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Afgelopen zaterdag 26 augustus ging het Brommels festijn van
start. Op diverse plaatsen hadden boeren hun land opengesteld
voor het plukken van bramen. Bij de musykwurkpleats waren
diverse activiteiten voor groot en klein, verhalen vertellen,
theater, workshops, muziek en demonstraties.
(foto’s: Hielke Boorsma)

Va n d e re d a c t i e Renovatie en uitbreiding van sociaal-cultureel centrum It Koartling
Weerwerk

Deze titel zou een heel geschikte
naam kunnen zijn voor een uitzendbureau. Volgens het groot
woordenboek van Van Dale is
weerwerk een voortdurende bezigheid. Minder bekend is dat dit
woord ook gebruikt wordt voor
tijdverdrijf. Je kunt ook iemand
weerwerk geven door hem of haar
aan de gang te houden. Weerwerk
is ook in verband te brengen met
de vakantieperiode. Dan leg je het
werk even neer om daarna weer
op te pakken. Weer aan het werk
dus, kortom: weerwerk. En hopelijk zijn er Buitenposters die verheugd kunnen uitroepen: “Ik heb
weer werk”. Dit artikel geeft aan
dat de redactie ook weer aan het
werk is gegaan. Het duidelijkste
bewijs is dit augustus-nummer in
zijn geheel.
Vakantie of niet, in Buitenpost is
er de afgelopen tijd hard gewerkt.
Het stationsplein is klaar en ziet
er prachtig uit. Bij de Jeltingalaan
komt er tekening in de strijd. De
Schoolstraat en de Julianalaan zijn
weer prima begaanbaar.
Een ander onderwerp is onze rubriek De vrijwilliger van de maand.
Wij zijn nog op zoek naar iemand
die af en toe een dorpsgenoot wil
interviewen over zijn of haar vrijwilligerswerk. Het zijn meestal stille
krachten die belangrijk voor onze
dorpssamenleving zijn. Zo’n vrouw
of man mag best eens even in het
zonnetje gezet worden. Mocht u
als interviewer uw steentje aan
ons blad en aan ons dorp willen
bijdragen, laat het ons weten. Het
gaat niet om tijdsdruk of een deadline, maar om een moment dat u
er even tijd voor hebt. Wij zijn benieuwd!

Het hing al een tijdje in de lucht,
maar nu is het dan zover: dit
najaar wordt begonnen met de
renovatie en uitbreiding van
sociaal-cultureel centrum It
Koartling. Een omvangrijke en
kostbare operatie. Met een inzamelingsactie (tientjes-actie)
hoopt het centrum het nog ontbrekende stuk van het budget
bij elkaar te krijgen.

gelijk gemaakt door financiële
steun van de Provincie Fryslân,
VSBfonds en het Oranje Fonds. De
gemeente Achtkarspelen neemt
een stuk van de kosten van groot

onderhoud voor zijn rekening. De
grootste bijdrage (zowel financieel
als anders) wordt echter geleverd
door It Koartling zèlf.
Iedereen die It Koartling een warm

Inmiddels leggen architect Jack
Visser uit Surhuisterveen en aannemer Rienk Tamminga uit Buitenpost de laatste hand aan de
voorbereiding. Gehoopt wordt dat
tijdens de inmiddels derde editie
van het Kom Erbij Festival (eind
september) het formele startschot
voor de werkzaamheden kan worden gegeven.
Begonnen wordt met de uitbreiding aan de achterzijde van het
gebouw. Het gaat daarbij om drie
nieuwe en ruime toiletgroepen (dames-, heren- en invalidentoilet) plus
een (les-)lokaal, speciaal voor cursussen en workshops. De nieuwbouw wordt toegankelijk door een
doorbraak van de (buiten-)muur ter
hoogte van de huidige bar.
Zodra de nieuwbouw gereed is
wordt begonnen met een ingrijpende opknapbeurt en herinrichting
van het bestaande gedeelte. Daarbij
word tevens het gehele gebouw
toegankelijk gemaakt voor mensen met een fysieke beperking en
worden waar nodig (en voor zover
mogelijk) energiebesparende maatregelen getroffen. Alles vindt zó
plaats, dat de vele activiteiten in It
Koartling gewoon kunnen doorgaan.
De werkzaamheden worden mo-

Bouwtekening van de verbouwing van It Koartling. (aangeleverd door It Koartling)

hart toedraagt kan via de tientjes-actie die ondertussen is gestart
een bijdrage leveren aan het uiteindelijke budget.
Hink Speulman
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Inburgeringscursus

64e CH bekeken door het paardenoog van de redactie

Graag willen we u iets vertellen over het vluchtelingenwerk in Buitenpost
en omgeving en dan voornamelijk over de Inburgeringscursus.
In Buitenpost wordt deze cursus bezocht door plusminus dertig personen,
die hier en in onze omliggende dorpen een voorlopige status van vijf jaar
hebben gekregen. Deze cursus heeft een hoog slagingspercentage, omdat er hier zeer goed les wordt gegeven en omdat de cursisten een taalcoach krijgen toegewezen. Die taal-coaching is vrijwilligerswerk. Op dit
moment zijn er enkele cursisten waar nog geen coach voor is en dat is erg
jammer. Daarom doen we nu via De Binnenste Buiten Post een beroep
op u als lezer om er over na te denken of dit misschien iets voor u is om
er een paar uur per week aan te besteden. Wij doen dit nu ruim een jaar
en wij vinden het heel fijn om te mogen helpen. Je kunt met ondersteuning van vluchtelingenwerk heel gericht bezig zijn met hulp aan mensen
die allemaal vreselijke dingen hebben meegemaakt. Precies omschrijven
waaruit dit ondersteunen bestaat is moeilijk, maar het komt er op neer de
cursisten een beetje wegwijs te maken in onze cultuur en levenswijze.
Vooral Nederlands leren praten is welhaast het belangrijkste. Een bezoek
aan de supermarkt, samen naar de bibliotheek, een bezoek aan een sportevenement of gewoon een beetje helpen met het huiswerk. Alles kan en
mag. Is het misschien iets voor u en wilt u er meer over weten, bel ons
dan gerust. Ben en Hermien Schipper,tel. 54 18 00.

De eerste woensdag van augustus viert al 64 jaren
hoogtij in de Buitenposter feestweek in de vorm
van een Nationaal Concours Hippique. Woensdag 2
augustus jongstleden was het weer zover. Alsof het
afgesproken was, bleek dit de enige helemaal droge
dag van de week te zijn. De Paardensportcommissie
voelde zich rijk gezegend. Na een jaar van intensieve
voorbereiding konden de deelnemers, medewerkers
van allerlei aard en slag en het publiek met open armen worden ontvangen om letterlijk in het zonnetje
te worden gezet. Alles wees erop dat het een machtig
en prachtig hippisch festijn zou worden. Hoewel het
Mejontsmaveld er qua regenval de voorgaande dagen nogal van langs had gekregen, was het net op tijd
droog geworden, waardoor het terrein prima ‘bespeelbaar’ was. De ondergrond kon een stootje velen. Dat
mocht ook wel, want met een programma van 09.0018.00 uur zou de grasmat behoorlijk intensief gebruikt
worden. De hackney’s grote en kleine maat, het Fries
ras en de Bovenlanders denderden de hele dag zonder
onderbreking door en daar kwamen de springpaarden
nog eens bij.

Fryslân siket in Dichter fan Fryslân
Fryslân siket in Dichter fan Fryslân. De dichter wurdt frege om yn dichtfoarm te reagearjen op wat der hjoed-de-dei yn Fryslân en syn bewenners
om giet. Wêr wurde wy stil fan? Wat lit ús hert bûnzje, of wêr wurde wy
stomwei dûm fan? Wat stimt ta neitinken? Sa sille persoanlike, mar ek
algemien-maatskiplike ûnderwerpen út de aktualiteit by in breed publyk,
yn dichtfoarm, ûnder de oandacht brocht wurde.
Kandidaten kinne harren oant en mei 10 septimber 2017 melde fia fryslansiket@dichterfanfryslan.nl of harren oanmelde fia de website www.
dichterfanfryslan.nl. In sjuery, besteande út Tamara Schoppert, Obe Alkema en Peter van Lier, bepaalt úteinlik wa’t de kommende twa jier de titel
Dichter fan Fryslân drage mei.
De Dichter fan Fryslân skriuwt seis oant tsien kear yn it jier in gedicht
by in selskeazen gelegenheid of aktueel barren en kriget dêrfoar in fêste
fergoeding fan € 2.500,00 it jier en € 250,00 foar elk gedicht. De úteinlike bekendmakking en beneaming fan de earste Dichter fan Fryslân is op
freed 24 novimber 2017.
It projekt ‘Dichter fan Fryslân’ is in inisjatyf fan de provinsje Fryslân en
wurdt útfierd troch de Afûk. Mei de beneaming fan de Dichter fan Fryslân
wol de provinsje by in breder publyk mear omtinken freegje foar de keunstfoarm poëzij.

Er werden vier Nederlandse kampioenschappen verreden, waaronder de rubriek vierspannen Fries ras. Dit
is een schitterend mooie aanspanning om te zien en
nog mooier om te zien rijden. Susan Bouwman was
de enige vrouwelijke deelnemer. Zij is ook de enige
vrouw die vier Friese paarden tegelijk kan mennen, zo
vertelde een deskundige mede-kijker. En verdraaid als

het niet waar is, zij werd ook nog eens
glorieus kampioen van Nederland.
Geweldig! Bij het kampioenschap
eenspannen hackney’s ereklasse was
er strijd op het scherp van de snede,
vooral tussen de dames Els d’Achard
van Enschut en Anneke Huckriede.
Els werd uiteindelijk kampioen in de
plaats van Anneke, die dat al vele keren mocht beleven, en dat was weer eens wat anders. Anneke vat
zoiets heel sportief op. De dames-deelnemers lieten
deze dag extra van zich spreken, want de hoofdprijs
van het springconcours ging ook naar een vrouw, namelijk Mariët Hoekstra uit Mildam.
Het was een goede zaak dat er enkele rubrieken voor
Young Riders in het programma waren opgenomen.
Dat zijn jeugdige rijders die deze vorm van sport in
stand moeten houden, want ook bij de paarden en rijders is het een kwestie van komen en gaan. Ieder die
bij deze hippische happening betrokken was, genoot
in alle opzichten van een bijzonder geslaagd concours.
Het publiek liet zich niet onbetuigd, gezien de goed
gevulde tribunes. De leden van de Paardensportcommissie hebben een schoon vooruitzicht op een jubileum-concours in 2018. Om de 65e editie tot haar recht
te laten komen, zal er het komende jaar zowel organisatorisch als financieel hard een getrokken moeten
worden. De afsluiting met een mooie show zou de
kroon op dat werk kunnen zijn.

Dorpsapp útPost ging tijdens de feestweek van start
Een jaar tijds lag er tussen het idee
voor een dorps-app en de introductie van útPost op 27 juli. Ingeklemd
tussen de openingswoorden voor
de feestweek van Eugène van
den Berg en de rauwe klanken
van rockband De Hûnekop, telde
Wijlijn-woordvoerder Suzan Bosch
af tot het eerste publieke gebruiksmoment. In de eerste vier dagen

Handwerkmarkt Buitenpost
Op vrijdag 15 september 2017 wordt er van 11.00-18.00 uur een handwerkmarkt in het centrum van Buitenpost gehouden. U kunt deze dag
zo’n 45 standhouders bezoeken die diverse soorten materialen op handwerkgebied verkopen. Zo kunt u hier onder andere terecht voor brei- en
haakbenodigdheden, quiltstoffen en benodigdheden, vilt, garens, borduurwerk en eigengemaakte creaties. Tevens is er een naaimachine service
center aanwezig waarbij u terecht kunt voor reparaties, naaimachines en
advies. Daarnaast zijn er ook tal demonstraties van oude handwerktechnieken en kunt u onder andere kennismaken met de technieken goudborduren, hardanger en frivolité.
Tijdens de handwerkmarkt kunt u ook een bijdrage leveren aan het project
Haak maar aan! van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018. Buitenpost
doet ook mee en er zijn al diverse dekens gehaakt. Wie helpt er mee en
haakt ook even aan? Op www.handwerkmarktbuitenpost.nl en op facebook Handwerkmarkt Buitenpost kunt u meer informatie vinden over de
deelnemers en de demonstraties.

MS fonds zoekt collectanten
Het MS fonds zoekt collectanten voor ons dorp.De jaarlijkse collecte vindt
plaats in de week van 20 t/m 25 november. Kijk op de website www.
mscollecte.nl voor meer informatie en meld je snel aan.

D e foto

In de week van 5 juli hebben zeven teams van CBS De Lichtbron deelgenomen aan de
Lodenhelrun. De leerlingen waren fanatiek tijdens de survivaltocht. Door hun doorzettingsvermogen en zelfbedachte acties hebben de leerlingen een bedrag van €2076,85
opgehaald voor KiKa. De leerlingen hebben vervolgens de cheque overhandigd aan Team
Joris. (eigen foto)

PBB steunt moreel en financieel de app
útPost in de komende jaren. (eigen foto)

Wijlijn-bestuurslid Suzan Bosch kondigde op het feestpodium in de Kerkstraat de start
van de app aan. (eigen foto)

erna groeide het aantal gebruikers met honderd per
dag! Daarna werd het rustiger en nu zijn er bijna 500
geregistreerden. Maar de komende tijd blijft er nog
steeds genoeg werk te verzetten voor de werkgroep
van útPost.
De publieke presentatie tijdens de opening van de
feestweek was bewust gekozen. De app kon dan onmiddellijk gebruikt worden om bijvoorbeeld het feestweekprogramma te raadplegen. Tijdens de feestweek
waren er verschillende momenten waarop het publiek
mensen van Wijlijn aan konden schieten met vragen
om hulp. Want het was niet voor iedereen gemakkelijk
om de app van internet te downloaden en daarna te
installeren. Ook het verkrijgen van toegang tot de app
was soms een lastige horde. De nieuwe gebruikers
dongen in de feestweek ook mee naar een mede door
de Rabobank gesponsorde prijs. Sape Bloemhof was
de winnaar van deze ballonreis voor twee personen en
hij mocht ook een interview in De Binnenste Buiten
Post gaan doen. U vindt de laatste elders in dit blad.
Wijlijn-lid Jan van Klapwijk was de trekker van het initiatief en stak de afgelopen weken veel tijd in de app.
De start verliep niet helemaal vlekkeloos. Jan vertelt
daarover: “We hadden in het begin wel last van enkele
kleine kinderziektes in de app. De makers reageerden
gelukkig alert en hebben de meeste al kunnen verhelpen. Ongetwijfeld zal er nog wel eens een probleempje opduiken. Meldt dat dan zo spoedig mogelijk, bijvoorbeeld bij mij, en er wordt dan actie op ondernomen. Verder is het belangrijk om er op te letten of er
een update voor de app beschikbaar is en zo ja, deze
dan spoedig te installeren”. Toch heeft dit de pret voor
Wijlijn niet gedrukt en kijkt Jan met voldoening terug:
“Het aantal van ruim 400 mensen die útPost op hun
telefoon of tablet tijdens de feestweek installeerden
overtrof onze verwachting. En de reacties die we over
de app hoorden waren overwegend heel positief. Reden genoeg dus om útPost energiek verder te ontwik-

kelen. Er moet zoveel mogelijk informatie te halen zijn
in de app en daar gaan we onze aandacht op richten”.
Van Klapwijk is ambitieus over zijn project: “Pas als
het merendeel van de verenigingen en organisaties
in Buitenpost hun informatie via útPost gaan delen èn
ook een groot deel van de Buitenposters de app daadwerkelijk gebruiken is de voornaamste doelstelling
gehaald. Buitenpost kan ook voorbeeldfunctie hebben
voor andere dorpen en steden. útPost is de weinige
dorps-apps in ons land en wij zijn dus feitelijk nog bezig met het ontdekken van de mogelijkheden. Het is
daarom belangrijk dat wij van de gebruikers feedback
krijgen. Als ze ons vertellen over hun ervaringen, het
maakt niet uit of ze nu positief of negatief zijn, kunnen
wij de app zo gebruiksvriendelijk èn interessant mogelijk maken”.
De maker van de app, Socie in Groningen, is om die
reden erg nieuwsgierig naar het verdere verloop van
útPost. Het bedrijf heeft ook toegezegd actief met de
verdere ontwikkeling van útPost bezig te willen blijven. Socie ontvangt overigens voor het gebruik van
haar app een vergoeding van de gebruikers. Door de
toegezegde financiële ondersteuning van de gemeente, Plaatselijk Belang en het zwembad is dit onderdeel
voorlopig gelukkig geen kopzorg voor Wijlijn. Jan voegt
onmiddellijk daaraan toe: “Maar wij hopen dat ook anderen het nut van de app gaan zien en zo verder in
de toekomst het bestaan van útPost mogelijk blijven
maken.
Maar houdt útPost en De Binnenste Buiten Post de
komende tijd goed in de gaten, want er komen voortdurend nieuwe ontwikkelingen. Verder zijn wij op zoek
naar mensen die ons willen helpen om van útPost
een nuttig communicatiemiddel in het dorpsleven te
maken”. U kunt uw reacties kwijt op het e-mail-adres:
info@wijlijn.nl.

Al gelezen?



> De fractie van FNP in de gemeenteraad
van Achtkarspelen heeft schriftelijke vragen
aan het college van B. en W. gesteld over de
realisering van parkeerplaatsen voor invaliden
bij het station in Buitenpost. De FNP pleitte er
bij de bouw van de voetgangersbrug over het
spoor al voor deze toegankelijk maken voor
rolstoelgebruikers, rollators en kinderwagens.
Toen dat niet haalbaar bleek werd toegezegd dat er invalidenparkeerplaatsen zouden
komen, wat tot op heden niet is gerealiseerd.
De zorgen van de FNP blijken onterecht, zodra
het werk klaar is, zijn er volgens B. en W. elf
invalidenparkeerplaatsen bij het treinstation.
> De pastorie bij de Kruiskerk in Buitenpost
gaat tegen de vlakte. De kerkenraad van de
PKN-gemeente heeft hiertoe besloten. Een
ingrijpende opknapbeurt vindt het kerkbestuur te duur. Een volledige renovatie zou
bijna €200.000,- kosten, ongeveer net zo veel
als sloop van de huidige pastorie en de aankoop van een andere woning. De gemeente
koopt voor het predikantengezin een huis
elders aan, waarbij de keus op de woning van
de verhuizende scriba is gevallen. De sloop zal
begin volgend jaar plaatsvinden.
> Zeven projecten in Achtkarspelen krijgen subsidie uit het Iepen Mienskipsfûns. Er is €10.000,toegekend voor het opstellen van een ontwikkelingsplan voor het bouwen van een multifunctioneel leefcentrum in combinatie met
een nieuwe zwemvoorziening in Buitenpost.
Op basis van een inventarisatie wordt een programma van eisen opgesteld, een schetsontwerp gemaakt, investeringsramingen gedaan
en een meerjarige exploitatie opgesteld door
een adviesbureau. De totale kosten daarvan
worden geraamd op €81.900,-.
> De gemeente Achtkarspelen is veruit de
slechtste betaler van Friesland. Zo werd in
2016 slechts 65% van de binnengekomen
nota’s op tijd betaald. De gemiddelde betaaltermijn was 31 dagen. Overheden moeten
binnen 30 dagen betalen. Gemeentebelangen Achtkarspelen eist uitleg over het betaalgedrag van de gemeente. De trage betalingen
doen afbreuk afbreuk aan het vertrouwen in
de lokale overheid.
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PBB Van de bestuurstafel...
augustus 2017

In onze laatste vergadering voor de zomer komen er weer allerlei onderwerpen aan de orde. Een greep hieruit:
Naar aanleiding van onze vorige vergadering hebben we het nog even
gehad over de bijdrage van Buitenpost aan de Culturele Hoofdstad 2018
(nu LF2018 genoemd). Zowel de feestweek als de Swaddekuier komen
met iets extra’s. De Stichting rond de musical Ester heeft plannen en ook
Art-it-is staat open voor extra activiteiten. In ieder geval wordt er, mede
dankzij de bijdrage uit het leefbaarheidsfonds, intensief gehaakt voor een
groot kleurig kleed dat waarschijnlijk in het Guiness book of records wordt
opgenomen. Misschien gebeurt er ook nog iets met de entree van Buitenpost. De provincie vindt het in het kader van 2018 goed dat de rotondes
aangekleed worden. De suggestie is om daarbij aan te sluiten bij het project Silence of the bees. Wie neemt dit op zich?

Zondagmiddag 22 oktober 2017: The Point - J&M Teaterwurk - Bokwerd
Kulturele hoofdplaats 2018 met Jan Arendz, Marijke Geertsma en Anneke
Hondema.
Zaterdagavond 11 november 2017: The Point - Sandy Brechin and friends
- Schotse Avond.
Zondagmiddag 26 november 2017: Interieurcafé Pilat&Pilat Twijzel Chansonnier Edouard.
Zondagmiddag 17 december 2017: Kruiskerk aan de Voorstraat - Kerstconcert Westerlauwers Mannenkoor met soliste Fardou van der Woude.
Zondagmiddag 14 januari 2018: Cafe The Point - Kroegconcert met het
duo Bakker & Niehaus.
Zondagmiddag 4 februari 2018:
Doopsgezinde Kerk Julianalaan Troubadour Adri de Boer.
Zondagmiddag 18 februari 2018:
Kerkje Augsbuurt - Mulder en Sons
- Over vaders en zonen.
Zondagmiddag 25 maart 2018:
Raadzaal gemeentehuis Buitenpost - Concert Gerrit Breteler.
In september vindt u uiteraard de
welbekende Flyer weer op uw
deurmat met een uitgebreide beschrijving van het gehele programma. Ook dan start de voorverkoop
bij de dropshop Liquerice.

Gerrit Breteler. (eigen foto)

Krite winterskoft 2017-2018:
It brûst wer oan alle kanten
Op de sneonen 25 novimber en 2 desimber 2017 (dit binne oare data as
earder neamd) fine de earste foarstellingen plak fan it kommend winterskoft. Under lieding fan Henk Roskammer spylje Andries Hovinga, Klaas
Jansma, Dictus Benedictus, Wiesje Kloosterman, Ria Krist en Anneke
Nieuwenhuis de foarstelling “Wat in gekke man... en syn frou dan?” Dit is
in blijspul fan de ferneamde Ingelske toanielsskriuwer Alan Ayckbourn yn
in Fryske oersetting fan Baukje Stavinga.
Op de sneonen 3 en 10 maart 2018 is der in foarstelling yn in regy fan
Lodewyk Riedhorst. Der wurdt hurd wurke om hjir ek it stik en de besetting op koarte termyn rûn te krijen.
Nocht oant toaniel? fryskekritebutenpost@hotmail.nl
De jongerein is der nei fjouwer workshops, foar de simmerfekânsje, ek
hielendal klear foar. Hja meitsje harren eigen foarstelling oer “dreame/dromen”. Dit ûnder lieding fan regisseur Andre Beeksma. Utfieringen binne
yn jannewaris 2018.

Het uitgestelde dorpsbezoek door B&W vindt op 5 september plaats. Onderwerp is in ieder geval het beleid dat in onze ogen te vaak naar voren
komt: gelijke monniken-gelijke kappen. Buitenpost is niet Gerkesklooster
en verdient dus een andere aanpak. In de volgende bijdrage kunt u een
verslag van het bezoek lezen.
Van de Wijlijn kregen wij een verzoek om een bijdrage uit het leefbaarheidsfonds voor het mogelijk maken van de app voor Buitenpost. In de
feestweek is deze Út-post gelanceerd. Daarvoor hadden we in een vorige
vergadering al uitgebreid uitleg over deze app en zijn mogelijkheden gehad. We hebben besloten om deze nieuwe mogelijkheid voor onderlinge
verbondenheid ruimhartig te steunen Daarmee hopen we dat na een introductieperiode van drie jaar de app zelfstandig kan functioneren en een
bijdrage levert aan de leefbaarheid van Buitenpost.
Zoals u in de regionale kranten heeft kunnen lezen, is de dierenweidecommissie op zoek naar een nieuwe locatie, omdat enkele buurtbewoners
hiertegen waren. Er zijn meerdere suggesties gedaan, die na de zomer
onderzocht zullen worden.
De energiecoöperatie kan goed nieuws vertellen: 45 leden en mogelijk
een begin van een isolatieproject in het kader van Buurkracht. Het Sinnegreideproject gaat door, dus ook deze stichting gaat na de zomer weer
aktief aan de gang hiermee. Wel kunnen ze nieuwe leden gebruiken. Het
kost maar éénmalig €10,-, dus wat let u om zich uit sympathie met dit
onderwerp aan te melden (ecbuitenpost@gmail.com)?
Ten slotte heel goed nieuws voor Buitenpost: er komt een nieuw zwembad. De financiën van de gemeente zijn op orde en dus is er de mogelijkheid van nieuwbouw. De gemeente neemt dit in eigen hand en waarschijnlijk staat er ergens in 2019 een nieuw zwembad. Tot die tijd blijft De
Kûpe gewoon open en dus kan er door u, uw kinderen en kleinkinderen én
achterkleinkinderen gezwommen worden tot in ieder geval 2059.
Ik hoop dat u een mooie vakantie hebt gehad en dat u weer fris aan een
nieuw seizoen kunt beginnen, net als onze Bibupost en het bestuur van
PBB.
Namens het bestuur van Plaatselijk Belang Buitenpost
Marianne Rigter, bestuurslid

Zeg het maar... ingezonden brieven
Beste mensen,
De foto in de bijlage met achtergelaten troep op en nabij een picknicktafel spreekt voor zich. Deze foto heb ik zaterdagmorgen 26 aug 2017 gemaakt bij de picknicktafel die zich bevindt bij de vijver ten noorden van De

Jong en ek nocht oant toaniel? fryskekritebutenpost@hotmail.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
7 september a.s. We komen dan
vanaf 19.45 uur samen in dit kerkje
aan de Julianalaan 12a in Buitenpost. Om 20.00 uur volgen we het
ritme van stilte in de vorm van een
korte stilte meditatie. Na de meditatie, om ongeveer 20.45 uur, kun
je de anderen ontmoeten. Voor
thee wordt gezorgd. Ga je liever je
eigen weg, dan verlaat je het kerkje
in stilte. Wees welkom!
Trudy Nicolai en Karin van IJsseldijk

(foto + illustratie links: Roel Timmermans)

Lange Schoor te Buitenpost. Veelvuldig wordt op deze locatie ‘s avonds
rotzooi achter gelaten door opgeschoten jeugd. Een prullenbak ontbreekt,
de jeugd gaat er vanuit dat kabouters de rotzooi de dag daarop wel weer
komen opruimen. Nu, deze kabouters zijn o.a. de bewoners van de Lange
Schoor. De bekende poster met de bekende tekst:
Laat niet als dank... heb ik tevens in de bijlage bijgesloten. Misschien niet
onaardig om deze poster samen met de foto te plaatsen.
Roel Timmermans
De Lange Schoor 27
9285MA Buitenpost
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In Buitenpost kun je nog jezelf zijn
Sape Bloemhof is een goede ambassadeur voor Buitenpost
van gemeenschapszin. Wanneer
ik Sape vraag wanneer hij zelf
het sterkst gevoeld heeft om bij
een gemeenschap te horen, valt
er even een stilte. We denken allebei terug aan 27 juli 2006 toen
Sape’s jongere broer Anne vlak
voor de feestweek verongelukte.
“Gemeenschap heb je wel nodig
als het echt zwaar wordt”, zegt
hij nadenkend. Dan merk je dat
je in een dorp woont. Ons kent
ons. Mensen weten wat er aan
de hand is. Het was snel bekend
en er werd gelijk op geanticipeerd
door de feestweekcommissie door
het programma aan te passen. Uit
respect voor ons gezin. We hebben een heleboel verloren, maar
het heeft ook wel iets gebracht. Ik
heb mijn vrienden, buren en dorpsgenoten van een heel andere kant
leren kennen. Maar dit blijft altijd
een moeilijke periode.”

Bij de opening van de feestweek lanceerde Stichting Wijlijn een
nieuwe manier voor Buitenposters om met elkaar in contact te komen: de app útPost. Onder de deelnemers die zich op 1 augustus
voor 20.00 uur hadden aangemeld, werd een ballonvaart voor twee
personen verloot. Sape Bloemhof uit de Irenestraat werd de gelukkige winnaar. Hij legt uit waarom hij voor de app koos en hoe
belangrijk een dorpsgemeenschap kan zijn.

De app útPost is bedoeld voor de
inwoners van het dorp Buitenpost
en of andere belangstellenden.
De app biedt informatie over evenementen en activiteiten, nieuws
over het dorp, geschiedenis, foto’s
en de mogelijkheid om bijvoorbeeld elkaar om hulp te vragen,
onderling dingen aan elkaar uit te
ruilen of informatie en kennis uit
te wisselen. De gebruiker kiest
zelf welke informatie hij wil lezen.
(bron: Apple).
Logo útPost.

Buitenjongen
“Een uur nadat ik de app had gedownload, kreeg ik al bericht van
mijn vrienden: gefeliciteerd Sape
met je ballonvaart! Ik wist van niks.
Ik dacht ze een grap met mij uithaalden, maar het was echt zo.”
Sape is geboren en getogen in Buitenpost, maar Bloemhof is geen
echte Buitenposter naam. “Mijn
opa en oma kwamen vanuit Twijzel
naar Buitenpost en sindsdien wonen hier Bloemhofs.” Sape groeide op aan de Hoefslag aan de rand
van het dorp, waar hij kon polsstok
springen en de weilanden introk.
“Ik zie wel verschillen met mijn
eigen kinderen”, zegt de inmiddels
38-jarige Sape. “Wij waren altijd
buiten, of het regende of niet.”
Hij ging naar de lagere school De
Fakkel aan de Halbertsmastraat
en vervolgde zijn leerweg op de
Mavo aan de Irenestraat. Beide
scholen zijn al afgebroken. “Ons
hele schoolleven ging plat”, zegt
Sape die daarna in Drachten de
opleiding Infratechniek Grond- ,
Weg- en Waterbouw volgde. “Via
mijn stages en vakantiewerk kon ik
na het behalen van mijn diploma in
Buitenpost bij Jansma en Van Dijk
aan het werk. Uiteindelijk kwam ik
via Jansma Drachten in Zwolle en
‘t Harde terecht bij KWS Infra, een
onderdeel van VolkerWessels.” Hij
bracht het tot projectleider en zorgt
er inmiddels vanuit Leek voor dat
het wegennet in Groningen van de
stoep tot en met de snelweg veilig
begaanbaar en bereikbaar is.
Buitenpost = thuis
Waar hij ook werkte, Sape bleef
met Dieuwke, Andries en Jan in

Buitenpost wonen. Wat zit daarachter? “Vijftien jaar geleden zei ik:
ik ga nooit uit Buitenpost. Er wordt
wel gezegd: als Sape de kerktoren
in Buitenpost niet kan zien, is het
niet goed. En we zijn echte vakantiemensen, maar op de terugweg
zegt mijn vrouw dat ik weer begin
te fluiten. Ik vind Buitenpost wel
een heel mooi dorp. Alhoewel
ik denk dat ik nu ook wel ergens
anders zou kunnen aarden, doe ik
het toch niet! Buitenpost = thuis.
Het voelt altijd goed. We zijn blij
met onze eigen woning, de kinderen hebben het hier naar hun zin,
en we hebben alle faciliteiten tot
het middelbaar onderwijs aan toe.
En of ik nu met Hollanders, Drenten, Groningers of Friezen moet
werken: het zijn allemaal mensen,
zeg ik maar en je moet het samen
doen. En het heeft ook met familie
te maken. Als er iets is, loop of fiets
je er gewoon even naartoe. Dat lijkt
heel vanzelfsprekend, maar je mist
het pas als je het niet meer hebt.”
Sape zou dus een goede ambassadeur voor ons dorp zijn. Wat zou
hij zeggen om anderen Buitenpost
binnen te halen? “In Buitenpost
kun je nog jezelf zijn. In een klein
dorp moet je voor 100% met alles
en iedereen meedoen, anders ligt
je eruit. In Buitenpost kun je 110%
geven en overal bij gaan zitten,
maar als je liever op jezelf wilt blijven is het ook prima. Ook de keuzemogelijkheid in sporten en verenigingen is zeer breed. Door de
grotere diversiteit aan mensen die
overal vandaan komen, woont hier
een toleranter volk. Die mix vind ik

Sape Bloemhof. (eigen foto)

ook wel goed voor de ontwikkeling
van mijn kinderen. Ik heb wel het
idee dat je hier jezelf kunt blijven,
waar je ook vandaan komt. Mopperen op Buitenpost doen wij niet, wij
zijn niet zo van het zeuren.”
Niet piepen, maar doen
Sape was er als een van de eersten bij toen de app útPost werd
gelanceerd. “Ik heb me voornamelijk aangemeld voor het nieuws en
niet voor de sociale media”, legt
hij uit. “Ik volg graag het nieuws.
Wâldnet staat erop en het regionale nieuws wordt verzameld.” We
nemen enkele rubrieken door zoals
De Kruidhof, het kerknieuws, evenementen, de agenda, dorpsfoto’s.
“Wat ik eigenlijk mis, is een goede
weersite”, concludeert Sape die
de volgende dag op vakantie gaat
naar het buitenland.
Naast praktische informatie over
Buitenpost, is het doel van de útPost om de leefbaarheid en de
onderlinge verbinding tussen dorpelingen te versterken. Sape denkt
dat dat wel lukt. “Je kunt van elkaar bekijken wat de ander bezighoudt. Zo’n app moet ook groeien.

Ik denk dat de agenda heel gewild
wordt: wat is er te doen in Buitenpost. Mensen die zeuren dat er
‘yn Bûtenpost nea wat te dwan’
is, kunnen hier zoeken. Het is voor
de ondernemers in Buitenpost ook
een goede rubriek om hun acties
en aanbiedingen te plaatsen.”
Dat zelf de handen uit de mouwen
steken positiever werkt dan zeuren en piepen, bewezen Sape en
zijn echte Bûtenposter vrienden
door vanaf 2013 geheel vrijwillig
Koningsdag voor de Bûtenposters
en kinderen te organiseren op
het grasveld naast de Hervormde
Kerk. “We hebben een tentje, er is
muziek, matinee, springkussens,
spelen voor de kinderen en een
klaverjasavond. Dit alles wordt mogelijk gemaakt dankzij eigen inzet
en met sponsoring in natura, waarvoor dank. Zelfs de burgemeester
komt elk jaar de Koningsdag openen. Het is echt een succes en we
krijgen veel positieve feedback uit
het dorp.”
Rouwrandje
Het spontaan organiseren van Koningsdag is een mooi voorbeeld

Anne ligt begraven op de begraafplaats aan de Jeltingalaan. Door zijn
werkervaring raakt Sape samen
met zijn kameraad Alfred Stiksma
betrokken bij de uitbreiding van
de begraafplaats. “De Stichting
Begraafplaatsen is al bijna tien jaar
bezig voor een stukje uitbreiding
van de begraafplaats. In 2016 is er
een contract voor grondaankoop
getekend en zijn Alfred en ik door
het bestuur gevraagd om hen te
begeleiden in het proces. We zijn
nu een dik jaar bezig. Er is een
ontwerp gemaakt, er zijn vergunningen afgegeven, het bestemmingsplan is goedgekeurd en de
begroting is rond. Na de bouwvak
gaan we beginnen met de uitvoering en eind dit jaar moet het grove
grondwerk klaar zijn. De eindinrichting wordt gefaseerd gerealiseerd
in de komende jaren. Er is nog voor
vier à vijf jaar ruimte op de huidige
begraafplaats, dus de beplanting
kan nog wel even wachten.”
Positief
Onderlinge verbinding begint al in
je buurt. “Door samen de feestpalen in de grond te zetten en de
buurtbarbecue. Zo geef je je kinderen ook het goede voorbeeld.
Alleen jammer dat het vaak op
dezelfde mensen neerkomt. Maar
dat is van alle tijden en plaatsen. Ik
vind het wel leuk.” Sape Bloemhof
is een positief mens. “Dat durf ik
wel te stellen”, beaamt hij. De ballonvaart boven zijn geliefde dorp
die hij na zijn vakantie met zijn hele
gezin hoopt te maken, is hem van
harte gegund.

(advertentie)
door Dave

Nu
20 % korting
op de Sikkens
buitenlak!
actieperiode t/m september 2017

VAN DER VEEN

Voorstraat 5 9285 NM Buitenpost
Tel. 0511 541545 Fax 0511 541524
winkel@enormvanderveen.nl
www.enormvanderveen.nl
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“Het is belangrijk dat gemeente en ondernemer met elkaar in gesprek blijven”
Auke Piet van der Meulen is accountmanager Bedrijven bij de gemeente Achtkarspelen. Hij onderhoudt in die functie het contact
met ondernemers in onze gemeente en werkt mee aan de uitvoering van nieuwe plannen en regelingen. Wij waren nieuwsgierig
naar zijn kijk op het ondernemen in Buitenpost.
Op onze eerste vraag of het in ons
dorp niet moeilijk ondernemen
is, antwoordt Van der Meulen:
“Waarom zou een bedrijf hier niet
kunnen floreren? Buitenpost heeft
een scala aan positieve factoren
die voor een ambitieuze ondernemer voldoende reden kunnen zijn
om hier te zijn. Zoals het openbaar
vervoer, de scholen, de goede
bereikbaarheid en ook de recente
herinrichting van de Kerkstraat, de
Voorstraat en nu het Stationsgebied”. Op de opmerking dat het
ontbreken van een groot winkelcentrum toch wel een gemis is, reageert de ambtenaar: “Ik denk dat
we blij kunnen zijn met wat er hier
is aan winkels. Buitenpost heeft
een redelijk compleet aanbod aan
basisvoorzieningen. Ook op winkelgebied. En er zijn hier zelfs een
aantal speciaalzaken zoals Modista, Buitengewoon Buitenpost en
Haagen Hobby die mensen van ver
buiten het dorp aantrekken. Natuurlijk, het zou beter kunnen maar
het is de vraag of dit nu nog een
realistische gedachte is. Als we het
ideaal loslaten dat er ook in dit dorp
uitgebreid geshopt moet kunnen
worden, is er niet echt reden tot
klagen”.

Koopstromen-rapport
Hoe de eigen inwoner maar ook
klanten uit omliggende dorpen
denken over het winkelen in Buitenpost, kan in het onderzoeksrapport ‘Koopstromen in Achtkarspelen’ van begin dit jaar worden
gelezen. Daaruit blijkt dat Buitenposters vooral hun dagelijkse boodschappen in eigen dorp doen. Voor
de niet-dagelijkse boodschappen
zoals kleding en schoenen gaan ze
vaak naar Surhuisterveen en Leeuwarden. En in mindere mate ook
naar Kollum of andere grote kernen
in de omgeving. Dat onderzoek
meldt ook dat de middenstand in
Buitenpost voor het overgrote deel
afhankelijk is van de eigen inwoners. En toch wordt tegelijkertijd
het Buitenposter winkelcentrum
best wel redelijk gewaardeerd.
Leegstand is moeilijk probleem
Van der Meulen: “Maar met de
‘virtuele’ economie in opkomst,
waarin veel meer op internet gewinkeld wordt, is het wel zaak
ervoor te zorgen dat het huidige
winkelaanbod intact blijft. En de
huidige leegstand is daarbij zeker
een zichtbaar en tegelijkertijd ook
moeilijk probleem. De conclusie

Grafiekjes over de koopkrachtbinding met de middenstand en de herkomst van de bestedingen in Buitenpost, uit het koopstromenonderzoek.

Bedrijven
“Buitenpost is geen grote industriekern maar ook op dat vlak gebeurt hier zeker het nodige. Essentra is de grootste, maar vlak wat er
op het industrieterrein gebeurt niet
uit. Er zijn de laatste jaren regelmatig bedrijven bij gekomen. Sinds
kort weten we dat een prefab-bedrijf en een bedrijf dat gebruikt
materiaal compleet vernieuwd en
daarna verkoopt, zich op De Swadde gaan vestigen. Anderen hebben
laten blijken ook belangstelling te
hebben.

Gemeente-ambtenaar Auke Piet van der Meulen (foto: redactie)

lijkt gerechtvaardigd dat er hier
gewoon teveel vierkante meters
winkelruimte beschikbaar is. Als
gemeente blijven wij ermee bezig
om dit in positieve zin te veranderen. Een leegstandsbelasting is
politiek gezien misschien een stap
te ver. Een leegstandsverordening
zou wel een optie kunnen zijn. Zo’n
maatregel kan er voor zorgen dat
een verhuurder bij langdurige leegstand een extra prikkel krijgt met
een huurder die een lagere huurprijs biedt dan gevraagd, in zee te
gaan. Er zijn overigens op dit moment geen concrete plannen voor
een invulling van de leegstaande
winkels in de Kerkstraat. Maar we
merken wel voortdurend interesse. En wellicht is een andere invulling van de ruimte ook een optie”.
Meer woonruimte?
Vraag is wel wat er dan met de onbenutte vierkante meters zou moeten gebeuren. De suggestie dat het
gebruikt zou kunnen worden voor
met name ouderenhuisvesting
heeft ook zo zijn voor- en nadelen.
Het lokken van studenten die in
Leeuwarden of Groningen studeren, biedt zeker meer perspectief:

“De reistijd is met de komst van
de sneltrein dusdanig verkort, dat
het soms bijna geen verschil maakt
met het in de stad zelf wonen. Met
daarbij als extra voordeel dat het
hier veel goedkoper wonen is”.
Winkelgebied concentreren
“Een idee is om in de toekomst
het winkelgebied rondom het
Christinaplein te concentreren. In
het verleden lag de focus op de
Kerkstraat dat en dat zou dan losgelaten worden. Het is belangrijk
dat het gebied compact is. Het
vergroot het winkelgemak en kan
er voor zorgen dat klanten meer zaken op dezelfde plek zullen doen.
Het is ook goed om te beseffen dat
als concurrenten in elkaars directe
omgeving te vinden zijn, dit duidelijk voordelen heeft. Je zou kunnen
zeggen dat er beter kruisbestuiving plaats kan vinden. Wij zijn nog
steeds bezig met de vraag hoe het
winkelgebied beter ingericht kan
worden. Ideëen daarover worden
wel met Bruisend Buitenpost besproken. Maar er is nog niets concreet. Het zou mooi zijn als de ondernemers zelf zouden kiezen om
dichter bij elkaar te gaan zitten”.

Bezoek PBB aan Medisch Centrum Groenkamp
Jaarlijks brengt een afvaardiging van het bestuur van PBB een bezoek
aan het Medisch Centrum. De aanleiding is de klacht die een aantal jaren
terug hier in de Bibupost was opgenomen. Er zijn een aantal onderwerpen
die sindsdien iedere keer aan de orde zijn gekomen. Dit jaar hebben we
besloten om deze af te ronden.
Als eerste het gebruik van IC. Onze huisartsen zijn, zacht gezegd, zeer
voorzichtig met het gebruik van moderne middelen als email en internet.
Dit wordt ingegeven door de angst om een ernstige diagnose te missen.
Bovendien moet dan een beveiliging worden aangebracht in verband met
de privacy. De praktijkassistente maakt overigens wel gebruik van email
met een beveiligde lijn in haar contacten met patiënten. Wel worden de
mogelijkheden goed gebruikt met de rechtstreekse lijn naar de apotheek,
dat schijnt tamelijk uniek te zijn in Friesland. Dit is in ons gesprek niet naar
voren gekomen, maar door anderen aan ons verteld.
Ook het punt dat wij van meerdere kanten als suggestie hoorden, wordt
door voorzichtigheid niet ingevoerd. Vanwege de soms lange wachttijden
hebben we meerdere keren naar voren gebracht dat voor de bezoekers
een koffie/thee-voorziening in de wachtkamer welkom is. Dit wordt afgewezen vanwege het mogelijke gevaar van hete vloeistoffen voor kinderen
en de verantwoordelijkheid hiervoor van het MC. Bovendien is het voor
hun de vraag of hier behoefte aan is.

Ook afgerond en de volgende keer niet meer ter tafel, is onze vraag of iemand van het medisch team een column in ons dorpsblad zou kunnen verzorgen. Het leek ons interessant om nieuwe ontwikkelingen op medisch
terrein of in de praktijk van Groenkamp in een column op te nemen. Het
blijkt dat niemand van het team het leuk vindt om af en toe een bijdrage
te schrijven.
Wat wel iedere keer aan de orde komt en zal blijven, zijn de wachttijden bij
bellen en bezoek aan het MC. Het MC doet via onderzoek onder patiënten
aan kwaliteitscontrole. Een van de vragen is het subjectief ervaren van de
wachttijden aan de telefoon. De laatste keer bleek dit ruim voldoende. Als
er langer gewacht moet worden, zijn dat misschien incidenten. Met de
vraag naar bereikbaarheid kwam ook de klantvriendelijkheid aan de orde.
Daar zijn geen klachten over ontvangen.
Wat we nu vergeten zijn en zeker een volgende keer aan de orde moet
komen, is de mogelijkheid van een avondspreekuur. Zeker omdat de huisartsen relatief laat aan het spreekuur beginnen, zou dit voor werkenden
een graag gezien optie zijn -hebben we gehoord.
We hebben weer een afspraak voor volgend jaar gemaakt, ondanks het
feit dat we deze keer maar van één dorpsgenoot een gespreksonderwerp
hebben aangedragen gekregen, nl. het gebruik van de IC-mogelijkheden.

Energie Coöperatie (EC) Buitenpost nu al succes!
De Energiecoöperatie (EC) Buitenpost is nu al een succes: er zijn vijfenveertig leden en de eerste overstappers naar Noordelijk Lokaal Duurzaam,
een energieleverancier zonder winstoogmerk, zijn gerealiseerd.
Mede door de subsidie uit het provinciale Iepen Mienskip Fûns kon de EC
Buitenpost van start. Op 10 mei organiseerde de coöperatie de eerste,
interessante en informatieve avond. We hoorden de successen van een
andere Friese energiecoöperatie, de voordelen van de lokale energieleverancier Noordelijk Lokaal Duurzaam (NLD) en het aantrekkelijk besparingsproject Buurkracht.
Na de startavond heeft het bestuur van EC Buitenpost de balans opgemaakt: er zijn vijfenveertig leden, de eerste leden zijn overgestapt naar
NLD en er is een begin gemaakt met Buurkracht in een wijk in Buitenpost.

Als er voldoende bewoners van Buitenpost overstappen naar NLD kan
de EC Buitenpost verder zelfstandig functioneren en nieuwe projecten
voor haar leden uitvoeren. Per overstapper krijgt EC Buitenpost namelijk
ieder jaar een bijdrage. EC Buitenpost beveelt NLD ook aan, omdat NLD
een andere kijk heeft op het leveren van energie: duurzaam en lokaal. De
winsten blijven in eigen regio en komen ten goede aan initiatieven uit de
lokale gemeensachap.
EC Buitenpost heeft gekozen voor Buurkracht als eerste project omdat
energiebesparing een voorwaarde is voor een duurzame samenleving.
Buurtbewoners die bijvoorbeeld muur- of dakisolatie willen laten uitvoeren, worden ondersteund hierbij, zodat de gezamenlijke inkoop zo voordelig mogelijk kan zijn. EC Buitenpost rekent op een succesvolle voortzetting
van en steun voor haar activiteiten.

Kritiek op de gemeente
“Uiteraard is er wel eens kritiek
op de gemeente. Ik ben het er
meestal niet mee eens maar weet
ook dat kritiek er altijd zal blijven.
Het is daarom belangrijk dat wij
als gemeente en ondernemers
met elkaar in gesprek blijven. Als
gemeente horen wij graag nieuwe ideëen en wensen en horen
graag hoe de stand van zaken is.
Het is daarom opvallend dat het
aantal gesprekken tussen de ondernemersvereniging hier en bijvoorbeeld die van Surhuisterveen
of Gerkesklooster veel minder is.
Met H&I van Surhuisterveen hebben wij bijvoorbeeld toch wel enkele malen per jaar overleg. Wij
merken dat daar meer samenwerking is en er beter een totaalplaatje
gepresenteerd wordt van wat men
wil. De presentatie van de Buitenposter wensen is fragmentarisch
en heeft daardoor minder impact.
Uiteraard kijken de dorpen wel met
argusogen naar elkaar. Surhuisterveen vindt bijvoorbeeld dat Buitenpost in de laatste jaren wel veel
voor elkaar gekregen heeft bij de
gemeente. Mijn advies aan de bedrijven hier is: “Bedenk samen wat
je wilt, werk samen en ‘hâld oan as
stôrein’ als je wat wilt. En blijf vooral met ons in gesprek”.

Zwerven over
De Swadde
Binnenkort starten we met de rubriek Zwerven over de Swadde,
het bedrijventerrein van Buitenpost. In de loop der jaren hebben
zich daar een groot aantal bedrijven
gevestigd en zijn er ook weer velen
vertrokken. Wij als redactie en u als
lezer misschien zijn benieuwd wie
of wat zich allemaal op dit ogenblik
op De Swadde aan bedrijvigheid afspeelt. Zijn er grote werkgevers, in
wat voor branche doet men zaken,
wonen er veel mensen op het bedrijventerrein enz. enz. Op al deze
vragen hopen we in de komende
tijd een antwoord te geven. De
bedrijven worden in willekeurige
volgorde bezocht, een aantal van
hen is reeds door middel van een
advertentie in deze krant bekend
bij u, maar doet natuurlijk mee in
deze tombola.
De redactie

Amnesty
International

komt op voor
mensenrechten
over de hele
wereld
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Bedrijven Tennistoernooi 2017 groot succes
Op zaterdag 1 juli werden de laatste en finale partijen van het Bedrijven Tennistoernooi 2017 gespeeld.
Er waren twee poules met als winnaars Miedema
Afbouw (poule A) en Veenstra Reizen (poule B). Het
toernooi werd afgesloten met een feestelijke BBQ en
deuntjes van DJ PP.
Tijdens het toernooi kwamen al gauw meerdere aanmeldingen binnen van geïnteresseerde teams (ook
niet deelnemers 2017) voor deelname aan het Bedrijven Tennistoernooi 2018. Dit belooft veel goeds voor
het Bedrijven Tennistoernooi 2018! Mocht u of uw
bedrijf interesse hebben in deelname, dan kan dit alvast kenbaar gemaakt worden bij de organisatie (mailto:rommie@work.nl).
De organisatie heeft veel leuke reacties ontvangen van
deelnemers en kijkers en kijken dan ook met veel plezier uit naar volgend jaar!
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D e s p or t foto’s

De winnaars van het Bedrijven Tennistoernooi. (eigen foto)

Veel animo voor SwitteRun Buitenpost 2017
De SwitteRun is al niet meer weg
te denken uit de Feestweek van
Buitenpost. Dinsdag 1 augustus
werd de zesde editie gehouden
van het leuke loopevenement dat
lopers uit de hele regio trekt. Het
evenement trekt ieder jaar meer lopers en afgelopen dinsdag namen
maar liefst ruim 170 lopers deel
aan de zonovergoten SwitteRun
2017. Om 18.30 uur startte de KidsRun; kinderen van 4 t/m 7 liepen
één rondje door het winkelcentrum
van Buitenpost en de kinderen van
8 t/m 12 jaar liepen twee rondjes.
De start van de vijf en tien km. voor volwassenen. (foto Hielke Boorsma)
Dit onder de enthousiaste aanmoediging van onder andere vaders,
moeders, pakes, beppes en andere belangstellenden.
beuren, kan terugzien op een zeer geslaagde avond.
Joas Deinum van Bewegingscentrum Switte: “Het is
Vervolgens startte de SwitteRun, waarbij de lopers
konden kiezen tussen vijf of tien kilometer. Ondanks
fantastisch te zien dat het aantal deelnemers aan de
SwitteRun ieder jaar groeit en het is geweldig dat er
het recreatieve karakter van de loop werd er weer
volop gestreden door de deelnemers en werden er
weer zoveel mensen bereid zijn geweest om hen als
prima tijden neergezet. Er waren prijzen beschikbaar
vrijwilliger in te zetten voor ons evenement. Die willen
gesteld door Restaurant Pyramide, Coop Buitenpost,
we hierbij dan ook graag bedanken. Wat ons betreft
komt er volgend jaar weer een editie met een nog
Fysiotherapie Buitenpost en Bewegingscentrum Switte . Fruit en drinken werd gesponsord door Schipper
mooiere route door de omgeving van Buitenpost.”
Voor de aftermovie, foto’s en uitslagen kunt u terecht
AGF en Haagen Hobby. Bewegingscentrum Switte,
verantwoordelijk voor de organisatie van het hele geop www.switte.nl

D e s p o r t foto van d e m a an d

De voetbalwedstrijd Buitenpost-Heerenveen, die werd gehouden in de feestweek
mondde uit in een 1-16 eindstand. Na de wedstrijd werden natuurlijk de nodige handtekeningen uitgedeeld. (foto’s: Hielke Boorsma)

Fietsmaten

Op 1 juli vond weer de jaarlijkse Swaddekuier plaats. Het startschot werd dit jaar door
niemand minder dan de oud voorzitter van de Elfstedentocht, Henk Kroes, gegeven. Er
waren een kleine duizend deelnemers. (foto: Hielke Boorsma)

Vlnr op de achterste rij : Minze Zijlstra, Sietze Dijkstra, Johan Dijkman, Gerrit Brouwer, Jan Ploegsma, Germ Hoekstra, Edwin Hoving,
Albert van Dijken, Eddie de Vries. Voorste rij vlnr : Henk Koet, Henk Keizeren Dick Postma. In het septembernummer van de Binnenste
Buitenpost volgt een interview met één van de oprichters van deze enthousiaste fietsclub: Sietze Dijkstra.

Buitenposter Lysanne van der Meiden op dag vier van de Nijmeegse vierdaagse. Ze
heeft het heel erg naar haar zin. (foto: Gerrit Kuik)
Zaterdag 26 augustus is Buitenpost door
het 0-2 verlies tegen Genemuiden uit
het KNVB bekertoernooi geraakt. Bij de
rust was de stand nog 0-0, in de 67 minuut scoorde Omar Kavak de 0-1. Berend
Schootstra miste de kans op 1-1, de door
hem genomen strafschop ging over.
Genemuiden kwam in blessuretijd door
Omar Kavak op 0-2. Beide ploegen eindigden met tien man, Matthias Breman en
Berend Schootstra kregen beide een rode
kaart. (foto: Hielke Boorsma)

De volgende De Binnens te Buiten Pos t word t ve r s preid
in de week van 25 se ptembe r 2017.
De krant niet of te laat ontvangen?
Meld het zo snel mogelijk met uw adres bij Piet Pettinga,
tel. 540014/06 12325671, e-mail: p.pettinga8@chello.nl.
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Tuinb e el d en

De sarcofaag
in de tuin van Voorstraat 49
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D e fe est we ek foto’s

In de tuin van de familie Nome aan
de Voorstraat 49 ligt een prachtige
sarcofaag van rode Bentheimer
zandsteen uit het harsgebergte in
Duitsland. Veel Buitenposters zijn
nieuwsgierig naar de herkomst van
deze sarcofaag en in deze bijdrage
een aantal feiten. De sarcofaag van
Buitenpost stamt uit de elfde eeuw.
In die tijd liet de Friese adel zich begraven in sarcofagen van een soort
zandsteen die werd ingevoerd uit
De sarcofaag in de tuin van Voorstraat 49. (foto: Hielke Boorsma)
Duitsland. De sacofagen werden
met deksel geleverd en vaak intuinen met paden en vijvers aangelegd en werd het
gegraven in de kerk. In de 19e en begin 20ste eeuw
werden veel kerken gerenoveerd. De sarcofagen die
verder verfraaid. Het is niet meer te achterhalen wanneer de sarcofaag in de tuinen van het nieuwe complex
bij restauratie te voorschijn kwamen werden schoonis geplaatst, maar het kan ook zijn dat in 1957 na het
gemaakt en verkocht en gebruikt door boeren als
eerdere overlijden van de laatste bewoonster van Voordrinktrog voor het vee of als bloemenbak in de adellijke
straat 49 naar het naastgelegen rusthuis. De villa werd
tuinen. De sarcofaag in Buitenpost is bij de restauratie
van de Romaanse kerk in Oudega (Sm) te voorschijn
verkocht aan notaris Sybenga. Feit is dat de sarcofaag
daar jaren heeft dienst gedaan als bloemenbak. Nadat
gekomen samen met nog zes andere sarcofagen. Eén
ook de Wiersma-Reitsma stichting het rusthuis vervan die sarcofagen werd verkocht aan D. Reitsma te
kocht kwam de sarcofaag weer naar perceel Voorstraat
Oostermeer. Hij was de voorvader van de oprichters
49 en ligt daar nu op z’n oude plekje in de tuin.
van de Wiersma-Reitsma stichting. Het is niet meer
Bijzonderheden van de sarcofaag: de sarcofaag is aan
precies na te gaan, maar de sarcofaag is in Buitenpost
terecht gekomen via deze familie. In villa Herbranda aan
het hoofdeinde versterkt met kruis en kromstaven en
heeft aan het voeteneinde een ankerstaaf. Het dekde Voorstraat, thans de woning van de familie Nome,
sel dat ooit de sarcofaag afsloot is in de loop der jawoonde Jeltje Wiersma en zij erfde uit de nalatenschap
ren zoekgeraakt. Op dat deksel was een levensboom
van de families Reitsma en Wiersma een aantal boeruitgehakt. Zijn er in Buitenpost zelf geen sarcofagen
derijen te Burum en Eastermar met honderden hectares land. Zij was de laatst overgebleven telg uit de
gebruikt bij het begraven van de adel. Dat is zeker het
geval geweest maar die sarcofagen zijn zoekgeraakt.
familie en liet bij testament haar nalatenschap in een
De enige aantekeningen die in de geschiedschrijving
stichting, de Wiersma-Reitsma stichting na. Het is aannog zijn te hervinden zijn anonieme meldingen van arnemelijk dat tijdens de bewoning van de Wiersma’s aan
beiders die in 1774 bezig waren met de verharding van
de Voorstraat 49 daar in de tuin ook de sarcofaag een
het wegdek in de dorpskom te Buitenpost. Ze stuitten
plaats heeft gekregen. In de vijftiger jaren werd door de
Wiersma-Reitsma stichting westelijk van het woonhuis
bij het werk op een sarcofaag en omdat die in de weg
lag werd deze met de grond gelijk gemaakt.
de bouw van het rusthuis Herbranda voltooid. Het bestond uit een woongelegenheid voor twaalf alleenwoJan Kloosterman
nenden en 24 afzonderlijke eenheden. Daarbij werden

Drie basisscholen actief betrokken bij Wereld Food
Festival in Buitenpost
Drie basisscholen in Buitenpost doen mee met het
Wereld Food Festival in Buitenpost op zaterdag 23
september. Leerlingen van OBS De Mienskip, CBS
De Lichtbron en GBS De Fontein hebben ‘Hapstapkaarten’ gemaakt. Met deze kaarten kunnen festivalbezoekers tijdens het festival hapjes kopen. Na de zomervakantie gaan leerlingen die kaarten ook verkopen.
Voorafgaand aan het festival krijgen leerlingen van de
drie basisscholen informatie over Tanzania en over een
biogasproject voor scholen in Tanzania. Op maandag
11 september geven Hilde Kiers en Hans van Luijk
twaalf groepen in de bovenbouw daarover een leuke
presentatie. Zij zijn beide betrokken bij verschillende
projecten in Tanzania.
Het festival staat in het teken van wereldvoedsel. Met
de opbrengst van het festival wordt een project on-

dersteund waarbij drie middelbare scholen in Tanzania biogas krijgen. Op veel scholen in Tanzania krijgen
de leerlingen dagelijks warme maaltijden. Tot nu toe
wordt er gekookt op hout dat door leerlingen gesprokkeld en gekapt wordt. Met als gevolg kaalslag en erosie. De scholen krijgen nu een grote biogasinstallatie
waarbij ook gebruik wordt gemaakt van de ontlasting
van leerlingen om energie op te wekken. In plaats van
het sprokkelen van hout gaan leerlingen straks aan de
slag met een schooltuin waarin groenten worden gekweekt voor de maaltijden.
Onderdeel van het project is ook dat leerlingen en
docenten van de drie middelbare scholen in Tanzania
een vijfdaagse training krijgen voor het opzetten van
duurzame schooltuinen. De Stichting Stipulae zamelt
in samenwerking met Wilde Ganzen geld in om dit innovatieve project mogelijk te maken.

Juf Karin neemt na 40 jaar afscheid

De leerlingen van obs De Mienskip met op de voorgrond de trike. (eigen foto)

Juf Karin neemt na veertig jaar onderwijs te hebben
gegeven op de openbare basisschool te Buitenpost
afscheid van het onderwijs. Juf Karin heeft veel veranderingen en ontwikkelingen binnen het basisonderwijs
zien komen en gaan en heeft zelfs een verhuizing van
de school meegemaakt. Juf Karin is in 1977 gestart
met het onderwijzen van de Buitenposter kinderen
op de Schoolstraat 16 te Buitenpost. De school: De
Mienskip is vanaf 1980 gelegen aan de Groenkamp 3
in Buitenpost. Bij de afscheidsreceptie was de eerste

schoolklas van juf Karin aanwezig en vele collega’s en
belangstellenden. De eerste schoolklas van juf Karin
had het programma: de reünie voorbeeldig uitgewerkt.
Er kwamen vele anekdotes naar voren en er werden
memories opgefrist. De laatste schooldag werd juf Karin door Anton op de trike opgehaald en werd ze ontvangen door alle leerlingen van openbare basisschool
De Mienskip op een feestelijk versierd schoolplein. De
laatste schooldag van veertig schooljaren werd feestelijk afgesloten.

Van boven naar onder: opening feestweek; bloemschikken voor bewoners van Tjaskerhiem; selfie maken op de kermis; buurman en buurman in de Gijsbert Japiksstraat; bingo
in de tent en Jannus in de feesttent. (foto’s: Hielke Boorsma)

Laatste ronde!
Alle zomerkleding € 10,- per stuk

Modique Nijenstein 11 Buitenpost 0511-543128
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Flitsen uit het dagelijks leven in Buitenpost tijdens de Tweede Wereldoorlog -deel 8De distributie
Er wordt vaak gedacht dat de distributie in één keer werd
ingevoerd. Maar zo was het niet. De goederen gingen op verschillende tijdstippen op de bon, textiel op punten. Vis volg-

zoveel koffie hadden ingekocht, dat ze bij de bevrijding nog
echte koffie dronken. Op zich was dit een prestatie, want de
winkeliers beschikten meestal niet over een grote voorraad.
Bovendien werd de koffie al spoedig vervangen door een
surrogaat. Humor ontstaat in alle situaties, zo ook over de
bonkaarten. In Buitenpost wist men er ook raad mee.
“Men neme een vleeskaart, rolle ze in de meelkaart en legge
deze in de vetkaart. Daarna met de kolenkaart heerlijk bruinbakken. De aardappelkaart legge men in de boterkaart en laat
dit langzaam stoven op de petroleumkaart. Daarna warme
men de koffiekaart op en voege de meelkaart en de suikerkaart er aan toe en dompele de broodkaarten er in”.
De humor deed de irritatie even vergeten. Een irritatie die
eveneens gevoed werd door een oproep aan de boeren uit
Buitenpost en het noorden van de gemeente om op 2 december 1940 in Buitenpost te verschijnen om:

meer dan 200.000 ingevulde formulieren waren slecht enkele tientallen niet ingevuld. Een doelbewuste leiding om te adviseren niet te tekenen ontbrak. Slechts hier daar was in de
lande enig gesputter. Wie weigerde werd ontslagen. En wie
zou voor het gezin zorgen als de inkomsten wegvielen? Waar
moest men heen om arrestatie te voorkomen. Het woord
onderduiken bestond nog niet. En wie wist destijds wat er
precies met de joden gebeurde? Ook in Buitenpost werd
over de ariërverklaring feitelijk niet verder gesproken. Het
lag in de toenmalige sfeer dat dit plaats vond. Deze periode
van een betrekkelijke rust eindigde met de februari-staking in
1941, waar de bezetter zijn ware gezicht liet zien. De reactie
hierop verhardde de bezetter. Onder de bevolking ontstond
een versterkte irriterende houding.

“met één of meer paarden van 3 jaar en ouder (geen hengsten) verplicht ter monstering aan te bieden voor eventuele levering aan de Duitsche Weermacht, des voormiddags 9 uur”.

de pas in juli 1944. Er waren altijd inwoners die probeerden
een kleine voorraad in te slaan vóór het op de bon kwam.
Van twee gezinnen, Hollenga en Kim, is het bekend dat ze

De ariërverklaring
De volledige uitschakeling van het joodse ras was een centrale doelstelling van het nationaal-socialisme. Dit zou ook
gelden voor de bezette gebieden. Begin oktober 1940 werd
aan alle overheidsambtenaren, dus ook te Buitenpost, een
vragenformulier verstuurd. Hierdoor kon de bezetter inventariseren wie wel of niet joods was. Direct daarop werd aan
alle joodse ambtenaren het ontslag aangekondigd. Van de

Nieuws van Art-it-is

(foto’s: Hielke Boorsma)

D e sc ho o lfoto

In de feestweek was er ook bij Art-it-is van alles te beleven. Kunst, cake,
koffie was een doorslaand succes met een stroom aan bezoekers (dat liep
in de honderden, zie foto’s hiernaast), waarvan een heel aantal voor het
eerst binnenliepen. De metamorfose die Kuipersweg 2a ondergaan heeft
is spectaculair te noemen, beaamt iedereen die de drempel over gegaan
is. En inmiddels is ook aan de buitenkant beter te zien dat Art-it-is staat
voor kunst.
Het kunsthuis gaat na de zomer meer activiteiten starten, waarover alle
informatie op de website www.art-it-is.nl te vinden is. Daar is ook te ontdekken dat Art-it-is een stichting is, die donateurs (en sponsoren) zoekt.
Reden is dat dit particuliere initiatief door beeldend kunstenaar Tejo Moerings steun nodig heeft om alles voor elkaar te kunnen krijgen dat in de
planning staat. Het visioen waar naartoe gewerkt wordt is een bloeiend
kunsthuis, met zeer regelmatig wisselende exposities van gerenommeerde en beginnende kunstenaars (presentatie), met activiteiten voor iedereen die kunst en cultuur ontdekken wil (educatie, reflectie, experiment) in
een pand dat daartoe geschikt is.
Voor dat laatste met name zijn bijdragen meer dan welkom. Een (invaliden)toilet bij de ingang is een dringende wens, een watertappunt op de
workshopzolder een belangrijke nu nog gemiste voorziening en zo is er
een hele lijst te ontdekken op de website.
En tenslotte wil ik iedereen die een folder meenam er op wijzen dat er
een storende fout is geslopen in de vermelding van het juiste bankrekeningnummer van de Stichting. Gelieve de juiste informatie van de website
te halen!
Namens Stichting Kunsthuis Art-it-is,
Klaske van der Weide (secretaris)

Vrouwen van Nu afdeling Twijzel e.o.
Vanaf 19 september starten weer de bijeenkomsten van onze afdeling.
Het programma 2017/2018 ziet er als volgt uit:

Schoolfoto Gereformeerde Basisschool ‘De Fontein’, juli 1993, groep 3 en 4
Achterste rij v.l.n.r.: Corien Huisman, Jolanda Driebergen, juf Sylvia Jacobi- Riepema, Gerben Beerda; middelste rij v.l.n.r.: Arjan Merkus,
Ruben Klapwijk, Arne Henstra, Taede de Jonge, Leonie Feenstra, Arnold Talstra, Johanna van den Dool, Margreet van Dijk, Maartje
Leguijt; voorste rij v.l.n.r.: Arno Antuma, Hidde Blom, Ronald Wielstra, Erik Hoekstra, Cor Vellema. Deze foto werd aangeleverd door Jan
Klapwijk. Hiervoor onze hartelijke dank.

Zin in meer schoolfoto’s? Alle in De Binnenste Buiten verschenen schoolfoto’s en groepsfoto’s kunt u terugvinden (en vaak in kleur) op onze website! Gebruik daarvoor de link: http://www.binnenbuitenpost.nl/fotodoc/
histfotos/historischfotospersonen/schoolfotos/school-fotosverzamelpagina.html
Ook uw schoolfoto’s hier?! Heeft u nog een (niet in ons blad verschenen) lagere schoolfoto. Wij plaatsen hem
graag. U kunt een scan sturen naar ons emailadres: bibupost@gmail.com of de foto in onze brievenbus bij The
Readshop deponeren. De foto wordt dan door ons gescand en u krijgt de foto persoonlijk terugbezorgd (vergeet
dan niet het retouradres toe te voegen!). Uiteraard ook het liefst voorzien van de bijbehorende namen, maar het
gemis van sommige is geen probleem.

19 september: Dhr.Westra: Humor en anekdotes uit de kaaswinkel.
17 oktober:
Notaris Kluitenberg over levenstestamenten, erfenissen
en belevenissen als rijdende rechter.
8 november: Koffieochtend: mevr. Jensma: Weet wat je eet.
21 november: Mevr. Jongschaa: De vele gezichten van Zuid-Afrika.
18 december: Bloemschikken o.l.v. Froukje Wijbenga.
19 december: Kerstavond m.m.v. de heren Heerema en Otten: Wereldmuziek.
16 januari:
Mevr. van Toorn: Veiligheid in de gemeente Achtkarspelen.
20 februari: Jaarvergadering. Na de pauze: wordt verzorgd door het
eendagsbestuur Buitenpost.
20 maart:
Fam.de Haas: Kajakken bij Vancouver Island Canada.
17 april:
Dhr. Klimstra: boekbespreking ‘Sibbeltsje’.
19 juni:
Gezellige middag.
Tevens zijn er diverse interessegroepjes.
Zou u eens een afdelingsavond willen bijwonen, dan bent u van harte welkom. Kijk ook eens op onze site: www.vrouwenvannufryslan.nl
Alle bijeenkomsten worden gehouden in dorpshuis De Bining, Simke
Kloostermanstr. 5 te Twijzel. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: G. Buikema-Dalstra, tel. 541952.

Ken jij de Zondagbrunch in Het Tuincafé van De Kruidhof al?
Iedere twee weken kun je bij ons genieten van o.a.:		
- huisgemaakte soep						
- diverse (huisgemaakte) zoete lekkernijen en toetjes vers fruit
- quiches, american pancakes, diverse belegde broodjes
De brunch duurt van 12.00-14.00 uur en is inclusief biologische koffie en thee, melk
en karnemelk en huisgemaakte limonades. Natuurlijk met gebruik van al het lekkers
uit de tuinen van De Kruidhof. Dit seizoen zijn er nog drie mogelijkheden op:

3 september, 17 september en 1 oktober
De Zondagbrunch kost € 17,50 inclusief entree tot de tuinen en het IJstijdenmuseum.
Reserveren voor de brunch kan via info@hettuincafe.nl Voor groepen en op afspraak
kunt u ook buiten het seizoen gebruik maken van de mogelijkheden in Het Tuincafé.
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Brimzen
praat

Speeddate
In de vakantie zaten mijn vrouw
en ik met twee kleinkinderen
in de stationsrestauratie alhier.
Zij hadden in de advertentie
van ‘Oriënt’ in De Binnenste
Buiten Post gezien dat daar de
lekkerste patat van Buitenpost
te krijgen was. En ja, hoe gaat
dat dan? Bij opa en oma mag
en kan bijna alles. Het was er
gezellig druk zo rond 12 uur ’s
middags. Geen wonder, want
dan is het lunchtijd. De kleinkinderen bestelden patat en een
frikandel speciaal. Opa en oma
dachten het goede voorbeeld te
geven met een broodje gezond.
Aan de tafel naast ons zat een
nogal stevige man, een goede
veertiger, zo dachten wij. Hij
keek wat zenuwachtig om zich
heen net alsof hij op iemand zat
te wachten. De trein uit Leeuwarden arriveerde en die uit
Groningen ook. Onze ‘veertiger’

had opvallend veel belangstelling voor de gestopte treinen.
Er liepen veel mensen voor
de ramen langs, maar plotseling ging de deur open en daar
stapte een in diverse opzichten
opvallende dame binnen. Het
woord ‘vrouw’ was amper op
z’n plaats. Zij was in ieder geval
een bijzondere verschijning. Zij
droeg een gevlamde jurk met
alle kleuren van de regenboog.
Het leek een prijzig kledingstuk
hoewel het kort van stof was.
En… het moet gezegd: ze kwam
er rond voor uit oftewel diep van
inzicht. In een wolk van parfum
met onbestemde geur, liep ze
met haar ook goed gevormde
benen in stevige pas naar het
tafeltje van onze 40-er. ‘Zo’, zei
ze luid en duidelijk, ‘ jij bent vast
Hendrik Hoendervanger’. Hendrik zijn al wat minder wordende haren rezen ten berge toen
hij ging staan en met een hoofd
zo fleurig als een rooie biet maar
kan zijn, reageerde hij met een
ietwat trillende stem: ‘Ja’. Haar
naam hoorden we niet noemen.
Zij ging plompverloren zitten en
sprak op aanmoedigende wijze:
‘Nou, Hendrik, brand maar los,
want jij hebt mij uitgenodigd
voor een speeddate en doe
mij maar een lekker rood wijntje plus een portie sushi’s, ik
heb namelijk nog niet gegeten.
De serveerster had het ook gehoord en die spoedde zich met
‘speed’ naar de betreffende tafel

en had de wensen van de diva
reeds genoteerd. Hendrik bestelde koffie verkeerd en begon
hakkelend maar goed verstaanbaar aan zijn monoloog. Over
zijn verleden, zijn loopbaan, zijn
scheiding, de kinderen, het huis
dat hij kwijt was, de alimentatie
enzovoort. Dat verhaal klapte
erin. Vervolgens over de toekomst die hij met een nieuwe
bij voorkeur wat jongere partner
wilde opbouwen. De serveerster had de bestelling van beide
‘geliefden’ intussen op tafel gezet. Terwijl Hendrik sprak, dronk
en smikkelde zijn date lekker
door. Toen Hendrik na ongeveer
tien minuten uitgesproken was,
had zij net de laatste sushi in
haar mond gestoken. Zij stond
op en sprak op troostrijke toon:
‘Zo Henkie, ik weet eerst wel
genoeg. Tot ziens, misschien.
Zij stapte met gezwinde snelheid weg, Hendrik verbijsterd
achterlatend. Al snel kwam de
serveerster met de rekening.
‘Dat is dan één koffie voor u
en voor mevrouw een glas wijn
met sushi’s , die heeft –en dat
mocht van u, zei zij- ook de aangebroken fles wijn meegenomen. Dat wordt 50 euro en 50
cent, alstublieft’. Zuchtend en
met een nog roder hoofd trok
Hendrik zijn portemonnee. Zwijgend dronk hij zijn koffie op. Die
was inmiddels koud geworden
en… verkeerd.
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Uit d e ou d e d o os

Bouw De Kruidhof verloopt voorspoedig
Eind oktober wordt de nieuwbouw van De Kruidhof opgeleverd. Er gingen jaren aan voorbereiding aan vooraf, maar dan
staat er ook wat. De Kruidhof is
klaar voor LF2018!
Het was 2012 toen er een subsidie
werd toegekend door de Provincie
om het stationsgebied van Buitenpost up te graden. De Kruidhof
heeft een deel van deze subsidie
toegekend gekregen. In eerste instantie zou er een fysieke verbinding met It Koartling komen. Dit is
niet doorgegaan, maar zegt niets
over de goede samenwerking
welke er tussen It Koartling en De
Kruidhof is.

De nieuwbouw van De Kruidhof vordert gestaag. (foto: Hielke Boorsma)

Meer en meer wordt dit zichtbaar en meer en meer
wordt het ook zichtbaar dat er verbindingen zijn gemaakt. Zo is de verbinding vanaf het station naar De
Kruidhof niet alleen in de bestrating zichtbaar, maar
ook in beplanting. Parkeren aan de noordzijde van het
station wordt meer en meer gevonden door bezoekers
van De Kruidhof. De nieuwbouw van De Kruidhof bestaat uit een bezoekerscentrum met goede werkplek
voor de medewerkers. Het bezoekerscentrum is de
entree voor de Hortus van Fryslân, De Kruidhof, maar
is ook entree waar de Noardlike Fryske Wâlden, het
IJstijdenmuseum en Oud Achtkarspelen in zichtbaar
zullen zijn. Ook wordt er een nieuw Tuincafé gemaakt
met een moderne keuken en een prettige ruimte met
uitzicht op de geneeskrachtige kruidentuin. Het Tuincafé wordt opnieuw verpacht aan de huidige pachter,
Dirk Koopmans, die met het concept huisgemaakt en
biologisch uitstekend past in het concept van De Kruidhof.
Momenteel ligt de nadruk op de bouw. Het interieur
wordt verder in de winterperiode vorm gegeven. Bij
de aanbesteding van het project is rekening gehouden
met aannemers uit de Gemeente Achtkarspelen. Zo
ontwierp Jack Visser van ontwerpbureau Visser uit
Surhuisterveen het duurzame ontwerp en Bouwbedrijf Tamminga uit Buitenpost bouwt het. In de bouw
wordt gebruik gemaakt van duurzame materialen zoals vlas-isolatie en inlandse hardhoutsoorten voor de
kozijnen. Installatiebedrijf DRS uit Drogeham doet het
installatiewerk en zorgt ook voor achtenveertig zonnecollectoren op het dak om zo energieneutraal mogelijk te zijn.

Voor De Kruidhof is de nieuwbouw de start van een
nieuwe fase, waarbij Kulturele Hoofdstad het startschot is voor de opening van de nieuwbouw maar ook
van een bij-zonder jaar. 2018 zal geheel in het teken
komen te staan van bijen en alles wat hiermee te maken heeft. Bijen zijn een onderdeel van het biodiversiteitsprogramma van Kulturele Hoofdstad. Met het
project “ Silence of The Bees” gaat De Kruidhof de
nadruk leggen op het belang van biodiversiteit. Zonder
biodiversiteit geen bijen en zonder bijen geen groenten, fruit en granen. Van groot belang dus! Het nieuwe
bezoekerscentrum biedt ruimte voor exposities en het
geven van lezingen in het seizoensprogramma van De
Kruidhof.
Seizoen 2017 is voor De Kruidhof een rommelig seizoen geweest. Alhoewel de tuinen er beter dan ooit
bij liggen en de collectie van geneeskrachtige kruiden
goed omschreven is, was de entreevoorziening in het
oude drooghok voor de vrijwilligers behelpen. Maar
ook voor de buurt is de verbouw, wat samenviel met
een ander deel van de renovatie in het stationsgebied,
rommelig verlopen. Wild parkerende bezoekers die
geen goede parkeerplek konden vinden of de weg gewoon kwijt waren zorgen voor overlast.
2018 wordt een bij-zonder jaar. Bijen met biodiversiteit
krijgen een hoofdrol. In januari wordt een eerste evenement in dit kader in de nieuwbouw georganiseerd.
In maart 2018 zal de nieuwbouw worden geopend.
Hortus van Fryslân, De Kruidhof.
Jan Willem Zwart

De korenmolen van Buitenpost was voor de Tweede Wereldoorlog een gewild onderwerp voor fotografen van ansichtkaarten en tijdschriften. De molen stond er al vanaf halverwege de zeventiende eeuw en was sinds die tijd een echte gezichtsbepaler voor ons
dorp. Beide bovenstaande prenten komen uit het friestalige blad ‘Fan Fryske Groun’. De
bovenste is afkomstig uit een editie van rond 1935 en werd vanaf de hoek Molenstraat en
Scheltingastraat genomen. De onderste is uit een editie van 1930 en de fotograaf stond
toen op de Kuipersweg. De foto’s geven een bijna idyllisch plaatje, maar vermoedelijk
vonden de drie werkers deze situatie minder romantisch. Voor de oorlog werd er in de
zomermaanden dagenlang geploeterd, vaak onder tijdsdruk en met het hele boerengezin,
om zoveel mogelijk hooi met handwerk binnen te halen. Ook bij de molen bedriegt de
schijn. Hoewel ogenschijnlijk nog in volle glorie waren haar hoogtijdagen al voorbij. Machines namen steeds meer van haar werk over. Verval trad in en in augustus 1945 brak
de vitale roede onverwacht doormidden. Daar bovenop zorgde in 1946 een brand, die
door spelende kinderen veroorzaakt werd, voor veel schade. Het bovendeel van de molen werd niet lang daarna verwijderd. Het onderste deel, ook wel de peperbus genoemd,
werd in 1962 gesloopt om plaats te maken voor de Schepperstraat en Molenstraat. Alleen de molensteen voor wooncomplex De Molenhof herinnert nog aan de oude glorie.
(foto’s uit de collecties van Henk Valkema en Klaas de Jong)

nieuwe oogst Elstar appelen
pelbare peren
Borgers 5 kilo			 € 6,50

Kerkstraat 24

tel. 0511 540004

Volg ons ook op facebook

Dé nieuwe trend!
Handlettering
Kom langs voor ons ruim assortiment boeken en stiften.
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Nieuwe naam voor cursussen en workshops:
CREA Buitenpost
Cursussen en workshops zijn onlosmakelijk verbonden
met het sociaal cultureel werk. Daarbij gaat het om
activiteiten met een cultureel, recreatief en/of educatief karakter, waar nodig aangevuld met het fenomeen
‘empowerment’ en gericht op sociale activering. Het
bestaande aanbod aan cursussen en workshops van
It Koartling was volgens de organisatie hard aan vernieuwing toe. Met ingang van het seizoen 2017-2018
gaat de aandacht daarom nadrukkelijk uit naar het
vinden van een goede aansluiting bij de wensen en
verwachtingen van de deelnemers. Ook de doelstellingen zullen scherper worden geprofileerd. Bovendien is het streven om alle cursussen en workshops
voor iedereen betaalbaar en dus toegankelijk te laten

zijn. Dit alles gebeurt onder de nieuwe noemer CREA
Buitenpost: het Cultureel, Recreatief en Educatief Activiteitenaanbod.
De brochure van CREA Buitenpost, met daarin het
programma voor het genoemde seizoen, verschijnt
dezer dagen. Het is een fraai en informatief boekwerkje, met een duidelijke beschrijving van de verschillende cursussen en workshops. De brochure vermeldt
tevens de activiteiten die momenteel nog in voorbereiding zijn. De brochure is verkrijgbaar in It Koartling
en op tal van andere adressen. Aanmelding voor de
verschillende cursussen en workshops kan nu reeds
gebeuren, direct bij de docenten, bij de contactpersonen of via e-mail op cursuswerk@itkoartling.nl.

Muziekonderwijs voor álle kinderen:

Pilot cultuurproject Rumoer! in Buitenpost
Geleidelijk dringt overal en bij iedereen het besef door,
dat cultuureducatie onlosmakelijk verbonden is met
het onderwijs aan kinderen en jongeren. Cultuureducatie stimuleert namelijk de maatschappelijke bewustwording en het actief meedoen aan de samenleving.
De gemeente Achtkarspelen scoort helaas bijzonder
laag als het gaat om het geheel van kunst en cultuur
(bron: Duurzaamheidsbalans Telos). In de provincie
Fryslân staat Achtkarspelen zelfs helemaal onderaan.
Hoogste tijd om te proberen daarin verandering te
brengen.
Op verzoek van sociaal-cultureel centrum It Koartling
hebben Willy van Assen, Wander van Duin en Carol
Tummers (samen: dans en muziek samenwerkingsverband Kadansa) onderzocht hoe kan worden bereikt
dat iedereen – te beginnen bij kinderen – actief deelneemt aan dans en muziek. Dit heeft geresulteerd in
Rumoer!: een cultuurproject met dans en muziek voor
álle kinderen uit het primair onderwijs. Laagdrempelig, verbindend, educatief en met vooral oog voor het
overbrengen van plezier in het samen muziek maken
en samen dansen. Deze combi maakt dit nóg sterker.
Samen, elkaar nodig hebben, elkaar versterken, waardoor zelfvertrouwen kan groeien. Het gaat om een pilot, die zal plaatsvinden in samenwerking met alle drie

Het Netwerkcafé is er ook voor
schoolverlaters

basisscholen in Buitenpost. Zodra het sociaal-cultureel
centrum erin is geslaagd om het benodigde geld bijeen te brengen gaat de pilot van start. Vooruitlopend
daarop heeft It Koartling voor Kandansa een budget
vrijgemaakt om het project uit te werken en voor te
bereiden.

Tijd voor Talent: cultuur vitaliseert vergrijzende dorpen
Vergrijzing is veel méér dan zomaar een woord. Het
betekent dat steeds meer mensen zijn aangewezen
op allerlei voorzieningen en op een sterk sociaal netwerk. Tegelijkertijd is er sprake van afnemende mobiliteit en een toenemend risico op vereenzaming.
Kunst en cultuur verbindt, stimuleert, raakt en is gezond. Dit zijn de kernwaarden van het project Tijd voor
Talent van Stichting Keunstwurk. Het project wil via
kunst en cultuur vergrijzende dorpen vitaliseren. Het
project wordt uitgevoerd in twee pilotgemeenten:
Smallingerland en Achtkarspelen. Sociaal-cultureel
centrum It Koartling vervult de rol van lokale aanjager.
De afgelopen maanden gingen ‘vraagmak(k)ers’ in
Achtkarspelen en Smallingerland in gesprek met ouderen over hun culturele behoefte en beleving. Zo vond
in Buitenpost een bijeenkomst plaats in De Schakel.
Doel daarvan was (is) om op basis van de bevindingen
nieuw cultureel aanbod te ontwikkelen.

Voor Buitenpost staat inmiddels een leuk, dorpsbreed
project op stapel. Daarin komen verschillende elementen samen en worden allerlei
dwarsverbindingen gelegd.
Het leidende thema is: koken
voor en door mannen. Maar u
begrijpt het al: het project is
veel breder van opzet, terwijl
kunst en cultuur een belangrijke plaats innemen. En…
vanzelfsprekend zijn vrouwen onmisbaar als mannen
moeten leren koken!
Het project gaat in Buitenpost na de zomer van start. Het
wordt in eerste instantie getrokken door ‘kunstreiziger’
Hubert Luymes en Hink Speulman van It Koartling. Zij
zullen het dorp informeren, inspireren, enthousiasmeren
én in beweging brengen. Binnenkort méér hierover.

It Koartling zoekt
enthousiaste en betrokken vrijwilligers!
In It Koartling gebeurt van alles, voor iedereen. De inwoners van Buitenpost en omgeving merken het. Het
gaat echter niet vanzelf. Daar zorgt een groot aantal
vrijwilligers iedere dag wéér voor. Mensen die ergens
voor staan en daarvoor gáán. Van jong tot oud. Uit
alle maatschappelijke geledingen. Om de continuïteit
van de organisatie en activiteiten veilig te stellen zijn
we op zoek naar nog (veel) méér vrijwilligers. Enthousiaste en betrokken mensen. Voor allerlei zaken. Bijvoorbeeld om het Vrijwilligerssteunpunt in te vullen,
te helpen met de website en social media, voor het
coördineren van werkzaamheden, maar óók (en niet in
de laatste plaats) om het bestuur te komen versterken.
It Koartling is allesbehalve een stoffige organisatie. Het
is vooral een heel actieve, actuele en ambitieuze or-

ganisatie, met een hele platte structuur. Dit betekent
bijvoorbeeld dat de bestuursleden, net als de overige
vrijwilligers, naast denkers vooral doeners zijn.
Ben je maatschappelijk betrokken en wil je je concreet
inzetten voor een betere samenleving? Laat dan binnenkort eens wat van je horen of stuur een e-mail naar
vrijwilligerswerk@itkoartling.nl.
Rondom de renovatie en uitbreiding van It Koartling
zijn extra vrijwilligers van harte welkom. Mannen en
vrouwen die handig zijn en van aanpakken weten. Er
moet dan namelijk van alles gebeuren! Kom erbij en
help mee. Meld je nu aan op vrijwilligerswerk@itkoartling.nl of bij een van de bestuursleden..

Bij hun zoektocht naar een eerste baan stranden veel schoolverlaters door
het ontbreken of het beperkt zijn van hun netwerk. Als je beseft, dat 70 tot
80% van de vacatures opgevuld wordt via het netwerk, zul je begrijpen,
dat het heel belangrijk is om een goed en uitgebreid netwerk te hebben.
In Buitenpost bestaat het Netwerkcafé. Om de week komen een aantal
werkzoekenden in It Koartling aan de Schoolstraat bij elkaar om onder het
genot van een kop koffie te werken aan, in, met hun netwerk. Ervaringen
kunnen uitgewisseld en gedeeld worden. Voor vragen over vacatures-zoeken en solliciteren kunnen antwoorden gezocht worden. En het is meestal
gezellig. Het Netwerkcafé heeft geen werk en het solliciteren is aan jou,
maar wij kunnen je wel op weg helpen. Dus kom gerust langs. Maandagmorgen van de even kalenderweken van 10 tot 12 uur.
Voor nog meer informatie kun je mailen naar: inbox@netwerkcafe.frl
En stel je ouders gerust. Alles wat er in het netwerkCAFÉ getapt wordt is:
koffie, thee, kraanwater en soms een mop.

Publicatie nieuwe adressengids tijdens het Kom Erbij Festival
Eind september organiseert sociaal-cultureel centrum It Koartling alweer
voor de derde keer het Kom Erbij Festival. Ook deze keer staat het evenement in het teken van ontmoeten en verbinden. Het actief meedoen aan
allerlei activiteiten mag daarbij natuurlijk niet ontbreken. Tijdens het eerste
festival – in 2015 – publiceerde It Koartling een informatieve folder met
daarin een overzicht van de verschillende activiteiten die overal in het dorp
plaatsvinden. Na twee jaar is het de hoogste tijd voor een geactualiseerd
overzicht van alle activiteiten die gericht zijn op ontmoeten en verbinden.
De nieuwe adressengids zal tijdens het Kom Erbij Festival op 28, 29 en
30 september het licht zien. Daarom aan iedereen het verzoek om de
thans opgenomen gegevens te controleren op juistheid en volledigheid.
Wijzigingen en aanvullingen kunnen per e-mail worden doorgegeven naar:
kom-erbij@itkoartling.nl.
Staat uw organisatie of activiteit nog niet in de gids? Stuur in dat geval
eveneens een e-mail met zoveel mogelijk informatie naar kom-erbij@itkoartling.nl. Vermelding in de gids is helemaal gratis!

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

Be d r ij v ig heid door Johan Kootstra

P r ijs p uz zel

Jappie Wiersma 40 jaar in dienst bij
autobedrijf Van den Brug

Hoe werkt de puzzel?

Op 7 juli was het voor Jappie Wiersma veertig jaar
geleden dat hij in dienst
trad bij autobedrijf Van den
Brug. Dat wil zeggen, toen
heette de zaak vanzelfsprekend nog Autobedrijf
R. van der Meulen en was
ze gevestigd aan de Voorstraat.

Het jubileum werd bescheiden gevierd. Er
kon gekozen worden tussen een groot feest
of een weekendje weg en Jappie koos voor
het laatste. Maar de dag van het jubileum
ging niet ongemerkt voorbij. De jubilaris en
zijn vrouw werden ‘s ochtends rond de koffiepauze met een luxe auto gehaald en in de

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

De komst bij Van der Meulen was bijzonder. Jappie
begon al met werken op
zijn 17e. In 1977 was hij
in dienst bij metaalconstructiebedrijf in het WesJappie Wiersma (rechts op de foto) ontvangt de gouden speld met
terkwartier. Toen op een
diamantjes uit handen van directeur van den Brug. (foto: Hielke Boorsma)
terechte vraag om vrij-af in
verband met een feestelijke gelegenheid dit werd geweigerd, besloot
kantine van het bedrijf aan de Ried uitgebreid
gefeliciteerd.
Jappie op staande voet ontslag te nemen.
De dag na de impulsieve daad informeerde
hij bij Van der Meulen of er misschien werk
in het autobedrijf voor hem was. Jappie werd
aangenomen en is er sindsdien met grote tevredenheid gebleven. Via avondcursussen
werden de nodige certificaten behaald en hij
werd zo ondermeer keurmeester. Naast het
monteurswerk is Wiersma ook vervangend
chef werkplaats.

door Gryteke van IJsseldijk

Directeur Van den Brug overhandigde daarbij een oorkonde en gouden speld met diamantjes. De nodige lof werd hem ook toegezwaaid. Jappie staat bekend als een kundig
monteur en als man van zijn woord met weinig poespas, “ja is ja en nee is nee”.
Tot dusverre is groot lichamelijk ongemak
hem bespaard gebleven en is de kans dus
heel reëel dat hij op zijn 67e ook het 45-jarig
jubileum gaat halen.
Maar gelukkig is dat idee niet onoverkomelijk. Jappie merkte daarover lachend op: “Ik
heb het nog goed naar mijn zin want dit is
een prima bedrijf. En vergeet dat niet in het
stukje te vermelden!”.

bramen
fierljeppen
motortour
tuinieren
Buitenpost
kerkdienst
ringrijden
vrijmarkt

Oplossen en inleveren.
Los de puzzel op en maak kans op een prijs ter waarde van € 10,-.
Deze prijs wordt ter beschikking gesteld door De Binnenste Buiten Post.
Oplossingen – bij voorkeur op een kaartje – inleveren in de kopijbus
bij The Readshop (Nijenstein 7) vóór vrijdag 15 september.

Oplossing prijspuzzel mei 2017.
De puzzel in het meinummer heeft 24 correcte
inzendingen opgeleverd! De oplossing luidde: Hittegolf.
De winnaar is: M. Thodé, Molenerf 37.

De Binnenste Buiten Post
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Tuin ( b e ) leven
Augustus
Forellen kwintet
Opeens komt er bij mij thuis het forellen kwintet van Schubert uit de radio. Het doet mij denken aan de tijd toen ik veel contact met kunstenaar
Hein Mader had. Hein Mader exposeerde meerdere keren in De Kruidhof
en ook rond het Lauwersmeer werd er een grote expositie van hem tentoongesteld. Bewegende beelden passend in de natuurlijke omgeving. Ik
kwam vaak bij Hein Mader, we raakten bevriend. Hein kwam uit Oostenrijk en had twee wereldoorlogen meegemaakt. Hein vertelde de mooiste
verhalen.
Zo ook het verhaal van het forellen kwintet. Hein vertelde dat hij als klein
jongetje een geweldige leraar had. Deze man heeft hem helemaal meegenomen in het natuuronderwijs. Op een dag zo vertelde Hein, was het
prachtig zonnig weer. Bij ons in Oostenrijk was het rustig en fris in de
ochtend. De leraar pakte zijn viool en begon te spelen. Vele werken van
Schubert. Toen hij het forellen kwintet begon te spelen, mocht de klas
achter hem aanlopen. Ze liepen het dorp uit naar een riviertje. Al spelend
wees de leraar naar de springende forellen in het riviertje. In mijn ogen
misschien wel het beste natuuronderwijs wat er bestaat. Ervaren en gebruik maken van alle zintuigen. Op je knieën liggen voor een plant, ruiken,
de ratelaar horen en vooral veel voelen. Het lijkt alsof dit alleen voor kinderen belangrijk is, maar geuren, geluiden en voelen zijn ook voor volwassenen erg belangrijk om herinneringen terug te halen. Denk hierbij maar
aan de geurige rozen op De Kruidhof. Bezoekers die hieraan ruiken zeggen
meestal, “als kind maakten we parfum van rozenblaadjes”. Meestal gaan
de bezoekers terug in prettige herinneringen. Herinneringen die De Kruidhof graag wil aanreiken.
Woensdag 2 augustus tijdens de Buitenposter Paardenmarkt is De Kruidhof de gehele dag gratis open voor het publiek. Een uitnodiging om weer
een langs te komen en eigen herinneringen op te halen, maar ook om
eens te komen kijken wat er allemaal gaande is rondom De Kruidhof. De

Spelende kinderen in de waterpartij van De Kruidhof. (foto: Hielke Boorsma)

nieuwbouw is zo goed als water en winddicht en heeft de vorm van het
ontwerp al helemaal in zich. Het zijn vooral natuurlijke en duurzame materialen die gebruikt worden. De tuinen liggen er prachtig bij en roepen
vele prettige herinneringen op. Net als het Forellen kwintet van Schubert.
Jan Willem Zwart

Luit Kloosterman vindt werpkootje

Be d r ij v ig heid door Piet Pettinga
Wâldcomputers heeft nieuwe eigenaar
Wijziging zet verhuizing in gang op kantoor Nijenstein
Simon de Haan is de nieuwe eigenaar van Wâldcomputers. Hij nam de computerwinkel voor reparatie, onderhoud en verkoop van computers per 1 juni over van
Johan Wiersma. Door deze wisseling heeft er ook een
interne verhuizing plaatsgevonden in het kantoor aan
de Voorstraat 32. Wâldcomputers zit nog steeds op de
bovenetage, maar nu samen met Klear Development.
Johan Wiersma zet zijn bedrijf Wiersma ICT voort
op de benedenverdieping. Wiersma ICT is partner in
de ontwikkeling van maatwerksoftware en kan ieder
ICT vraagstuk aanpakken en oplossen. In zijn nieuwe
kantoor was Custard on & offline communicatie van
Hielke Jan Ellens gevestigd. Custard is zo groot als de
opdracht en kan elke vraag vertalen naar een product
of dienst, on & offline. Het bedrijf is vanaf 1 augustus
gevestigd aan de Julianalaan 34. “Samenwerken in
grotere projecten doen we nog steeds, wat dat betreft
is er niet veel veranderd”, aldus de heren. Wiersma
ICT en Custard werken veel samen met andere professionals om de opdrachtgevers passend van dienst
te zijn. Dat betekent de beste programmeurs, creatieve ontwerpers, fotografen en tekstschrijvers.

Foto boven: het door Luit gevonden Middeleeuwse werkootje.. Foto links: Luit
Kloosterman is druk in de weer met zijn
metaaldetector. (eigen foto’s)

Onlangs speurde detectoramateur
Luit Kloosterman uit de Halbertsmastraat met zijn metaal detector
het gebied af waar de nieuwe vijvers aan de zuidkant van Buitenpost werden aangelegd. Gouden
en zilveren schatten werden niet
gevonden maar wel een bijzonder stukje bot. Het bleek bij nader onderzoek een werpkootje te zijn. Dit soort botjes afkomstig uit het voetbeen
van runderen werden in de middeleeuwen gebruikt voor een werpspel,
het kootspel. Het spel is te vergelijken met het huidige kegelen. De deelnemers stelden ieder hun eigen kootje op in een rij waarna er van afstand
met een werpkoot kon worden geworpen op de opgestelde kootjes. Jongeren speelden het spel maar ook veel ouderen. De werpkoot had men
verzwaard met lood om het werpeffect te vergroten. Veel deelnemers
hadden hun eigen kootje voorzien van tekens en dit soort gemerkte koo
tjes zijn elders in Fryslân in de terpen terug gevonden. Op zich is deze
vondst van Luit Kloosterman een opmerkelijke. Het geeft bewijs dat het
kootspel ook in de middeleeuwen in onze omgeving werd beoefend en
dan met name in het oudste dorpje aan de Riet, Lutkepost.
Simon de Haan links en Johan Wiersma rechts. (eigen foto)

Jan Kloosterman

HEERLIJK UITGERUST
WAKKER WORDEN...
Complete boxspring
140x200 cm

v.a € 1.499,-

Boxspring Caronia

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

luchtig,
Eenvoudig te reinigen, licht en
h
rgisc
-alle
anti
,
htig
blijvend veerkrac
leverbaar in diverse maten.

Ledikant Stedum

Dekbed 4-seizoenen

Klimaat Amiant v.a. € 89,-

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

Jubileum 40 Boxspring

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

Vlak van € 2.795,NU VOOR

€ 1.599,-

Ledikant Stedum
140x200 cm

€ 629,-

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

(alle maten)

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

www.kapenga.nl

