerke
toch niet in 3D te zien zal zijn. De techniek, waarbij een 3D-laag met de
verbeelding van een object over de werkelijke situatie heen wordt gelegd,
is volgens het gemeentebestuur lastig te maken en bovendien te kostbaar.
De Tjoele Tsjerke werd vermoedelijk vóór de 13e eeuw gebouwd. De gemeenteraad droeg het college van burgemeester en wethouders in 2013
op te uit te zoeken of het kerkje in ijzer zou kunnen worden herbouwd. Eerder al bleek dat herbouw in ijzer niet haalbaar is, omdat de gemeente geen
eigenaar is van de grond waarop de kerk stond en zo’n ijzeren constructie
ook onderhoud vergt. Daarom werd gezocht naar een andere manier waarop de kerk terug kan worden gebracht in het landschap.
Beeld
De 3D-techniek werd in 2015 nog genoemd als mogelijkheid, maar ook die
optie blijkt nu af te vallen. Goed beeld van hoe de kerk er uit heeft gezien
is er overigens ook niet. Op dit moment wordt gewerkt aan een cultuurhistorische fiets- en wandelroute in Achtkarspelen waarin niet alleen de Tjoele
Tsjerke maar ook andere elementen als volksverhalen, poëzie en natuur
worden opgenomen. Deze route zal aansluiten bij al bestaande routes.
B&W willen 9.000 euro uittrekken voor dit project om zo uitvoering te
geven aan de motie uit 2013. De route zou in 2018 klaar moeten zijn. De
grond voor het beoogde
traject is eigendom van
de provincie Fryslân en
Staatsbosbeheer. Deze
instanties moeten eerst
toestemming verlenen.
Het
gemeentebestuur
verwacht niet dat het pad
gereed kan zijn vóór Culturele Hoofdstad Leeuwarden-Fryslân 2018.

(advertenties uit de oude doos)

Gestolen herdenkingssteen
Sorry dat ik het zo zeg; maar welke schoft heeft de herdenkingssteen
bij de urn van mijn moeder gestolen? Mijn vader is sinds enkele weken
verhuisd naar een andere woning en was daarom druk bezig met het
inrichten van zijn nieuwe woning. Het huis was al leeg. De gedenksteen
zou een plekje in zijn nieuwe huis krijgen maar het nieuwe huis moest
natuurlijk eerst ingericht worden. Degene die deze herinneringssteen
heeft meegenomen heeft niet geweten wat voor emotionele waarde deze
steen heeft voor mijn vader, mijn broer en mijzelf.
Dus alsjeblieft: geef deze herinneringssteen weer terug! U kunt die
doen door (anoniem) het voor de zaak of achter de zaak van alfred
visser neer te zetten.
U heeft misschien niet geweten wat dit voor onze familie betekent maar
het blijft een feit dat je niet zomaar ergens iets ongevraagd meeneemt. Ik
hoop dat deze oproep ervoor zorgt dat we deze herinneringssteen weer
terug krijgen. Bedankt.
Rommy Brantsma

We willen zo graag
een grotere waakhond zijn!

Hoveniersbedrijf

P. Douma

voor vakkundig snoeiwerk en tuinonderhoud

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

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

Be d r ij v ig heid door Piet Pettinga

IJlstra Natuur

Aan de Kuipersweg 16 te Buitenpost, hebben Geer (1936) en Fien (1938) Peperkamp sinds 2009 hun stek gevonden. In hun knusse woning genieten ze van
hun AOW. En komen ze geen stap de deur meer uit? Het tegendeel is waar! Ze
bruisen beiden van energie en dat zal ongetwijfeld door hun winkel IJlstra Natuur
komen, die vanuit hun woonkamer gemakkelijk is te bereiken. Van dinsdag tot en
met vrijdag van 13.00 tot 18.00 uur, kunt u vele natuurlijke producten zoals onder andere bergkernzout, Stevia zoetstoffen, zwarte zeep, kamille, bio-kokosolie
enzovoorts aanschaffen.
Op dit ogenblik loopt er een actie van Damasceens inlegwerk. Dit zijn houten
voorwerpen (zie de foto) die in Syrië zijn gemaakt en met engelengeduld in elkaar zijn gelijmd. Behalve de stoelen op de foto zijn er kleinere artikelen te koop
zoals schalen, voorraadbussen, presenteerbladen; te veel om op te noemen eigenlijk. U moet beslist eens vrijblijvend komen kijken. U kunt zich dan ook laten
voorlichten over bijvoorbeeld natuurgidsen en boeken over vogels. Wilt u een
boek bestellen dat niet op voorraad is, dan bent u bij IJlstra Natuur ook aan het
goede adres.

Aan de Kuipersweg 16 woonde vroeger kapper/rijwielhandel P.W. Dijkema. Het
pand is gezegend met een unieke schoorsteen die onlangs vakkundig is gerestaureerd/teruggebouwd door klusbedrijf Lieuwe Bouma van de Jeltingalaan. De
familie Peperkamp is benieuwd of er lezers zijn die weten waarom zo’n eenvoudig huis, zo’n bijzondere schoorsteen heeft gekregen.
‘Rust roest’, is het motto van de familie Peperkamp en we wensen hen nog vele
jaren genoeglijke en beweeglijke jaren toe.
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Fontein-school integreert 3D-printer in lesprogramma D e foto’s
GBS De Fontein aan de Molenstraat heeft
een primeur in deze regio. Het is de eerste
basisschool in de directe omgeving die een
3D-printer heeft aangeschaft en onderdeel
laat worden van het lesprogramma voor de
hoogste klassen. Het is een van de stappen
die De Fontein zet naar het realiseren van
een ‘digitale school’. Het streven is daarbij
dat de leerlingen optimaal worden voorbereid op een toekomst waarin computers
een steeds grotere rol zullen spelen.

De 3D-printer is ondanks een stevig prijskaartje toch van een
bescheiden formaat. De leerlingen bleken al enige ervaring met
het werken met de printer te hebben opgebouwd. De wethouder werd gewaarschuwd voorzichtig te zijn bij het bekijken,
“want ze wordt gloeiend heet bij het printen”.

Het eindresultaat van ruim een uur printen en afkoelen. Het is
het logo van de gemeente waarin de vier gestyleerde bomen
met de naam ‘Achtkarspelen’ zijn weergegeven.

P r ijs p uz zel

Donderdagochtend 22 juni werd de 3D-printer
officieel gepresenteerd aan een delegatie van
de gemeente, onder leiding van wethouder
Sjon Stellinga, en de daarvoor uitgenodigde
pers. Leerlingen vertelden zelf in een informatieve presentatie waarom de printer was
gekocht en het werk dat was verricht om de
printer functionerend te krijgen. In de voorafgaande maanden hadden de hoogste klassen
van de school een heel traject doorlopen. De
printer zelf werd in maart van dit jaar als bouwpakket op school afgeleverd. De handleiding
moest als eerste worden ontcijferd waarna
de printer stap-voor-stap in elkaar werd gezet.
In zes werkgroepjes werd ook het benodigde
materiaal beheerd, op internet uitgezocht hoe
ontwerpen gemaakt kunnen worden en een
handleiding geschreven. Iedere deelnemer
werd daarbij uitgedaagd om zoveel mogelijk de
eigen talenten te gebruiken.Als slotstuk werd
er in ons dorp bij ondernemers en instellingen
onderzoek gedaan naar een eventuele behoefte waarin de 3D-printer zou kunnen voorzien.
Zo bleek de Speelgoedbank enkele muntjes bij
een spel te missen die met de 3D-printer nagemaakt konden worden.
De wethouder was onder de indruk van de
vaardigheden die de kinderen zich eigen hebben gemaakt. Als voorbeeld van de mogelijkheden van de printer hadden de kinderen het
gemeentelogo in 3 dimensies uitgeprint. Het
werd daarna als kado aan Stellinga aangeboden.

door Gryteke van IJsseldijk

Hoe werkt de Sudoku?

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

Gemeentelijke midsimmermoeting op 21 juni
Onder het motto ‘Achtkarspelen is oars-as-oars’ werd dit jaar geen nieuwjaarsreceptie gehouden, maar was er op ‘de langste dag van het jaar’ voor
het eerst een ‘midsimmermoeting’. Op de foto betoogt burgemeester
Gerbrandy in zijn toespraak op humoristische wijze het anders-zijn van
onze gemeente. Het weer was prachtig, de verteringen prima en het bleek
een prima manier om andere gemeente-genoten te ontmoeten. “Volgend
jaar weer!”, werd er direct na afloop geconcludeerd. Misschien bent u er
dan ook bij? (foto: Hielke Boorsma)

Het buurtvolleybaltoernooi
Op woensdag 7 en vrijdag 9 juni vond in sporthal De Houtmoune opnieuw
het buurtvolleybaltoernooi plaats. De organisatie was ook dit maal in de
handen van volleybalclub Buitenpost. (foto: Hielke Boorsma)

Ut de âlde doaze fan De Krite:
“Ut en Sulveren Gryt”
Op sneon 5 jannewaris1991 spile it Kritetoaniel it stik “Ut” (Broken Up) fan
Nick Hall yn in Fryske oersetting en bewurking fan Sybe Krol. Ien frou, Gryt
Pel, en trije manlju, Lourens de Zee, Jehannes de Hoop en Hans Zijlstra
foarmje de besetting fan dizze kluchtige komeedzje. Lodewyk Riedhorst
die mei dit stik eksamen (en slagge fansels) foar syn rezjy-oplieding. Nei
ôfrin waard Gryt Pel ekstra yn it sintsje en de blommen set fanwege har
25-jierrich jubileum by De Krite.
Mefrou Schilstra fan it BFT spruts loovjende wurden. Gryt Pel-Mulder spile
yn tal fan stikken, wie alle rollen treast, hie in stim as in klok dy’t ek efter
yn de seal te ferstean wie, wie ree om stikken te lêzen (docht se noch
wolris) en siet sûnt 1977 yn it bestjoer (al 14 jier dus). In stevige pielder
fûn mefrou Schilstra, wy binne wiis mei har! Blommen, in oarkonde en
de sulveren spjelde wienen foar Gryt. Underwilens hat Gryt ek it goud te
pakken, 40 jier warber, en is earelid fan de Krite mar noch altiten meilibjend mei it Kritetoaniel. Lodewyk Riedhorst “heart” sûnt 1991 ek by De
Krite. Sa út en troch efkes fan de radar, mar ynienen is hy der wer. Sa ek
it oankommend winterskoft. Lodewyk docht de rezjy fan it febrewarisstik.
Op de foto krijt Gryt Pel-Mulder har oarkonde útrikt troch mefr. Schilstra
fan it Bûn Fryske Toanielselskippen (hjoeddedei STAF), dit op de foargrûn.
Efter: Dukke Roosma (ynstekster), regisseur Lodewyk Riedhorst, Jehannes de Hoop, Hans Zijlstra en Lourens de Zee.

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 21 juli 2017.

Oplossing Sudoku van mei

De oplossing van de Sudoku van mei was: 526 917 834.
Er waren 25 goede inzendingen.
Winnaar: Ed Pols, de Lange Schoor 9.

Kunst en cultuur om
je eigen omgeving te
veranderen
Werk je aan een project of heb je
een idee waarmee je een maatschappelijke verandering tot stand
wilt brengen? Dan wil De Reis je
helpen. Bij De Reis gaan initiatiefnemers, makers en ‘een’ Mienskip
samen aan de slag om een maatschappelijke verandering in beweging te krijgen door het inzetten
van kunst en cultuur.
Alles wat onbespreekbaar lijkt komt
op tafel, verbinding staat centraal
en er mag gelachen worden tijdens
De Reis. De maker doet samen
met de initiatiefnemer onderzoek,
stelt vragen en gaat op zoek naar
talenten en interesses binnen een
Mienskip. Vanuit een gezamenlijke
urgentie bouwen deze vervolgens,
samen met de Mienskip, aan een
kunstwerk, voorstelling, optreden of een andere kunstvorm. De
Reis gelooft in de kracht van kunst
en cultuur om zo een verandering
tot stand te brengen binnen een
Mienskip met de Mienskip. De
Reis helpt, begeleidt en biedt een
netwerk en is het kompas voor initiatiefnemers en makers die werken aan projecten die aangesloten
zijn bij De Reis.
Past jouw (bestaande) project perfect bij De Reis maar kan je wel
wat hulp gebruiken of heb je een
idee dat past bij De Reis meld je
dan aan via www.dereis.frl Je mag
je idee en of plan indienen tot en
met 1 september maar het liefst zo
snel mogelijk! De Reis is een onderdeel van het hoofdprogramma
van Leeuwarden-Fryslân 2018 en
een initiatief van Keunstwurk.

Onderhoudstip 4:
“

Ga goed voorbereid
de zomer in. Rij
bij ons langs voor
de vakantiecheck!”
Onderhoudsprijzen
All-in APK

€

Kleine onderhoudsbeurt (up!) vanaf

€ 150

Grote onderhoudsbeurt (up!) vanaf

€ 195

Volkswagen vakantiecheck + spaarpot

€ 19,95

Airco-onderhoud + geurbehandeling

€ 99
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Bijenproject Silence of the Bees op
De Kruidhof van start gegaan
Zomer
Het is weer zover. Ik mocht mijn
blue-tooth toetsenbordje weer onder het stof vandaan halen om voor
u een stukje voor de krant te ratelen. Daar gaan we dan. ‘Hoe gaat
het hier?’ Vraagt u zich af. ‘Ja, goed,
leuk dat u het vraagt.’ :-) Zonder
gekheid, we hebben het hier goed.
Ons zelfvoorzienende leven begint
serieuze vormen aan te nemen.
De moestuin draait en we zijn druk
doende met het realiseren van een
waar kippenparadijsje. Onze eerste bron van eieren en biologisch
vlees. De wilde groenten worden
al volop geplukt; brandnetel, weegbree en vrouwenmantel. De eerste
thee hangt alweer te drogen en de
berkenwijn staat rustig te klaren
in de kelder. Ook is mijn huidolie
op basis van berkentwijgjes een
succes. En is er genoeg gemaakt
om het hele jaar verder mee door
te komen. Knot og mygg worden
op afstand gehouden door onze eigen muggenolie op basis van berkenbastolie. Stinkt als een mutje,
maar werkt als een trein. De kinderen trouwens ook, niet stinken,
maar wel werken. Ze doen het
ontzettend goed hier in Noorwegen. Door de buitenlessen die ze
op school krijgen weten ze soms
meer over de natuur hier dan Jouke en ik. Het is mirakels. En as we
speak staan er twee grote pannen
met dennen/ijslands mos siroop op
de houtkachel te trekken. Met de
kinderen gaat het ook nog steeds
goed. Ze spreken steeds beter
hun nieuwe taal. Ook de oudste,
die daar in het begin wat moeite
mee had, ratelt thuis al spelend
met zijn broers in het Noors. We
hebben een paar oude pallets gekregen van zaak in het stadje verderop, die ze onder luid overleg en
veelal gemopper uit elkaar hebben
gesloopt. De spijkers, planken en
balkjes worden weer gebruikt om
een eigen outhouse (waar ik de valse hoop bij heb dat ze die niet echt
gaan gebruiken) in elkaar te zetten.
Een houten tv, wii met wiimotes,
radio en grote afstandbediening
(inclusief de mogelijkheid om andere mensen om je heen vrolijk of
sjachrijnig te ‘zappen’) zijn al gerealiseerd. Ja, we vermaken ons best.
Voor ons begint over anderhalf
week de zomervakantie. Acht weken van vissen, kamperen, moestuinieren en kippenhok afmaken.
Maar allereerst mogen we nog
genieten van een voorstelling over
Charlie og sjokoladefabrikken. We
hebben al weken een stel Oompa
Loompa’s in huis die al dansend en
zingend hun enthousiasme op ons
overbrengen. Vi gleder oss mye till
forestillingen. Voor iedereen die dit
leest: ’Heb een fijne zomer!’

Op zaterdag 10 juni 2017 is bij
Botanische Tuin De Kruidhof het
project Silence of the Bees feestelijk van start gegaan. Met een
lezing van de Britse ‘bijenprofessor’ Dave Goulson, de symbolische opening van een van vijf
bijenhotels door Romée van der
Zee en een presentatie van het
deelproject B-RAP is het bijenproject daadwerkelijk begonnen.
Silence of the Bees is een van de programmaonderdelen van Leeuwarden-Fryslân Europese Culturele Hoofdstad 2018.
Lezing Dave Goulson
De Britse auteur en hoogleraar Dave Goulson vertelde over het leven
en het belang van de bij tijdens een lezing, met aansluitend een wandeling door de tuinen van De Kruidhof langs bij-vriendelijke planten. Dave
Goulson is een Britse hoogleraar in de biologie en is een gerespecteerd
bijenexpert die gespecialiseerd is in de hommel. Hij heeft meerdere boeken uitgebracht en won de afgelopen jaren drie awards, waaronder in 2014
de British Ecological Society’s Public Engagement Award.
Opening bijenhotel en demo B-Rhapsody
In De Kruidhof worden vijf levensgrote bijenhotels ingericht. Het zijn plekken waar solitaire bijen hun nesten kunnen maken. Romée van der Zee
van het Nederlands Centrum Bijenonderzoek heeft veel onderzoek gedaan naar bijensterfte en vertelde hierover. Zij opende een van de hotels
symbolisch, waarmee ook het project Silence of the Bees werd geopend.
Ook was in de tuin een demo-model te zien van een hommelkast van
het project B-Rhapsody. Dit is een uniek onderzoeksproject voor en met
kinderen en jongeren in de Eems-Dollard Regio. Gegevens van bijen, maar
ook hun geluiden, worden verzameld. In samenwerking met studenten
van de Academie voor Popcultuur in Leeuwarden en het Institut für Musik in Oldenburg wordt op 21 juni 2018 met de geluiden een Bumblebee
Rapsodie gecomponeerd die simultaan wordt uitgevoerd in De Kruidhof,
Oldenburg en Emden.
Silence of the Bees
Het project Silence of the Bees is onderdeel van Celebrating Diversity, een
van de hoofdprogramma-onderdelen van LF2018. Bijen verdwijnen door
heel Europa en in het bijzonder in Fryslân uit tuinen en velden. Het project
vraagt aandacht voor de bij en beweegt mensen om deze insecten te zien
als belangrijke partner in de samenleving. Silence of the Bees doet dit met
behulp van beeld en taal, in muziek en kunst, in cultuur en wetenschap.
Met bijzondere activiteiten wil Silence of the Bees bezoekers het belang
van bijen en biodiversiteit laten zien en ervaren. De Kruidhof is in 2018 het
centrum van dit bijenprogramma.
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Tuin( b e) leven
juni 2017
The Garden
Culturele hoofdstad 2017 in Aarhus, Denemarken, is in zijn volle
omvang bezig. Een goede reden
om eens te kijken hoe Aarhus
dit doet. Ter voorbereiding is er
van alles op het internet te vinden. Er zijn verwijzingen naar dag- en
avondevenementen, er zijn grote evenementen en er is een route
vanuit een groot museum langs spraakmakende kunst.
Nadenken
‘Rethink’ is het centrale thema. Er nog eens goed over nadenken...
Nadenken over zoals de Denen zeggen, ‘The past, the present and
the future’. Misschien is de centrale vraag van Rethink wel de dialoog dat het juist nu belangrijk is ons bewust te zijn van wie wij als
mens zijn in relatie tot de natuur op aarde. Alles lijkt tegenwoordig
maakbaar, maar welke voetstap laten wij achter voor de toekomst?
Een pittig thema die kunstenaars aangrijpen om hierover te reflecteren. Er is vooral gedacht in thema’s. Mij sprak het thema ‘The garden’ extra aan. Een tocht vanuit het museum langs de kust waar
kunstexposities zeggen wat ze zeggen. Inspirerend, maar vooral ook
erg confronterend. Heel lang dacht ik namelijk dat er nog hoop was
op herstel van de natuur, van biodiversiteit.
Opening bijenproject De Kruidhof
Dave Goulsen, bijenprofessor uit Engeland opende onlangs het centrale thema van Culturele Hoofdstad op De Kruidhof ‘Silence of the
Bees’. Hij startte mijn bewustwordingsproces door te zeggen dat
iedereen eigenlijk wel een hoopvol verhaal wil, maar dat de realiteit
is dat er in Fryslan weinig reden is voor hoop, dat er steeds minder
biodiversiteit komt en deze biodiversiteit zich niet zal herstellen.
The past, the present and the future
In Aarhus is er dus flink nagedacht over het thema, een realistisch
verhaal. Waar veel minder over is nagedacht is de technische uitvoering. De verwijzingen, vanuit het hotel naar de kunstwerken bijvoorbeeld, de samenhang tussen de foodhall en het centrale thema, de
folders, de boekjes en de fysieke aanwijzing waar iets te vinden is.
Voor De Kruidhof een goed om hier alvast naar te kijken.
The future
2018 komt steeds dichterbij. Silence of the Bees krijgt meer en meer
vorm. Kom tijdens de open imkerijdag op zaterdag 8 juli alvast een
voorproefje halen.
Jan Willem Zwart

Flitsen uit het dagelijks leven in Buitenpost tijdens WOII -7Groeiend onbehagen
In de herfst van 1940 werden de
avonden langer en donkerden snel.
Dat betekende dat de verduisteringsmaatregelen steeds effectiever werden. Eventuele straatverlichting werd gedoofd. Uit de
huizen mocht geen straaltje licht
meer naar buiten komen. Verduisteringsgordijnen of – papier moest
worden aangeschaft. Zelfs de fietslamp moest worden afgeschermd
met een rond stukje verduisteringspapier met een minimale
gleuf (illustratie onder).

Daar kwam zo weinig licht uit, dat
het bijna geen verlichting meer
was. Om zich toch nog enigszins
te kunnen oriënteren werden de
trottoirbanden soms witgeverfd
en boomstammen met een witte
cirkel voorzien. Desondanks verdronken verscheidene personen
vanwege de duisternis. Gelukkig is
dat in ons dorp niet voorgevallen.
De luchtbeschermingsdienst had
er op toe te zien dat nergens ook
maar enig straaltje licht te bespeuren viel. De beschikbare mannen
werden door de burgemeester opgeroepen (illustratie onder).
“Indien U niet verschijnt of in strijd
handelt met Uw luchtbeschermingsplicht, hebt U dwangmaatregelen van de zijde der politie of

een strafrechtelijke vervolging te
verwachten”. Er werd direct maar
een dreigende waarschuwing gegeven. Men kon hiertegen in beroep gaan, maar dit werd zelden
toegestaan, uitgezonderd ziekte.
Dinsdag 8 oktober 1940 hadden
P.J.M van Eldik en W. van der Veer
dienst. Na afloop schreven ze hun
bevindingen in het wachtrapport in
dichtvorm (illustratie boven).
De eerste aanval van R.A.F. Bomber Command op Bremen vond
reeds in 1940 plaats. Het daarna
toenemend aantal bombarde-

mentsvluchten op Duitsland en de
nabijheid van vliegveld Leeuwarden deed de kans op het neerstorten van een vliegtuig toenemen
met alle gevolgen van dien (illustratie onder).
Die winter groeide het onbehagen over de ontstane situatie. Het
dorp was maar klein. Het roulerend
aantal mannen voor de verplichte
wachtdienst relatief ook klein. En
in de vaak bewolkte aardedonkere
avonden bleef men liever thuis.
Jasper Keizer

Ke u z e u i t m e e r d a n 4 5 o p s t e l l i n g e n !

ALTIJD DIRECT DE BESTE PRIJS

€ 3.999,incl. apparatuur

Stanford Halifax

Klassieke keuken met moderne invloeden 278 x 188 cm
De Stanford is de perfecte verwezenlijking van een klassieke keuken die helemaal bij de tijd is. Het RVS-fornuis met RVS-achterwand en een veelvoud
aan kastruimte brengen het beste in deze keuken naar boven. Compleet met: koelkast, fornuis, afzuigkap, vaatwasser, spoelbak en werkblad

ALTIJD DIRECT DE BESTE PRIJS

Lissabon / Rodez
hoogglans wit: 285 x 247 cm
Compleet met:
< koelvriescombinatie
< oven
< gaskookplaat

<
<
<
<

vaatwasser
afzuigkap
spoelbak
werkblad

€ 5.999,incl. apparatuur

ALTIJD DIRECT DE BESTE PRIJS

Migot

agaatgrijs/wit 310 x 218 cm
Compleet met:
< koelkast
< oven
< inductiekookplaat

<
<
<
<

vaatwasser
afzuigsysteem
spoelbak
werkblad

€ 5.999,incl. apparatuur

< Altijd direct de beste prijs

De

10

+ punten van
superkeukens

< Prijstransparantie
< 10 jaar garantie &
CBW erkend
< Duitse topkwaliteit
< Snelle levertijd
< Gratis 3D keukenontwerp
< Maatwerk
< Deskundig advies

Model- en prijswijzigingen alsmede zeten drukfouten voorbehouden.

< Vakkundige montage
< A-merk apparatuur
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