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Cultuur voor bij het open vuur...

Het eerste Culturele Haadstêd 2018-evenement op de Hortus Friesland - De Kruidhof vond afgelopen vrijdagavond 26 januari plaats. ‘Kruiden en wonderdokters’ was
daarbij het thema. De kruidentuin was helemaal ‘in stijl’ en bijzonder sfeervol daartoe ingericht. Ook de openbare bibliotheek had voor deze gelegenheid een verhalenverteller in huis gehaald. Een foto-impressie van deze gebeurtenissen kunt u op pagina 9 vinden.

Va n d e re d a c t i e LF2018-Buitenpost zal in het voorjaar
zichtbaar worden
Verwachtingen
Het jaar 2018 is pas begonnen en
onwillekeurig ga je toch iets van
zo’n nieuwe periode verwachten.
Vol verwachting klopt ons hart
is voor deze en gene wellicht op
z’n plaats. Wij hebben als redactie ook zo onze verwachtingen.
In overleg met de drukker van
deze krant wordt bekeken of het
uitbrengen in kleur tot de mogelijkheden behoort en of dat
De Binnenste Buiten Post nog
aantrekkelijker kan maken. De
april-editie wordt waarschijnlijk een proefnummer. Voorts is
het uiteraard onze bedoeling dit
jaar aandacht te besteden aan
CH-LF2018 oftewel de Kulturele
Haadstêd. Wij hopen dat Buitenpost ook op dit punt volop gaat
meedoen en dat wij kunnen genieten van culturele uitingen in
allerlei vorm. De Kruidhof speelt
daarin een belangrijke rol met
het project ‘Silence of the Bees’,
onder het motto: ‘Bee my guest’.
Verder zijn wij natuurlijk allemaal
benieuwd hoe de gemeenteraadsverkiezingen in maart zullen
verlopen. Er doen in ieder geval
twee nieuwe politieke partijen
mee. Als die een zetel halen dan
gaat dat ten koste van partijen die
reeds van de raad deel uitmaken.
Volgens het aantal inwoners van
de gemeente bestaat de raad van
Achtkarspelen uit 21 volksvertegenwoordigers. Wij hopen ook
een nieuwe correspondent(e) te
vinden die de rubriek ‘Sportkoppen’ wil behartigen. Deze vacature bestaat al een tijdje en wij zijn
er nog niet in geslaagd die vervuld te krijgen, terwijl er in Buitenpost toch zeker iemand rondloopt die dit onderdeel op goede
wijze gestalte zou kunnen geven.
Vandaar onze verwachtingsvolle
oproep: Meld u alstublieft aan!

Op het moment van schrijven zijn
de officiële openingshandelingen voor LF2018 in volle gang. De
provinciale organisatie van het
culturele hoofdstad-evenement
heeft er duidelijk zin in. Waarschijnlijk heeft u zaterdagavond
om 22.00 uur onze kerkklok gehoord die, net als vele andere
in Fryslân, het begin van LF2018
inluidden. Ook De Kruidhof heeft
haar eerste culturele evenement
al achter de rug. Maar de toebereidselen voor onze eigen plaatselijke deelname vragen nog
enige tijd. Pas vanaf april zullen
de resultaten daarvan zichtbaar
worden. Een kleine update van
de plannen.
Grote lichtshows en andere
spektakelstukken staan er niet
op het programma. Wel wil de
werkgroep met bescheiden middelen laten zien dat er hier betrokkenheid is bij het grote evenement. Na het bestuderen van
de aangeleverde ideeën heeft het
KH-werkgroepje een keuze gemaakt. De komende drie maanden wordt eraan gewerkt om
medio april resultaat te laten zien.
Een overzichtje:
1. Een welkom op de toegangswegen mag niet ontbreken. Er
wordt nog gezocht naar een
goede combinatie van financiële
haalbaarheid en passende presentatie. Mogelijk worden ook de
rotondes hiervoor gebruikt.
2. Het bijen en biodiversiteitsthema van De Kruidhof onder de
naam ‘Silence of the Bees’ is aansprekend. Drie maanden geleden
heeft stichting De Wrâldfrucht
een plan gepresenteerd dat naadloos daarop aansluit (u kunt meer
daarover op pagina 7 lezen). PBB

zegde toe mee te werken aan dit
‘Tuinen-Verbinden’-project. Onder de naam ‘Groen-Buitenpost,
Bijen, Brimzen, Biodiversiteit’
wordt daar nu op ingehaakt. Begin maart zullen huis-aan-huis
een gratis zakje bloemzaad rond
worden gebracht. Het bevat een
zogenaamd bijenmengsel: bloemen en planten die met name
voor bijen en andere insecten
aantrekkelijk zijn. Elke Buitenposter wordt opgeroepen deze een
plek te geven. Dat kan gewoon
in de tuin maar mag ook in een
emmer, cementbak of ander geschikt attribuut gezaaid worden.
Hopelijk zal dan in de zomer overal in ons dorp dit bloempakket in
volle bloei staan. Niet alleen zal
dit het dorp opfleuren, het laat
ook zien dat wij met de bij en de
natuur begaan zijn!
3. Een kunstproject in het teken
van bijen en biodiversiteit. De
middenstand en alle openbare
gebouwen zullen gevraagd worden hun medewerking te verlenen aan het tentoonstellen van
kunst. De lagere scholen en diverse artistieke groepjes volwassenen zullen de komende tijd binnen het thema werkstukken maken. Wij hopen dat het resultaat
daarvan in van mei tot september
op veel plekken in het dorp te bewonderen zal zijn.
4. Een historische bordenroute
door Geert Peperkamp. De heer
Peperkamp is op eigen initiatief
bezig met het maken van een bordenroute met daaraan een quiz
gekoppeld. Hierover kunt u meer
op pagina 15 lezen!

útPost integreert website
buitenpost.info
De in Buitenpost geïnteresseerde kan op verschillende manieren informatie vinden. Er zijn tal
van regiobladen, kranten en tven radiokanalen die ook nieuws
uit onze plaats brengen. De Binnenste Buiten-post doet dit elke
maand heel gericht. Verder zijn er
de websites en Facebookpagina’s
van Plaatselijk Belang Buitenpost
en dorpsorganisatie Bruisend
Buitenpost. En sinds een jaar is
útPost van stichting Wijlijn bezig
om verzamelpunt van informatie
via smartphone en tablet te worden. Natuurlijk is het fijn dat er
zoveel moeite gedaan wordt om
plaatselijke nieuwtjes te brengen. Maar soms ook onpraktisch
en dubbel werk. Samenwerking
lag voor de hand. De eerste stap
daarin is nu gezet door de integratie van de website buitenpost.
info in dorpsapp útPost.
Bruisend Buitenpost werd in 2014
opgericht om te helpen Buitenpost in activiteiten en mogelijkheden te verrijken. Haar speerpunt
lag en ligt bij de ontwikkeling
van middenstand en het wonen.
Ook nam ze het initiatief voor de
website buitenpost.info De daar
aangeboden dorpsagenda gaf
de buitenposter de gelegenheid
om gebeurtenissen aan te kondigen. Maar het onderhouden van
een website is een arbeidsintensieve bezigheid. En uit overleg
tussen de werkgroep útPost en
Bruisend Buitenpost bleek dat de
doelstelling tussen beide in feite
hetzelfde is. Door ze te integreren kan het werk veel efficiënter
worden gedaan. De website zal
in de komende maanden door sitebouwer Creative Work een make-over krijgen. Daarna zal ze opnieuw actief worden.

Taakverdeling
Het is de bedoeling om uiteindelijk tot een geheel te komen. Samenwerken kan de onderlinge
communicatie in Buitenpost op
een hoger niveau tillen. Een taakverdeling kan ervoor zorgen dat
elkaars energie en inzet optimaal
benut en de gebruiker het beste
bedient wordt. De Facebookpagina’s kunnen op een snelle
manier nieuwtjes brengen. De
website Buitenpost.info kan gebruikt worden om een agenda bij
te houden. útPost brengt deze informatie overzichtelijk samen. De
Binnenste Buiten is heel geschikt
om achtergrondinformatie te geven en dieper op zaken in te gaan.
Website binnenbuitenpost.nl is
een verlengstuk van De Binnenste Buiten. Het is een archief met
bijna twintig jaar aan verschenen
nummers en een collectie foto’s
en geschiedenis.
Natuurlijk zijn er overlappingen
tussen de verschillende media.
En wellicht zullen ze zelfs in de
toekomst steeds meer naar elkaar toe groeien. Dat zou een
goede zaak zijn, denken wij. Het
zou alleen maar helpen om ons
als Buitenposters nog gemakkelijker te vinden en te horen.
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Afscheid van Cathy Pot

Nieuws over ‘Kunst in de kerk’
Onder het motto ‘Kunst in de kerk’ verandert de Kruiskerk aan de
Voorstraat in de feestweek van 26 juli tot 1 augustus weer in een expositieruimte voor diverse kunstuitingen. Als organisatiecommissie
van dit evenement willen wij ons dit jaar richten op ons dorp en hebben als thema gekozen: ‘Buitenpost een plek om te zzzoemen’. Dit
lijkt ons een mooie aansluiting op de andere evenementen die in ons
dorp georganiseerd worden in verband met Leeuwarden Culturele
Hoofdstad 2018.
Wij verzoeken de kunstenaars, die willen exposeren, om dit thema
zo veel als mogelijk is te verwerken in hun kunst. Jullie zullen daar
even op moeten broeden, dat begrijpen we, vandaar ook dat we dit
vroegtijdig laten weten. In de volgende Binnenste Buiten zullen we
jullie nader informeren.

De redactie nam afscheid van Cathy Pot. Dat was een aderlating, omdat zij zeer bedreven was in het opmaken van de krant oftewel het
verzorgen van de lay-out. Zij was een vakvrouw wat dit betreft. Dat
de krant er goed uitziet, vind je eigenlijk heel gewoon, maar vóórdat
het zover is, komt er heel wat passen en meten en dus denkwerk bij
kijken. Als er eens iets tussengevoegd moet worden, kun je helemaal
opnieuw beginnen met de indeling. Het is daarom ook geduldwerk.
Wij hebben Cathy met zo toepasselijk mogelijke woorden ‘uitgezwaaid’ en onze dank voor minstens twaalf jaar medewerking mee
laten blijken met een cadeaubon en een stevig bos bloemen.

Afscheid van Astrid Hille

Siloam bedankt
kerstbomenactie
Hoveniersbedrijf Douma heeft dit
jaar met de verkoop van kerstbomen en kerstgroen en de verkoop
op de gezellige kerstmarkt een
totaal bedrag van € 2110,46 opgebracht. Bert en Jella Kingma hebben samen met vrijwilligers de
kerstbomen voor een klein bedrag
weer opgehaald. Samen met de
donaties leverde dit het mooie bedrag van € 481,50 op. De kinderen
van Siloam op Curacao bedanken

Namens de commissie,
Roelie Winter

Wijziging openingstijden bibliotheek
De bibliotheek in Buitenpost is vanaf 1
januari op dinsdag van 9.30 tot 13.00
uur en van 13.30 tot 18.00 uur geopend.
Ook op vrijdag sluit de bieb om 18.00 de
deuren. Tijdens speciale activiteiten is de
bibliotheek wel op avonden geopend. Zo
wordt de opening van Leeuwarden-Fryslân 2018 gevierd met een verhalenavond met verteller Douwe Kootstra op vrijdag 26 januari.
De nieuwe openingstijden van de bibliotheek Buitenpost zijn: maandag, woensdag, donderdag en vrijdag 13.30 - 18.00 uur, dinsdag 9.30
- 13.00 uur en 13.30 - 18.00 uur en zaterdag 10.00 - 13.00 uur.

met mooie creaties de beide initiatieven, zie bovenstaande foto. De
bedragen zijn inmiddels overgemaakt.

D e foto

Astrid Hille nam op 23 januari afscheid als secretaris van de redactie
van dit blad. Zij vervulde deze functie op enthousiaste wijze en zeer
tot tevredenheid van haar mede-redactieleden. Sinds vorig jaar juni
trad zij als zodanig aan. Haar inzet was dus van tamelijk korte duur.
De studie Verpleegkunde ging zoveel tijd in beslag nemen dat ze haar
actieve belangstelling voor De Binnenste Buiten Post moest prijsgeven. Woorden van dank werden onderstreept met een cadeaubon.
Amanda van Roessel is haar opgevolgd en het secretariaat is ook bij
haar in goede handen.

Biologisch moestuinieren?
Lekker buiten bezig, interesse in de natuur, biologisch tuinieren, een praatje
maken… Spreekt u/jij dit aan? Word dan
lid van de tuindersvereniging De Swadde Ikker. U/jij kunt al een stukje huren
vanaf 50m2. Neem gerust contact op
met Matteije de Vos. Dit kan via het telefoonnummer 06 23561534 of via de mail:
swaddeikker@gmail.com

D e foto

Zangvereniging ‘Canto Libre’, trad met Kerst 2017
en zo rond deze kerstdagen nogal eens op. Zo ook
in de Mariakerk waar deze foto werd gemaakt. Het
koor heeft 39 leden, van wie 5 personen niet op
deze foto staan. Alle rijen van links af, voorste
rij: Dineke Spoelstra (dirigente), Anneke Vlasma,
Annie Pilat, Jetty de Haan, Gonny Grijpstra, Betty
van Dellen, Klazien Poortinga, Jeanet Boerema,
Tilly Kingma, Wiepie Renkema, Dinie Herrema

en Janneke van der Heide; middelste rij: Grieke
Bloem, Griet Banga, Riekje de Haan, Rita Elzinga,
Ytske de Vries, Marie Weijer, Corry Rozendal, Durkje
Bouma, Minke Dijkstra, Anneke Walda, Alie van der
Wal, Margriet Nicolaij en Henny Bosscha; bovenste
rij: Johannes Bosscha, Haije Postma, Dirk Keizer,
Dick van der Vaart, Eelke IJlstra, Chris Brandsma,
Stoffer de Jong, Juul Beerda, Wieger Postma en
Folkert de Boer. (foto: Juul Beerda)

Nieuwste Tomke-boekje ligt klaar in de bibliotheek
Het nieuwste uitdeelboekje van
Tomke is klaar! Tijdens de Nationale Voorleesdagen (24 januari
tot en met 3 februari) wordt dit
boekje gratis uitgedeeld in de bibliotheken. Het boekje heeft de
titel ‘Freontsjes foar Tomke’. In
het boekje staat een voorleesverhaaltje, een versje en een spelletje. En natuurlijk mooie plaatjes
van Tomke. Het is bedoeld voor
kinderen van twee tot en met
vier jaar en is een uitgave in het
kader van het Tomke-project.

Op Eerste Kerstdag bracht brassband Concordia weer haar traditionele aubade met kerstliederen. Om zes uur begonnen ze met twee
liederen op De Achtkant, waarna ze op verschillende andere plekken in
ons dorp dit herhaalden. (foto: Albert Postma)

Wees er gauw bij, want op is
op!
Niet genoeg aan de verhaaltjes
uit het boekje? Op de website
www.tomke.nl staan verhaaltjes om voor te lezen, maar ook
spelletjes, liedjes en kleurplaten. Op de digitale radiozender
Tomke Radio zijn ’s avonds
rond bedtijd een uur lang nog
meer verhaaltjes over Tomke
te beluisteren.

Heeft u nieuws of aankondigingen?
Vergeet niet dit ook dorpsapp útPost te vertellen!
info@wijlijn.nl

Al gelezen?

™

> De bushalte aan de Jeltingalaan krijgt
een andere locatie. Burgemeester en wethouders van Achtkarspelen willen de halte
200 meter in noordelijke richting verplaatsen. Niet alleen komt de stopplaats dan
dichterbij de sportvelden te liggen. Ook de
bewoners van de recent ontwikkelde Keurloane kunnen zo beter van de halte gebruikmaken. De verplaatsing van de halte vindtwaarschijnlijk begin volgende jaar plaats.
> Ieder huishouden in de gemeente Achtkarspelen krijgt een gratis glastas. Deze
stevige boodschappentas is bedoeld om
er glas mee naar de glasbak te brengen.
Met de actie doet de gemeente mee aan de
campagne Glas in ’t Bakkie. Die wil tegengaan dat mensen hun glaswerk in de grijze
container doen, in plaats van in de daarvoor
bestemde glasbak. De tassen worden in
ieder dorp in Achtkarspelen huis-aan-huis
verspreid. In ons dorp wordt dit gedaan
door bestuursleden van PBB en de commissie Dierenweide.
> De colleges van Achtkarspelen en
Tytsjerksteradiel willen in gesprek met
waterleidingbedrijf Vitens over de verhoogde waterkosten voor burgers. Inwoners dreigen volgend jaar respectievelijk
ruim 75 en bijna 100 euro per huishouden
extra te moeten betalen voor het watergebruik. Dat komt doordat waterbedrijf Vitens
de kosten van de precarioheffing die de
gemeenten het bedrijf hebben opgelegd
doorberekent aan de burger. De gemeenten
hebben Vitens hangende de zaak uitstel van
betaling aangeboden, maar het waterbedrijf rekent de heffing toch alvast door aan
de huishoudens. Ook de fracties van FNP,
GBA, CU en PvdA in de gemeenteraad van
Achtkarspelen willen dat de precarioheffing
wordt geschrapt.
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Adri de Boer
- in hertferwaarmjend trubadoer

PBB

Yn ieren en sinen in trûbadoer. De
lietsjes fan sjonger-skriuwer Adri
de Boer pakke dy by it hert. Tsien
kear stie de Frysktalige sjonger mei
syn lieten yn de finale fan it Fryske
sjongfestival ‘Liet’. Twa kear wûn
hy mei syn melodieuze fertolkings fan in eigen liet. Syn Frysktalige programma sit fol prachtige harksankjes troch himsels begelaat op gitaar of piano. Mankelyk en dan wer fleurichop. Altyd
út it hert. Sa goed as alle komposysjes binne fan eigen hân, mar
ek bewurkings fan Jacques Brel
en Frans Halsema hearre ta syn
wiidweidige oeuvre. Op Omrop
Fryslân is gauris it populêre wurk
fan de lietsjessjonger te hearren.
In optreden fan dizze Fryske trûAdri de Boer (foto aangeleverd
badoer is oer alle boegen altiten
door Maskelyn)
in súkses.

Januari 2018

Sneintemiddei 4 febrewaris, oanfang: 15.30 oere yn it Doopsgezinde
Tsjerkje, Julianalaan, foarferkeap en oan de seal: 8,50 euro

Mulder en sons over vaders en zonen
Eén kale pa en twee knappe zonen gaan op zoek naar anekdotes over
vaders en zonen. Deze verhalen, gekruid met ironie, melancholie en
humor, zijn soms autobiografisch soms universeel, maar altijd herkenbaar. De teksten zijn onder meer van Theodore Roethke en Jaap
Mulder. De muziek is geschreven door Jaap en Ruben Mulder. Mooie
luisterliedjes worden afgewisseld met rebelse
songs en virtuoze folk-pop
en vallen op hun plaats in
uitgekiende arrangementen. De meer dan 30 jaar
ervaring van oude rot Jaap
(frontman van Di Gojim)
samen met pianist Ruben
en drummer David vormen een solide basis voor
virtuoze instrumentale muMulder en sons (foto aangeleverd door
Maskelyn)
ziek.
Zondagmiddag 18 februari,
aanvang: 15.30 oere / kerkje Augsbuurt,
voorverkoop en aan de zaal: 12,50 Euro
Aginda:
Gerrit Breteler - Muzikale Neimiddei yn de Reidseal, sneintemiddei 25
maart - oanfang: 15.30 oere / riedseal gemeentehûs Bûtenpost,
website: www.maskelynbuitenpost.nl

Fjouwer froulju spylje
‘Tink oan my’
Op de sneontejûnen 3 en 10 maart 2018 bringt it Kritetoaniel de foarstelling ‘Tink oan my’ oer it fuotljocht.
Dizze pynlik geastige komeedzje is skreaun troch Hettie Heytink en yn it Frysk oerset troch Marijke Geertsma. Regy is troch
Lodewyk Riedhorst. De fjouwer eksen fan Bob ha in brief krigen en
treffe elkoar yn syn fakânsjehúske yn Frankryk. Hy is in heal jier earder ôfset en der is al moannen neat mear fan him fernommen. Hoe
koe Bob falle foar fjouwer sokke ferskillende froulju? It docht bliken
dat de fjouwer froulju it húske ervje as Bob net weromkomt. Dit leit in
bom ûnder de ferhâldings.Der komme foto’s foar it ljocht dy’t de saak
alhiel op ‘e kop sette. Mar... wêr is Bob?
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Van de bestuurstafel...

Het nieuwe jaar is goed begonnen voor het bestuur van Plaatselijk
Belang Buitenpost. We hebben er een nieuw bestuurslid bij. John
Orie heeft aangegeven onze gelederen te willen versterken. Daar zijn
we erg blij mee. Ook was er opnieuw een belangstellende aanwezig.
Hij heeft bedenktijd genomen, omdat hij zich afvroeg of hij een bijdrage kan leveren en of hij het geduld heeft dat de meeste initiatieven
van Plaatselijk Belang vragen. Er zijn inderdaad altijd punten die terugkomen op onze agenda. Al langere tijd staat de zwerfvuilactie op
onze lijst.
We verbazen ons er over dat er zo weinig animo is onder verenigingen of organisaties om dit een keer te doen. Het is een aardige manier
om de kas met € 900,- te spekken. Dat is toch niet niets? Misschien is
de animo wat verdwenen omdat het erg lang heeft geduurd voordat
het goed geregeld was. Maar nu kunt u zich echt aanmelden bij Hans
de Vries of bij zwerfvuil@buitenpost.info. Zie ook de oproep elders in
deze bibupost.
Ook al langere tijd staat de zogenaamde dorpsfoto op onze agenda.
Kearn heeft in alle dorpen van onze gemeente gesprekken gevoerd
om de problemen in beeld te brengen. Op 6 februari van 5 uur tot
half zeven is er een bijeenkomst om over de resultaten te praten.
Dan zullen de drie belangrijkste maatschappelijke opgaven besproken worden met de inwoners van Buitenpost. De wethouder en de
beleidsambtenaar zullen ook aanwezig zijn. Waar deze bijeenkomst
zal plaatsvinden is nog niet bekend, dus volg dit in de streekkranten.
De vorige keer heb ik al over de glastassenactie geschreven. Nu is
bekend dat deze in de maand maart bij alle adressen in Buitenpost
verspreid zullen worden - dit om er voor te zorgen dat er meer glas in
de glasbak komt.
Op verzoek van de commissie van de Swaddekuier hebben we besloten om hetzelfde bedrag als vorig jaar uit het leefbaarheidsfonds ter
beschikking te stellen. We juichen dit evenement van harte toe, maar
geven geen extra bijdrage vanwege KH2018.
De Energie Coöperatie Buitenpost, op initiatief van Plaatselijk belang
opgericht, groeit langzaam maar gestaag. We hebben nu 56 leden.
Alle leden die dat wensen, kunnen een warmtescan krijgen. Daarmee
kunnen warmtelekken opgespoord worden. Met subsidie van de gemeente voor 10% van de kosten kunnen dan eventueel isolatiemaatregelen genomen worden. Misschien ook voor u een reden om lid te
worden? Het kost maar éénmalig €10,- en u ondersteunt daarmee ook
de verdere verduurzaming van ons dorp. U kunt zich aanmelden bij
ecbuitenpost@gmail.com.
Er wordt al druk gestudeerd op een ander, meer kleurrijk, uiterlijk van
de bibupost. De vormgevers hebben samen met de drukkerij geoefend op de layout. We zijn erg benieuwd: de proeven zagen er veelbelovend uit.
Namens het bestuur, Marianne Rigter, voorzitter a.i.

Zwerfvuilactie is financiële buitenkans
voor iedere vereniging!
Begin vorig jaar kondigde Plaatselijk Belang Buitenpost al aan dat ze
mee zou werken aan de gemeentelijke zwerfvuilactie. Ze deed toen
een oproep aan verenigingen en organisaties om zwerfvuil binnen de
gemeentegrenzen te ruimen tegen een forse vergoeding. Door verschillende omstandigheden is het nog niet tot uitvoering gekomen.
PBB wil graag op korte termijn de actie nieuw leven inblazen. Ze roept
daarom opnieuw, en met spoed, verenigingen en organisaties op om
mee te doen aan deze campagne. Een klus die honderden euro’s zal
opleveren voor de clubkas!

Kopij graag getypt of via e-mail aanleveren, maximaal ongeveer 150 woorden. De redactie kan geen garantie
geven dat kopij wordt geplaatst. Zij
behoudt zich het recht voor ingezonden stukken redactioneel te wijzigen
of niet te plaatsen. Anonieme stukken
worden niet geplaatst.

De aanleiding van dit zwerfvuil ruimen is het resultaat van overleg
tussen de verpakkingenindustrie en de overheid. Als gevolg daarvan
heeft de industrie heeft een opruimvergoeding voor heel Nederland
beschikbaar gesteld. In Achtkarspelen zijn de verschillende Plaatselijke Belangen in opdracht van de gemeente de organisatoren van
de actie. De gemeente is wel eindverantwoordelijk en stelt ook het
benodigde gereedschap ter beschikking. Uiteraard zijn er wel enkele
voorwaarden waarin een deelnemende vereniging moet voldoen.
= De opruimwerkzaamheden moeten gebeuren door (of onder begeleiding van) een personen van 18 jaar of ouder.
= De werkzaamheden vinden gewoon in de openbare ruimte en binnen de dorpsgrenzen plaats. Er wordt alleen gezocht waar normaal
kan worden gelopen of men zich veilig kan begeven. Het is niet de
bedoeling dat er langs drukke (provinciale) wegen wordt gezocht.
= De gemeente heeft, niet speciaal hiervoor maar in het algemeen,
de VNG vrijwilligersverzekering afgesloten. Hiermee zijn alle vrijwilligers in één keer verzekerd. Er hoeft voor deze verzekering niet een
aparte registratie of aanmelding plaats te vinden
= Er vindt terugkoppeling plaats naar de gemeente over de resultaten
van het ruimen van deelnemer aan PBB en van PBB naar gemeente.
= In overleg tussen gemeente, PBB en de deelnemers wordt het geruimde zwerfafval afgevoerd.

Kopij voor het volgende nummer
inleveren voor 19 februari 2018
De volgende editie verschijnt
in week 9 van 2018.

Ex-PBB-voorzitter Hans de Vries heeft sinds kort de zwerfvuilactie opgepakt en hij wil graag snel van start. Meld je daarom nu aan op het
mail-adres: zwerfvuil@buitenpost.info

Bezorging:
Vragen en klachten over de bezorging:
Piet Pettinga, tel. 540014/06 12325671,
e-mail: p.pettinga8@chello.nl
Druk:
Hoekstra Krantendruk, Emmeloord
Zet- of drukfouten voorbehouden
Exemplaren zijn ook af te halen in
The Readshop, It Koartling en
de bibliotheek.

It kwartet eksen wurdt spile troch Greetje Klaren, Renate Rutter,
Jildau Terwal en Frouke Holtrop (foto: eigen foto)

Alle aardappels
gratis thuis bezorgd!
Vanaf 10 kg in Buitenpost
en directe omgeving
Kerkstraat 24

Tel. 0511 540004

Volg ons ook op facebook
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door Nelleke Kemps-Stam

Dit verhaal gaat over mijn broer
Thea Jacobi stond een nier af voor haar broer

Hoe krijg je mensen zover dat ze een nier afstaan voor een ander?
In 2007 zagen 1, 2 miljoen televisiekijkers hoe in De Grote Donorshow drie kandidaten met een nierziekte streden om een nier van
een ongeneeslijk zieke vrouw. Nadat ze met behulp van de kijkers
iemand uitgekozen had, bleek dat de show in scène was gezet om
donororganen te werven. Smakeloos of niet: na het programma
werden 12.000 donorformulieren ingevuld. Thea Jacobi had geen
show nodig om in 2017 een nier aan haar broer Kor af te staan.
In 2016 stonden 565 levende donoren een nier af aan een nierpatiënt. Van hen hadden 237 donoren een familierelatie met de
patiënt. Een broer of een zus namen met 42% het grootste deel
voor hun rekening, gevolgd door
ouders of een kind. (bron: Nederlandse Transplantatie Stichting).
Beslissing
In 2010 krijgt Kor van Lenning
te horen dat hij aan de erfelijke
nierziekte ADPKD lijdt, beter bekend als ‘cystenieren’. Hij is dan
40 jaar en krijgt niet zo’n mooie
boodschap mee. “Er was geen
genezing mogelijk, de behandeling was gericht op uitstel van
verder nierfalen, met behulp van
een dieet en medicatie. De vermoeidheid was het ergste, die
nam steeds meer toe naarmate
de nierfunctie slechter werd”,
vertelt de senior visspecialist bij
Makro Nieuwegein.

Keuzes
Kor was in behandeling in het
UMC in Utrecht en zijn nierfunctie was zes jaar later gezakt naar
nog maar 18%. Daarmee kwam
hij in de predialysefase terecht.
“Je moet dan keuzes maken: een
dialysevorm kiezen of een levende donor zoeken. Je krijgt ook alvast onderzoeken om te kijken of
je geschikt bent om getransplanteerd te worden. Je komt alleen
in aanmerking voor een donornier van een overleden persoon
als je moet dialyseren. Dan kom
je ook pas op de wachtlijst van
Eurotransplant met een wachttijd van gemiddeld vijf jaar.”
Om dialyseren te voorkomen,
geven de artsen voorkeur aan
een levende donor. “Tijdens het
gesprek met de arts stond mijn
echtgenote Lucy op om te vertellen dat ze zich wilde laten testen
om te kijken of ze geschikt was.
Daar had ze het nooit eerder over

Jeugdfoto. (foto aangeleverd door Kor en Thea)
“Toen hij het vertelde, wist ik
niet wat het inhield”, zegt Thea.
“Ik liep al jaren voor De Nierstichting te collecteren, maar
niet daarom. Toen het duidelijk
werd dat Kor ooit een nieuwe
nier moest krijgen, besloot ik dat
ik hem zou helpen als dat nodig
zou zijn. Maar dat vertelde ik aan
niemand totdat het zover was.
Mijn man had zoiets van: wat jij
wilt, ik sta achter je.”

gehad en dat was dus erg emotioneel. Vervolgens kwam Thea
in beeld. Zij had er ook nooit met
mij over gepraat.”
“Toen aan Kor de vraag van de
artsen kwam: ‘Kijk eens om je
heen of je een donor kunt vinden’, heb ik Kor verteld dat ik
mijn nier ook wilde afstaan’, zegt
Thea. “Lucy en ik hebben ons
daarna allebei aangemeld. Wij

moesten naar Utrecht en daar
werd na onderzoek van de bloedgroep en het weefsel in augustus 2016 vastgesteld dat er een
100% match tussen mij en Kor
bestond.” Dat betekent overigens niet dat een familielid altijd
de beste donor is. “Ook bij familieleden heb je een kans van één
op vijf dat ze een goede match
zijn. Maar hoe beter de match,
hoe minder medicijnen tegen afstoting de patiënt moet slikken”,
weet Kor nu uit ervaring. “En dat
is dus beter voor de houdbaarheid van de nier.”
Spannend
Omdat Thea in Buitenpost
woont, vindt haar verdere medische keuring in het UMC in
Groningen plaats. Het duurt nog
tot 15 februari 2017 voordat de
transplantatie doorgang vindt.
Eerst moet bij Kor nog een nier
weggenomen worden, voordat
de donornier getransplanteerd
kan worden. In de tussentijd
krijgt hij een tijdelijke dialysekatheter in de halsslagader. Voor
Thea wordt het wachten ook
steeds spannender. “Achteraf
was het een heel spannend jaar.
Het kwam met stapjes dichterbij.
Je denkt: hoe zal het allemaal
gaan? Daar lag ik wel eens wakker van. Ik ging helemaal door de
molen. Straks vinden ze iets wat
mij mankeert en gaat het niet
door. Ik kreeg ook heel veel vragen: ‘Zou je het wel doen? Wat
als je kinderen straks een nier
nodig hebben?’ Je kon ten alle
tijde afhaken, tot het laatst aan
toe. Maar moest ik mijn broer
ziek laten zijn en laten dialyseren
omdat ik mijn nier eventueel later nodig heb? Ik leef nu. En mijn
broer heeft mijn nier nodig. ‘Ik
heb er ook nog twee’, zei mijn
man.”
Na de operatie liggen Thea en
Kor apart op een kamer. “Dat is
om jezelf niet groter voor te doen
voor de ander. Je moet ziek kunnen zijn”, legt Thea uit. “Thea
had behoorlijk pijn en was misselijk. Dat ging me erg aan het
hart”, herinnert Kor zich nog. Het
herstel verloopt voor Thea anders dan voor Kor. “Mijn lichaam
moest totaal resetten”, legt Kor
uit. “Mijn conditie was in de war
en ik moest veel pillen slikken.
Nu elf maanden later werk ik vier
dagen en ben ik nog steeds aan
het revalideren. Ik moet nu nog
om de zes weken voor controle
en straks om de drie maanden.”

Thea en Kor, drie maanden na de operatie. (foto aangeleverd door
Kor en Thea)
Thea merkt nu niets meer van de
operatie, maar moest net als na
elke operatie opnieuw energie
bouwen en zich ontzien.
Aandacht
De reactie van Kor om aan dit
interview mee te werken, is niet
gelijk aan die van Thea. Zij wil
liever niet op de voorgrond, hij
houdt samen met zijn nefroloog
(nierspecialist) lezingen over
niertransplantaties en steekt
dialysepatiënten een hart onder
de riem. Wat haalde Thea over
de streep? “Ik wist niet wat ik
moest doen. Maar misschien

kan ik iemand die voor dezelfde
keuze staat helpen bij een beslissing. Dit verhaal gaat over mijn
broer. Ik heb het nooit zo ervaren

dat het over mij moet gaan. Het
was ongekend hoeveel mensen
er aan mij gedacht hebben toen
ik uit het ziekenhuis kwam. Het
was hartverwarmend. Maar dan
moet het ook weer klaar wezen.
Toen ik Kor erover belde, zei hij
dat ik het doen moest. Maar het
gaat er niet om hoe geweldig ik
ben, het was nodig.”
Om Thea te bedanken lieten Kor
en Lucy een gouden kettinkje
maken waarin de transplantatie
is uitgebeeld. “Ik ben heel dankbaar dat ik mijn leven weer terug heb. Ik was wel bezorgd om
Thea, of haar herstel ook weer
goed ging. We hadden al een
zeer goede band, maar we wonen helaas ver bij elkaar vandaan
en leven ons eigen leven. Ik vind
het vaak jammer dat ik niet zomaar even bij haar kan binnen lopen om een bakkie te doen. Maar
we zien elkaar gelukkig vaak bij
verjaardagen en dergelijke en we
bellen en appen vaak met elkaar.
En dan zitten we ook rustig een
uur met elkaar aan de telefoon.”
Met Kor gaat het intussen boven verwachting. Volgens zijn
specialist heeft hij met de nier
van Thea echt een cadeautje gekregen: na drie dagen was zijn
nierfunctie al weer grotendeels
hersteld, zonder verdere complicaties.

(advertentie)

Dave
Door
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Binnenkort bij ons
verkrijgbaar:
ruim assortiment verf en
schildersbenodigdheden
van Talens!

Wike 5

29/1 - 03/02

50%

Wike 6

05/02 - 10/02

55%

Wike 7

12/2 - 17/2 		

60%

Wike 8

19/2 - 24/2 		

70%

Wike 9

Alles 10 euro

Modique Nijenstein 11 Buitenpost 0511-543128
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Stichting Wraldfrucht steekt in op meer en biodiverser groen

‘Tuinen Verbinden’ wil van Buitenpost een proeftuin maken
De mens heeft een ingrijpende en
vaak negatieve invloed op de gezondheid van de planeet Aarde. In
de jaren tachtig bleek er opeens
een ozongat. In de jaren negentig
werden wij ons bewust van de
gevolgen van milieuvervuiling.
Na de eeuwwisseling dook de opwarming van de aarde op als een
niet te negeren probleem. Sinds
kort is er een bedreiging aan toegevoegd: het verdwijnen van bijen en andere insectenpopulaties.
Insecten zijn onmisbaar bij de
bevruchting van onze gewassen.
Het volledig uitsterven van de
kleine bestuivers zou rampzalige
gevolgen voor de mensheid hebben. Kort geleden heeft de stichting Wrâldfrucht een mogelijke
kleine bijdrage gepresenteerd bij
het afwenden van dat scenario.
Onder de naam ‘Tuinen Verbinden’ werd een plan gepresenteerd
dat wil proberen gewone burgers
te betrekken bij het herstellen van
een ecologisch gezonde leefomgeving voor de mens, maar vooral ook dieren. Buitenpost wordt
hopelijk één van de proeftuinen in
dat experiment.
“De Stichting Wrâldfrucht richt
zich op het versterken en verduurzamen van de economie in De
Friese Wouden door de ontwikkeling van streekeigen producten
en diensten te bevorderen”, heet
het op het internet. Bedrijfskundige Henk Pilat uit ons dorp is,
samen met bioloog Jan de Boer,
een directeur van deze stichting
en vertelt over haar werk. “Al 25
jaar stimuleert Wrâldfrucht initiatieven op het gebied van duurzame ecologische en economische
ontwikkeling in deze streek. Ze
beheert bijvoorbeeld de keurmerken Wâldpyk en Stellingwarf.
Deze worden toegekend aan producten en diensten die sterk aan
deze streek verbonden zijn en aan
onze kwaliteitseisen voldoen. Ook

D e foto

heeft ze diverse activiteiten onder haar hoede. De bramentocht
Brommels!, de Foodwalk en de
Kruidentour worden bijvoorbeeld
door haar georganiseerd”.
Hoe kwam Wrâldfrucht er toe om
zich met de inrichting van tuinen
te bemoeien? Henk vertelt: “In
haar werk kwamen de medewerkers van Wrâldfrucht regelmatig
de consequenties van ondoordacht menselijk handelen tegen.
Eén verontrustend en duidelijk
zichtbaar gevolg is de al diverse
jaren voortdurende afname van
bijen en andere insectensoorten.
Er zijn verschillende oorzaken
daarvoor op te noemen. Het gebruik van schadelijke gifstoffen
voor onkruidbestrijding thuis en
in de landbouw is er één van.
Het heeft ook te maken met het
feit dat steeds meer natuurgrond
is opgeofferd voor land- en woningbouw, recreatie en andere
menselijke activiteit. De variatie
in de overblijvende natuurgebieden neemt af. Hetzelfde gebeurt
met de verscheidenheid in flora
en fauna. Dit wordt kortweg ook
wel de afname van biodiversiteit
genoemd en het kan van verstrekkende betekenis voor de
mens zijn. In steden en dorpen is
ook te zien hoe de hedendaagse mens natuur alsmaar minder
ruimte gunt. De sier- en groentetuin rondom het huis maakt
vaak plaats voor betegeling en
onkruiddoek. Heggen worden gerooid voor minder onderhoudsbehoeftige schuttingen. Het heeft

Boompje groot... (foto’s: Hielke Boorsma)

allemaal nadelige gevolgen voor
de flora en fauna in de directe omgeving. Pilat merkt daarover op:
“Denk bijvoorbeeld eens aan de
egel. Deze heeft toegang nodig tot
een een hoeveelheid natuur om
zich te voeden en voort te planten.
Door de aanwezigheid van steeds
meer schutting wordt zijn leefgebied steeds meer beperkt en kan
hij zich moeilijker handhaven. Het
gemak dient de mens, maar ook
de keuze voor groen dat minder
zorg nodig heeft benadeelt vaak
de fauna. Vogels en insecten kunnen hebben steeds meer moeite
het noodzakelijke voedsel en beschutting te vinden”. Dit gegeven
prikkelde Wrâldfrucht tot het bedenken van een plan dat deze
problematiek in haar eigen werkgebied aan wil pakken.

Het is onontkoombaar dat de
mens zelf stappen neemt voor
een oplossing van het probleem.
Het zou bijvoorbeeld helpen als
burgers, bedrijven en overheid
meer kiezen voor een groene en
uitgebalanceerde invulling van
het eigen erf. Dat is het uitgangspunt van het plan ‘Tuinen Verbinden’. Pilat legt uit: “Het project wil
als eerste burgers bewust maken
van de problematiek. Bijeenkomsten en de media moeten de informatie overbrengen. Wrâldfrucht
hoopt dat het dan zal leiden tot het
aanpassen van de eigen tuin met
meer insectvriendelijk groen. Hoe
men in de praktijk een geschikte

Henk Pilat (foto: eigen foto)
tuin kan inrichten zal worden gedemonstreerd in een modeltuin.
Deelnemers kunnen daar rondkijken en inspiratie krijgen. Een
ecologisch verantwoorde tuin valt
vaak met eenvoudige middelen te
realiseren en hoeft heus niet altijd
veel onderhoud te vragen. Als dit
binnen een dorp voldoende deelname aan het plan oplevert, kunnen al die tuinen samen nieuwe
verbindingsroutes voor insecten
scheppen. Vandaar de naam Tuinen Verbinden. Overigens is er
een ander groot bijkomend voordeel van ons project op het vlak
van de waterhuishouding. Erven
met veel bestrating zorgen voor
steeds meer belasting van de riolering. Meer groene tuinen helpt
een betere natuurlijke afvoer van
hemelwater”.
Als projectgebied is voor de gemeentes Dantumadiel, Tietsjerksteradiel en Achtkarspelen gekozen. Binnen die drie zijn Eastermar, Feanwâlden en Buitenpost
tot ‘proefplaats’ uitverkoren. De
gemeentes Achtkarspelen en

Dantumadiel hebben hun deelname inmiddels al toegezegd. De
Provinsje Fryslân heeft met een
subsidie uit het Mienskipsfûns het
plan op weg geholpen. Om het
project binnen de dorpen te realiseren heeft Wrâldfrucht verder
samenwerking met veel organisaties gezocht. Zo worden de Vereniging Noardlike Fryske Wâlden,
Vereniging voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Achtkarspelen en Eastermar’s Lânsdouwe bij het plan betrokken. In
Buitenpost zijn De Kruidhof en het
Nordwin-college belangrijke partners. Ook Plaatselijk Belang heeft
toegezegd zich in te zetten voor
deze bijzondere onderneming.
Pilat: “Op korte termijn zal ons
project in Buitenpost worden afgetrapt. Wij hopen natuurlijk dat
veel inwoners zich bij het betrokken voelen bij de geschetste problematiek en ons verhaal willen
horen. Als ze nieuwsgierig kunnen ze alvast meer informatie krijgen via het email-adres:
info@dewouden.com

D e sc h o o lfoto

‘Boompje groot, potertje dood’, luidt het spreekwoord. En inderdaad
is de poter van de statige kastanje op de Bakkershoek naar alle waarschijnlijkheid niet meer onder ons. Maar ook het boompje gaat eens
voor de bijl. Vrijdag 26 januari werd de al langer zieke, eeuw-oude houten wachter op deskundige wijze in delen gerooid. De nieuwe aanblik
(foto onder) is even wennen. Gelukkig heeft de eigenaar Buist beloofd
dat er op dezelfde plek weer een vervanger gepoot zal worden.

Deze klassefoto is rond 1960/1961 gemaakt bij
de toenmalige christelijke kleuterschool aan de
Irenestraat. Deze eerste kleuterschool in ons dorp
werd in 1952 gebouwd. Eind jaren negentig werd ze
gesloopt om plaats te maken voor het winkelpand
waar nu de Lidl te vinden is.
De namen van de kinderen op de foto die we tot nu
toe kennen zijn: alle rijen van links af, bovenste rij:
Wierd Kooistra, Tineke Bruining, Piet de Vries (?), ?

Bergsma, Hessel Hoekstra, Jannie Bakker, Jannie
Westra, Lia ?, Huite ?, Ineke Bakker, Luttie Metzlar,
Douwe Holwerda; middelste rij: ? van der Valle,
Menco Slagter, Attie Bakker, Bert Korendijk, Hennie ?,
Feikje ?; onderste rij: Bienze IJlstra, Jettie ?, Albert ?, ?
?, ? ?, Tineke de Boer, Geertje Frankena en Tineke de
Haan met de zittende juf de Vries. Wie vult de namen
verder aan? Reacties graag op bibupost@gmail.
com De foto werd aangeleverd door Jurjen Kooistra,
waarvoor onze hartelijke dank.
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IJstijdenmuseumnieuws
Kortgeleden ontving de redactie van dit blad de nieuwsbrief van de
Stichting IJstijdenmuseum Buitenpost. Vanwege de lengte kunnen
we niet alles weergeven maar enkele wetenswaardigheden kunnen
we hier toch wel naar voren brengen. Het IJstijdenmuseum is niet
voor niets een belangrijke publiekstrekker.
Terugblik 2017
Het IJstijdenmuseum en De Kruidhof hebben samen, ondanks de
verbouwingsperikelen, een goed seizoen gehad. De eindteller wees
aan dat we samen vanaf april tot oktober 2017: 17.228 bezoekers konden ontvangen. Vermoedelijk hebben onze public relations-activiteiten, zoals het drukken van informatiefolders en ook de website eraan
meegewerkt dat er meer bezoekers kwamen. Er wordt gehoopt dat
dit in de toekomst verder uitgebreid kan worden en meer interactief
aangesloten kan worden op de natuur en cultuur van het Nationaal
Landschap de Noordelijke Friese Wouden.
Nieuwbouw
De nieuwbouw van het bezoekerscentrum zit in een afrondende fase.
Eind december is de oplevering geweest. Op enkele puntjes na is nu
er een nieuwe fase aangebroken. Er wordt druk schoongemaakt en
het Tuincafé wordt ingericht voor de eerste groepen die een rondleiding krijgen in het IJstijdenmuseum. Deze maand worden de sleutels
van het bezoekerscentrum overhandigd. Het gebouw zal nog verder
vorm gegeven moeten worden. Het moet een geïntegreerd totaalconcept worden, waarin in het bezoekerscentrum en de verschillende
publieke onderdelen worden samengebracht: winkelruimte, tijdelijke
exposities, informatiebalie en verkoop kaartjes. Het IJstijdenmuseum
is partner in deze plannen, samen met De Kruidhof, Noordelijke Friese Wouden en stichting Oud-Achtkarspelen.
Bestuursactiviteiten
Het overleg dat met verschillende bestuurders van de gemeente
Achtkarspelen is gevoerd, heeft onlangs geleid tot perspectief voor
de toekomst. De Kruidhof is echter nog geen zelfstandige stichting

Verhaaltjes
is en dat kan pas gerealiseerd worden in 2019. Overleg over het
toekomstperspectief kan daarom nog niet plaatsvinden. Met oog
daarop heeft het college van B&W gemeend een eenmalige bijdrage van 10.000 euro te verlenen. Deze subsidie wordt ingezet voor
aanpassing/vernieuwing van de museale collectie, de inrichting van
de museale ruimte, verbetering van de bedrijfsvoering en promotie
en public relations van het museum.
Binnen-activiteiten
Een aantal vrijwilligers is bezig geweest met de uitbreiding van het
assortiment voor de verkoop. Het gaat ondermeer om prehistorische
tasjes en armbanden zoals men in de Steentijd werden gedragen. Tevens wordt het Neanderthaler meisje ‘onder handen genomen’. Zij
krijgt nieuwe kleding en sieraden die meer passen bij de Steentijd.
Verder is men volop bezig met de voorbereiding van de Bodemvondsten-dag 2018. Vele standhouders en detector-zoekers hebben
zich al aangemeld. Ook de routing van het museum wordt aangepast.
In maart hoopt men het nieuwe bezoekerscentrum in gebruik te nemen en te starten met seizoen 2018!

De nieuwbouw voor De Kruidhof en het IJstijdenmuseum aan het
Linnaeusplein (foto: redactie)

Collecte Hersenstichting 29 januari tot 4 februari
Van 29 januari tot 4 februari vraagt
de hersenstichting uw steun. Vele
enthousiaste collectanten op pad
om geld in te zamelen voor al die
mensen met een hersenaandoening. Vrijwel iedereen krijgt ooit
te maken met een hersenaandoening. Hieronder vallen onder meer
beroerte, dementie, autisme, hersentumor, de ziekte van Parkinson

en ADHD. Er komen per jaar 160
000 mensen met een hersenziekte
bij. Bijna een half miljoen mensenkampen met blijvende ernstige gevolgen.
De Hersenstichting zet alles op
alles om hersenen gezond te houden en hersenaandoeningen te
genezen. Om dit te bereiken laten
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we onderzoek doen, geven we
voorlichting, voeren we vernieuwende projecten uit en werken
aan goede patiëntenzorg. Voor
dit werk is veel geld nodig. Geef
daarom aan de collectant. Alvast
hartelijk dank voor uw steun. Meer
informatie kunt u vinden op www.
hersenstichting.nl

D e foto’s
Een foto-impressie van de LF2018-openingsactiviteit ‘Verhalen Vertellen’ op de Kruidhof en in bibliotheek

-17Alinda Elsenga - partner, moeder
en werkzaam bij verstandelijk beperkten - deelt haar verhaaltjes
uit het dagelijks leven.

Donkerte!!
Het is een gure, koude, donkere
en natte dag maar ik moet naar
Drachten voor wat cadeautjes.
Van het prachtige winterweertje van één dag is helemaal
niets meer over. Nadat ik ben
geslaagd voor mijn boodschapjes trakteer ik mezelf maar even
op een lekkere lunch. Ik besluit
naar ‘de Waag’ te gaan, midden
in het centrum. Hoewel het een
wat oubollig zaakje is vind ik
het er altijd wel leuk zitten. Er
komt van alle kanten van alles voorbij en er is dus veel te
zien. Vroeger kwam ik hier al
met mijn ouders en heb hier
menig broodje met hen gegeten. Ook gingen mijn destijds
hoogzwangere vriendin en ik,
ook hoogzwanger, naar deze
lunchroom. Ik weet nog dat de
uitbater van toen het maar niets
vond twee van die bolle buiken
in zijn zaak. Hij was maar wat
bang voor een bevalling op
dat moment! Zo heb ik wel wat
herinneringen aan deze zaak
en zit ik er dus graag! Op een
goed moment komt er een bijzondere man het zaakje binnengelopen. Hij ziet er een beetje
groezelig uit. Hij wijst naar buiten en naar de kerstversiering.
“Ha! Goedemiddag Reinder!”,
roept één van de meiden achter de bar. Hij knikt ook vriendelijk terug. “Volgende keer wel
even naar me wuiven hè, als ik
op het raam klop” roept weer
een ander meisje van de bediening. “Heb je zin in een gebakken eitje Reinder?”, vraagt
weer iemand. “Nee, dat moet
maar niet want dan komt het
niet goed”, zegt hij. “Een saucijzenbroodje dan?”, wordt er geopperd. Dat zou er wel in gaan
is zijn antwoord. Glimlachend
hoor ik het allemaal aan. Wat
hartverwarmend en vriendelijk
komt dit op me over. Hier wordt
echt een beetje op Reinder gepast merk ik. Ik weet bijna zeker
dat Reinder voor dit saucijzenbroodje niet in de buidel hoeft
te tasten en volgens mij is dat
niet alleen het geval in deze
donkere dagen voor kerst. Ik ga
warm weer naar buiten en heb
geen hinder meer van de kou
en de donkerte!

De volgende
Binnenste
Buiten-Post
wordt verspreid
in de week van
26 februari
De krant niet of
te laat ontvangen?
Meld het zo snel mogelijk
met uw adres bij:
Piet Pettinga,
tel. 0511 540014 of
06 12325671,
e-mail:
p.pettinga8@chello.nl
(foto’s: Hielke Boorsma en Pieter de Boer)
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Hoekbank friso

In heerlijk zachte ribstof inclusief 3 lendekussens en 3 bijbehorende
sierkussens. Breedte 314x248 cm.
€ 1.449,- NU VOOR
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€ 1.199,-

.G

VEEL KORTING OP SLAPEN, KEUKENS & WONEN
Auping WinterSale

Fauteuil Krela

In stof, met metalen frame.
Van € 479,- NU VOOR

€ 399,-

Dressoir Lucania

80x240x46 cm.
Van 1.649,- NU VOOR

€ 1.379,Eetkamerstoel Niels

In Tatra lederlook in combinatie met stof.
Voorzien van zwart metalen onderstel en
greep op de rug. In diverse kleuren.
van € 169,- NU VOOR

€ 139,-

Valentina
Lak Kristalgrijs - 190x288 cm
Compleet met: koelkast, oven,
gaskookplaat, afzuigkap, vaatwasser,
spoelbak en werkblad

€ 3.999,-

BUITENPOST: Voorstraat/Irenestraat, (0511) 54 44 44
LEEUWARDEN: Balthasar Bekkerwei 1, (058) 20 450 00

www.kapenga.nl
www.kapenga.nl
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Open dag biljartclub was een prima dag

Historische gebeurtenis in De Kûpe
Op woensdag 10 januari was er een historische gebeurtenis in zwembad De Kûpe. Na een te lange tijd van afwezigheid, werd er weer
een jeugdteam actief bij de zwem- en waterpolovereniging PWC. Om
17.45 uur begon de allereerste training van dit jeugdwaterpoloteam
en werden ze vereerd met een bezoek door wethouder Jouke Spoelstra. Hij gaf het startsein door een bal in het water te gooien, waarna
hij zelf ook mee deed met het spel.
Heb je belangstelling voor waterpolo, kom vrijblijvend 4 keer meetrainen om te kijken of deze sport bij jou past.
Wanneer?: iedere woensdag: 17.45 tot 18.15 uur, iedere vrijdag: 17.45
tot 18.30 uur; waar?: Zwembad de Kûpe, Kuipersweg 74b; meer info?,
mail naar: info@pwcbuitenpost.nl of kijk op de website:
www.pwcbuitenpost.nl

De Swaddekuier op zaterdag 7 juli
Op zaterdag 7 juli wordt de Swaddekuier in het
nieuwe jasje van Culturele Hoofdstad gestoken. Een bijzonder wandelevenement waarin
nauw wordt samengewerkt met andere evenementen van Culturele Hoofdstad in Achtkarspelen. De gemeente Achtkarspelen heeft door een extra subsidie het
mogelijk gemaakt dat meer aandacht wordt besteed aan de natuur
en cultuur van de Friese Wouden. Daarom wordt ook in 2018 nauw
samengewerkt met de boerennatuurorganisatie de Noardlike Fryske
Wâlden, Staatsbosbeheer, Wrâldfrucht en Brommels. Samen met de
partners worden de mooiste plekjes in ons eigen gebied tijdens de
wandeling gepresenteerd. Sponsoren maken het mogelijk om deze
bijzondere editie ook een extra tintje te geven in de vorm van veel
entertainment voor de wandelaars onderweg en kennismaking met
producten uit de eigen streek.
De bijzondere editie in 2018 is verbonden aan een bijzonder doel. Het
stichtingsbestuur wil in nauwe samenwerking met de Stichting ALS
Friesland geld inzamelen voor onderzoek naar een middel tegen deze
dodelijke ziekte die ook in de Friese Wouden veel slachtoffers kent.
Aan alle deelnemers wordt gevraagd om de kilometers die worden
gewandeld te laten sponseren. Dat kan door familie, kennissen en
vrienden te vragen om een bedrag per kilometer te geven voor de
gelopen afstand. Op zaterdag 7 juli wordt het totaal bedrag aangeboden aan de Stichting ALS. Inschrijven voor de Swaddekuier kan vanaf
heden op www.swaddekuier.nl

Volg ons ook op onze
Facebookpagina.
U kunt ons vinden op
www.facebook.com/
dorpbuitenpost

Heeft u nieuws of
aankondigingen?
Vergeet niet dit ook
dorpsapp útPost
te vertellen!

Het werd een gezellige dag, de open dag die de Biljartclub Buitenpost organiseerde op 6 januari. Het belangrijkste doel was wat meer
bekendheid te geven aan (het bestaan van) de club en daarnaast misschien wat meer leden te werven. Deze doelen werden ruimschoots
gehaald. Er was een komen en gaan van leden en belangstellenden,
er werd – uiteraard – gebiljart, maar er werd ook bij een kop koffie
en een koek kennis gemaakt met elkaar. Een paar enthousiastelingen
meldden zich direct aan als lid, een paar anderen willen eerst een
dagdeel meebiljarten in een van de niveaugroepen.
Sommige bezoekers waren nieuwsgierige biljarters van andere clubs,
die toch wel wat jaloers werden op de Buitenposter accommodatie
met drie eigen biljarts en koffie/ thee in eigen beheer. De biljartzaal
staat zeven dagen per week ter beschikking van de leden en een groot
deel van die tijd wordt er fanatiek gebruik van de zaal gemaakt. Een
misverstand dat in de loop van de dag naar voren kwam, was dat
de club alleen toegankelijk zou zijn voor mensen die 55 jaar of ouder zijn. Dat was ooit zo, maar die voorwaarde is inmiddels losgelaten. Iedereen die een beetje kan biljarten of dat wil leren, is welkom.
Een impressie van de open dag vindt u op www.flickr.com/photos/
buitenpost/albums/ met een groot aantal foto’s van Hielke Boorsma.
De club heeft ook een eigen website: www.biljartclubbuitenposteo.nl
Daarnaast kan er informatie worden gevonden op Facebook; u kunt
daar zoeken naar: biljartclub buitenpost.
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info@wijlijn.nl

De eerste training van jeugdwaterpolo in aanwezigheid van
wethouder Jouke Spoelstra. (foto: Hielke Boorsma)

Alcoholcursus voor kinderen
- 28 September 1915
Buitenpost - In de gisteravond gehouden algemeene ledenvergadering van de afdeeling Buitenpost der Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing Van Alcoholhoudende Dranken zijn tot bestuursleden herkozen de heeren
Stelwagen en Kuipers en is gekozen, in de plaats van
den heer Wegman, die als lid der Vereeniging bedankte,
de heer S. Fennema. Besloten is den alcoholcursus voor
kinderen, onder leiding van mej. Weidink begin volgende
maand te hervatten. Voor de wintercampagne werd een
tooneelavond vastgesteld.

Stoomfiets ongeval - 16 Mei 1919
Buitenpost - Hedenmorgen had hier een vrij ernstig ongeval plaats. De groentehandelaar G. van der Leij die
met zijn kar voor een naderende stoomfiets wilde wijken
keerde zijn wagen onwillens naar de motor die deze toen

gedeeltelijk aanreed maar meerendeels tegen een boom
botste. De berijders van de motor met een duo-zitting de
heeren Renkema en Wempe van Groningen werden er afgeslingerd. Eerstgenoemde brak
het scheen- en het
kuitbeen van den
rechtervoet. De
andere bekwam
eenige kneuzingen
aan de linkerdij.
Dr G.J. Lindenhovius vervoerde per
auto de patiënten
naar zijn woning
en verleende heelkundige hulp. Later zijn ze per ziekenauto naar Groningen overgebracht. De groentehandelaar kwam met den
schrik vrij. De motorfiets was erg gehavend.

Uit d e o u d e d o os

Bent u tussen de 50 en 65 jaar
en wilt u meer bewegen?
De gemeente Achtkarspelen organiseert het project ‘Langleven Sport
en Bewegen’ om de doelgroep 50- tot 65-jarigen kennis te laten maken
met verschillende sporten en om bewegen te stimuleren.
Voor wie: Inwoners van Buitenpost in de leeftijd van 50 tot en met 65
jaar. Deelname is geschikt voor zowel fitte mensen als mensen met
lichamelijke klachten; hier wordt rekening mee gehouden door de aanwezige professionele begeleiding.
Wat: U kunt drie keer deelnemen aan een sport naar keuze, welke na
afloop gezellig wordt afgesloten met een kopje koffie. Er is keuze uit
de volgende sporten: Wandelen, badminton, fitness in groepsverband
bij een sportschool en een beweegles in het zwembad; allemaal onder
professionele begeleiding. Deelname is kosteloos.
Waar/wanneer: Op vrijdag 16 februari van 13.00 tot 15.00 uur is de intake in sporthal de Houtmoune. Tijdens deze intake is er een fysiotherapeut aanwezig die informatie zal verstrekken over sport en bewegen
en die u van een persoonlijk beweegadvies kan voorzien. Als u niet bij
de intake kunt zijn, kunt u alsnog gewoon deelnemen aan het project!
De drie gratis sportlessen die u kunt volgen vinden plaats in Buitenpost
op verschillende dagen en tijdstippen in de maand maart. De exacte
momenten worden later bekend. Heeft u interesse? Geef u dan snel op
via: y.dejong@achtkarspelen.nl
Ook voor vragen of meer informatie over het project kunt u contact
opnemen via het e-mailadres. Tip: Vraag een iemand om mee te gaan!

De Bakkershoek ofwel het kruispunt Voorstraat en Stationsstraat in januari 1937.
(Uit: Fan Fryske Groun, januarinummer 1937, aangeleverd door Klaas de Jong, Drogeham)
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Doppen sparen voor blindegeleide en hulphonden
door Bote de Haan

Hans en Anneke hebben een verzamelpunt

In de Buitenposter supermarkten Coöp en Poiesz kunnen klanten
kleine advertenties plaatsen op de mededelingenborden. Men
biedt iets te koop aan of men zoekt iets. In beide borden in de winkels staat ook een advertentie: Gevraagd plastic doppen, voor blindengeleidehonden. Doppen a.u.b. goed schoonmaken, geen pindakaasdoppen, Gerbrands, de Wiek 60, a.u.b. brengen. De BinnensteBuitenpost is benieuwd wie er achter deze advertenties schuil gaat
en gaat naar De Wiek 60, daar treft zij Hans Gerbrands en Anneke
Zadelaar aan. Voor hun woning staat een blauw tonnetje, waar
men de doppen in kan deponeren.
Op de vraag of Hans en Anneke
blinde mensen kennen volgt een
ontkennend antwoord. “Wij zijn
begonnen nadat een zus van ons,
die in Kampen woont, doppen
begon te verzamelen voor het
goede doel. Wij wilden helpen,
maakten een beetje reclame en
voor we het goed en wel in de gaten hadden was het tonnetje, dat
wij buiten hadden gezet, al vol”,
vertelt Hans, “Er zijn al zakken vol
richting Kampen gegaan en momenteel staan er nog 16 zakken
op zolder, die nog vervoerd moeten worden.” De actie in Kampen
werd opgezet door een school

‘De Fontein’. Op diverse plaatsen
in Nederland vinden soortgelijke
inzamelacties van doppen plaats.
Hans overhandigt een pamflet
van een actie in Den Helder voor
een plotseling blind geworden
18-jarige jongeman. In heel korte tijd werden 400.000 doppen
ingezameld. “Die worden dan
omgesmolten en er worden
pallets van gemaakt”, vertelt
Anneke, “Het palletbedrijf betaalt daarvoor en dat geld wordt
rechtstreeks overgemaakt op de
rekening van het opleidingsinstituut tot Hulphond. Een miljoen

Zeg het maar... ingezonden brieven
Een lid van onze redactie trof een
Buitenposter moeder van enkele
pubers en zij vertelde dat het haar
in de Kerstvakantie van de kinderen extra was opgevallen hoe zij
praktisch onophoudelijk met hun
smartphone bezig waren. Wat zij
en heit er ook van zeiden hielp
niks. Het ding werd dan wel eens
even aan de kant gelegd, maar
oefende kennelijk zo’n sterke aantrekkingskracht uit dat er al gauw
weer een handje richting apparaat ging en hup daar vloog de
vinger weer over het schermpje.
Om gek van te worden. Mem had
haar vrije tijd zo rond de Kerst en
Oud en Nieuw benut om er eens
over na te denken hoe zij haar
kinderen van die verslaving zou
kunnen verlossen, maar wilde
ook voor zichzelf weten hoe zij
zo normaal mogelijk met haar
eigen smartphone zou kunnen
of moeten omgaan. Ze had zelfs

doppen is al voldoende om één
hulpbehoevende een goed opgeleide hond te bezorgen en dat is
toch prachtig.” Via de website van
geleidehond.nl kan men lezen
dat er voor bijna 35 miljoen euro
werd opgehaald. De actie is dus
een groot succes.
Alle plastic doppen van drankflessen zoals mineraal- en spuitwater, frisdranken, melkpakken,
fruitsappen komen voor recycling in aanmerking. Alleen doppen van pindakaas- en melkpoederpotten kunnen niet worden
hergebruikt. En Buitenposters,
die dit lezen: het mes snijdt aan
twee kanten, niet alleen de blinden zijn blij met een hulphond,
al dat overbodige plastic belandt
niet in de natuur, dus ook goed
voor het milieu. Dus zo veel mogelijk doppen in dat blauwe tonnetje dat voor hun huis dat aan
De Wiek 60 staat. Hans en Anneke zijn er blij mee.

Hans en Anneke voor hun huis. (foto Harrie Slagter)

Smartphone: Leg dat ding nu eens weg…!

een recent verschenen boek over
dit onderwerp gelezen. Ze hoopte door haar goede voorbeeld de
kinderen ten goede te kunnen beïnvloeden.
Offline dagje is een aanrader
De smartphone is niet meer weg
te denken uit ons dagelijks leven.
Chatten, sociale media, spelletjes,
surfen. Vervelen doen we ons niet
meer. Elk verloren moment staren
we naar dat schermpje. Vaak hoor
je mensen klagen dat ze niet meer
toekomen aan een boek lezen
of het beoefenen van een hobby, terwijl ze erg veel tijd online
doorbrengen. Is die tijd niet nuttiger te besteden? Als experiment
besloot mem eind december één
dag volledig offline te gaan. Om
klokslag 12 uur ’s nachts werden
de smartphone en de laptop uitgezet en aan de kant gelegd. Vervelen hoefde niet omdat er allerlei

plannen en ideeën waren bedacht
en opgeschreven. Om de dag extra invulling te geven ging ze aan
de slag met haar opdrachten.
1dagoffline.nl
Ze ging nadenken over een
droombaan, de landen die ze nog
zou willen bezoeken en het schrijven van gelukkig nieuwjaarskaarten en enkele bedankbriefjes. Verder een mooi moment om stil te
staan bij wat ze in 2018 zou willen
bereiken. Maar hoe is dat nou,
een dag offline? Ze had, eerlijk
gezegd, de sociale media niet gemist. Enigszins lastig was het dat
er geen antwoord te vinden was

op ‘dringende’ vragen over films
en treintijden. Op die momenten
miste zij haar smartphone. Maar
verder was de dag vooral lekker
rustig en raadt zij ieder aan een
dag offline te gaan. Wellicht blijf
je toch denken dat je helemaal
niet aan die wonderbaarlijke telefoon verslaafd bent. Installeer
dan eens de app Moment (iOS)
of QualityTime (Android) en zie
hoe vaak je aan het schermpje gekluisterd bent… Na 24 uur zette ze
haar smartphone weer aan. Wat
bleek? Ze miste 25 mailtjes en 26
WhatsApp-berichtjes. Maar had
ze nu werkelijk wat gemist? Nee,
ze had het prettige gevoel dat ze
totaal niet de mist was ingegaan.
Ze probeert de kinderen dezelfde
proef te laten doen in de hoop dat
die dezelfde conclusie zullen trekken en zonder smartphone hun
huiswerk gaan maken. Dat genot
zal mooie cijfers geven.

Flitsen uit het dagelijks leven in Buitenpost
tijdens de Tweede Wereldoorlog -13Het jaar van de kentering
Met de Februaristaking van 1941
begon de tweede fase van de bezetting. Na deze razzia verhardde
zich de houding van de bezetter
en het gedrag van de bevolking.

Men probeerde zich meer te onttrekken aan de Duitse verordeningen. Er ontwikkelde zich een
kleinschalig verzet, dat ook in
het dagelijks leven in Buitenpost
zichtbaar werd. Begin 1941 had
een ambtenaar van het distributiekantoor anti-Duitse blaadjes
verspreid. Ieder op kantoor las
ze, behalve 2 ambtenaren die lid
van de NSB waren. Eén van hen
waarschuwde via zijn leider de
SD. Op 2 april kwam ambtenaar
G. Hoekstra binnen met een uitgesneden dubbeltje op de revers
van zijn jasje (42), waardoor de
beeltenis van de koningin duidelijk naar voren kwam, juist op

het moment dat de SD om eerder genoemde ‘zaak’ aanwezig
was. Hoekstra moest in Leeuwarden verschijnen, maar kwam
er nog goed vanaf. Vervolgens
bleek ook nog een plakkaat van
de V-actie zodanig verminkt te
zijn dat de V van “Victorie Duitschland wint voor Europa op alle
fronten” in een W van Wilhelmina was veranderd (43). Uiteraard
raakten de inwoners hiermee
bekend.

Burgemeester Pier Eringa
Eringa werd geboren op 18 juni
1879 te Gauw. Hij werd onderwijzer te Kollum, maar zijn hart
lag niet in het onderwijs. Na
2 jaar maakte hij zijn overstap
naar de gemeenteadministratie. Daarin maakte hij snel carrière. In 1909 trouwde hij met
Afke Bakker, dochter van Popke

Sjoerds Bakker, bekend zakenman te Buitenpost. Op 23 oktober 1917 werd hij burgemeester

van Achtkarspelen. Hier bleef hij
tot ongeveer een half jaar na de
bevrijding met een onderbreking
van 3½ jaar in de oorlog. Eringa woonde toen in het Jeltingahuis. Hij was een uitstekend
organisator en vervulde talrijke
functies. Na de opheffing van de
gemeenteraad per 1 september
1941 verviel de politieke verantwoordelijkheid van de wethouders, maar aftreden werd hen
onmogelijk gemaakt. De burgemeester moest voorzichtig manoeuvreren tussen de bezetter
en de bevolking. Het werd hem
bijzonder kwalijk genomen dat

hij geen maatregelen had ondernomen. Eringa reageerde in een
gepeperde brief. In oktober 1941
was zijn ambtstermijn afgelopen
en volgde een voorlopige herbenoeming. Toen waren reeds 120
burgemeesters ontslagen. De
8e december kwam vanuit Den
Haag het definitieve bericht met
de motivering dat hij zijn medewerking ernstig verzaakt had (45)
en met ingang van 19 december
was ontslagen als burgemeester.
In de kleine gemeenschap van
Buitenpost waren deze gebeurtenissen al gauw bekend. Vrij algemeen was de verwachting dat
er nu wel een NSB-er als hoofd
van de gemeente zou worden
benoemd. En dat zou er zeker
niet beter op worden. De inwoners hadden dit jaar gemerkt dat
de bezetting zich ging verharden
en er spanningen kwamen.
(Tekst en illustraties:Jasper Keizer)

In tút
fan de
Brims
Stekelig
Enthousiast laat de gemeente
weten dat de mensen van de
MOA ons zwerfafval gaan opruimen. Ik word daar heel erg stekelig van. Dat word ik ook als ik
zie dat anderen dat al vrijwillig
doen. Als ik weer de rotzooi zie
liggen bij de vijvers, in de bosjes,
langs de fietspaden.
De mensen die opruimen ben
ik hartstikke dankbaar. En de
mensen van de MOA gun ik een
baan. Maar het is te gek voor
woorden dat we er blijkbaar niet
in slagen om ons eigen afval gewoon op te ruimen. Een deel van
het plastic komt terecht in de vijvers en de sloten. Een deel daarvan komt terecht in de kanalen,
de rivieren en uiteindelijk de zee.
Om daar deel uit te gaan maken
van de plastic soep. Kleinere
deeltjes plastic komen terecht in
onze voedselketen. Superkleine
deeltjes plastic en weekmakers
komen terecht in de zeedieren
die wij weer eten.
Ik erger me aan de troep in onze
openbare ruimte. Ik maak me
zorgen over onze gezondheid.
En ik bedenk hoe mooi de wereld zou kunnen zijn zonder het
zwerfafval. Stel je voor dat iedereen gewoon zijn afval in de
afvalbak zou gooien. Dan zouden al die vrijwilligers en de
mensen van de MOA hun tijd
kunnen besteden aan dingen die
écht belangrijk zijn. Bijvoorbeeld
het planten van diervriendelijke
planten in de emeentetuintjes.
Of het zaaien van bloemen in de
bermen en aan de slootkanten
van ons dorp. Minder ergernis
en goed voor de vogels, de bijen, andere insecten en dieren en
voor ons!

Geven en nemen?

Wij doen ons best voor het Buitenposter
belang en bezorgen u De Binnenste Buiten...
en ù bent lid van Plaatselijk Belang.
Nog geen lid van PBB?
Voor maar 5 euro per jaar steunt u ons!
Meld u aan op e-mail adres:
pbbuitenpost@gmail.com

of via de onderstaande bon
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Pieter de Boer woont
sinds begin 2015 in
Buitenpost en beschrijft zijn ontdekkingsreis door het dorp en de
omgeving.
Lokaal geregeld in Buitenpost
Afgelopen week zaten we te
kijken naar wat foto’s die we
gemaakt hadden in de periode
dat we in Buitenpost kwamen
wonen. In februari is dat alweer
3 jaar geleden. Je zou gekscherend kunnen zeggen dat het al
zo lang geleden was, dat er toen
tenminste sneeuw viel. Tenminste wel op de dag van de overdracht. We kregen een huis voorzien van een prachtige wit laagje
sneeuw. Met heel veel hulp van
vrienden en familie hebben wij
in 2 weken tijd het huis van ons
gemaakt met een fris laagje verf
en her en der wat kleine aanpassingen. Voor de technische
aanpassingen hadden we professionele hulp ingehuurd, maar
al het andere zweet werd toch
echt door ons geproduceerd. En
na 2 weken hadden het huis helemaal zoals we het wilden. Nu,
3 jaar later, is het tijd voor wat
groot onderhoud en grote aanpassingen die we op ons lijstje
hebben staan. Dit voorjaar gaan
we onze tuin helemaal opnieuw
laten aanleggen. En omdat ik
prima weet hoe ik een tuin moet
onderhouden, maar het aanleggen toch een graspolletje te ver
vindt, hebben we daarvoor hulp
gezocht. Onze zoektocht past opnieuw perfect in de ontdekkingsreis in ons dorp waar we al drie
jaar mee bezig zijn. Want wat
werden we positief verrast door
het lokale ondernemerschap
van ons dorp. Je hoeft niet een
groot bedrijf uit de omgeving of
stad in te huren, maatwerk is te
vinden in het dorp. Met als grote
voordeel dat je bij hulp of onverwachte tegenvallers ook makkelijk kunt terugvallen op de ondernemer, die jou kent en weet
waar je woont. Omdat naast de
tuin ook ons huis van de buitenkant wel een nieuw verflaagje
kan gebruiken, hebben we nog
een 2e zoektocht op poten gezet,
en ook daar bleken we niet verder dan ons eigen dorp te zoeken voor een eerlijke prijs en op
het eerste gezicht goede arbeid.
Waarom zou je dan verder zoeken? Het zette mij wel aan het
denken, want hoe kan het dat er
in het centrum van Buitenpost
nog steeds zoveel leegstand
is. Als je kijkt naar de winkels
die we rijk zijn in ons dorp, en
de grote verscheidenheid, dan
lijkt het dat je met goed ondernemerschap een prachtig bedrijf kunt runnen. Maar terwijl
de leegstand in de omliggende
dorpen heel beperkt gebleven is,
staat er in ons dorp toch opvallend veel vierkante meters leeg.
Wat mij betreft een taak voor
de gemeente om hier een goed
ondernemersklimaat te creëren
en voor de bewoners om dat
te omarmen, in plaats van naar
omliggende dorpen te rijden om
inkopen te doen. De nieuwbouw
van de Poiesz en de toekomstige
verbouw en uitbouw van de LIDL
laten wat mij betreft zien dat er
voldoende perspectief is om ook
als kleine lokale ondernemer
je kans te pakken. En waarom
wachten tot morgen, als het vandaag kan? Want lokaal geregeld,
dat is goed geregeld!

Ins p ir atie door Anneke Paauw
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Haalt Chr. Brassband Concordia de 100?
Het is niet vijf voor twaalf, maar twaalf uur

Het voortbestaan van Concordia, opgericht in 1924, hangt aan
een zijden draadje tot groot verdriet van haar enthousiaste leden. Voor deze rubriek vertellen Greetje Krijgsheld en Sikke
Visser over hun passie voor de koperen blaasinstrumenten.
Zij hopen door anderen te inspireren in 2024 het eeuwfeest
van Concordia te mogen beleven.
De liefde voor een brassband
Spelen in een brassband, hoe kom je daartoe en wat is daarin de inspiratie. Greetje Krijgsheld en Sikke Visser vertellen enthousiast over
hun passie. Beide zijn al als kind begonnen en het heeft hen niet losgelaten. Sikke begon als achtjarige bij Excelsior in Driesum-Wouterswoude, kreeg zó de smaak te pakken, dat hij op een gegeven moment
zelfs bij vier verenigingen speelde. Later speelde hij vijftien jaar bij de
Wâldsang. Toen hij in 2009 in Buitenpost kwam wonen, vond hij het
belangrijk om zich bij de plaatselijke vereniging aan te sluiten en dat
werd dus de Christelijke Brassband Concordia. Greetje begon ook als
achtjarige in Uithuizermeeden en ook zij hield zó van deze muziek dat
ze nog steeds actief is. Haar eerste periode was van 1989 tot 1993.
Daarna namen andere zaken zoals gezin en werk zoveel tijd in beslag dat Concordia tijdelijk naar de achtergrond verdween. Maar het
bloed kruipt waar het niet gaan kan en dus is Greetje vanaf 2009 weer
enthousiast bezig.
Het mienskipsgevoel
Wat is het dat juist deze hobby hen zo inspireert? Het is niet alleen
het bespelen van het instrument, maar het sámen spelen, sámen oefenen, sámen ergens naartoe werken, sámen optreden, kortom het
saamhorigheidsgevoel, oftewel om in de sfeer van LF2018 te blijven:
het mienskipsgevoel!! In 2013 werd nog een kampioenschap behaald,
maar helaas is sindsdien het ledenaantal gezakt, zodat men niet meer
deelneemt aan brassbandkampioenschappen en/of concoursen. Tegenwoordig wordt onder de inspirerende leiding van dirigente Nynke
van de Heide ensemblemuziek gespeeld, muziek voor kleinere bezetting. Momenteel ontbreken namelijk de trombones, een althoorn, de
bugel, enkele cornetten en de escornet. Voor een voltallige bezetting
zijn bij een brassband toch ongeveer dertig mensen nodig en daar
ligt het grote probleem voor Concordia. Sikke en Greetje zijn ervan
overtuigd dat in Buitenpost heel veel goede muzikanten wonen, maar
tot hun spijt spelen die elders. Wat zou het toch geweldig zijn als die
liefhebbers voor Concordia zouden kiezen. Bovendien heerst ook het
gevoel, dat niet iedere inwoner van Buitenpost op de hoogte is van
het bestaan van een plaatselijke brassband.
Profileren
Sikke en Greetje zouden zich graag wat vaker en duidelijker profileren. Natuurlijk, er zijn meerdere optredens en concerten door het jaar
heen, zoals het winterconcert, op Koningsdag, bij de dodenherden-

Tuinb eel d en
Een fraai gezicht

Dit bijzondere beeld is te bewonderen in de tuin van woning De Achtkant 42. ’s Avonds is het verlicht of wordt het belicht en dat geeft een
wat spookachtig effect. Kleine kinderen vinden dat ook. Het is onmiskenbaar een erg groot uitgevallen hoofd met holle ogen die enigszins
verbaasd de wereld in kijken. De ontwerper en kunstenaar Gerke Procee noemt het een zelfbeeld van papier-maché met touw en kippengaas. Het touw fungeert als hoofdhaar.
Als student aan de Kunst Academie ‘Minerva’ te Groningen kregen hij
en zijn medestudenten de opdracht om zichzelf in beeld te brengen.
Gerke had een hersenschudding opgelopen die hij wou visualiseren.
Dat deed hij door in het hoofd een beeldscherm te plaatsen, waarop
te zien was hoe hij de wereld op dat moment door zijn ogen bezag.
Dat waren allemaal beelden die door elkaar heen liepen en die wazig
en druk waren. Dit hoofd is 1,80 meter hoog, 1,20 meter diep en 80
centimeter breed.
Het ligt in de bedoeling dat Gerke binnenkort voor De Binnenste Buiten
Post geïnterviewd wordt door Anneke Paauw, die de rubriek ‘Inspiratie’ verzorgt.

Brassband Concordia tijdens een openlucht concert bij
Haersmahiem (foto: Greetje Krijgsheld)
king op 4 mei, bij de kerstkuier, de Kerstmarkt, de Kerstnachtdienst,
bij sommige kerkdiensten en natuurlijk in de vroege ochtend van eerste Kerstdag. Alle leden genieten van deze concerten, leven ernaar
toe, het geeft de repetities een extra boost. Toch beluister ik een lichte
teleurstelling als ze evenementen als de intocht van Sinterklaas en de
opening van de loopbrug bij het station noemen. Dit zien zij als een
paar gemiste kansen.
Wie de jeugd heeft…
Ook hier ligt een probleem. Concordia zou dolgraag jeugd welkom
heten in hun midden. Want zoals bekend, is dat voor de toekomst
natuurlijk ontzettend belangrijk. Concordia probeert door middel van
projecten op de basisscholen jongeren enthousiast te maken voor het
samen muziek maken.
Heeft de toekomst?
Is er toekomst voor Concordia? Kan in 2024 het eeuwfeest gevierd
worden? Sikke en Greetje maken zich grote zorgen. De plannen voor
het komende seizoen liggen er grotendeels: een voorjaarsconcert,
Koningsdag, 4 mei, een schoolproject en wie weet, wordt er ergens
nog eens een beroep op hen gedaan. Daarna wordt de balans opgemaakt en de grote vraag gesteld of men door kan gaan. Graag maken
ze daarom van deze rubriek gebruik door jong en oud die van brassbandmuziek houdt op te roepen. Laat je inspireren, kom ons bezoeken op onze wekelijkse repetitie, te weten maandagavond om 19.30
uur in ons gebouw achter de korfbalkantine. Of vraag informatie op
info@brassbandconcordia.nl

Historische fotoroute tijdens LF2018!
Toen De Binnenste Buiten in oktober 2017 om ideeën vroeg voor de
Buitenposter deelname aan LF2018, was Geert Peperkamp een van
de eerste personen die reageerde. De eigenaar van ‘IJlstra Natuur’
aan de Kuipersweg heeft een lange historie in het organiseren van
evenementen. Ook nu kwam hij moeiteloos met enkele voorstellen
om in de zomermaanden ons dorp cultureel te verrijken. Met een
van deze is de bedenker onmiddellijk aan de slag gegaan. In de voortuin van IJlstra Natuur staat een voorbeeld van wat Peperkamp voor
ogen stond bij zijn idee om een historische fotoroute door ons dorp
uit te zetten. Hoewel zijn plan nog in voorbereiding is, valt er toch
wel het een en ander over te vertellen.

Het voornemen is om een dertigtal historische foto’s op weerbestendige borden langs een route door ons dorp te plaatsen. Het traject leidt naar een eindpunt dat in Europese sfeer aangekleed is. Bij
de foto’s zullen vragen komen die betrekking op de historie binnen
onze gemeente. Peperkamp is nog bezig te onderzoeken of dit ook
gedaan kan worden via de dorpsapp útPost. Bijvoorbeeld door toegevoegde QR-code’s kan dan vrij eenvoudig een aanwijzing worden
gegeven of interessante informatie toegevoegd.
In de komende weken zal Peperkamp een beroep doen op verschillende bedrijven in Buitenpost om het benodigde materiaal te sponsoren. Voor de uitvoering van de borden overweegt de organisator
om een beroep te doen op het voortgezet onderwijs in ons dorp. Als
u ideeën heeft om dit plan nog verder te verfraaien kunt u dit melden in IJlstra Natuur aan de Kuipersweg.

Hoveniersbedrijf

P. Douma

voor vakkundig snoeiwerk en tuinonderhoud

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

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

B i o l o g i s c h e W i n k e l & C a n a d i a n C o f fe e H o u s e
Jac o en Ja net va n der Meer
K e r k s t r a a t 19 9 2 8 5 TA B u i t e n p o s t
0 511- 8 4 2 0 7 1 / 0 6 4 41 3 4 0 6 6

De Binnenste Buiten Post

p a g i n a 17

It Koartling zoekt enthousiaste en
betrokken vrijwilligers!

Hoe staat It Koartling er eigenlijk voor?
deze groep. Net als de eerste groep richten zij zich op
maatschappelijke belangen, maar doorgaans gaat
het om veel méér dan één of enkele. Ook is het werkgebied vaak ruim. Zij richten zich verder op de totale bevolking – alle inwoners in een bepaald gebied.
Naast het ontwikkelen en uitvoeren van allerlei activiteiten is er vaak eveneens sprake van een vorm van
dienstverlening.

De Stichting Sociaal Cultureel Werk Buitenpost / It
Koartling is een vitale, gemotiveerde en ambitieuze
organisatie die ertoe doet. Een organisatie die actueel
en vernieuwend is, die een heldere boodschap uitdraagt, en die bijdraagt aan een betere samenleving,
waarin mensen naar elkaar omzien.
Op de nieuwjaarsbijeenkomst op 12 januari benadrukte adviseur Hink Speulman dat een organisatie,
zoals It Koartling, echter een fictie is – een papieren
constructie. Het zijn namelijk de ménsen die de organisatie vormen en haar kleur en smaak geven. It
Koartling bestaat uit vrijwilligers die zich met hart en
ziel inzetten voor de realisering van een groot aantal maatschappelijke doelen. Regelmatig wordt de
vraag gesteld wat de status van It Koartling precies
is. Het antwoord luidt dat het om een maatschappelijke instelling gaat – in het Engels: een Civil Society
Organisation (CSO). Dit soort organisaties zijn er in
allerlei soorten en maten en opereren op verschillende niveaus.
Het eerste niveau bestaat uit ‘burgerinitiatieven’, zogeheten ‘grassroots organisaties’ en andere direct
uit de samenleving voortkomende initiatieven. Ze
bestaan uit informele groeperingen of ad-hoc organisaties die zich bezighouden met de realisering
van concrete lokale ideeën of projecten. De grotere,
gevestigde organisaties worden met een Engelse
term als NGO’s aangeduid: een Non-Governmental
Organsation. Op het tweede niveau bevinden zich
maatschappelijke organisaties met een formele structuur en rechtspersoonlijkheid. It Koartling behoort tot

Organisaties van het tweede niveau zijn doorgaans
belangrijke spelers op het ‘maatschappelijk middenveld’. Soms werken zij samen met de lokale groepen
en initiatieven. Voor It Koartling is dit héél erg belangrijk. Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst benoemde It
Koartling een aantal in 2018 te behalen resultaten. Zoals een betere afstemming en samenwerking met de
gemeente Achtkarspelen, evenals met KEaRN Welzijn
en Timpaan Welzijn. Maar zeker nét zo belangrijk is
de realisering en intensivering van de samenwerking met overige (al dan niet lokale) organisaties en
de kerken. Hoewel It Koartling een belangrijke speler
op het maatschappelijke middenveld is, bestaat de
organisatie volledig uit vrijwilligers. En die komen en
gaan. Daarom is It Koartling altijd op zoek naar mensen die het Sociaal Cultureel Werk belangrijk vinden
en zich daarvoor op hun eigen wijze willen en kunnen
inzetten.
Juist in deze tijd is het werk dat It Koartling doet ongelofelijk belangrijk. Maar… er zijn niet genoeg vrijwilligers. Dat betekent dat er zware wissel wordt getrokken op de mensen die zich op dit moment voor It
Koartling inzetten. En dat heeft gevolgen. Zo liggen
de (knutsel-)activiteiten voor kinderen op de woensdagmiddag stil en is er niet of nauwelijks iets voor
jongeren. Ook het Vrijwilligerssteunpunt (VSP) staat
momenteel op non-actief. Andere belangrijke activiteiten kunnen alleen met pijn en moeite overeind
worden gehouden.
Elders op deze pagina staat een overzicht van de vrijwilligers die It Koartling momenteel zoekt. Heb je belangstelling – aarzel dan niet om contact op te nemen.
Want zonder jou kan It Koartling niet bestaan.

Aaipop ‘Der op út’ op zaterdag 3 februari
Friesland Pop organiseert samen met Stifting
Aaipop op zaterdagavond 3 februari in sociaal-cultureel centrum It Koartling weer Aaipop Der op út.
Aaipop der op út is in Frysktalich muzyktalintejacht.
Doel is om nije as begjinnende Fryske bands en
artysten in poadium te jaan en te stimulearjen yn
harren ûntwikkeling, motivaasje en ynspiraasje. De
winner fan Aaipop Der op út op Peaskemoandei yn
Nylân (Súdwest-Fryslân) it grutste Fryske festival

fan de wrâld: Aaipop!
Aaipop der op út siket nei
groepen en artysten dy’t fan
doel binne in folslein Frysk
repertoire te bringen om
sadwaande in plak te finen
op de poadia yn Fryslân en diel út te meitsjen fan
de rike Fryske (pop)muzykkultuer.

De mannenkookgroep is van start

In sociaal-cultureel It Koartling gebeurt van alles, voor iedereen. Je leest
het - je hoort het - je merkt het. Het gaat echter niet vanzelf. Daar zorgt
een groot aantal vrijwilligers iedere dag wéér voor. Mensen die ergens
voor staan en daarvoor gáán. Van jong tot oud. Uit alle maatschappelijke
geledingen.
Vrijwilligers hebben een diverse interesses en hebben eveneens verschillende talenten. De één borrelt van ideeën; de ander staat graag voor
iedereen klaar. Juist daardoor vormen zij samen voor It Koartling een
geweldig team.
Maar… vrijwilligers komen en gaan. Daarom zoekt It Koartling steeds
nieuwe vrijwilligers. Leuke, enthousiaste en betrokken mensen. Voor allerlei zaken en taken. Bijvoorbeeld:

s om de CREA-werkgroep (cursussen en workshops) te helpen
versterken
s om activiteiten van kinderen en jongeren te helpen organiseren
s om het onmisbare Vrijwilligerssteunpunt (opnieuw) in te vullen
s om mede invulling te geven aan cultuur en cultuurparticipatie
s om inhoud en uitvoering te geven aan het project Mens & Omgeving
s om mede invulling te geven aan muziek, toneel, dans en méér
s om dorpsbreed vorm te geven aan de functies ontmoeting en
verbinding
s om contact te leggen en onderhouden met alle activiteiten en clubs in
het dorp
s om te helpen bij de Húskeamer fan Bûtenpost
s om samenwerking met de plaatselijke zorginstellingen op gang te
helpen
s om de samenwerking met Cultuurcentrum de Wâldsang te verdiepen;
s om de samenwerking met de Bibliotheek te verbreden en te
verdiepen
s om samen met o.a. Friesland Pop muziek een permanent podium te
bieden
s om samenwerking met De Kruidhof en het IJstijdenmuseum te
verbreden en te verdiepen
s om samenwerking met de kerken in Buitenpost te helpen aangaan
s om te helpen met onze website en social media (media-specialist)
s om de vrijwilligers te helpen aansturen en ondersteunen
(vrijwilligerscoördinator)
s om als ‘handyman’ allerlei (onderhouds-)klusjes te doen; om de
omgeving van It Koartling groen en netjes te houden; om allerlei taken
en werkzaamheden te helpen coördineren (activiteitencoördinator)
s om het Culturele Jaar 2018 geweldig te maken: voor iedereen
s om te helpen bij de renovatie en uitbreiding van ‘it Koartling’; maar
óók - en niet in de laatste plaats - om het bestuur te komen versterken
Ben jij maatschappelijk betrokken en wil je je concreet inzetten voor een
betere samenleving? Laat dan snel wat van je horen of stuur een e-mail
naar: vrijwilligerswerk@itkoartling.nl Een samenleving is nooit ‘af’. Er is
altijd beweging en er voltrekken zich voortdurend veranderingen - groot
en klein. Daarom is het belangrijk dat we als gemeenschap blijven werken aan een open, solidaire en (dus) inclusieve samenleving, waarin iedereen welkom is, iedereen meetelt en iedereen meedoet!

Steun de renovatie

voor zichzelf én elkaar. Naast de gebruikelijke ingrediënten zijn kunst en cultuur echter belangrijke standdelen van deze bijzondere kookcursus.
Het gaat om een initiatief van Stichting Keunstwurk
(een provinciale organisatie) en waarin ‘vergrijzing’
een belangrijk aandachtspunt vormt. Vergrijzing is
namelijk veel méér dan ‘zomaar’ een woord. Het betekent dat steeds meer mensen zijn aangewezen op
allerlei voorzieningen en een sterk sociaal netwerk.
Tegelijkertijd is er sprake van afnemende mobiliteit
en een toenemend risico op vereenzaming.

Onder veel belangstelling van de pers ging op donderdag 18 januari in It Koartling de mannenkookgroep van start.
Kennelijk wordt het als bijzonder ervaren dat (oudere)
mannen willen leren koken. De acht mannen, die zich
met veel enthousiasme voor de cursus hebben aangemeld, zijn er echter heel nuchter onder. Ze vinden
het heel vanzelfsprekend dat ook zij leren koken, om
hun echtgenote te ontlasten of te kunnen helpen, om
zelfredzaam te zijn of – gewoon – omdat het leuk is.
De deelnemers aan de kookgroep leren in tien welbestede lessen de basisbeginselen van het koken, door
eenvoudige maar smaakvolle gerechten te maken

Daarom begon Keunstwurk in 2017 het tweejarige
project ‘Tijd voor Talent’. Daarbij wordt nauw samengewerkt met tal van lokale culturele organisaties en
welzijnsinstellingen. Sociaal-cultureel centrum It
Koartling vervulde in de voorbereidingen een actieve rol als ‘aanjager’. Het uiteindelijke doel van het pilotproject in Achtkarspelen en Smallingerland is om
nieuw cultureel aanbod te ontwikkelen.
Inmiddels melden zich nieuwe belangstellenden voor
de kookgroep aan. Ook vrouwen willen meedoen.
Daarom gaat It Koartling de komende weken onderzoeken op welke wijze een vervolg kan plaatsvinden.
Heb jij ook belangstelling om (beter) te leren koken
of om gezellig samen te koken? Jouw aanmelding,
suggesties en wensen kun je alvast sturen naar:
kom-erbij@itkoartling.nl Doen!

De uitbreiding van It Koartling schiet op. Half januari is een strakke afwerkvloer gestort. Als er niets tegenzit kunnen de nieuwe ruimten al in
de loop van maart worden betrokken. Wanneer dat precies zal zijn hangt
vooral af van de droogtijd van de vloer. Pas als die écht droog is kan er
vloerbedekking worden gelegd.
Voor de broodnodige renovatie van het bestaande deel van het gebouw
is It Koartling nog op zoek naar financiële dekking. Steun It Koartling en
maak de opknapbeurt mogelijk. Doneer € 10,- of méér op IBAN NL 15
RABO 0143 8876 45 ten name van St. S.C.W. Buitenpost. Je maakt er de
vrijwilligers van It Koartling plús de vele gebruikers en bezoekers heel
erg blij mee.

Nieuwe bedrijvigheid in ons dorp
Mocht u in de laatste weken vanaf de oostelijke ingang het industrieterrein De
Swadde binnen zijn gekomen, dan zijn de bouwwerkzaamheden u vast niet
ontgaan. Al enige tijd worden de voorbereidingen getroffen voor de aanleg van
het 12 hectare grote veld met zonnepanelen, de zogenaamde ‘Sinnegreide’..
Volgens de planning moet de energiewinning de komende zomer al van start
gaan. Daarnaast wordt nu gewerkt aan de nieuwe fabrieksloods voor Equipe
Quality Products uit Surhuisterveen. Dit bedrijf is actief op het gebied van
ergonomische producten. Naar verluidt zal in de loop van het jaar ook het
bedrijf FAS Bouw uit Augustinusga een bouwloods plaatsen. Dit bedrijf houdt
zich bezig met de productie van energiezuinige woningen. In combinatie
daarmee zal op het plan Lutkepost een modelwoning geplaatst worden. In
de loop van dit jaar zal nog een dienstverlenend bedrijf een vestiging op het
industrieterrein neer gaan zetten. Ook aan de Voorstraat is er, na jarenlange
leegstand, activiteit in het pand naast de ingang van de Schoolstraat. Eind
jaren ‘60 werd winkelpand gebouwd kunstnijverheidhandelaar Wessel
Dijkstra. In later jaren waren er de electronicazaak van Visser, Eyewish en
de Schlecker in ondergebracht. Het zal nu geschikt worden gemaakt voor
bewoning. En tenslotte zijn de uitbreiding van de LIDL-winkel met ruim
360 m2 en de aanpassing van het parkeerterrein aan de Irenestraat in de
vergunningsfase gekomen. In de extra ruimte is ondermeer een ‘bake-off’ met
verse bakkersproducten gepland. PBB wenst deze bedrijven veel succes met
haar activiteiten.
PBB hoopt dat de komende tijd ook de voormalige winkelpanden van Fiets
Plus, Henk ten Hoor en V&B aan de Kerkstraat en het Christinaplein weer
gebruikt gaan worden. In de afgelopen jaren heeft ze in haar overleg met de
gemeente regelmatig haar zorg uitgesproken over de langdurige leegstand in
het winkelcentrum.

P r ijs p uz zel

door Gryteke van IJsseldijk

Hoe werkt de Sudoku?
Op elke rij moeten de cijfers 1 tot en met 9 komen te staan. Zowel
horizontaal als verticaal. En inSudoku
elk van de***
9 vakjes moeten de cijfers 1 tot en
met 9 komen te staan. De oplossing is de vijfde horizontale regel, waar de pijl
bij staat.
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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 16 februari 2018.

Oplossing Sudoku van november
De oplossing van de Sudoku van november is: 936471258. Er waren 9 goede
inzendigen. Winnaar: G.R. de Jong, Parcours 19
Het constructiewerk voor Equipe Quality Products op De Swadde (foto: Hielke Boorsma)
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Tu i n(b e)l e ve n
januari 2018
Bij-zonder

Dûbel Ferhierd

Op de sneontejûnen 20 en 27 novimber 2010 spile it Kritetoaniel it stik ‘Dûbel Ferhierd. In blijspul fan
Frans Hijdra, ”Geen reis naar de zon”, yn it Frysk oerset troch Gerrit Tasma en spesjaal foar de Fryske Krite
Bûtenpost bewurke troch Theo Smedes. Je wurde in dei âlder, de trep op en ôf is somtiden krekt wat te
folle... Auke Galama en syn frou Durkje, dy’t in grut hûs bewenje, beslute lang om let de boppeferdjipping
te ferhieren. Victor Palstra, drok op syk nei wenromte, komt op harren advertinsje ôf en beslút de keamer
út hannen fan Durkje te hieren. Dat is moai tinke je dan. At Auke dan krekt dêrnei de keamer ferhierd oan
Lisette Katsma wurdt it wat minder. In op it each ûnskuldich misferstân krijt in ûnplesierich karakter as dy
twa folslein ferskillende minsken ûnwrikber blyk jouwe fan har ûnwil om foar de oar te wiken. De emoasjes
rinne bytiden heech op... Mar wa wol úteinlik opbaarne en wa wol smeulend dôvje?
Spilers: Arnold Jan Ruisch, Bianca Wiersma, gastspiler Eerde de Bruin fan Jounswille Stynsgea, Anneke
Nieuwenhuis en Greetje Klaren. Regy: Theo Smedes, ynstekster Gryt de Poel, grime Diete Paauw, lûd en
ljocht Jan Dijkstra en Ernst Jaap de Haan en de prachtige boppeferdjipping waard makke troch Harrie Nieuwenhuis, Foppe de Vries, Tjeerd Weidenaar en Oeds van der Ploeg jr. (foto: Ernst Jaap de Haan)

Zevendaagse kruidencursus
bij Hortus van Fryslân - De Kruidhof
In 2018 organiseert Hortus van
Fryslân De Kruidhof na het succes van de cursus in 2017 opnieuw een zevendaagse kruidencursus. In plaats van zeven
dagdelen wordt de cursus in
2018 uitgebreid naar zeven hele
dagen en wordt er tevens gezamenlijk een warme lunch bereid
met kruiden uit de tuinen van de
hortus. De cursus neemt je mee
door het gehele proces van zaaien, kweken, oogsten en bewaren
door het jaar heen. Mieke Willebrands van Miekes Kruidentuin
verzorgt de cursus en werkt al
ruim 40 jaar op biologische wijze
met kruiden.
Kruiden zijn van alle tijden en
steeds meer mensen ontdekken
hoe belangrijk kruiden voor een
gezond leven kunnen zijn. Maar
welke kruiden kun je nu gebruiken en welk deel van het kruid is
geschikt, hoe kan ik ze kweken,
hoe gebruik je ze in de keuken
en kun je eenvoudig zelf thuis
huismiddeltjes maken? Allemaal
vragen waar deze cursus dieper
op in gaat.
In zeven dagen leer je veel over
de theorie van kruiden, maar
ga je ook praktisch aan de slag,
zowel in de kruidentuin als met
het verwerken van de kruiden tot
bijvoorbeeld een zalf, een olie
of een kruidenwijn. De gemaakte producten krijgt u mee naar
huis. Elke cursusdag is inclusief
een kookdemonstratie waarin
gezamenlijk een lekkere, warme
biologische lunch wordt bereid.

En dan opeens is het 2018. Een jaar waar we op De Kruidhof jaren
naartoe hebben gewerkt. Het jaar van Kulturele Hoofdstad, het
jaar van bijen. Januari en februari zijn de rustigste maanden voor
de imkers, de bijen zijn nu in winterrust. Dit in tegenstelling van de
medewerkers van De Kruidhof. 29 maart gaan we weer open en er
moet nog heel veel gebeuren om onze bezoekers weer te kunnen
ontvangen. In december van het vorige jaar is de nieuwbouw van
het bezoekerscentrum opgeleverd. Een prachtig duurzaam gebouw
met uitstraling. Binnenkort krijgt ook de buitenruimte rondom de
nieuwbouw een metamorfose. Aan de achterzijde komt een bloeiende bloemenweide, insectentuin, waar bijen volop nectar kunnen
halen.
We willen graag laten zien dat het relatief eenvoudig is om insecten
te lokken en dat insecten niet per definitie vervelend zijn rondom
huis. Integendeel geven insecten juist leven rondom bebouwing.
Thuis heb ik twee bijenvolkjes in mijn tuin. Het klinkt misschien raar,
maar ik heb wel eens een jaar gehad dat ik geen bijen in mijn tuin
had. Ik miste de bijen. Even kijken waarop de bijen vliegen, even
kijken of ze wellicht al aan de voorjaarschoonmaak zijn begonnen,
even kijken of ze al vliegen op de wilgenkatjes in mijn tuin. Het houden van bijen geeft een geheel andere kijk op natuur in zijn algemeenheid. Eigenlijk wordt het geheel meer en meer duidelijk. Mijn
tuin is dan ook zo samengesteld dat er veel nectarplanten in staan.
Eigenlijk het gehele jaar door. Misschien zijn dit niet altijd de meest
spectaculaire mooie en bijzondere bloeiers, maar voor mij juist wel.
Ik kan in alle rust de bijen observeren, hommels bekijken liggend in
het stuifmeel, solitaire bijen proberen te herkennen en gewoon te
genieten van het geheel. Januari/februari misschien niet een actief
bijenleven, maar als de temperatuur even boven de 15 graden is, zie
ik dat er leven is in de bijenvolkjes in mijn tuin. Leven wat in ontwikkeling is naar een groot volk van misschien wel 60.000 individuele
bijen. Groei, ontwikkeling ik vind het ‘bij-zondere’ symbolen voor
een nieuw jaar op De Kruidhof!
Jan Willem Zwart

Repaircafé loopt niet altijd als op rolletjes

In 2017 was er veel belangstelling voor de kruidencursus (foto aangeleverd
door De Kruidhof)
De recepten krijgt u bij het cursusmateriaal.

dens de eerste cursusdag op
vrijdag 23 maart.

Cursusdata
De cursusdata zijn in 2018 op vrijdag 23 maart, 20 april, 18 mei, 1
juni, 29 juni, 14 september en 12
oktober van 10.00 tot 16.00 uur.

Opgeven kan, bij voorkeur voor
1 maart, via de website of door
een mail te sturen naar
info@dekruidhof.nl onder vermelding van naam, aantal personen, telefoonnummer en e-mailadres.

Opgave en kosten
De prijs van de cursus bedraagt
€ 450,00. Dit is inclusief gebruik
van koffie thee en iets lekkers tijdens de cursus, alle materialen,
ingrediënten en naslagwerk, de
producten die worden gemaakt
tijdens de cursus en de gezonde
warme biologische lunch. Daarnaast ontvangt u een persoonlijke toegangskaart voor het gehele seizoen 2018 van De Kruidhof.
Het cursusgeld dient contant of
met pin te worden betaald tij-

Lezing voorjaarsreiniging
Op vrijdag 16 februari van 13.3016.00 uur geeft Mieke een lezing
over de voorjaarsreiniging. Dit is
geen onderdeel van de cursus.
De kosten hiervan zijn € 20,00
inclusief een proeverij van thee
en andere gezonde reinigende
lekkernijen. Indien u zich opgeeft
voor de volledige cursus mag u
gratis deelnemen aan deze lezing.

Als Repaircafé vragen wij u altijd om alles mee te nemen wat oorspronkelijk in de verpakking van het nieuw-gekochte apparaat zat. Kabeltjes, de handleiding en schakelschema’s vergemakkelijken ons reparatiewerk. Maar als er een ruim 50 jaar oude bandrecorder op onze
werktafel ligt, is dat toch wat te veel gevraagd. Ook speurwerk naar
informatie op internet levert dan niets op. Wat dan dikwijls resteert is
wat technische vaardigheid en kunst- en vliegwerk. De aandrukrolletjes van de bandrecorder bleken versleten waardoor de band niet
meer goed getransporteerd werd. Passende vervangende rolletjes
zijn niet meer verkrijgbaar. Maar een oud rubber bandje uit een onderdelendoos en wat hobbylijm konden uitkomst te bieden. Het paste
dan wel niet perfect maar een vel schuurpapier bood de benodigde
‘finishing-touch’. Wij zijn gelukkig niet voor een gat te vangen en ieder
defect apparaat is weer een uitdaging. Graag tot ziens op iedere eerste zaterdagmiddag van de maand in It Koartling aan de Schoolstraat!
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ZATERDAG

07.00 - 20.30

07.30 - 12.00

DINSDAG

FITNESS

07.00 - 21.30

07.00 - 21.30

07.00 - 21.30

07.00 - 21.30

SPINNING (RPM)

08.45 - 09.30

19.15 - 20.15

08.45 - 09.30
19.00 - 20.00

20.15 - 21.15

HIP ‘N TIGH

19.00 - 20.00

19.00 - 20.00

GRIT HIITT

19.30 - 20.00

19.30 - 20.00

ZONDAG

POWERYOGA

20.15 - 21.15

09.30 - 10.30

FITNESS van
09.00 - 12.00

BODYPUMP

WOENSDAG DONDERDAG

VRIJDAG

MAANDAG

19.15 - 20.15

10.00 - 11.00

STEPS

20.00 - 21.00

VIRTUAL SPINNING

19.30 - 20.30

KICKBOKSEN

10.00 -11.00
19.00 - 20.00

CIRCUIT TRAINING
per maand

08.45 - 09.30

Flexibele fysiotherapie
met én zonder verwijzing
van uw specialist
Veel artsen verwijzen door naar Allert Pol
Fysiotherapie. Waarom? Vanwege de
unieke behandelmethode.
 Fysiotherapie
 Manuele therapie
 Bekkenfysiotherapie

NIEUW: SHOCKWAVE THERAPIE
Last van hielpijn (hielspoor), pijn onder de voet of net onder de
knieschijf, chronische schouderklachten, chronische pijn aan de
achillespees of elleboog (tenniselleboog)? Dan kan Shockwave
therapie de oplossing zijn. Informeer naar de mogelijkheden.

 Unieke sportrevalidatie
 Geen wachtlijsten, meteen geholpen!
 Contracten met alle Zorgverzekeraars
 Behandeling ‘s avonds en in het weekend mogelijk
 Geen verwijzing nodig van huisarts of specialist
 Infrarood Sauna

Beatrixstraat 1a · Buitenpost · (0511) 54 04 04

allertpol.nl

