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Het is u vast niet ontgaan dat de  
Buitenposter app Útpost met 
succes gelanceerd is bij de ope-
ning van de feestweek. Ondertus-
sen zijn er al meer dan 500 gebrui-
kers, maar het moeten er natuur-
lijk nog veel meer worden! Maar 
dat niet alleen: wij willen graag 
dat al het interessante plaatselij-
ke nieuws en aankondigingen in 
de toekomst via de app gelezen 
kunnen worden. 

útPost is al bezig verdere verbinding 
te zoeken met anderen die hierbij een 
rol kunnen spelen. Hierover hoort u 
binnenkort meer. Maar voor de ver-
dere ontwikkeling en groei van de 
app zijn goede ideeën, positieve op-
merkingen en opbouwende kritiek 
van gebruikers en aanbieders onmis-
baar! Daarom wordt er op woensdag 
18 oktober een brainstorm-bijeen-
komst in het Innovatiehuis gehouden 
met als vraag: Hoe kunnen we út-
Post verder laten groeien? Iedereen 

die daar met ons over wil meeden-
ken en -praten is van harte welkom! 
Op 18 oktober om 19.30 uur in het 
Innovatiehuis aan de Kuipersweg 5. 
Van harte welkom! Wel graag even 
aanmelden via info@wijlijn.nl 

Kunt of wilt u niet naar de bijeen-
komst komen? Uw inbreng kunt u 
ook via de app aan ons doorgeven. 
Kies daarvoor in het menu de optie: 
’Ideeën voor de app?’.
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(Foto’s: Hielke Boorsma)

Van de  redact ie
Bruisend Buitenpost
Ook in de vakantieperiode ging 
het leven in onze woonplaats na-
tuurlijk gewoon door, maar na die 
tijd kwam er toch wel weer wat 
meer leven in de brouwerij. De 
vernieuwing van de Jeltingalaan 
bijvoorbeeld is weer een stuk 
opgeschoten. De nieuwe super-
markt van Poiesz werd met een 
feestelijk tintje officieel in gebruik 
genomen. De handwerkmarkt 
deed andermaal van zich spreken 
en zaterdag 23 september was het 
Burendag en bestond de mogelijk-
heid met het gemeentebestuur bij 
het fraai vernieuwde Stationsplein 
het ontbijt te nuttigen. Bij deze ge-
legenheid werd de spoorbrug offi-
cieel in gebruik gesteld en werd er 
voorts stil gestaan bij het feit dat 
de Buurtbus Buitenpost-Groote-
gast 40 jaar geleden, in septem-
ber 1977 dus, van start ging. Het 
is opvallend te noemen dat deze 
bijzondere vorm van openbaar ver-
voer zo’n lange periode in een be-
hoefte voorzag en dat zeer waar-
schijnlijk nog vele jaren zal blijven 
doen. Verder waren wij als redac-
tie op zoek naar een Buitenposter 
die de zeer gewaardeerde rubriek 
‘Vrijwilliger van de maand’ zou 
willen overnemen. Bote de Haan 
die al 10 jaar ‘Sportkoppen’ voor 
zijn rekening nam, wilde wel eens 
wat anders en gaf te kennen er 
wel trek in te hebben de categorie 
‘Vrijwilligers’ te willen gaan behar-
tigen. De redactie stemde daar 
graag mee in. Het gevolg hiervan 
is natuurlijk wel dat de functie van 
correspondent ‘Sportkoppen’ va-
cant is. Dit onderdeel willen we 
toch niet missen? Mocht u zich 
geroepen voelen deze populaire 
rubriek in stand te willen houden, 
laat het ons dan weten.

Officiële ingebruikstelling voetgangers-spoorbrug
Het gemeentebestuur kon op zaterdag 23 september 2017 onder zomerse omstandigheden Burendag met ontbijt houden op het geheel vernieuwde stationsgebied. 
Daar waren zo’n 100 mensen op af gekomen. Tevens werd de 40-jarige Buurtbus in de schijnwerpers gezet. Ook werd de voetgangers-spoorbrug officieel in gebruik 
gesteld. De wethouders Antuma en Spoelstra verplaatsten een rood-wit afsluithek, waardoor het gehele gebied letterlijk en figuurlijk vrij gegeven werd voor algemeen 
gebruik.

útPost op zoek naar verdere 
verbetering en verbreding!

De fotowedstrijd met als thema ‘Je 
mooiste plekje van Buitenpost’ die 
in de feestweek gestart is, sluit op 
15 oktober. Tot 15 oktober kunnen 
er nog foto’s worden ingeleverd via 
de app van útPost. Tijdens de brain-
stormbijeenkomst op 18 oktober 

zal de winnaar worden bekendge-
maakt. De foto krijgt dan natuurlijk 
een mooie plek in dit blad en op onze 
sites en pagina’s. De winnaar kan 
kiezen uit een seizoensabonnement 
voor De Kruidhof of een 10-baden-
kaart voor zwembad De Kûpe!

PBB zoekt aankleding dorp
voor LF2018
Nog enkele maanden en dan is de 
Kulturele Haadstêd 2018 officieel 
begonnen. In de loop van dat jaar 
zullen ook in Buitenpost verschil-
lende activiteiten plaatsvinden in 
het kader van het culturele eve-
nement. Plaatselijk Belang wil 
zich er sterk voor maken dat het 
voor de verwachte vele gasten 
uit binnen- en buitenland duide-
lijk is dat ons dorp meedoet! Hoe 
dit precies moet gebeuren moet 
in het komende halfjaar duidelijk 
worden.

In het laatste weekend van januari 
organiseren Leeuwarden-Fryslân 
2018 en Tryater de opening van het 
culturele jaar in Leeuwarden én in 
de rest van Fryslân. Op vrijdag 26 
januari staat de provincie centraal, op 
zaterdag 27 januari vinden de fees-
telijkheden plaats in Leeuwarden. 
De verdere onderdelen van het pro-
gramma LF2018 zullen over het jaar 
verspreid plaatsvinden. In ons dorp 
zal het project ‘Silence of the Bees’ 
op De Kruidhof het hele zomersei-
zoen een grote trekker worden. Maar 
ook de Swaddekuier 2018 en het 65e 
Concours Hippique in augustus staan 
in het teken van het evenement. Van 
enkele andere onderdelen is nog niet 
helemaal duidelijk of ze ook daadwer-
kelijk doorgaan.

De Gemeente steunt
Tijdens het bezoek van het Colle-
ge van Burgemeester en Wethou-
ders aan ons dorp op 5 september 
werd door wethouder Sjon Stellinga 
met verve gewezen op de kans die 
LF2018 biedt. Stellinga betoogde 
“Wij lopen zelf wel eens voorbij aan 
het bijzondere dat op cultureel vlak in 
deze regio te vinden is. Maar 2018 is 

hèt moment om onszelf op te poet-
sen en aan de wereld te laten zien”. 
Er werd ook verteld dat de gemeente 
naast het oorspronkelijke budget van 
50.000 euro, nog eens 30.000 euro 
extra ter beschikking heeft gesteld 
om goede plaatselijke initiatieven in 
Achtkarspelen financieel te onder-
steunen.

Buitenpost kan zich laten zien
Plaatselijk Belang heeft zich al enkele 
keren over de vraag gebogen hoe zij 
de betrokkenheid van het dorp kan 
laten zien. Zo is er met het idee ge-
speeld om de rotondes en binnen-
komst op te smukken met toepasse-
lijke versiering. Ook is het idee over-
wogen om de nieuwe spoorbrug van 
een toepasselijke tekst en afbeelding 
te voorzien. De vier toegangsborden 
zijn ook goede kapstokken voor het 
een of ander. Wat gerealiseerd kan 
worden is ook afhankelijk van de me-
dewerking van andere partijen. Zo 
heeft ProRail aangegeven geen ma-
teriaal op haar eigendom te willen en 
Arriva sloot dat ook voor haar treinen 
uit. PBB-bestuursleden Geertje van 
Dijk en Johan Kootstra zullen in de ko-
mende tijd de mogelijkheden onder-
zoeken. Misschien heeft u ook een 
goed idee! Vertel het ons dan op:
pbbuitenpost@gmail.com

Fotowedstrijd útPost sluit
op 15 oktober
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Op woensdag 4 oktober is er in Buitenpost de eerste 
studieavond in een serie van drie met ds. Henk Poot, 
als Israëlpredikant verbonden aan de stichting Christe-
nen voor Israël.
Het onderwerp waarover hij spreekt is: de Psalmen. 
De andere bijeenkomsten zijn op woensdag 18 okto-
ber en 1 november. De bijeenkomsten vinden plaats 
in Het Lichtbaken, Marconistraat 5 in Buitenpost. De 
aanvang is om 19.30 uur, toegang is gratis. 
 
De Psalmen
Het boek van de Psalmen spreekt ons aan omdat we 
de geloofstaal herkennen: Het zoeken en verlangen 
naar God, de vreugde om bij Hem geborgen te zijn, 
maar ook de twijfel die je soms bekruipt. Maar de Psal-
men zijn ook het gebedenboek van Israël, ze gaan over 
Israël en de toekomst van Gods koninkrijk. Tijdens het 
seminar worden elke avond twee psalmen uitgelegd 
die gaan over Israël. Daarbij is de uitleg van de struc-
tuur van de Psalm een vast onderdeel. Psalmen zijn 
immers gedichten, ze zijn als het ware gecomponeerd 
en door daar op te letten, komen we op het spoor van 
de diepe en rijke betekenis van elk lied.

Achtergrond spreker
Ds. Henk Poot is als predikant verbonden aan Christe-

nen voor Israël. Hij studeerde theologie in Utrecht en 
heeft verschillende boeken op zijn naam staan. Poot 
leidt regelmatig groepen rond in Israël en is een veel-
gevraagd spreker.
 
Graag hopen wij u op deze bijeenkomst te ontmoeten. 
Neemt u ook uw vrienden en kennissen mee? Ieder-
een is van harte welkom!

Studieseminar door ds. Henk Poot over de Psalmen

Henk Poot (foto aangeleverd door Christenen voor Israël)

Gods hart voor gerechtigheid’ is het thema van een 
speciale avond waarin kerkpionier Arjen ten Brinke 
vertelt over moderne slavernij en zangeres Joke Buis 
in een nieuw muzikaal jasje gestoken liederen van Jo-
hannes de Heer zingt. Plaats: Christengemeente Bui-
tenpost. Datum en aanvang: zaterdag 30 september, 
19.30 uur.

Deze avond is dé afsluiting van een gezamenlijk jaar 
waarin de vier kerken uit Buitenpost met elkaar heb-
ben opgetrokken (Christengemeente, Doopsgezinde 
Gemeente, GKV en PKN).  Dit om geld in te zamelen 
voor de organisatie IJM. De toegang voor deze avond 
is vrij. Tijdens de avond wordt de opbrengst bekend ge-
maakt van de diverse activiteiten die de gezamenlijke 
kerken met elkaar hebben georganiseerd.

Ten Brinke is kerkplanter en werkt daarnaast bij de or-
ganisatie International Justice Mission (IJM), die zich 
inzet voor slachtoffers van slavernij in bijvoorbeeld lan-
den als Cambodja, Guatemala en India. ‘Ik wil men-
sen bewust maken van het feit dat er wereldwijd 45 
miljoen mensen in slavernij leven’, vertelt Ten Brinke. 
Hij wijst erop dat Gods hart klopt voor een rechtvaar-
dige behandeling van mensen, zijn schepsels. ‘Meer 
dan 200 keer spreekt de bijbel over het thema recht 
en gerechtigheid. Het kan niet anders dan dat het een 
thema is dat Gods hart heeft.’
Tijdens de avond gaat Ten Brinke met de bezoekers op 
zoek naar antwoorden op de vraag hoe mensen con-

creet handen 
en voeten kun-
nen geven aan 
‘recht doen’, 
rechtvaa rd ig 
h a n d e l e n , 
dichtbij en ver 
weg. Video’s 
en verhalen 
laten zien hoe 
IJM reddend 
optreedt in de 
levens van de 
allerarmsten in 
deze wereld.
Joke Buis is 
een zangeres 
die de aloude 
geestelijke lie-
deren van Jo-
hannes de Heer weer tot leven wekt. Ondersteund 
door haar band zingt ze compleet vernieuwde versies 
van overbekende liederen als ‘Welk een vriend is onze 
Jezus’, ‘Daar ruist langs de wolken’ en ‘De stad met 
paarlen poorten’. Recent bracht ze haar tweede cd uit 
met Johannes de Heer-liederen. Tussen het zingen van 
de liederen door vertelt Joke Buis over de impact dat 
onrecht heeft gehad op haar leven. 

Link evenement facebook.

Concert Joke Buis

Wie hulp nodig heeft bij het aanvragen van kwijtscheldingen of huurtoe-
slag, of het doen van een belastingaangifte kan dit najaar terecht in bibli-
otheken Buitenpost en Surhuisterveen. Daar begint binnenkort de cursus 
Digisterker.
 
Bij de overheid zijn steeds meer zaken digitaal te regelen. Bijvoorbeeld be-
lastingaangifte doen, een afspraak maken bij de gemeente of huurtoeslag 
aanvragen. Hoewel de Belastingdienst het probeert zo makkelijk mogelijk 
te maken, is het niet voor iedereen even eenvoudig om zulke zaken online 
te regelen. Voor hen is er de digivaardigheidscursus Digisterker in de bibli-
otheek. Deze cursus bestaat uit vier bijeenkomsten, in een kleine groep 
en onder begeleiding van gecertificeerde docenten. De cursus start maan-
dag 18 september in Bibliotheek Buitenpost en woensdag 20 september 
in Bibliotheek Surhuisterveen. De cursus kost €12,50 voor leden en 15 
euro voor niet-leden. Alle cursisten ontvangen een cursusboek waarmee 
ze thuis kunnen oefenen en de informatie kunnen nalezen.
 
Cursisten leren tijdens de cursus stap voor stap hoe ze handig en veilig 
informatie kunnen vinden en hoe ze digitaal iets bij de overheid kunnen 
regelen. Hoe vraag je een DigiD aan en hoe gebruik je het? De websites 
van UWV, SVB, de Belastingdienst en de gemeente komen aan de orde. 
Daarnaast is er aandacht voor verschillende mijn-omgevingen, de besloten 
gedeelten van overheidswebsites waar iedereen zelf zijn zaken kan rege-
len. Ook MijnOverheid en de Berichtenbox komen aan bod.
 
Vragen of aanmelden voor deze activiteiten? Kom dan naar de bibliotheek, 
bel 088 – 16 56 123 of kijk op ontdekdebieb.nl.

Cursus Digisterker

Tweedehands kinderkleding en 
speelgoed beurs
In het voorjaar en in het najaar organiseren wij een tweedehands kinder-
kleding en speelgoed beurs in Buitenpost. 

De 2e editie is op zaterdag 14 oktober van 9.30 tot 12.30 uur. In it Koart-
ling, Schoolstraat 31.

Deze kinderkleding en speelgoed wordt door een ruim aantal deelnemers 
aangeboden. Iedere maat wordt door een maximaal aantal inbrengers ver-
tegenwoordigd, zodat met zekerheid gezegd kan worden dat er in álle ma-
ten volop keus is!  De deelnemers bepalen zelf de prijs van de spullen die 
ze te koop aanbieden. Dit doen ze door een sticker met verkoopnummer 
en verkoopbedrag op de artikelen te plakken.  
Wij zorgen voor een sfeervolle locatie met een veelvuldig aanbod in jon-
gens- en een meisjeskleding. Beide afdelingen zijn netjes op maat gesor-
teerd. Ook speelgoed is op soort uitgestald zodat de bezoekers snel hun 
winkelmandje kunnen vullen met de mooiste spullen. 

Ben je benieuwd hoe onze beurs er in het echt uitziet? Dan ben je zaterdag 
14 oktober van harte welkom in ’t Koartling te Buitenpost.Mocht je nog 
mooie kleren thuis hebben liggen die je graag wilt verkopen? Stuur ons 
dan een mail. kids2kids.buitenpost@gmail.com
Volg ons op facebook via https://www.facebook.com/Kids2kidsBuiten-
post/

Goed doel
Ook zullen er artikelen zijn die niet een nieuwe eigenaar hebben gevon-
den . Daarom kunnen onze deelnemers ervoor kiezen deze spullen bij ons 
achter te laten. Wij schenken ze aan een goed doel. Zo kunnen wij andere 
kinderen blij maken met nog hele mooie spulletjes.

Groeten,
Esther en Anja 

In het bestemmingsplan Mûnewyk, waarvan de uit-
voering in 2009 begon, was ook het doortrekken van 
de groenzoom aan de westkant van ons dorp naar 
Lutkepost opgenomen. In het afgelopen voorjaar kon 
eindelijk de schop in de grond en werden eerst de vij-
verpartijen uitgegraven. De afgelopen drie maanden 
volgde het verdere grondwerk en de bouw van 2 brug-
getjes en een vlonder. Tot een maand geleden verliep 
de aanleg  door gunstig weer voorspoedig. Maar het 
extreem natte weer van de afgelopen weken heeft 
tot uitstel van het inzaaien van het gras en de laatste 
grondbewerking geleid. Komende weken wordt de 
groenbeplanting aangebracht en worden ook nog de 
wandelpaden afgewerkt. Het zitbankje dat enkele ja-
ren geleden door woningbouwvereniging SWA aan het 
dorp werd geschonken, heeft een nieuwe plek gekre-
gen. Nu staat het even verderop bij de nieuwe brug 
over de Buitenposter Vaart, op een heuveltje met mooi 
uitzicht. Enthousiaste wandelaars maken nu al gebruik 
van de fraaie aansluiting op de westelijke groengordel. 
Maar de officiële opening van de groengordel Buiten-
post-zuidwest gaat waarschijnlijk in november plaats-
vinden.

Aanleg groengordel zuidwest Buitenpost 
nadert voltooiing

Op 23 september werd het Wereld Food Festival gehouden. Eerst was er een optocht 
door het dorp, met allerlei bijzondere voertuigen. Bij Haersmahiem stopte deze optocht 
even. Daarna ging het Festival verder in de tuin van cadeauwinkel Op ‘e stâl. Daar kon 
men, tegen betaling, hapjes proeven uit vijftien culturen. Gemaakt door Medelanders uit 
de betreffende cultuur. Het weer werkte goed mee. Het was een zonovergoten en ge-
zellige middag. De opbrengst gaat naar drie scholen in Tanzania. (foto: Fenna Fotografie)

De foto

Op de foto’s: het nieuwe bruggetje over de Buitenposter Vaart en 
een overzichtskaartje van het plan (foto: redactie).



Zaterdagavond 11 november 2017: 
Schotse avond in The Point.

Zondagmiddag 26 november 2017: 
Chansonnier Edouard in Interieur-
café Pilat&Pilat Twijzel

Zondagmiddag 17 december  2017: 
Kerstconcert Soliste Fardou van der 
Woude samen met het Westerlau-
wers Mannenkoor in de Kruiskerk 
aan de Voorstraat in Buitenpost

C O L O F O N
Jaargang 18, nr. 6, april 2017

De Binnenste Buiten Post is een 
uitgave van de Stichting Dorpsblad ‘de 
Binnenste Buiten’. Deze is verant-
woordelijk voor de inhoud van deze 
krant en is daarop aan te spreken als 
bestuur en als rechtspersoon.

O p l a g e :
2700 exemplaren
verschijnt 11x per jaar

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

R e d a c t i e :
Wim Ausma  tel. 541658
Astrid Hille  tel. 841867
Johan Kootstra tel. 541322
Piet Pettinga  tel. 540014
Cathy Pot  tel. 544988
Liesbeth Ribbink tel. 543948
Amanda van Roessel tel. 06 
46411344

C o r r e s p o n d e n t i e :
redactie.bibupost@gmail.com

A d v e r t e n t i e a c q u i s i t i e :
Inlichtingen over advertenties en admi-
nistratie: Ursula Groenhart, 
tel. 06 48939919 of 540014
e-mail: ursulagroenhart@upcmail.nl.

B e z o r g i n g :
Vragen en klachten over de bezorging: 
Piet Pettinga, tel. 540014/06 12325671, 
e-mail: p.pettinga8@chello.nl

D r u k : 
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 aanle-
veren, maximaal ongeveer 150 woor-
den. De redactie kan geen garantie 
geven dat kopij wordt geplaatst. Zij 
behoudt zich het recht voor ingezon-
den stukken redactioneel te wijzigen 
of niet te plaatsen. Anonieme stukken 
worden niet geplaatst.

Kopij voor het volgende nummer 
inleveren voor 23 oktober 2017. 
De volgende editie verschijnt 

in week 44 van 2017.

™Al gelezen?
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PBB Van de bestuurstafel...

September 2017
De vakantie is weer voorbij. Dat is zowel aan het weer als aan de drukte 
in het dorp te merken. Ook het bestuur van PBB is snel uit de start-
blokken gekomen met maar liefst drie bijeenkomsten. De voorbereiding 
van het kennismakingsbezoek van B&W, het bezoek zelf en de reguliere 
eerste vergadering in het nieuwe seizoen.

Het bezoek van B&W was een plezierige kennismaking, met een ge-
sprek over punten die in Buitenpost spelen en een korte rondleiding in 
de omgeving van en in de Kruidhof. Belangrijk punt van bespreking was 
en blijft het leefbaarheidsfonds. Wij vinden het onterecht dat ieder dorp 
een gelijke bijdrage krijgt. De grote dorpen, die veel meer verenigingen 
en evenementen hebben, zouden een hogere bijdrage moeten krijgen. 
En dit hoeft volgens ons niet ten koste te gaan van de kleine dorpen. 
Het college beloofde niets want “het is vastgesteld beleid”, maar zou 
het “meenemen”. Wij zullen hier in de toekomst zeker op terugkomen.
De Voorstraat, de omgeving van de Kruidhof en de entrée vanuit het 
station is prachtig opgeknapt. Helaas is het parkeerterrein van de Poiesz 
hierin nauwelijks meegenomen; het is nu een onoverzichtelijke steen-
woestijn. Een aantrekkelijke aankleding met groen, zoals bij het parkeer-
terrein bij Kapenga en het station, zou de routes naar de Kruidhof vervol-
maken. Ze zijn nog bezig, dus wie weet?

Al langere tijd staat een bespreking van onze visie op het werk van PBB 
op onze agenda. Maar de agenda is altijd weer gevuld met praktische 
zaken. Deze keer kwamen er allerlei uitnodigingen ter sprake en de vas-
te punten als de energiecoöperatie, de dierenweide en de Kûpe. Wat de 
voortgang bij deze laatste drie punten betreft: er wordt hard gewerkt en 
als er nieuwe ontwikkelingen zijn, kunt u in deze rubriek of elders in het 
blad hierover lezen.
Een van de uitnodigingen is voor een meedenksessie over de belang-
rijkste opgaven voor de komende jaren waarmee onze gemeente te 
maken zal krijgen, zoals krimp, duurzaamheid en burgerparticipatie. Ook 
worden we gevraagd om mee te doen met een inspiratiebijeenkomst 
voor LF2018 (Leeuwarden-Fryslân 2018, voorheen Culturele Hoofdstad 
2018). We hebben trouwens besloten om ook namens Plaatselijk belang 
samen met anderen te proberen iets van de grond te krijgen. Daarbij 
denken we nog steeds aan het versieren van de entrées van buitenpost: 
de rotondes en de Spoorbrug. Brimsen, bijen met bloemen? Wie mee 
wil denken, creatieve ideeën heeft of anderszins hieraan wil bijdragen, 
is van harte welkom. Even een berichtje aan pbbuitenpost@gmail.com. 
Verder zijn we uitgenodigd om mee te doen met de dorpsfoto van Ke-
Arnwelzijn. 
We waren blij verrast met een mooie bedankkaart van de Swaddekui-
er, die wij jaarlijks met een bijdrage uit het leefbaarheidsfonds kunnen 
verblijden. Ook leuk om te vermelden is dat deze krant, ons dorpsblad, 
straks misschien in kleur gaat verschijnen. Om de kosten hoeven we 
het niet te laten, over de technische uitvoering beraadt de redactie zich. 
Tot slot nog een oproep: wij zijn op zoek naar bestuursleden. Door het 
overlijden van onze actieve secretaris Leonie Kramer en het aftreden van 
nog twee bestuursleden kampen we met een probleem dat we nooit 
eerder hebben gehad: een tekort aan betrokken bestuursleden. We vra-
gen mensen met een duidelijke mening over leefbaarheid, die éénmaal 
per maand wil vergaderen en afhankelijk van tijd en affiniteit plaatselijk 
belang vertegenwoordigt in gesprekken met de gemeente en andere 
organisaties. Graag melden bij iemand van het bestuur of op pbbuiten-
post@gmail.com. Als u belangstelling heeft, bent u van harte welkom op 
onze vergadering om na te gaan of het inderdaad iets voor u is.

Namens het bestuur, 
Marianne Rigter

In 2018 is Leeuwarden de Culturele Hoofdstad van Europa. Wat zou er 
gebeuren als een gemiddeld Fries dorp de kans krijgt om de Kulturele 
Hoofdplaats te worden? Zou dat wel goed gaan? De humoristischtragiko-
mische theatervoorstelling ‘Bokwert Kulturele Hoofdplaats 2018’, geschre-
ven door Bonne Stienstra, is ook de kroniek van een Fries dorp: hoe was 
het vroeger en hoe is het nu?
Bokwert is een fictief dorp in Friesland, bekend uit de satirische stukjes die 
tussen 1970-1992 in de Leeuwarder Courant stonden.
Met rollen van Jan Arendz, Marijke Geertsma en Anneke Hondema.
‘Bokwert Kulturele Hoofdplaats 2018’ is een theatervoorstelling over een 
gemiddeld Fries dorp, dat plotseling de mogelijkheid krijgt om in 2018 de 
Culturele Hoofdplaats te worden. Men zou verwachten, dat iedereen in 
grote saamhorigheid zich er voor gaat inzetten, maar in de praktijk blijkt, 
dat er onderling grote meningsverschillen zijn, zoals dat ook bij Leeuwar-
den CH2018 aan de hand is.
Moet er in Bokwerd ook een fontein komen? Is de grutto de enige vogel 
die bedreigd wordt? Is het dorpsfeest cultureel erfgoed?
Het gaat daarbij ook over onderlinge verhoudingen, persoonlijke verhalen, 
conflicten en over hedendaagse strubbelingen. De column met de naam 
Bokwerd is in de jaren ’70 bedacht door schrijver / journalist Rink van der 
Velde (1932-2001) en werd gepubliceerd in de Leeuwarder Courant.
Hierin beschreef hij de dorpsbelangvergaderingen over een niet bestaand 
dorp, dat het altijd op moest nemen tegen de ‘Hoofdplaats.’ Het Neder-
lands dat de Bokwerders daarbij gebruiken staat stijf van de frisismes en 
komt daardoor bij de mensen hilarisch over.
‘Bokwert Kulturele Hoofdplaats 2018’ is tevens de kroniek van een Fries 
dorp, over hoe het was en hoe het is en waar het gemeenschapsgevoel 
onder druk staat door alle moderne invloeden.
Het is een humoristische voorstelling met tragikomische elementen, ge-
schreven door Bonne Stienstra, gespeeld door Jan Arendz en Marijke 
Geertsma, die elk drie rollen spelen en gastspeelster Anneke Hondema, 
in de regie van Bruun Kuijt.

Zondagmiddag 22 oktober 2017
Aanvang: 15.30 uur /  The Point
Voorverkoop en aan de zaal: 18,50
Info: 0511 541444 / www.maskelynbuitenpost.nl
Voorverkoopadres: Dropshop Liquerice Kerkstraat Buitenpost

Bokwert Kulturele Hoofdplaats 2018

Op de sneonen 25 novimber en 2 desimber  2017 fine de earste foarstellin-
gen plak fan it kommend winterskoft. Under lieding fan Henk Roskammer 
spylje Andries Hovinga, Klaas Jansma, Dictus Benedictus, Wiesje Kloos-
terman, Ria Krist en Anneke Nieuwenhuis de foarstelling “Wat in gekke 
man .... en syn frou dan?” Dit is in blijspul fan de ferneamde Ingelske toa-
nielsskriuwer Alan Ayckbourn yn in Fryske oersetting fan Baukje Stavinga.

Ledegearkomste.
De jierlikse ledegearkomste fan De Krite is op tiisdeitejûn 24 oktober 2017, 
oanfang 20.00 oere, yn de boppeseal fan The Point. De aginda wurdt de 
leden tastjoerd.

Soliste Fardou van der Woude
(foto aangeleverd door Maskelyn)

Fryske Krite spilet 
“Wat in gekke man ... en syn frou dan?”

> In de week van de Alfabetisering opende 
de gemeente Achtkarspelen op dinsdag 5 
september in de bibliotheek in Buitenpost 
haar tweede DigiTaalhuis. In Surhuisterveen 
werd afgelopen mei het eerste DigiTaal huis 
geopend. Lezen, schrijven en rekenen is niet 
voor iedereen vanzelfsprekend. In Achtkar-
spelen hebben 4.500 inwoners hier moeite 
mee dat zij daar last van hebben tijdens hun 
dagelijkse activiteiten. Vrijwilligers helpen 
mensen bij het verbeteren van de taalvaar-
digheid. Er is studiemateriaal beschikbaar en 
er staan computers die helpen om beter te 
leren lezen, schrijven en rekenen.
> Het parkeerverbod aan de Stationsstraat 
in Buitenpost wordt permanent. Daartoe 
heeft het college van burgemeester en wet-
houders van Achtkarspelen besloten, mede 
na klachten van omwonenden dat personeel 
en bezoekers van het gemeentehuis er lang-
durig parkeren. Het college wil het tekort 
aan parkeergelegenheden bij het gemeen-
tehuis opvangen door opnieuw afspraken te 
maken over het gebruik van parkeerruimte 
van de protestantse kerk.
> De entreeprijzen van botanische tuin De 
Kruidhof in Buitenpost gaan vanaf 1 janu-
ari omhoog. De Kruidhof verzelfstandigt 
precies een jaar later en moet inkomsten 
genereren. De gemeente Achtkarspelen ziet 
Culturele Hoofdstad als een goed moment 
om de kaartprijs te verhogen. De verwach-
ting is dat het aantal bezoekers in 2018 aan-
zienlijk hoger ligt. De laatste prijsstijging was 
in 2006 en de toegangsprijzen van andere 
botanische tuinen zijn duurder. Een kaartje 
voor een volwassene gaat van 4,50 naar 
6,50 euro.

Agenda najaar 2017

Het college van burgemeester en wethouders en het bestuur van Plaatselijk Belang aan 
tafel in de grote zaal van It Koartling. (eigen foto)

Het college nam samen met PBB ook een kijkje in de nieuwbouw op de Kruidhof. Direc-
teur Jan-Willem Zwart gaf daarbij uitleg. (eigen foto)



Nieuwe oogst:

Overheerlijke mandarijnen    20 st € 3,50

Elstar appels   per kilo  € 1,99

Conferance peren   per kilo  € 0,99

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

Buitenposters
door Nelleke Kemps-Stam

Mijn werk is niet belangrijker dan dat van een ander
Ingrid Rittersma doet verantwoordelijk werk als ambulanceverpleegkundige

De Regionale Ambulancevoorzie-
ning Fryslân is als overkoepelende 
organisatie verantwoordelijk voor 
alle ambulancezorg in de provin-
cie. We zien erop toe dat de kwa-
liteit van de zorgverlening goed is 
en dat de ambulances binnen de 
wettelijk gestelde aanrijtijden op 
de plaats van bestemming zijn. Als 
patiënt mag u er bij ons op vertrou-
wen dat u in goede handen bent. 
(bron: RAV Fryslân).

Derde generatie
Ingrid  werd als Ingrid Koster gebo-
ren in Buitenpost. Ze is de derde 
generatie Koster die geïnterviewd 
wordt door de Binnenste Buiten 
Post. In 2006 stond haar vader 
Gerrit in de krant als langst zittend 
lid van de EHBO-vereniging. In 
2007 vertelde haar inmiddels over-
leden pake Jente verhalen over 
zijn leven. En deze maand komt 
Ingrid voor het voetlicht. In 1971, 
het geboortejaar van Ingrid, werd 
haar vader gevraagd om ambulan-
cechauffeur te worden. Het eni-
ge wat hij daarvoor moest doen, 
was een EHBO-diploma halen. 

‘Ik herinner me nog dat we geen 
telefoon hadden en dat dit de re-
den was om een oranje draaischijf 
telefoon aan te schaffen. Als mijn 
vader dienst had, mochten wij daar 
niet aankomen. Hij werd ook eens 
tijdens de kerkdienst opgepiept 
met de boodschap dat hij naar De 
Sionsberg in Dokkum moest. Net 
op dat moment zong de gemeen-
te: ‘Op Sions berg gebied de Heer 
de zegen’. In die tijd waren de 

mannen meestal de chauffeur en 
zaten vrouwen achterin voor de 
verzorging. Die hadden ook alleen 
een EHBO-diploma. Het was: in-
pakken en wegwezen. Sindsdien 
heeft de ambulancewereld een 
enorme vlucht genomen”, consta-
teert Ingrid. 

Keuzes maken
Als meisje wilde Ingrid bij de po-
litie. Maar de weg liep anders. Al 
bladerend in een beroepenboek in 
de bibliotheek, bleef ze haken bij 
doktersassistente. “Zodoende be-
haalde ik mijn EHBO-diploma toen 
ik in Groningen voor doktersassi-
stente leerde. De cursus kon ik in 
Buitenpost volgen. Via allerlei sta-
ges besloot ik verpleegkundige te 
worden en kwam ik uiteindelijk in 
het Martiniziekenhuis in Groningen 
terecht. Daar heb ik de A-opleiding 
gedaan”, vertelt Ingrid. Hoewel 
haar vader niets te maken had met 
Ingrids keuze voor ambulancever-
pleegkundige, is dat zeker van in-
vloed geweest. “We zijn natuurlijk 
wel opgegroeid met de ambulance 
en de acute zorg. Ik vond het hart-
stikke interessant wat hij deed en 
schreef wel eens een adres voor 
hem op. Maar je moet voor dit be-
roep ook een bepaalde mate van 
volwassenheid hebben”, zegt ze. 
“Na Groningen heb ik een inten-
sive care-opleiding gedaan in De 
Sionsberg. Dat leverde uiteindelijk 
een baan op in Nij Smellinghe in 
Drachten, waar ik zestien jaar met 
heel veel plezier op de IC gewerkt 
heb.” 

Op 21 mei 2014 is Ingrid als toe-
schouwer op het sportveld in Twij-
zel als tijdens een sportdag een 
stenen dug-out instort en kinde-
ren bedolven raken. “Ik ben daar 
naartoe gelopen en heb daar een 
meisje gereanimeerd. Ik ben bij 
haar gebleven totdat ze met de 
helikopter is vervoerd naar Gro-
ningen, waar ze alsnog is over-
leden. Naar aanleiding van mijn 
inzet werd mij toen gevraagd of 
ik niet bij de ambulancedienst wil-
de komen werken. Toen dacht ik: 
het is nu of nooit. En ben ik in het 

diepe gesprongen. Dat was heel 
spannend, want ik wist wel wat ik 
achterliet, maar niet wat ik kreeg. 
Had ik meestal de zorg voor één of 
twee patiënten, nu belandde ik in 
de acute zorg. Je weet niet wat je 
tegenkomt en wanneer. Maar door 
mijn werkervaring en IC-opleiding 
had ik wel veel in mijn rugzak zit-
ten. Naast de opleiding in Harder-
wijk voor ambulanceverpleegkun-
dige , word je voortdurend bij- en 
nageschoold.”  

112
De huisarts is tegenwoordig niet 
meer dag en nacht bereikbaar. 
Het kan dan gebeuren dat mensen 
lang in de wachtrij van de spoedlijn 
of dokterswacht staan. Niet ieder-
een brengt dat geduld op en belt 
alsnog 112. “Als wij dan komen, 
moeten we toch uitgebreid onder-
zoek gaan doen. We kunnen niet 
zomaar zeggen: het valt wel wat 
mee. Dat is best een hele verant-
woording. Maar om nou 112 te 
bellen als je je in je vinger gesne-
den hebt ...” Sinds ziekenhuis De 
Sionsberg geen patiënten meer 
opneemt, wordt er niet meer naar 
Dokkum gereden. Dat is een ver-
schraling voor de regio. “Aan de 
andere kant wordt er ook veel zorg 
verkwist”, relativeert Ingrid. “Wan-
neer stop je een behandeling en 
hoe vertel je dat aan de familie? 
Je moet er ‘s nacht wel van kun-
nen slapen en de dagen en jaren 
daarna. Dat zijn moeilijke ethische 
vragen.”   

Wie met een mobieltje 112 belt, 
wordt doorverbonden met het 
landelijk systeem waar gevraagd 
wordt uit welke provincie je komt. 
Bel je met een vaste telefoon, 
dan wordt je automatisch door-
verbonden met de Meldkamer 
Noord-Nederland in Drachten. 
“Je kan dan worden opgehaald 
door UMCG Ambulance zorg of 
door Kijlstra Ambulancegroep. De 
dichtst bijzijnde ambulance wordt 
gestuurd”, legt Ingrid uit. Zelf rijdt 
ze op een Advance Life Support 
Ambulance die ingezet wordt bij 
acute zorg en alle 112-meldingen. 
“Daarnaast is er de Zorgambulan-
ce voor bedlegerige mensen die 
naar het ziekenhuis moeten voor 
polibezoek of een behandeling. De 
Ambulancehelicopter haalt alleen 
mensen van de eilanden.”
Ingrid maakt van alles mee, zoals 
ongelukken, hartklachten, spoed-
vervoer in verband met bevallin-
gen. “Het wordt ook wel weer 
gewoon. Maar het heftigst is toch 

wel de inzet waar kinderen bij be-
trokken zijn. Van tevoren bespre-
ken we hoe we het beste kunnen 
handelen.” Het werkgebied van 
Ingrid is voornamelijk Leeuwarden 
en Joure en soms de Waddenei-
landen. Ze is dus zelden te vinden 
in de post aan het West. 

Puzzelen
Het verschil met haar werk in het 
ziekenhuis, is vooral het onver-
wachte. “Je bent heel erg aan het 
pieken. Soms heb je een hele tijd 
niks te doen, dan word je opeens 
opgeroepen, soms een paar keer 
achter elkaar. Toch heb ik het niet 
zo druk als in het ziekenhuis, waar 
je soms voor twee of drie patiën-
ten moest zorgen en iedereen iets 
van je wil. Nu ben je met één pati-
ent bezig en word je niet gestoord 
door een dokter of diëtiste. Je runt 
je eigen toko. Dat maakt het ook 
weer verantwoordelijk, want je 
moet wel in kunnen schatten wat 
er aan de hand kan zijn. Kunnen we 
nu iets doen of moeten we maken 
dat we in het ziekenhuis komen? 
Het lijkt soms wel een puzzel 
waar je mee bezig bent. Mensen 
vinden het vaak lastig om uit te 
kunnen leggen wat er aan de hand 

is. ‘Hebt u pijn?’ ‘Mja’. Betekent 
dat ‘ja’ of nee’? En tegenwoordig 
werken ze met schalen: hoeveel 
pijn heeft u op een schaal van 1 
tot 10? Krijgt een ambulance op-
dracht voor een A1-rit, dan gaan 
de drietonige sirene en de blauwe 
zwaailichten aan.”
Naast het ambulancewerk, zit In-
grid ook in het opvangteam. “Bij 
heftige inzetten worden de namen 
van onze collega’s aan ons door-
gegeven, zodat we binnen 48 uur 
telefonisch contact met hen op 
kunnen nemen. Als klankbord vra-
gen we hoe het gaat, of ze ervan 
slapen kunnen en als het nodig is 
verwijzen we door naar een psy-
choloog.” Zelf compenseert Ingrid 
het mooie, maar soms ook emoti-
onele beroep dat ze doet door te 
sporten, te wandelen of een boek 
te lezen. “Mensen denken soms 
dat het iets heel bijzonders is wat 
ik doe. Maar ik ben gewoon Ingrid 
en dit is mijn werk. En ik ben meer 
dan mijn werk. Ik ben ook gewoon 
vrouw, moeder en burger van Bui-
tenpost. Mijn werk is niet belang-
rijker dan dat van een ander. Maat-
schappij zijn we met elkaar.”

De bewoners van Buitenpost worden regelmatig opgeschrikt door 
de sirene van de ambulance. Dat het uitrukken van de ambulance 
zo vaak te horen is, komt omdat er in Buitenpost één van de drie-
entwintig ambulanceposten van de Regionale Ambulancevoorzie-
ning Fryslân gevestigd is. De post staat op een centrale plek aan 
het West, waar de ambulance via de rotonde alle kanten op kan. In-
grid Rittersma is als ambulanceverpleegkundige drie jaar in dienst 
bij de ambulancezorg in Fryslân.

Ingrid Rittersma (eigen foto)

Door Dave



Nu volop bij ons verkrijgbaar 

groot assortiment 

kalenders en agenda’s 2018

Zet alvast in je agenda! 
MODESHOW 

Vrijdag 13 oktober 
Middag 13.30 uur     Avond   19.30 uur 
Kaarten gratis af te halen in de winkel.

Modique Nijenstein 11 Buitenpost 0511-543128
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De schoolfoto

Correctie foto juni.

Via Griet de Boer-Zijlstra ontvingen we een lijst met (ontbrekende) namen van de schoolfoto die in juni in de krant stond.
 
Hier volgen de namen :
Bovenste rij vanaf links: Annie Wijma,Douwe Ploeg,Tjitske v.d. Land, Froukje Klunder,Geertje de Vries,Griet Zijlstra,Appie Joustra,Nieske 
Jansen,Herman Haijtink, Wiebe Jansen
2e rij vanaf links:Geale Lourens,Meester Kim,Wiep v.d. Land,Hannie Ploeg, Roelie Hofstra,Albie Kuipers, Roelof de Goede,Wopke 
Oldenburger,Joeke Dorhout
3e rij vanaf links: Aaltje Kloosterman,Joukje v.d. Meulen,Rommie Hoekstra, Foppe de Vries,Jan Kootstra,Tinie Palstra,Matje v.d. Land, ?, 
Klaske Kooistra, Huizenga, ?, Doutie Poelstra, Tjitske de Boer, ?, Hinke Douma, ?, Aafke Oldenburger, ?, Juf Fennema
4e rij vanaf links: Klaas de Boer, Jan of Minne de Vries (tweeling), ?, Jan Lourens, Minne of Jan de Vries, Oeds v.d. Ploeg, Aalzen v.d. 
Kooi, Klaas de Bruin, Kloezen, Wierd Riemersma of H. Pol, Froukje v.d. Ploeg, Annie Bos, ?, Lena van Tijum, Anne Klunder
Zittend voor : ?, Alie de Vries, Kees Kuipers, Wietske Bohmers, Jan de Haan, Feitsma, Henk Kruiswijk, Jettie de Goede.

Wat kan het hier spoken zeg. Wo-
nen we in alle rust en toch..... Het 
zit zo. Onze drie blagen vragen ons 
bij tijd en wijle of ze een speel-
vriendje mee naar huis mogen 
nemen. Aangezien we ruimte te 
over hebben, is dit zelden een pro-
bleem. Zo ook gistermiddag. Afge-
sproken was dat de twee jongste 
blaagjes twee broertjes zouden uit 
nodigen. En zo geschiedde. Het 
oudste broertje is ook een vriendje 
van onze oudste, dus er kon gezel-
lig gespeeld worden. Toen we de 
vijf heren oppikten vanaf het begin 
van de oprit, waar ze afgezet wor-
den door de schoolbus, bleek het 
direct al een kabaal van jewelste. 
Onze oudste, die net wat beginnerslesjes achter het 
stuur van onze Volvo had gevolgd, wilde rijden. Dit ging 
vanzelfsprekend niet gebeuren (uit veiligheidsoverwe-
gingen, met zoveel blatende schapen achterin). Het 
kostte mijn man al zijn geduld om de drammende 
zoon op een afstandje te houden. Maar nee, bleef nee 
(hulde voor mijn man). Nog geen twee seconden die 
discussie in, begon ons jongste schaapje te blaten dat 
hij in de kattenbak vervoerd wilde worden. Omwille 
van dezelfde redenen, kreeg hij ook een welgemeend 
‘nee’ voor de kiezen. Voor de mensen die onze jongste 
zoon niet kennen; Nee, is een antwoord dat hij niet 
waardeert, zacht gezegd. En zo kreeg ik een aantal 
zware boze blikken naar me toe geworpen. Om een 
heel lang verhaal in te korten; De verdere dag bestond 
uit het jongste broertje dat weigerde zelfgemaakte 
bosbessensap te drinken (en aangezien ik frisdrank 
gewoonweg verfoei, hadden we niet zoveel anders), 

een oudste zoon die beschoten werd met nerf pisto-
len, waardoor hij al gauw het spelletje niet leuk meer 
vond en ik gedwongen werd de jongens dan maar in te 
pakken in kussens voor een ‘veilig’ schreeuw-en-schiet 
gevecht door het hele huis, een experimenteersessie 
met zuiveringszout, azijn en wasmiddel (waardoor de 
hele keukentafel nu nog naar azijn riekt), een pepperka-
kebaksessie (prachtig galgje-woord) waar in alle haast 
het deeg als klompen (pepeNOTEN) weer zacht uit de 
oven kwamen etc etc etc. Beste Buitenposter mede-
mensen, het moet gezegd: de ‘spoken’ hebben ge-
noten gister. Mama daardoor ook. Mijn oren floten ‘s 
avonds nog van zoveel geweld. Maar ik persoonlijk heb 
liever een huis vol ‘spoken’, dan een kamer vol Playsta-
tion, tv, I-pad en mobiel verslaafde zombies (en ja, ook 
mijn kinderen lijken daar wel eens op, moet ik tot mijn 
grote schaamte toegeven).

De drie blagen(eigen foto)

Noors leven
door Gesien Leguijt Spoken en zombies

De volgende Binnenste Buiten Post wordt verspreid 
in de week van 30 oktober 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

Programma voor 2017/2018. 
Al onze middagen beginnen om 14.30 uur in de Schakel 

Donderdag 14 september: Start van ons seizoen met Ineke Baron, ze 
komt spreken over haar werk als gevangenispredikante in Veenhuizen
Donderdag 28 september: Rayonstartavond. Aanvang 19.45 uur vertrek 
19.00 uur bij de Schakel. Plaats de Lantearne Surhuisterveen.
De avond wordt georganiseerd door de  afd Harkema , Fokke  Plantinga 
komt met sketches ons een gezellige avond bezorgen. Hij is dramadocent 
en acteur   Kosten: 7 euro en 1,50 euro reiskosten voor meerijders
Donderdag 12oktober: Mevr. Wieke de Boer uit Drachtstercompagnie 
vertelt over de Sirkelgong fan de tiid (gedichten en verhalen) yn it Frysk, ze 
schrijft regelmatig in ons bondsblad de Bining 
Donderdag 19 oktober:We brengen een bezoek aan omrop Fryslan we 
vertrekken 12.45 vanaf de Schakel, om 15.00 uur zijn we live in het radio-
programma mei Elske de Walle. Graag wel opgeven wanneer u meegaat. 
Kosten 7,50 en 2,50 aan reiskosten 
Donderdag 9 november: De heer Joh. Veenstra uit Gerkesklooster vertelt 
over het wadlopen en wat erbij komt kijken en heeft mooie dia’s
Donderdag 14 december: Gezamenlijke kerstviering in de Schakel, wij 
organiseren het dit jaar met medewerking van de Kloostersjongers uit Ger-
kesklooster
AANVANG: 14.30 uur. Kosten € 5,00
Donderdag 11 januari: Mevr. Hieke Joostema uit Berlikum vertelt over de 
Elfstedentocht op de fiets met dia’s en muziek
Donderdag  8  februari: Jaarfeest. 
Donderdag 8 maart: De heer Douwe Janssen uit Assen geeft op humo-
ristische wijze uiting aan de geloofsbeleving in het dagelijks leven
Dinsdag 4 april: Biningsdei. We vertrekken om 8.00 uur vanaf de Schakel 
naar de Lawei in Drachten.
Donderdag 13 april: Slotbijeenkomst  .
De heer Jaap Klimstra uit Broeksterwoude komt vertellen over Sibbeltsje

Er zijn op 21 november, 19 jan.2018 en 13 maart 2018 Akademylezingen 
van de Fryske Akademy. We kunnen ons hiervoor opgeven op onze ver-
enigingsbijeenkomsten sprekers zijn o.a. dr.Jacob Klimstra prof Henk van 
Houtum, Jelske Dijkstra en Sophie van Steenderen kosten € 37,50

Voor inlichtingen kunt u bellen naar Joke Bergsma 543163 of 
Hinke van der West 0511- 542318

Programma Christelijke 

Plattelandsvrouwenbond

Het programma van de 
Koninklijke NVVH Vrouwennetwerk 
afdeling Buitenpost. 

Ook dit seizoen is er een afwisselend programma samengesteld:
17 oktober Manon Borst over Anna Maria van Schurman, een 
   bijzondere 17de eeuwse geleerde en artistieke vrouw.
21 november Annelet Nickolson, fysiotherapeute over haar praktijk 
   en de voordelen van mindfulness.
19 december Midwinterviering, Jessica Bouwman vertelt over hoe 
   in Zweden kerst wordt gevierd.
16 januari Trinke Miedema, lezing over Bolivia
20 februari Blanche Jansma geeft een lezing over de 
   internationale vrouwenorganisatie ACWW
20 maart  Jan Kloosterman vertelt…
17 april  Brian Kabbes van kwekerij Kabbes over Kirgizië
Alle lezingen vinden plaats in De Schakel en beginnen om 19.45 uur.

Excursies vinden plaats op:
20 september De Spitkeet te Harkema
28 november Van Smaak Drachten
21 februari Hammerslag Westergeest
8 maart  Internationale vrouwendag in Leeuwarden

Meer informatie over lezingen en excursies bij de voorzitter 
Mevrouw A. Lammerts tel. 0511-541327.

Programma

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, 5 okto-
ber a.s. We komen dan vanaf 19.45 uur samen in dit kerkje aan de Juli-
analaan 12A in Buitenpost. Om 20.00 uur volgen we het ritme van stilte 
in de vorm van een korte stilte meditatie. Na de meditatie, om ongeveer 
20.45 uur, kun je de anderen ontmoeten. Voor thee wordt gezorgd. Ga je 
liever je eigen weg, dan verlaat je het kerkje in stilte.Er zijn verder geen 
verplichtingen. Kom je zo maar een keer of wil je elke keer komen, je bent 
daar helemaal vrij in. Wel vragen we een kleine bijdrage voor de gemaakte 
kosten. Er staat een schaal waar je die in kwijt kunt.

Wees welkom!
Trudy Nicolai en Karin van IJsseldijk

Stilte en ontmoeten: doe je mee?
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Verhaaltjes -11-

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

Tot over elf maanden!!!
En dan zijn de vakanties alweer 
omgevlogen, scholen weer be-
gonnen, voetbaltrainingen weer 
van start en ook wij mogen weer 
aan het werk.
Ook lijkt de herfst zijn intrede al te 
hebben gedaan al is de hoop nog 
wel op zo’n heerlijke nazomer.
Op de vakantie kan ik me altijd 
erg verheugen. Het inpakken van 
de hele vakantie inboedel vind 
ik wat een minder werkje maar 
sinds we onze kleine caravan 
hebben valt dat ook mee. Alles 
wat mee moet gooi ik in de aan-
hanger. Vroeger vond ik een ca-
ravan suf maar van die gedachte 
ben ik terug gekomen. We waren 
weer eens bijna een dag bezig 
geweest onze tent op te zetten 
toen er een caravannetje voor 
ons parkeerde. Ze draaiden de 
pootjes uit, pakten hun stoeltjes 
en daar zaten ze met een kopje 
koffie. Bij thuiskomst zijn we met-
een gaan speuren naar een leuk 
exemplaar en tot op de dag van 
vandaag geen spijt! De vakantie 
begint zodra we het erf afrijden. 
Twee overnachtingen tot we op 
de plek van bestemming aanko-
men, meestal Italië, lekker rustig 
aan. Klinkt ook alweer een beetje 
suf maar het bevalt ons goed. Al 
een aantal jaren hebben we een 
compromis binnen het gezin. De 
eerste week is voor ons ouders. 
Een camping ergens in de ber-
gen en dan wordt er gewandeld. 
De twee weken daarop gaan we 
naar een kleine camping aan een 
meer, nu al voor de zesde keer! 
“Best suf” hoor ik u denken. Wij 
vinden het echter heerlijk! Het 
voelt als een soort thuiskomen. 
De aanblik van het meer is idy-
llisch, de inmiddels kennissen 
die ons begroeten zodra we de 
camping oprijden, de gemoede-
lijkheid van het dorpje, heerlijk! 
Ieder jaar wordt ons door de 
campinggasten gevraagd: “en 
zien we jullie volgend jaar weer?” 
Tot vorig jaar hebben we daar al-
tijd ontkennend op gereageerd en 
zeiden we dat we nog niet wis-
ten wat we volgend jaar zouden 
doen. Dit jaar hebben we echter 
besloten dat we ook volgend 
jaar weer gaan en we hebben 
ook meteen geboekt. Echt nooit 
gedacht dat we nog eens zo suf 
zouden worden maar tegen al 
onze “vrienden” aldaar roepen: 
“Tot over elf maanden”

Collega-fotografen Jacco Boomsma 
uit Sint-Annaparochie en ErikJan 
Koopmans uit Britsum kenden Bin-
ne-Louw al enige tijd van een foto-
grafenclubje toen ze in het begin van 
dit jaar hem overvielen met de vraag 
om mee te gaan naar Oekraïne. De 
Buitenposter hoefde daar niet lang 
over na te denken: “Ik fotografeer 
voor mijn eigen liefhebberij al langer 
verlaten en leegstaande gebouwen. 
En ik wist dat de directe omgeving 
van de kerncentrale van Tsjernobyl, 
de zogenaamde ‘exclusion-zone’ 
(een gebied van 30 kilometer rond 
de rampcentrale), sinds de kern-
ramp in 1986 onbewoond is. Wat 
dat betreft trok deze reis mij onmid-
dellijk aan. De mogelijkheid om daar 
met een drone het gebied vast te 
kunnen leggen was nog een extra 
uitdaging”. De driemans-reis werd 
op eigen kosten gedaan, duurde vijf 
dagen en bleek samen te lopen met 
enkele bijzondere omstandigheden.

Toeristische bestemming
Het groepje met de Buitenposter 
fotograaf was zeker niet het eerste 
dat als toeristen de kerncentrale van 
Tsjernobyl bezocht. Katsma vertelt: 

“Er is een kleine toeristenbusiness 
in Oekraïne die geïnteresseerden 
bedient. Je bent daar ook verplicht 
om gebruik te maken van een be-
taalde gids. Deze kent het gebied 
goed en weet van alle regels en be-
perkingen die er aan zo’n trip vast-
zitten. Zo mocht bijvoorbeeld het 
reactorgebouw met het betonnen 
omhulsel, de zogenaamde ‘sarco-
faag’, maar vanuit één richting gefo-

tografeerd worden. Ik heb zelf het 
idee gekregen dat het rampgebied 
wel eens beetje ‘gepimpt’ wordt 
voor de toeristen, om het interes-
sant te houden. Uiteraard moest er 
rekening worden gehouden met de 
nog steeds aanwezige radio-actieve 
straling. Volgens de deskundigen zal 
het nog duizenden jaren duren voor-
dat het stralingsniveau in dat gebied 
dusdanig is afgenomen dat mensen 
er weer kunnen wonen. Maar voor 
gasten die er maar kort rondkijken is 
het niet echt een bezwaar. Voor de 
zekerheid werd er in het rampge-
bied wel voortdurend met geiger-
tellers de straling gemeten. Meestal 
was dat niet veel meer dan bij ons 
thuis, maar wel soms waren er wel 
grote uitschieters”.

De reis naar Tsjernobyl begon op 30 
juni. Met een tussenstop in Lyblyn 
in Polen werd ze voorspoedig afge-
legd. Binne-Louw: “Bij de grens met 
de Oekraïne moest er wel het een 
en ander uitgelegd en gecontroleerd 
worden maar ook die horde bleek na 
2,5 uur goed te nemen. In Kiev had-
den wij een onderkomen gehuurd 
en daar ontmoetten wij ook onze 
gids Alex”. Begin juli was de tem-
peratuur in die streek rond de 30 
graden Celsius. “In de warmte en 
bepakt en bezakt met apparatuur 
bezochten wij op de eerste dag de 
Dugar-radarinstallatie in de ‘exclusi-
on-zone’, die ten tijde van de ramp 
top-geheim was”. Later is gebleken 
dat ze in de Koude Oorlog werd ge-
bruikt voor het opsporen van even-
tuele vijandelijke raketten. In de af-
gelopen veertig jaar heeft de natuur 
weer voor een groot deel bezit geno-
men van alles wat de mens destijds 
had aangelegd. Hoewel er in de me-
dia wel eens wordt gesuggereerd 
dat de radio-activiteit tot bijzondere 
afwijkingen in de natuur heeft ge-
leid, hebben de drie fotografen daar 
niets van gemerkt. “Het is een dicht 
bebost gebied met veel flora en fau-
na en er stond veel prachtig in bloei. 
Het radarstation met zijn grote an-
tennes is een fotogeniek object en 
daar heb ik met de drone veel van 
kunnen vastleggen. De omringende 
gebouwen zijn op een enkele bewa-
ker na allemaal leeg en veel van de 
oorspronkelijk gebruikte apparatuur 
lag helemaal of deels gesloopt daar 
rondom. Dat gaf wel een bijzondere 
sfeer. Maar ook de grootte van het 
afgegrendelde gebied maakte veel 
indruk op ons”.

Pripyat en Tsjernobyl
Het hoogtepunt van de reis was de 
volgende dag. Binne-Louw: “We 
bezochten toen Pripyat, een stad 
met in 1986 ruim 30.000 inwoners, 
dat ten tijde van de ramp halsover-
kop verlaten moest worden. Wat 
mij het meest is opgevallen is dat, 
ondanks de dertig jaar die er over-
heen zijn gegaan, er toch nog veel 
redelijk intact is gebleven. Sommige 
gebouwen zouden voor het oog nog 
maar net geleden bewoond kunnen 
zijn geweest. Andere zijn meer of 
minder vernield en dikwijls voorzien 
van graffitti. Het ronddwalen door de 
verlaten en enigzins spookachtige 
straten en pleinen was een bijzon-
dere gewaarwording”. Daarna ging 
het groepje naar het terrein van de 
kerncentrales. “Daar zijn nog steeds 
enkele duizenden arbeiders bezig 
met het zo goed mogelijk met be-
ton bedekken van de reactorkern. 
We stonden op een gegeven mo-
ment maar enkele tientallen meters 
verwijderd van het rampgebouw. 
We mochten foto’s maken van het 
monument dat daar staat voor de 
duizenden mensen, die als gevolg 
van het levensgevaarlijke reddings- 
en bluswerk dat ze tijdens de ramp 
deden, zijn overleden. Op een gege-
ven moment werd de gids wel wat 
zenuwachtig want het bleek dat niet 
ver van de centrale een bosgebied 

ongecontroleerd in brand stond. Als 
het vuur zich te ver uit zou breiden 
en dichtbij ons zou komen, zouden 
radioactieve stoffen in de rook een 
serieus risico kunnen zijn. Daardoor 
zijn we toch wat gehaast vertrokken. 
De dag erna is het gebied vijf dagen 
helemaal afgesloten geweest”. Terug 
in Kiev waren de complicaties nog 
niet over. “De burgemeester van de 
stad had door een gemeentelijk con-
flict besloten om de watertoevoer 
voor een groot deel af te sluiten. 
Wij konden bezweet als we waren 
ons niet douchen. Gelukkig konden 
we met een paar flessen water uit 
een opslag ons wat opfrissen. Tij-
dens onze reis vond ook de grote 
europese computerhack plaats, die 
in de Oekraïne begon. Daardoor wa-

ren veel voorzieningen niet meer in 
bedrijf. Zo konden wij ook geen cash 
pinnen want alle banken en bijho-
rende geldautomaten waren geslo-
ten. Al met al was dat wel lastig, 
maar de reis terug verliep gelukkig 
wel voorspoedig”.

Te weinig tijd maar topervaring
Terugkijkend constateert de foto-
graaf dat het bezoek eigenlijk te kort 
heeft geduurd. “We hebben maar 
een heel klein deel van het gebied 
gezien. En eigenlijk waren we er ook 
niet in het meest gunstige seizoen, 
want alles stond vol in blad. Ik zou 
graag nog eens terug willen gaan, 
bijvoorbeeld tijdens de herfst. De 
kleuren van de natuur zijn dan heel 
anders maar dan is ook de verlaten-
heid van het gebied beter zichtbaar 
en fotografisch aantrekkelijker. Maar 
met name de beide dagen in de ex-
clusion-zone hebben veel indruk op 
mij gemaakt. Het is voor mij zeker 
de top-ervaring van al mijn reizen!”.

Wie meer foto’s van de reis wil 
zien kan daarvoor terecht op de Fa-
cebook-pagina Fryslan-Chernobyl 
(#Chernotrip) en op Instagram: In-
stagram.com/binnelouwkatsma

Reisverslag Binne-Louw Katsma
Fotografeerde in Tsjernobyl

Het gedenkmonument en de zogenaamde ‘sarcofaag’ bij de rampplek. (foto: Binne-Louw)

Binne-Louw bedient zijn drone. (eigen foto)

Binne-Louw Katsma werkt als systeembeheerder en gemeentelijk 
fotograaf op het gemeentekantoor aan het Stationsplein. Daar-
naast is hij professioneel fotograaf waarbij hij de laatste jaren, on-
der de naam BinnAir,  regelmatig gebruik maakt van drones. De 
prikkel tot het avontuur heeft onze dorpsgenoot zeker nog niet ver-
loren. Toen hem begin dit jaar plompverloren werd gevraagd op fo-
to-expeditie mee te gaan naar het rampgebied van de kerncentrale 
Tsjernobyl greep hij de kans onmiddellijk met beide handen aan. 
Het werd de meest bijzondere reis in zijn fotografische loopbaan.

Foto boven: De stad Pripyat is voor een groot deel door de natuur terugveroverd gezien 
vanuit de drone van Binne-Louw. Foto onder: De voormalige sporthal is nu behoorlijk ge-
havend. (foto’s: Binne-Louw)
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Wij zijn ooit begonnen als een fiets-
groep wat een onderdeel was van 
de wielervereniging Otto Ebbens 
uit De Westereen, vertelt Sietze. 
“Wij wilden gewoon sportief fiet-
sen en noemden ons Ebbenhout, 
dus zonder op resultaat te fietsen 
zoals Otto Ebbens beoogt. De le-
denaanwas was enorm, voor wij 
het goed en wel in de gaten had-
den vlogen we op topsnelheid over 
de wegen en fietspaden. We wa-
ren ongeveer met een man of 40 
en ik merkte wel dat de gewone 
fietsers een hekel aan ons hadden 
en ik voelde mij er niet meer lekker 
bij en ik was niet de enige. Daarom 
nam ik het initiatief om een fiets-
groep op te richten in Buitenpost 
voor maximaal 15 man. We noem-
den ons de Fietsmaten en fietsen 
puur voor ons plezier maar wel met 
een sportieve inslag. We rijden toch 
wel met een snelheid die rond de 
30km per uur ligt. We fietsen iede-
re donderdagavond in de maanden 
april tot half september. ’t Hangt er 
vanaf wanneer het donker wordt, 
soms fietsen wij 40 kilometer, 
maar in juli, wanneer het lang licht 
blijft gaan we soms wel 70 kilome-
ter. Ik functioneer als wegkapitein 
wat inhoudt dat ik de routes mag 
uitstippelen. We beginnen ieder 
voorjaar met het beklimmen van 

onze Alpe d’Huzes, dat is de hoge 
brug bij Eibersburen. Die klimmen 
we dan zes keer omhoog. Daar-
mee wordt het seizoen geopend.” 
Het motto van de Fietsmaten is 
om alle verkeersregels in acht te 
nemen en geen a-sociaalgedrag te 
vertonen naar andere weggebrui-
kers toe. Samen uit, samen thuis 
wat inhoudt dat wanneer iemand 
technische problemen met de fiets 
of een lekke band krijgt,  de ande-
ren dan helpen. 
In de vorige BinnensteBuitenpost 
stond een foto van de Fietsmaten 
in hun nieuwe tenue. Dat konden 
ze zich veroorloven door een vijftal 
sponsoren te strikken. Te weten: 
Hoeviersbedrijf Jan de Tuinman, 
Hoving Bouwontwerp, EV tech-
niek, Aannemings en bestratings-
bedrijf Buitenpost en Minco han-
delsonderneming, alle vijf bedrijven 
uit Buitenpost. Op de fietspakken 
staan uiteraard wel de namen van 
de sponsoren. Wat doen jullie in de 
wintermaanden is dan de vraag. 
“Mountainbiken”, vertelt Sietze. 
“Wij nemen vaak deel aan georga-
niseerde tochten en zondagsmor-
gens trainen we vaak ook nog.” Als 
er mensen zijn die eens mee willen  
doen op de racefiets of MTB mag 
dat natuurlijk altijd. Samen is altijd 
leuker dan alleen. 

HSV Buitenpost
Sietze werkt full time bij Philips in 
Drachten en hij heeft het maar druk 
met zijn hobby’s. Naast de Fiets-
maten is hij ook voorzitter van de 
Hengelsportvereniging Buitenpost, 
afgekort tot HSV Buitenpost. “De 
club werd op 17 maart 1970 op-
gericht, maar was eerst jarenlang 
onderdeel van de Hengelvereni-
ging Leeuwarden. In 1996 werden 
we een zelfstandige vereniging 
met momenteel zo’n 250 leden. 
Zij zijn lid omdat zij een vispas no-
dig hebben en dan moet je lid  zijn 
van een vereniging.“, aldus Sietze. 
Helaas hebben wij maar zo’n 15 
actieve leden en daar moeten wij 
het als vereniging mee doen. Een 
maal per jaar houden wij een alge-
mene ledenvergadering in de stati-

onsrestauratie, compleet met een 
spreker, met een verloting en met 
uitreiking van wisselbekers. Er zijn 
bekers voor de grootste vangst en 
voor degene, die totaal de mees-
te vis vangt. Wij vissen op snoek, 
snoekbaars, brasem, karper en 
baars. Eenmaal per jaar gaan wij 
zeevissen, vertrek vanuit Lauwer-
soog, vissen we een keertje op 
Forel en in november gaan we een 
hele dag snoekvissen in de omge-
ving van Eernewoude. Doordat er 
zo weinig actieve leden zijn ben ik 
nu al meer dan 20 jaar voorzitter 
en penningmeester. Dit is  mijn 
laatste seizoen en we zijn dan ook 
naarstig op zoek naar een opvolger. 
Deze kunnen zich bij mij melden of 
mailen: hsvbuitenpost@live.nl. Bin-
nen onze actieve sportvissers is er 

niemand die voorzitter of penning-
meester wil worden, dus het moet 
van overige niet actieve HSV leden 
komen. Lukt het niet, dan ziet de 
toekomst voor HSV er somber uit.” 
Dus Buitenposter sportvissers, 
meldt u zich aan bij Sietze en an-
ders vereer de vergadering eens 
met een bezoek. Het zou jammer 
zijn wanneer deze oude vereniging 
(van 1970) het loodje zou leggen.
Bij het afscheid valt het oog van uw 
correspondent op een mooi aqua-
rium met prachtige vissen. “Soms 
is er niks op tv, dan zetten wij die 
uit. Mijn vrouw gaat lezen, maar ik 
kan soms wel een uur naar de vis-
sen kijken. Heb ik een drukke dag 
gehad, dan kom je alleen al door 
daar naar te kijken tot rust. Het is 
zo relaxt. “

Spor tkoppen
door Bote de Haan

Op een mooie nazomerdag fiets je heerlijk op het fietspad richting 
Surhuisterveen, vogels zingen en koeien liggen rustig te herkau-
wen in de weilanden. Kortom, als fietser geniet je. Plotseling hoor 
je geschreeuw achter je, snelle fietsen zonder fietsbel komen er 
aan en willen passeren. Haastig duik je de berm in. En dan flitsen 
er een aantal sportfietsers op volle snelheid langs je heen. Hevig 
zwetend, de blikken strak voor zich uit. Behalve het fietspad en hun 
teamgenoten zien ze helemaal niets. De recreatieve fietser denkt 
als hij hen in de verte ziet vertrekken: gelukkig, dat hebben we ook 
weer gehad. Dit zal je niet snel gebeuren wanneer je de Fietsmaten 
tegen komt. Sietze Dijkstra, woonachtig aan de Ruiterstraat de op-
richter van de fietsgroep de Fietsmaten heeft aan dit soort gedrag 
juist een enorme hekel. Hij houdt van tempofietsen, maar wil reke-
ning houden met de medeweggebruikers.

Sietze Dijkstra met de grootste snoek die hij tot dus verre ving: 1 meter en 11 centimeter. (eigen foto)

De Fietsmaten
Met maar 1 doel, zoveel mogelijk gezellige kilometers

Oproep tafeltennisers

In Buitenpost is er een gezellige tafeltennisclub waar tegenwoordig ook 
op de maandagavond iedereen een balletje kan slaan. Natuurlijk vallen er 
de nodige druppeltjes zweet, maar juist door de inspanning en de concen-
tratie die het spel vereist, is het een heerlijke ontspanning.
Bij recreatief tafeltennis ben je op een plezierige en gezellige manier bezig 
om je conditie een beetje op peil te brengen en te houden. Het bijzondere 
van tafeltennis is dat het door jong en oud, jongens en meisjes, mannen 
en vrouwen gespeeld kan worden. Bovendien is tafeltennis niet weersaf-
hankelijk. In Buitenpost is volop de gelegenheid om een balletje te slaan 
en tussendoor kan je in de kantine even uitrusten en iets drinken.
Houdt u ook van een avond gezellig en ontspannend bezig zijn? Kom dan 
eens op een maandagavond langs om te tafeltennissen. De koffie staat 
klaar en tafeltennisbatjes zijn op de club aanwezig. 
Iedereen kan meespelen, je bent van harte welkom!
Wanneer: elke maandagavond
Hoe laat: tussen 19.30 en 22.30 uur
Waar: Marconistraat 1a in Buitenpost

Twee enthousiaste leden in actie (foto: aangeleverd door de tafeltennisvereniging)

Uit  de oude doos

Het veteranenteam van de voetbalvereniging Buitenpost 1978.

Staande vanaf links: Seije Veenstra, grensrechter/speler, Jan van der Veen, Wiebe Jansen, 
Hank van der Wal, Jacques van den Berg, Jurjen Visser en Schelto van der Lijn.
Geknield vanaf links.: Wim Ausma, Hidde Twerda, Joh. De Vries, Dictus Benedictus en 
Gerben van der Leij.
(foto is aangeleverd door Wim Ausma)





De sportfoto van de maand is ditmaal een boek. Op de foto 
onze plaatsgenoot Wouter Schollema, hij staat voor een boe-
kenkast vol voetbalboeken en andere curiosa. In zijn handen 
houdt hij het boek ‘Daar waar de bal rolt’. Hij schreef over 
zijn grote hobby ‘groundhoppen ‘, dit is het bezoeken van 
voetbalstadions, waar een geschiedenis aan vast zit. In zijn 
boek zult u tevergeefs zoeken naar de Johan Cruijff Arena, de 
Euroborg of het Bernabeustadion, die zijn té nieuw, té groot 
en voor hem niet interessant. In plaats daarvan verhalen over 
de stadions van FC Dordrecht, Telstar en Volendam. Ook tij-
dens vakantiereizen in het buitenland gaat Wouter op zoek 
naar voetbalstadions. Op de omslag een foto van The Oval uit 
Belfast. Wouter is afgestudeerd als historicus en is helemaal 
idolaat van dat stadion. “ Het eerste stadion werd gebouwd 
in 1892 en dan te bedenken dat de haven van Belfast onge-
veer 100 meter van het stadion ligt. Vanaf 1910 werd daar de 
Titanic gebouwd, de bouw duurde twee jaar. Zie je die kranen 
op de achtergrond? Die zijn van Harland and Wolff, dat be-
drijf bouwde de Titanic.  Daar werd dus gevoetbald met die 
enorme boot op de achtergrond. In de oorlog werd Belfast 
gebombardeerd en het oorspronkelijke stadion is verdwenen. 
Het huidige dateert van 1953 en ook dat is prachtig, voorzien 
van houten klapstoeltjes,” aldus Wouter. Hij heeft nog veel 
meer te vertellen, ook over zijn werkzaamheden, zodat er 
een afspraak wordt gemaakt voor de Binnenste Buitenpost 
van volgende maand.  Het boek kunnen Buitenposters, die 
belangstelling hebben voor dit bijzondere voetbalboek, beter 
bij Wouter thuis kopen, dat scheelt verzendkosten. Het boek 
kost € 9.95  Zijn adres is De Roede 9.
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Heb je in de vakantie ook badminton gespeeld en ben je altijd al op zoek 
geweest om met anderen. Leuk en enthousiast te sporten met toch veel  
vrijheid.
Dan ben je bij ons, bij de Badminton Club Buitenpost op het juiste adres. 
Wij zijn een kleine club leuke actieve Badminton spelers op creatief niveau
Er is plaats voor nieuwe leden. Wij zijn dan ook blij met je komst. Ieder is 
dan ook  van harte welkom om kennis te maken met onze badmintons-
port. Wanneer je komt hoef je niet gelijk een racket mee te nemen dan 
wel aan te schaffen, die zijn aanwezig op de club. Je mag de eerste 3 keer 
vrijblijvend en gratis meespelen, zodat je een indruk krijgt hoe het badmin-
tonnen als sport volgens de regels van het spel officieel gaat, het is een 
hele mooie team sport. 
Op 5 september zijn we weer gestart. Wij spelen dinsdag  s’ avonds van 
19.00 uur  tot 20.30 uur in sporthal ‘de Houtmoune’ , en met ingang van 
november in het ‘Lauwers college’ van 20.00 tot 21.30 uur.
We hopen je snel  te mogen begroeten, dus schroom niet en kom uit die  
stoel vandaan en ga met ons badmintonnen.
Wil je eerst nog wat meer informatie, bel dan 0511 543003 (Jellie de Jong)

Oproep Badminton Club

De schoolfoto

Schoolfoto van de chr. kleuterschool aan de Halbertsmastraat, maart 1980
Wie kan de missende namen aanvullen?
Alle rijen van links af. Bovenste rij: Menno Kramer, Thea Alma, juf ?, Nienke?, Jellie ?, juf Annie ?, Rene de Haan, Klaske Bijma; middelste 
rij: Hannie Broersma, Jellie Alkema, Anita de Jong, Janke Vissia, Anita Alma, Willem Roorda, Sonja Veenstra; de vier jongens zittend 
voor de tweede rij: Klaus Kamstra, Jan Overwijk, Andries Weistra, Alex Talma; de 4 zittend op een stoel: Alfred Stiksma, Cor Pilat , ? ?, 
Anne-Frouke Wielstra?; voorste rij: Auke Oldenburger, André Wouda, ? ? , Bonne Bijma, Hennie Vonk. 
Deze foto werd aangeleverd door Thea Alma, met 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!)

De spor t foto

“Moai, sûnder wjergea binne de Wâlden, Smûk skaadzjend beamtegrien 
oeral yn’t rûn”. 
De Wâldsang, geschreven door de dichter Harmen Sytstra in het begin 
van de 19de begint met een prachtige schets in woorden  van het land-
schap in Noordoost Fryslân. Nu, ruim honderd jaar later is het nog steeds 
“Smûk skaadzjend beamtegrien” overal waar je kijkt! Een verkenning van 
dit “beamtegrien” heeft aangetoond dat er in vergelijking met honderd jaar 
geleden het overgrote deel van houtwallen (dykswallen) en Elzensingels 
nog steeds aanwezig zijn in de Wâlden. Dat is voor Nederlandse begrippen 
ongebruikelijk!  Zeker als je weet dat deze landschapselementen bijna alle-
maal in het bezit zijn van de boeren in deze streek. Hulde aan deze boeren! 
In dit prachtige landschap, waarvan we elke dag mogen genieten, wordt 
elk jaar als de zomer bijna voorbij is een waar feestmaal geserveerd. Over-
al waar je gaat kijken vind je noten en vruchten van verschillende wilde bo-
men en struiken. De merels vullen hun buikje met de bessen van de vlier, 
de meidoorn en de lijsterbes. Eenden en muizen peuzelen van de rijpe 
eikels die op de grond vallen. Maar de massa van al dit lekkers wordt wel 
bepaald door bramen! Kilo’s bramen. Voor de goudvink en zijn gevleugelde 
vrienden, de Vos en de Das. Maar ook voor zeer veel insecten!
Volgens een bramendeskundige komen er wel tweehonderd soorten Bra-
men voor in Nederland. Na jaren van onderzoek zijn er in de Wâlden meer 
dan dertig soorten gevonden! Elke soort op zijn eigen specifieke plekje. 
Voor één soort is dat plekje schijnbaar alleen maar in de Wâlden aanwezig. 
De Friese randbraam (Rubus frieslandicus) is een endemische soort voor 
de Noardlike Fryske Wâlden! Dit betekent dat de soort nergens anders ter 
wereld is gevonden dan hier. Een waar Brameneldorado dus!!

Als vele diersoorten van de bramen mogen genieten dan mogen de men-
sen uit deze streek daar toch ook wel een hapje van proeven?  Volgens 
een artikel in de “grootste” krant van Nederland niet! Volgens deze krant 
liggen er overal waar bramen groeien boswachters van Staatsbosbeheer 
op de loer! Met hun bonnenboekje in de aanslag kunnen onschuldige bur-
gers een boete oplopen van wel vierduizend euro! Dat zal ze leren! Een 
bramendeskundige trekt vel van leer en noemt dit “verbod” van Staats-
bosbeheer “Absurd en onbegrijpelijk”!
Net als waarschijnlijk velen van u kon ik mijn fronsende wenkbrauwen nau-
welijks bedwingen! Dit verhaal kwam op mij toch wel erg ongeloofwaardig 
over. Ik ken namelijk geen boswachter die het in zijn hoofd haalt om een 
gezin met kinderen die tijdens hun weekend wandeling met een emmer 
vol bramen uit bos komen op deze manier de stuipen op het lijf te jagen! 
En ik ken heel wat boswachters bij Staatsbosbeheer! Sterker nog; ik ben 
“een” Boswachter bij Staatsbosbeheer!
Alle reden voor mij om eens op onderzoek te gaan. In het bericht, dat in 
de dagen daarna werd gekopieerd en in meerdere landelijke, regionale 
en lokale kranten verscheen wordt al in de tweede alinea verwezen door 
“een” woordvoerder  van Staatsbosbeheer naar champignon bakjes en  
paddenstoelen.  Kijk dat brengt ander licht op de zaak. Landelijk wordt 
er namelijk door “commercieel” ingestelde lieden op behoorlijke schaal 
“geoogst” in menig natuurgebied. Bepaalde soorten paddenstoelen, bos-
bessen en cranberry’s brengen in het illegale circuit  flink wat geld op. Om 
nog maar te zwijgen over ree, paling en snoekbaars! Kijk, voor dergelijke 
stroperij  zijn die hoge boetes!

Bramen en komkommers

Puur  natuur
door Jakob Hanenburg

Bramenplukker (foto is aangeleverd door Jakob Hanenburg)

De zomervakantie is weer voorbij. Voor de zomerva-
kantie zijn we in Buitenpost voorzichtig gestart met 
een nieuw gospelkoor. Eigenlijk een spontaan initiatief 
wat resulteerde in het gegeven dat er op een aantal 
maandagavonden  een groep van rond de 15 mensen 
bij elkaar kwam om te zingen. Bijzonder was de klik 
die er al snel ontstond, terwijl de groep bestond uit 
mensen van verschillende leeftijden, uit verschillende 
dorpen en vanuit verschillende (kerkelijke) achtergron-
den. De ontspannen begeleiding van dirigent Auke 
Willem Kampen draagt daar zeker aan bij. We zingen 
een grote verscheidenheid aan liederen. Zowel Neder-
lands als Engels, rustig als uitbundig, koorliederen als 
meerstemmige liederen uit de Opwekkingsbundel en 
Hillsong. Bijzonder is dat we ook liederen zingen die 
door de dirigent zelf geschreven zijn.
Wij hopen op maandag 25 september weer te starten 

met de wekelijkse repetities.  Ondanks dat we al een 
mooi aantal leden hebben kunnen we best nog wat 
zangers gebruiken. Dat mag van alle partijen. Zing je 
sopraan, dan word jij in het bijzonder uitgenodigd om 
met ons kennis te maken. 
Ook mensen die een muziekinstrument bespelen zijn 
welkom, speel je piano, gitaar of kun je drummen, 
meld je gerust aan. Wij oefenen op maandagavond van 
19.30 tot 21.30 uur in de Fonteinkerk, Achtkant 48 in 
Buitenpost. 
Heb je nog vragen stel ze gerust, een keertje vrijblij-
vend kijken en luisteren mag natuurlijk ook altijd.
Voor vragen of inlichtingen:
Cornelis Visser
Zegge 6, Buitenpost
06-23852699
cornelis.visser@hetnet.nl

Interkerkelijk Gospelkoor
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Binnen -21-
Buitenpost 

Pieter de Boer woont sinds begin 
2015 in Buitenpost en beschrijft 
zijn ontdekkingsreis door het 
dorp en de omgeving. 

Volop in ontwikkeling 
Ik werk in bij een werkgever waar 
altijd alles in ontwikkeling is. Heb-
ben we de ene super-fusie nog 
niet afgerond, dan volgt direct 
daaroverheen nog een volgende 
mega-fusie. Terwijl al het perso-
neel nog maar net weet of ze wel 
of niet mogen blijven en in mijn 
geval was dat op dat moment 
nog niet eens zeker, krijgen we al-
weer te horen dat de goedkeuring 
voor de fusie in afwachting ligt bij 
de Europese commissie. En nu 
alles er doorheen is en we sinds 
januari officieel 1 bedrijf zijn, ko-
men de volgende ontwikkelingen 
er alweer aan. Want volgt er een 
volgende reorganisatie? En gaat 
mij die opnieuw raken? Maar ook: 
Wat gaan we nu als grote landelij-
ke organisatie aan klanten aanbie-
den? En wat voor ontwikkelingen 
gaan we doormaken? Als ik een 
dag gewerkt heb op ons hoofd-
kantoor in Utrecht, en ik rijd ’s 
avonds terug naar huis, dan ben 
ik altijd weer blij dat ik de relatie-
ve rust van Friesland binnen rijd. 
Want alle ontwikkelingen gaan 
net even een tandje rustiger. 
Hoewel ik mij de afgelopen we-
ken wel verbaas over de mooie 
ontwikkelingen die ons dorp 
doormaakt op dit moment. De 
nieuwe stations inrichting krijgt 
nu echt vorm. Het PR-terrein is al 
klaar en nu de voorkant van het 
station aangepakt wordt denk 
ik dat we er de komende jaren 
weer vol trots tegenaan kunnen. 
Ook de hele route richting het 
Kruidhof en de route richting het 
centrum ondergaan een zelfde 
metamorfose, net als de Jeltin-
galaan. Hoewel het allemaal nog 
wel tijd nodig heeft, zal het resul-
taat dat snel doen vergeten. Kort 
geleden kregen wij ook post van 
de gemeente dat aan ‘onze kant’ 
van het dorp een start gemaakt 
gaat worden aan de aanleg van 
een groenstrook die aansluit op 
de groenstrook die richting China 
Garden loopt. Een mooie natuur-
lijk afscheiding voor de bewoners 
richting het verkeer. Waar ik ook 
blij van wordt is het feit dat er zo 
af en toe ook grote leegstaande 
panden in het dorp een nieuwe 
bestemming krijgen. Zo is de 
oude Ford dealer al omgetoverd 
tot een prachtige kringloopwinkel 
en hoorde ik ook dat het oude 
pand van Rijkswaterstaat aan de 
Keurloane omgebouwd wordt tot 
appartementen. En ook de volle-
dige nieuwbouw van de Poiesz is 
al heel ver. Vanaf de buitenkant 
wordt goed duidelijk hoe het eruit 
komt te zien. Kortom, Buitenpost 
is volop ontwikkeling. Maar er 
blijft wat mij betreft ook genoeg 
te wensen over. Zo zijn de grote 
bomen bij binnenkomst van het 
dorp vanaf Lutkepost allemaal 
verdwenen. Ik hoop van harte 
dat ze daar iets moois voor terug 
zetten, want de binnenkomst is 
nu wel heel kaal. Als ik het zo op-
schrijf is de lijst met verandering 
toch bijna net zo groot als die van 
mijn werkgever. Maar deze lijst 
geeft mij een stuk minder stress. 
Misschien ook omdat ik de in-
druk krijg dat ons dorp er iedere 
keer nog een stukje mooier van 
wordt.

Historie
Begin 1977 liet de toenmalige minister van Verkeer & Waterstaat, Tjerk 
Westerterp, weten dat hij een proef wilde houden met buurtbussen in 
dunbevolkte streken waar geen openbaar vervoer bestond. Het gemeen-
tebestuur van Achtkarspelen speelde daar op in en noemde het gebied 
tussen Buitenpost en Grootegast met de dorpen Gerkesklooster-Stroobos 
en Lutjegast. De minister reageerde positief. Er kwam een Buurtbuscomi-
té dat het traject Buitenpost-Blauwverlaat-Gerkesklooster-Stroobos-Lutje-
gast-Grootegast uitstippelde. Er werden contacten gelegd met instanties 
en organisaties op het terrein van openbaar vervoer. De Fram leverde een 
buurtbus met 9 zitplaatsen en er werden vrijwilligers tot chauffeur opge-
leid om de route te rijden volgens de ontworpen dienstregeling. 

Start experiment
Op 28 september 1977 startte de buurtbus als één van de eersten in Ne-
derland bij café ‘De Viersprong’ in Stroobos onder het toeziende oog van 
provincie- en gemeentebestuurders en een schare andere genodigden. 
Over de weg was een spandoek aangebracht waar met grote letters: Expi-
rement stond in plaats van Experiment Buurtbus. Het viel de pers niet op. 
Aan vrijwillige chauffeurs was toen geen gebrek, namelijk 40 stuks. Daar 
bleven 10 van over. Een kaartje enkele reis kostte ƒ 0,80. Een 4-rittenkaart 
ƒ 3,-. Bejaarden betaalden daar ƒ 1,50 voor. Retourbiljetten bestonden niet. 

De praktijk van het Buurtbus-rijden
Op de route waren uiteraard halteborden aangebracht, maar een mooie 
ongeschreven regel was dat de chauffeur ook ‘midden in de wereld’ stop-
te als een reiziger aangaf te willen in- of uitstappen. Dat de bewoners in 
dit gebied zich uit hun isolement verlost voelden, bleek uit het feit dat men 
veelvuldig van deze vorm van openbaar vervoer gebruik ging maken en dat 
leidde tot het positieve resultaat dat de Buurtbus nu al 40 jaar het traject 
NS-station Buitenpost-gemeentehuis Grootegast verzorgt. Neemt niet 
weg dat er in de afgelopen jaren af en toe sprake was van een dalperiode. 
Het aantal passagiers liep wel eens zodanig terug dat het stoppen van de 
Buurtbus een andere betekenis kreeg. Hetzelfde gold als het probleem 
van te weinig vrijwillige chauffeurs opdoemde. Een doorstart was gelukkig 
in alle gevallen mogelijk, mede door de omzetting van het vrijwilligerswerk 
in een banenpool en de berijders kregen de fraaie status van banenpooler. 
Dat Arriva de plaats innam van de Fram en Qbuzz deed de Buurtbus geen 
pijn en die kon zijn weg dus met blijdschap vervolgen. 
Dat is nog zo en het is een wonder te noemen dat deze bijzondere vorm 
van openbaar vervoer nog steeds in een behoefte voorziet. Daarom tot 
slot de wens van velen: Dat de Buurtbus onderweg en op weg mag blij-
ven.

Een krantenknipsel uit Het Nieuwsblad van het Noorden, van 28 september 1977, was 
geplaatst op bladzijde 1.
(deze illustratie is aangeleverd door Hielke Boorsma)

Flitsen uit het dagelijks leven in Buitenpost tijdens 

de Tweede Wereldoorlog. -9-
Het ware gezicht.
De niet te stuiten opmars van de Duitse legers en de toenemende druk van 
de bezetter deden de inwoners de toekomst bepaald niet optimistisch tege-
moet zien. De bezetter begon zijn ware gezicht te vertonen. Per januari 1941 
mocht
“aan bakkers, die tusschen 12.00 uur en 4.00 uur ’s nachts hun arbeid aan-
vangen”, vergunning worden verleend om zich gedurende die uren op straat 
te begeven. Deze vergunningen zijn slechts geldig voor de nachten van Vrijdag 
op Zaterdag in de periode tot 15 Maart”.
Daarna moest opnieuw een aan-
vraag worden ingediend. De heren 
bakkers kregen dus hun nieuwe 
voorschriften. En die kwamen voor 
de gehele middenstand. Dat onder-
vond Harm Dijkstra, kunstmest- en 
brandstofhandelaar aan de Voor-
straat. De boete van f 25.- vertegen-
woordigde een koopkracht van € 
175,42 in 2015. In 1941, bij een veel 
lagere levensstandaard een flink 
bedrag. Op 23 en 24 februari 1941 
hielden de Duitsers een razzia in Am-
sterdam waarbij 425 joden werden opgepakt en weggevoerd. De dag daarop 
volgde een spontane staking, de Februaristaking 1941. De bezetter greep hard 
in: 7 leiders werden gefusilleerd en de burgemeester werd vervangen. Op 
8 maart 1941 was er brand in de Kerkstraat. Jan Ploeg, destijds woonach-

tig in de Julianalaan, schreef in zijn 
dagboek:“Vannacht is de garage van 
A. van der Meulen in de Kerkstraat 
afgebrand. Er zijn een viertal auto’s 
en heel wat goederen door het vuur 
verteerd”. De eerste fase van een 
betrekkelijke rust was voorbij. De 
bezetter liet zijn ware gezicht zien en 
verhardde zich in zijn maatregelen. 
Ook in Buitenpost werden de ge-
volgen merkbaar. In mei 1941 werd 
praktisch de gehele pers gelijkge-
schakeld. Zij raakte in feite in handen 
van de nazi’s. Het Friesch Dagblad 
weigerde, nadat het was gewaar-
schuwd haar koers te wijzigen en 

staakte de uitgave. De laatst bewaard gebleven krant is die van zaterdag 17 
mei. Het blad had betrekkelijk veel lezers in Buitenpost. Deze misten nu een 
principiële voorlichting en informatie. De bezetter dicteerde nu en bepaalde de 
inhoud in de bladen, uiteraard pro- Duits (30). Dergelijke oproepen verschenen 
regelmatig in de pers. En dit had zijn invloed. Twee werknemers van steen-
houwer Kl. de Vries aan de Jeltingalaan meldden zich vrijwillig voor werk in 
Duitsland. Toen ze met verlof naar huis mochten, keerden ze niet terug. Het 
werd hen met die bombardementen te gevaarlijk. De 18e juli 1941 schreef 
Van der Veer in zijn dagboek: “ koperen, tinnen en loden voorwerpen inleve-
ren”. Volgens zijn ontvangstbewijs leverde hij 1 ons koper in, de rest verdween. 
Dirk Beerda, aan de Kuipersweg, verborg enkele voorwerpen onder de dak-
pannen. Kapper Elzinga, op de hoek Voorstraat-Kerkstraat thans parkeerter-
rein, verfde zijn glimmend koperen waterpomp. Kort na de oorlog verscheen 
een klein boekje van “Kompas” met 22 tekeningen om “nu het grote onweer 
voorbij is, wij bij de herademing eens even kunnen zeggen: “Weet je nog 
wel…”. (31). Door middel van woord en beeld roepen zij op een humoristisch, 
ontspannen manier bepaalde gebeurtenissen in herinnering. De ontstane ir-
ritatie veranderde in het proberen te ontduiken van de nazi-verordeningen.

Jasper Keizer

Tekeningen uit het boekje “Kompas” wat kort na de oorlog verscheen.
(illustratie via Jasper Keizer)

Boete voor Harm Dijkstra
(illustratie via Jasper Keizer)

Door de bezetter gedicteerde inhoud van 
de bladen. (illustratie via Jasper Keizer)

Buurtbus 1977-2017
40 jaar bijzonder openbaar vervoer



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

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



Het is bijna zover: de 3e editie 
van het Kom Erbij Festival, ge-
organiseerd door sociaal-cul-
tureel centrum It Koartling.
Het Kom Erbij Festival vindt 
plaats in de nationale Week 
tegen Eenzaamheid. Het is 
een bijzonder evenement, 
dat in het teken staat van ont-
moeten en verbinden. Het ac-
tief meedoen aan allerlei acti-
viteiten mag daarbij natuurlijk 
niet ontbreken.
 
De derde editie wordt een feestelijke en vrolijke gebeurtenis voor jong en 
oud op zaterdag 30 september. Met een programma dat uitpuilt van leuke en 
belangrijke zaken. Zo zal er informatie te vinden zijn over allerlei activiteiten 
en projecten. Natuurlijk worden de winnaars van de kleurwedstrijd voor kin-
deren bekendgemaakt en de prijzen uitgereikt. ‘s Middags is er een hiphop 
workshop voor jong (en oud?). Ook worden nieuwe cursussen en activiteiten 
gepresenteerd. Verder zijn er lekkere hapjes en wordt voor muziek gezorgd. 
Wil je zèlf wat doen of presenteren: je bent van harte welkom. Het leidende 
motto is: iedereen is welkom, iedereen doet mee, iedereen telt mee!

Bij het ter perse gaan van deze editie van de Binnenste BuitenPost was het 
definitieve programma nog niet bekend. Kijk daarom regelmatig op de websi-
te of op de Facebookpagina van It Koartling. Hou de dag echter vrij en noteer 
het Kom Erbij Festival alvast in je agenda! 
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Gratis kennismakingsavond cursus 
luisteren naar klassieke muziek 
Op 26 september start in it Koartling weer een nieuwe serie van acht avon-
den. De eerste avond is gratis toegankelijk voor iedere belangstellende. Daar-
na kunt u besluiten of u de cursus wel of niet wilt volgen.Wel graag even van 
te voren laten weten of u dit van plan bent.
De cursusleider, Rudolf Nammensma (o.a. bekend als recensent van de Leeu-
warder Courant) neemt u mee op ontdekkingsreis, kriskras door de klassieke 
muziek. Hij vertelt over de componisten, hun leven en achtergronden en laat u 
de schoonheid van de klassieke muziek ontdekken en beleven. Een muzikale 
achtergrond is niet nodig.

Voor 2017 staan 4 dinsdagavonden gepland, voor begin 2018 eveneens 4 en 
worden gehouden in it Koartling, Schoolstraat 31 in Buitenpost. 

Mocht u meer informatie willen, kunt u contact opnemen met:
Marianne Looijen
looijencm@upcmail.nl
tel. 0511-544166

Kleurwedstrijd, spinnentelling, fotowedstrijd 
en boeiende lezing

Het is hier al eerder gezegd: geleidelijk dringt overal en 
bij iedereen het besef door, dat cultuureducatie onlos-
makelijk verbonden is met het onderwijs aan kinderen 
en jongeren. Cultuureducatie stimuleert namelijk de 
maatschappelijke bewustwording en het actief mee-
doen aan de samenleving.

Sociaal-cultureel centrum It Koartling wil hieraan een 
gerichte bijdrage leveren. Dit heeft geleid tot het pro-
ject ‘Rumoer!’: een cultuurproject met muziek, dans 
en méér voor alle kinderen uit het primair onderwijs. 
Laagdrempelig, verbindend, educatief en met vooral 
oog voor het overbrengen van plezier. 

Het gaat om een pilotproject dat zal worden uitgevoerd 
in samenwerking met de drie basisscholen in Buiten-
post. Echter, in tegenstelling tot het aanvankelijke plan, 
zal niet binnenkort, maar in het najaar van 2018 worden 
begonnen. Het vraagt namelijk heel veel tijd om via al-
lerlei fondsen het benodigde geld bij elkaar te brengen. 
Pas rond de jaarwisseling wordt duidelijk of het project 
ook daadwerkelijk kan doorgaan.

Uit het voorgaande zou het idee kunnen ontstaan dat 
er nu op de basisscholen helemaal niets gebeurt. Dat 
is allerminst het geval. 
Docenten van Cultuurcentrum ‘de Wâldsang’ verzor-
gen immers op maar liefst zeventien basisscholen in 
Achtkarspelen activiteiten op het gebied van muzie-
konderwijs. De basis wordt gelegd met Algemene 
Muzikale Vorming (AMV), waarbij kinderen op speelse 
wijze kennismaken met alle aspecten van muziek. Voor 
leerlingen vanaf groep 5 zijn er lessen Instrumentale 
Muzikale Vorming waarin zij kennis maken met diverse 
instrumenten en muziekvormen: klassiek (in het Frysk 
Leerorkest), lichte muziek (in Kidpop) en Hafabra (in het 
koperproject). 

Het project ‘Rumoer’ heeft een andere insteek dan 
de muzieklessen en vormt daardoor een uitbreiding 
en verdieping. De activiteiten vinden (na de start in 
de klas) buiten schooltijd plaats. Het leidende motto 
is: iedereen is welkom, iedereen doet mee, iedereen 
telt mee!

Er wordt nog met verschillende uitvoerende kunste-
naars en organisaties – waaronder Cultuurcentrum ‘de 
Wâldsang – overlegd over samenwerking. 
Daarbij wordt ook over de grenzen héén gekeken, niet 
alleen die van de provincie, maar ook die van Neder-
land. It Koartling probeert namelijk dit nog enkele an-
dere van haar projecten onder te brengen in een Euro-
pees cultureel samenwerkingverband dat gericht is op 
het tot stand brengen van netwerken en versterking 
van de partners. Maar daarover in een volgende editie 
wellicht méér …

Pilot cultuurproject ‘Rumoer!’ Muziek, dans en méér

Een enkeling heeft het misschien al opgemerkt: een klein 
logo met ‘Mens & Omgeving’ op een aantal van de re-
cente uitingen van It Koartling.

Het gaat hierbij om een nieuw programma dat gericht is 
op verbreding en verdieping van de activiteiten van het 
sociaal-cultureel centrum. Zoals de naam al aangeeft, wil 
It Koartling met dit programma gericht inspelen op de 
relatie tussen de mens en zijn omgeving. Het wordt alle-
maal heel toegankelijk, speels en begrijpelijk gehouden.
Het programma begint letterlijk klein: bij het leven van de 
spin. De een vindt ze griezelig, de ander vindt ze prachtig! 

Hoe dan ook: het zijn mooie, boeiende diertjes waarvoor 
iedereen best eens aandacht mag hebben. Want spinnen 
zijn nuttig. Zij dragen bij aan het evenwicht in de natuur, 
zodat bijvoorbeeld muggen of vliegen geen plaag kunnen 
worden. 
Vanaf de website van It Koartling kan een kaart worden 
gedownload met daarop de spinnen die in huis en tuin te 
vinden zijn. Voor de kinderen is deze maand een kleur-
wedstrijd georganiseerd. De uitslag daarvan wordt tij-
dens het Kom Erbij Festival bekend gemaakt. 
Verder kan nog worden deelgenomen aan de fotowed-
strijd met als thema ‘spinnen in huis en tuin’. De inzen-
dingen moeten vóór 14 oktober binnen zijn. De flyer en 
de wedstrijdvoorwaarden kunnen vanaf de website van It 
Koartling (www.itkoartling.nl) worden gedownload.
Tenslotte houdt drs. Peter Koomen, conservator van het 
Natuurmuseum Fryslân, op donderdag 26 oktober in It 
Koartling een leuke en interessante lezing. De lezing be-
gint om 19.30 uur. De toegangsprijs bedraagt EUR 2,50, 
inclusief een kopje koffie of thee. 

Opgave vóóraf is wenselijk in verband met de beperkte 
ruimte. Heeft u belangstelling? Stuur dan zo snel moge-
lijk, maar vóór 24 oktober, een e-mail naar kom-erbij@
itkoartling.nl.

Zaterdag 30 september: 
Kom Erbij Festival!

Tientjesactie voor de renovatie en uitbreiding van so-
ciaal-cultureel centrum It Koartling
In het najaar wordt begonnen met de renovatie en uitbrei-
ding van sociaal-cultureel centrum It Koartling. Op 1 sep-
tember is bij de gemeente de aanvraag ingediend voor de 
benodigde omgevingsvergunning.

Zoals u ongetwijfeld 
heeft gemerkt is It Koart-
ling onder de inwoners 
van Buitenpost en om-
geving (en iedereen an-
ders die ons een warm 
hart toedraagt) een 
tientjesactie gestart om 
het laatste beetje geld 
bij elkaar te brengen. 
Als u dat nog niet heeft 

gedaan: u kunt helpen door € 10,00 of méér over op te 
maken op IBAN NL 15 RABO 0143 8876 45 ten name van 
ST. S.C.W. Buitenpost.
Volgens plan wordt in het najaar begonnen met de uit-
breiding van het bestaande gebouw. Als die gereed is 
vindt de ingrijpende opknapbeurt en herinrichting van de 
bestaande ruimten plaats. Daarbij wordt o.a. het gehele 
gebouw toegankelijk gemaakt voor mensen met een fy-
sieke beperking. Ook worden waar nodig (en mogelijk) 
energiebesparende maatregelen getroffen.
Alles vindt zó plaats, dat de activiteiten in It Koartling als 
het even kan ongestoord en gewoon kunnen doorgaan.

Cursus Muziek op Schoot
Muziek is beweging. Eerst nog 
voorzichtig met een vinger, hand of 
voet of met je hoofd, maar al gauw 
beweegt het hele lichaam mee. Wie 
herkent dit niet?
 
Evenals oudere kinderen en vol-
wassenen genieten ook baby’s en 
peuters van muziek. Al heel vroeg 
hebben zij interesse in klanken en 
geluiden. Een peuter die muziek 
hoort gaat vaak spontaan klappen en 
dansen. Jonge kinderen en muziek 
horen van nature bij elkaar.
Tijdens de cursus Muziek op Schoot komt jouw kindje op ongedwongen en 
speelse wijze met muziek in aanraking. Samen plezier beleven aan muziek, 
dat is waar het in deze leuke cursus om gaat. 
Jonge kinderen vertalen muziek veel sterker in beweging dan ouderen. Zij 
kunnen zich volledig uitleven door vrij te bewegen op muziek en zang. Een 
bijeenkomst van Muziek op Schoot is daarom echte quality time met jouw 
kind. Papa, mama (opa, oma of de vertrouwde oppas) doen volledig mee aan 
de les (maximaal 1 begeleider per kind).

•Leeftijd: kinderen vanaf 8 maanden tot 4 jaar.
•Docent: Lutske Pilat.
•Start: najaar 2017.
•Dag en tijd: maandag van 9.30 tot 10.15 uur.
•Kosten: € 72,50.
•Duur: 10 wekelijkse lessen, m.u.v. de schoolvakanties.
•Waar: It Koartling, Schoolstraat 31, Buitenpost.

Opgave bij sociaal-cultureel centrum It Koartling, 
e-mail: cursuswerk@itkoartling.nl.



In deze rubriek vindt u achtergrondinfor-
matie over bedrijven op ons industrie-
terrein “De Swadde”. Deze keer zijn we 
aanbeland bij bewegingscentrum Switte 
aan de Einsteinstraat 1-A, het adres voor 
gezondheid en plezier in de ruimste zin 
van het woord, het is niet allen zweten, 
maar ook de plaats waar je je op je ge-
mak voelt en de gemoedelijkheid hoog 
in het vaandel staat, dit verhoogt het 
plezier in de sport en samen na afloop 
aan de stamtafel even bijkletsen, maakt 
dat je terug komt. Sinds maart 2006 is 
Dietha Paauw algemeen directeur en 
zijn de volgende personeelsleden (ge-
deeltelijk) in dienst : receptioniste Die-
te Paauw-Tuinstra, Greetje Wouda o.a. 

groepslesinstructrice, Janny v.d. Meer 
interieurverzorgster, Jantine Beute o.a. 
receptie en Pilates, bedrijfsleider Joas 
Deinum, fitnessinstructrice Marianne 
Dijkstra,  Trees Kuiken o.a. voedingsdes-
kundige, groepslesinstr. Wiesje Kloos-
terman-Zwart en fysiotherapeut Ton van 
den Berg. De laatste hoort ook bij de fy-
siotherapie Buitenpost waar nauw mee 
wordt samengewerkt. Het bedrijf heeft 
plm. 650 leden, waarvan 70 % vrouw 
en is ook de plaats waar veel kinderen 
op donderdag en vrijdag dansles krijgen 
( o.a. streetdance ). Jong en oud heeft 
de weg naar Switte reeds gevonden .

Zwerven over  De Swadde
door Piet Pettinga

Switte

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 eerste horizontale regel, waar de 
pijl bij staat.

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

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

in de kopijbus bij The Readshop (Nijenstein 7) vóór vrijdag 20 oktober 2017.

Oplossing Sudoku van februari
De oplossing van de Sudoku van juni is: 396152487 . Er waren  goede 5 

inzendigen. Winnaar: S.A. Weijer, Bernhardlaan 43.

Sudoku  * 
 

4 3        
   8     1 
  1  3  6 2 5 

 9    2    
8  7 9  6 4  2 
   7    1  

7 5 9  8  2   
6     3    
       8 4 

Pri jspuzzel  
door Gryteke van IJsseldijk

Omdat Greta van der Heide haar pedicu-
resalon deze maand twee jaar bestaat, 
heeft zij tot en met 31 oktober 2017 een 
actie: 10 % korting op een behandeling. 
Tegen inlevering van de advertentie van 
haar uit deze krant, doet u mee! U kunt 
dan met eigen ogen aanschouwen hoe 
netjes de salon is gemaakt en alles is 
gelijkvloers, dus gemakkelijk te berei-
ken met bijvoorbeeld een rolstoel of 
scootmobiel. De eigen ingang van de 
salon is aan de Edisonstraat en Greta 
woont om de hoek aan de Franklinstraat 
nr. 1 op industrieterrein “De Swadde”. 
In de salon wordt u op deskundige wij-
ze behandeld voor uw klachten betref-
fende likdoorns, eeltlocaties, ingroeien-
de nagels, kloven en krijgt u tevens tips 
over het kopen van schoenen, de nagels 

worden geknipt en eventueel gelakt. 
Elke volledige behandeling is inclusief 
een kleine voetreflexmassage. En als u 
tevreden bent kunt u bijvoorbeeld een 
cadeaubon van Greta’s pedicuresalon 
als presentje aanbieden. Greta werkt 
alleen op afspraak, van maandag tot en 
met donderdag. 
Ze is onder andere bereikbaar op tele-
foonnummer. 06 11 94 81 03. Tijdens 
een behandeling kan ze natuurlijk niet 
opnemen, maar als u de voicemail in-
spreekt, belt ze u zo snel mogelijk te-
rug. 
Ook is contact mogelijk via 
info@gretaspedicuresalon.nl

Bedr i jv igheid
door Piet Pettinga

Greta’s Pedicuresalon

Stormschade. Gezien bij het bruggetje achter de tennisbanen. (foto: Marianne Looijen)

De foto
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Krant

Een tijd geleden stond er in een 
regionaal blad het een en ander 
over de krant. Ziet de toekomst 
van de papieren krant er nu op-
eens een stuk zonniger uit? Er 
is namelijk door een tweetal 
schrandere jongens een appa-
raatje ontworpen, waarmee je, 
simpel gezegd, alle reclame op 
je computer en mobieltje defini-
tief kunt verwijderen. Je wordt 
dus niet meer gehinderd door 
allerlei banners en andere on-
gewilde reclame-uitingen die 
je beeld doorkruisen. Heerlijk. 
Apple heeft die uitvinding ge-
adopteerd en maakt er goede 
sier mee. De computer- en so-
cial media-giganten daarente-
gen zitten in zak en as, omdat 

het overgrote deel van hun in-
komsten –dat geldt overigens 
ook voor ‘papieren’ kranten- uit 
reclamegelden bestaat. Die 
dreigen nu dus te verdwijnen. 
Dat biedt, zo mag je denken, 
dan toch weer nieuwe hoop 
voor de krant-op-papier. Want 
waar anders zou de koopgrage 
consument in de toekomst zijn 
‘voordeel’ moeten halen? Juist, 
uit de advertenties die daar in 
staan. Op papier gedrukt. In het 
weekblad Elsevier stond eerder 
al een artikel waarin veel voor-
delen van een ‘papieren krant’ 
werden beschreven. Zoals dat 
het lezen van een krant je een 
bepaalde status, een identiteit, 
geeft. Is dat nu wel een aan-
sprekend argument? En dat je 
met een krant in de hand er-
gens kunt wachten zonder de 
indruk te wekken dat je wacht. 
Dat kun je toch ook een flutar-
gument noemen. Evenals de 
waarheid als een koe, dat je met 
een krant nooit alleen bent. Wél 
weer –en dat past uiteraard in 
dit straatje- is dat niets je beter 

en meer gedocumenteerd dan 
de plaatselijk of lokale krant op 
de hoogte brengt van wat er 
zich in jouw omgeving afspeelt. 
Maar de krant heeft daarnaast 
ook een groot praktisch nut. Je 
kunt je lekker achter de krant 
verschuilen. Of hem boven je 
hoofd houden als het begint te 
regenen. Of tussen je kleren 
steken tegen de koude wind 
bij een lange schaatstocht. Een 
krant kun je, al dan niet als een 
vorm van sociaal contact, aan 
je buren doorgeven. En je kunt 
er een mug mee doodslaan. 
Allemaal steekhoudende argu-
menten, zoals die in Elsevier 
stonden. Daar kun je, bij enig 
nadenken, best nog een aantal 
aan toevoegen. Een krant is ui-
termate geschikt als onderleg-
ger in de kattenbak. En je kunt 
–geld besparende tip- een krant 
in repen scheuren ter vervan-
ging van…, vult u zelf maar in. 
Maar dit gebruik pas toepassen 
als je de krant helemaal uit hebt, 
waarbij de advertenties niet ver-
geten moeten worden. 

Brimzen 
praat

Vrijdagmiddag 15 september 
vond er opnieuw een geslaagde 
Handwerkmarkt plaats met deze 
keer 35 deelnemende kramen. 
Deze vijfde editie van de Hand-
werkmarkt is onderhand een 
vaste jaarlijkse traditie gewor-
den. En het zat mee. In tegen-
stelling tot de pessimistische 
weersverwachting van het KNMI 
waren de omstandigheden op 
het Nijensteinplein prima. Bo-
vendien was het er prettig druk, 
er niet minder gezellig en daar-
door opnieuw een succes.

De organisatie van dit bijzondere 
evenement was, net als de vorige 
vier keren, in de handen van Hannie 
Rienks, Greetje Haagen en Lolkje 
Boorsma. Het is vrijwilligerswerk 
maar ook echt liefdewerk. Hannie 
vertelt: “Wij steken er als vrijwillige 
organisatie heel veel uren in, al met 
al misschien wel meer dan duizend 
uren... Soms denken we wel eens, 
je moet bijna wel gek zijn om dit te 
doen. Maar het is echt leuk werk 
en ik krijg er energie van. Boven-
dien is is zo’n grote activiteit mooi 
voor het eigen dorp”. Voor de markt 
is niet alleen contact met de stand-
houders nodig. Er moet veel gere-
geld worden met de gemeente, de 
EHBO, het kramenverhuurbedrijf 
en vrijwilligers voor de opbouw 
van de kramen. Hannie merkt op: 
“Maar het geeft wel voldoening als 
het er allemaal weer staat”. En de 
waardering voor het evenement 
valt van de gezichten van de vele 
bezoekers af te lezen. De Hand-
werkmarkt is één van de weinigen 
in het noorden van het Land. Han-
nie: “Er zijn wel enkelen die iets 
soortgelijks doen maar wij zijn de 
enigen in deze vorm. De standhou-
ders komen uit de verre omtrek, 
tot Noord-Holland en Gelderland 
aan toe. Overigens laat het toch 
maar mooi zien dat een dergelijke 
grote activiteit óók in ons dorp heel 
goed mogelijk is!”. 

Handwerkmarkt is gekkenwerk, 
maar leuk gekkenwerk

Op de foto’s: een overzichtjes van de markt en een kijkje in de Haak-maar-aan kraam. De 
lokale werkgroep die deze haak-activiteit doet in het kader van de Culturele Hoofdstad 
2018 heeft ondertussen ruim 60 spreien klaar. Of het de provinciale organisatie inderdaad 
lukt om de beoogde 10.000 spreien te behalen, is nog de vraag. 
(foto’s: redactie)

Tuin(be) leven

september 2017
Farmacie

September is de maand dat de scholen, maar ook de universitei-
ten weer starten. Traditioneel komen in de eerste weken van deze 
maand verschillende studenten van de Rijksuniversiteit van Gronin-
gen naar De Kruidhof. Dit jaar was er een groep van 5e jaars farmacie 
studenten. In mijn beleving is de basis van de hedendaagse farmacie 
nog steeds de natuur. Docenten en hoogleraren van de RUG ontken-
nen dit nooit. Ook zij vinden het belangrijk dat studenten de rijke ge-
schiedenis en volksgeneeskunde meekrijgen. Samen met de geïnte-
resseerde groep liep ik langs de Atropa bella donna en vertelde over 
de atropine. We liepen langs de wilg om te praten over het bestands-
deel uit aspirine, salicylzuur. We behandelden Hypericum, waaruit de 
groene prozac wordt gemaakt tegen depressies en de eucalyptus die 
verkoudheid verzacht. Allemaal planten die nog steeds aan de basis 
staan van de huidige apotheken. De wetenschappers van farmacie 
denken altijd in koolstofverbindingen en minder in de verhalen die 
aan de planten vastzitten. Ze vertellen evenmin de meest prachtige 
verhalen die de planten met zich meebrengen. Op De Kruidhof heb-
ben we veel van deze verhalen verzameld en de rondleiders weten 
hieruit prachtig te vertellen. Planten en kruiden gaan zo plotseling 
heel anders leven. Andersom is staat de wetenschap ook niet stil en 
gebeuren er fantastische dingen op het gebied van heilzame planten. 
Farmacie heeft in de maand september altijd een practicum welke 
gericht is op het halen van werkzame stoffen uit planten. Zo vertelde 
men mij dat er opnieuw een onderzoek gaat starten naar de antima-
lariaplant Artemisia annua. Dit keer niet tegen malaria maar tegen 
verschillende soorten van kanker. De werkzame stof, artemisinine, 
zou hier een bijdrage aan kunnen leveren. Onderzoek en onze bota-
nische tuin gaan dus goed samen. De wetenschap doet onderzoek 
en wij vertellen de verhalen over de planten: de basis van heel veel 
medicijnen.

Jan Willem Zwart

We heten als nieuwe adverteerder 
Greta van der Heide welkom.
Op een advertentiepagina vindt u 
haar bij Greta’s Pedicuresalon , deze 
advertentie levert u 10 % korting op 
(zie de rubriek Bedrijvigheid).

Nieuwe 
adverteerder > Biodanza 

Sinds 6 september wordt er wekelijks gedanst in het sfeervolle kerkje 
aan de Julianalaan 12-A. Biodanza maakt daar o.a. gebruik van muziek en 
beweging voor persoonlijke groei en integratie. Bent u nieuwsgierig ge-
worden, kom dan gerust eens vrijblijvend langs, het is van 19.30 tot 21.30 
uur op de woensdagavond. Voor meer informatie zie facebook Biodanza 
met Titia , email : mailto:titiabiodanza@gmaail.com of bel 0511-227089/ 06-
12663313

Meldpunt  bedr i jv igheid

Oogstfeest bij botanische tuin 
De Kruidhof

Oogstdag 2016 (foto aangeleverd door De Kruidhof).

Op zaterdag 7 oktober 2017 is de Oogstdag en Fruitshow in Botanische Tuin 
De Kruidhof, Schoolstraat 29b te Buitenpost. Van 10.00 tot 17.00 uur. 
Er is een najaarsmarkt en tentoonstelling van fruit en oude cultuurgewassen 
uit de tuinen van De Kruidhof. Determineren van fruit, rondleidingen en proe-
verijen. In onze verkooptuin vindt u naast onze uitgebreide planten, fruitbo-
men- en kruidencollectie speciale aanbiedingen van vaste planten
Voor de kinderen: pompoensnijden, € 4,00 p.p. Maak je eigen zadenbuideltje 
of zadenkatapult om aden te verspreiden voor € 3,00)Daarnaast bloemschik-
ken met materialen uit de tuinen (€ 0,25 per tak of bloem), demonstratie en 
rondleiding zelf maken van kruidenlikeur en kruidenbitter € 2,50. Neem uw 
eigen appels mee om, tegen een kleine vergoeding, er sap van te laten per-
sen door Frytsjam uit Twijzel. Aanleveren appels voor 11.00 uur en ophalen 
appelsap na 15.00 uur. 
Entree volwassenen € 2,50, kinderen t/m 11 jaar € 1,00. Volledig programma 
en meer informatie: www.dekruidhof.nl
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Keuze u i t  meer  dan 45 opste l l ingen!

< Altijd direct de beste prijs

< Prijstransparantie

< 10 jaar garantie &
 CBW erkend

< Duitse topkwaliteit

< Snelle levertijd

< Gratis 3D keukenontwerp

< Maatwerk

< Deskundig advies

< Vakkundige montage

< A-merk apparatuur

De 10
+ punten van
superkeukens

€ 3.999,-
incl. apparatuur

ALTIJD DIRECT DE BESTE PRIJS

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

Lissabon / Rodez
hoogglans wit: 285 x 247 cm

Migot
agaatgrijs/wit 310 x 218 cm 

Compleet met: 
< koelvriescombinatie
< oven
< gaskookplaat

Compleet met: 
< koelkast
< oven
< inductiekookplaat

< vaatwasser
< afzuigkap
< spoelbak
< werkblad
   

< vaatwasser
< afzuigsysteem
< spoelbak
< werkblad

€ 5.999,-
incl. apparatuur

ALTIJD DIRECT DE BESTE PRIJS

€ 5.999,-
incl. apparatuur

ALTIJD DIRECT DE BESTE PRIJS

Model- en prijswijzigingen alsmede zet- 
en drukfouten voorbehouden.


