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Uit het februarinummer van ‘Fan Fryske Groun’ in 1929. De plek is de hoek Voorstraat en Schoolstraat.
Met onze hartelijke dank aan Juul Beerda voor het aanleveren van deze foto.

Va n d e re d a c t i e Koningsdag 2018 - 27 april
Zakelijk
U zult zich kunnen voorstellen dat
de redactie het liefst in positieve
zin over Buitenpost schrijft. Dat
lukt niet altijd. Enkele zaken hellen over naar de negatieve kant.
Er is echter ook wel iets positiefs
te melden.
Stichting Kunsthuis Art-it-is
Voormalig meubelhuis Kuipersweg 2a werd ingericht als kunsthuis. Exploitant Tejo Moerings
vindt de tijd gekomen om met
pensioen te gaan, zo hoorden
wij. Als deze kunstzinnige kant
van Buitenpost verdwijnt, is dat
een verarming.
Uitzendbureau Start
Dat was gevestigd in Het Oude
Kantoor, Stationsstraat 2. Start
People heeft op de deur de info
aangebracht dat het per 1 januari 2018 fungeert als flexkantoor
dat alleen op afspraak open gaat.
Verwezen wordt naar kantoor te
Drachten.
Evangelische boekhandel,
Kerkstraat 26
Ook daar is bij de ingang de mededeling op het raam geplakt dat
christelijke boek- en cadeauwinkel ‘Levend Water’ de deur per 10
maart 2018 sluit wegens gebrek
aan vrijwillige medewerkers. Dat
is jammer en er komt weer een
winkel leeg te staan.
Speelgoedbank ‘Op Stelten’
Hierover valt in positieve zin te
zeggen dat zij in Buitenpost blijft,
maar vanuit de Kringloopwinkel
circa 1 maart 2018 verhuist naar
het winkelpand Christinastraat 4
alwaar V&B Sport gevestigd was.
De Speelgoedbank is te vergelijken met de Voedselbank. Eén
keer per maand wordt er gratis
speelgoed verstrekt aan kinderen
uit arme gezinnen. Een zeer goed
doel dus.

Dit jaar worden er opnieuw diverse festiviteiten en activiteiten
georganiseerd rondom Koningsdag. De Oranjeploeg is al weer
enige tijd druk met het vastleggen van vrijwilligers, artiesten en
horeca. Ook dit jaar belooft het
weer een gezellige boel te worden! Het definitieve programma
volgt in de volgende BBP en zal
ook via flyers worden verspreid.
Hier alvast een vooruitblik op wat
er gaat komen:
- Op donderdag 26 april zal het
Buitenposter klaverjastoernooi
weer worden gehouden.
- Het maatjassen was vorig jaar
een groot succes. Neem ook nu
weer je eigen maat mee en dan
maken we er een gezellige avond
van.
- Ook zullen er op koningsdag

útPost gebruikt nieuw
email-adres: mail@buitenpost.info
Er wordt hard gewerkt aan het streven om Buitenposter websites, facebookpagina’s en de
útPost-app meer met elkaar te verbinden. Het
ligt daarbij voor de hand dat het belangrijk is dat
nieuws en meldingen gemakkelijk aangeleverd
kunnen worden. Voortaan kan dit voor útPost
en Bruisend Buitenpost op dit nieuwe e-mailadres: mail@buitenpost.info

weer spelen en vertier zijn voor
de kinderen en zal er in de middag weer een matinee zijn met
veel gezelligheid en muziek!
- Uiteraard zal dit jaar de vrijmarkt niet ontbreken.
Dus zet het alvast in uw agenda,
zodat u dit alles niet kunt missen!
Tot Koningsdag!
voor Buitenpost, door Buitenpost!
groeten van de Oranjeploeg

Nog een belangrijke oproep. Wie is bereid een
stukje tijd te geven aan onze dorps-app? Er is van alles te
doen om útPost een stevige basis te geven in het dorpsleven! Zo zoeken
we iemand die heel praktisch nieuwsberichten wil bewerken en plaatsen. Een andere klus is het nadenken over de beste vorm waarin de
app zich verder kan ontwikkelen. Als laatste is het ook belangrijk dat er
mensen zijn die contacten willen leggen binnen het dorp èn ze onderhouden. Deze werkzaamheden mogen ook plaatsvinden in de vorm van
een stage of werkervaringsplek. Info op mail@buitenpost.info
Tenslotte. Mensen die iets willen melden of op te roepen hebben aan
Buitenpost: geef ons tips hoe jullie het liefst willen dat de app jullie materiaal presenteert. De app is vooral een stuk gereedschap voor jullie!

Tuinen Verbinden officieel gestart

Glastassenactie in maart

Op 15 februari hield Stichting De Wrâldfrucht in
Op’e Stâl aan de Voorstraat de openingsvergadering van het project Tuinen Verbinden. Dit plan
zal in de komende twee jaar proberen Buitenposters ertoe aan te zetten hun tuinen natuurvriendelijker in te richten. Dieren, vogels
en insecten hebben het steeds moeilijker. De
afname van natuurgebieden maar ook vermindering van variatie in groen zijn belangrijke oorzaken. Met name het lot van de bij, die onmisbaar is
voor de mens, baart zorgen. Tuinen Verbinden hoopt in Buitenpost een
kleine bijdrage te kunnen leveren aan de oplossing van deze problemen. Door bewustwording, maar ook het stimuleren van eigen handelen van de Buitenposter inwoners.

Stichting Nedvang is in Nederland
actief bij de inzameling en recycling van verpakkingsmateriaal.
Zij helpt gemeenten en bedrijven
bij de scheiding, inzameling, het
hergebruik, de preventie en registratie van verpakkingsafval. Kort
geleden heeft Nedvang de gemeente Achtkarspelen gevraagd
om extra aandacht te geven aan
de gescheiden inzameling van
verpakkingsglas. Dat gebeurt op
zich redelijk goed maar er zit toch
nog best wat (klein) glas in het
restafval. Een middel om de aandacht van de burger hiervoor te
vragen en voortaan beter te laten
scheiden is de ‘glastas’. Dat is een
stevige boodschappentas met
kleurrijke opdruk. Deze kan thuis
worden gebruikt om het glas in te
bewaren en mee te nemen naar
de glasbak. En de tas is gratis!

Plaatselijk Belang Buitenpost, De Kruidhof, het Nordwin-College en
boeren-natuurvereniging VANLA en Brommels! waren bij het openingsmoment aanwezig. Zij zullen ook meedoen aan de uitvoering van
Tuinen Verbinden. In de komende maanden wordt begonnen met het
geven van informatie aan de buitenposters. Dorpsblad De Binnenste
Buiten zal hierin regelmatig gaan voorzien. Verder is er een eigen Facebook-pagina in de maak. En waarschijnlijk zal ook de ledenvergadering
van PBB begin april in het teken staan van dit bijzondere project.

De gemeente
Achtkarspelen
heeft
Plaatselijk Belang
Buitenpost
(PBB)
gevraagd zorg te
dragen voor
de verspreiding in ons dorp. De
bestuursleden van PBB zullen
samen met de werkgroepleden
van Dierenweide Buitenpost de
tassen zelf gaan bezorgen. De
vergoeding die hiermee verdient
wordt, zal worden geïnvesteerd
in de aan te leggen dierenweide.
De tas zal huis-aan-huis worden
verspreid, ook in het buitengebied. Hij past gewoon in de brievenbus. Mensen hoeven dus niet
speciaal thuis te zijn om de tas in
ontvangst te nemen. De bezorging gebeurt vóór 1 april.
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Bijeenkomsten Stille Week
in Fonteinkerk
Van 26 maart tot en met 1 april wordt in het kader van de Stille Week,
iedere avond in de Fonteinkerk aan de Achtkant 48 een korte, sobere
samenkomst gehouden. Deze avonden worden georganiseerd door
de jongeren van 17-20 jaar. Zij gebruiken hiervoor materiaal van de
site www.stilleweek.nl Het thema van deze week is: De lijdende dienaar van de Heer, naar aanleiding van vier profetieën uit het bijbelboek Jesaja. Ook wordt stilgestaan bij Mattheus 26-28, waarin de laatste momenten van Jezus’ lijden, sterven en opstanding beschreven
worden. De bijeenkomsten starten op maandag, dinsdag, woensdag,
donderdag en zaterdag om 19.00 uur. De dienst op Goede Vrijdag begint om 19.30 uur en op Paaszondag om 9.30 uur.

Uitvaartvereniging Buitenpost
Het bestuur van de Uitvaartvereniging Buitenpost nodigt u uit voor
het bijwonen van haar

Algemene Ledenvergadering

Op 28 maart 2018 ‘s avonds om 19.30 uur in de Schakel
AGENDA
1. Opening
2. Moment van stilte ter nagedachtenis van de overledenen in 2017
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Notulen ALV 22 maart 2017
5. Jaarverslag secretaris 2017
6. Jaarverslag penningmeester 2017
7. Vaststellen contributie en ledenkorting 2018
8. Bestuursverkiezing. Aftredend Willem van der Wal en Alle Klaver
Beide bestuursleden stellen zich herkiesbaar.
9. Rondvraag
10. Sluiting
Het bestuur

Stilte en ontmoeten: doe je mee?
Verlang je er soms ook naar? Je even terugtrekken uit de drukke wereld en niets hoeven? Wat wij merken is dat het vaak bij dit verlangen
blijft en het ons niet altijd lukt om hier vorm aan te geven. Daarom
trekken wij ons samen één keer in de maand terug. In een groepje en
toch ook op onszelf. In een warm houten kerkje, waarin we de traditie
van bezinning en bezieling ervaren.
Wil je meedoen? Je bent van harte welkom op donderdagavond 1
maart. We komen dan vanaf 19.45 uur samen in dit kerkje aan de Julianalaan 12A. Om 20.00 uur volgen we het ritme van stilte in de vorm
van een korte stilte meditatie. Na de meditatie, om ongeveer 20.45
uur, kun je de anderen ontmoeten. Voor thee wordt gezorgd. Ga je liever je eigen weg, dan verlaat je het kerkje in stilte. Er zijn verder geen
verplichtingen. Kom je zo maar een keer of wil je elke keer komen, je
bent daar helemaal vrij in. Wel vragen we een kleine bijdrage voor de
gemaakte kosten. Er staat een schaal waar je die in kwijt kunt.

Twee concerten Marcel
en Lydia Zimmer
Marcel en Lydia Zimmer geven op 18 maart twee concerten in de het
Lichtbaken, Marconistraat 5. De organisatie van deze concerten is in
handen van Platform Outreach, een interkerkelijke evangelisatiecommissie in Buitenpost. Marcel en Lydia Zimmer geven ’s middags om
16.00 uur een concert voor kinderen en ’s avonds om 20.00 uur voor
volwassenen. Tijdens de studie aan het conservatorium werd het
Marcel duidelijk dat God zijn talenten wilde gebruiken om mensen
mee te nemen in aanbidding, niet alleen door het musiceren maar
ook door het schrijven van liederen. Lydia wilde altijd schooljuf worden met de bedoeling de zending in te gaan om kinderen van zendelingen te onderwijzen. Tijdens haar studie leerde ze Marcel kennen.
Hun gezamenlijke passie – aanbidden en musiceren – werd steeds
duidelijker. Na het uitkomen van hun eerste cd ‘Wat een liefde’ zijn
ze steeds vaker in het land te vinden en tot op de dag van vandaag
genieten ze er enorm van om samen met groot en klein te zingen
voor God. Meer informatie over de concerten is te vinden via www.
christengemeentebuitenpost.nl/marcelenlydia Hier zijn ook de tickets
te bestellen.

Maskelyn-programma
Gerrit Breteler, muzikale neimiddei yn de riedseal
Muzikale en artistike tûzenpoat Gerrit Breteler fan Nes komt nei it Hûs
fan de Gemeente! Hy is in opfallende en soad frege sjonger en folksartyst yn ús provinsje. Uteinset mei syn leafde foar de Ierske muzyk
rûn syn muzikale paad lâns bands as Kneppelfreed, The Hones en
Fling nei solo-optredens mei pianobegelieding.
Gerrit skriuwt syn eigen lieten, yn it Hollânsk en Frysk, oer saken fan
it Fryske plattelân dy’t hy wichtich fynt. Syn bekendste nûmer is wol
‘Lit ús dêrom drinke’, in liet skreaun oer syn heit. ‘Op een dag’ stiet
al jierren heech yn de Fryske Top 100. Njonken Frysk wurk grif ek Ingelstalige covers fan syn nijste cd ‘Still’ op it program. Gerrit Breteler
komt nei Bûtenpost mei pianist Peter van der Zwaag.
Sneintemiddei 25 maart; Oanfang: 15.30 oere / Riedseal Gemeentehûs; Foarferkeap: 12,00 Euro/ oan de seal:13,00 Euro
Ynfo: www.maskelynbuitenpost.nl / 0511 541444
(foto@G. Breteler)

Opvallend nieuw Maskelyn pr-bord
Het is een ieder vast opgevallen; het nieuwe pr-bord van Maskelyn
bij de ijsbaan. Het oude bord was duidelijk aan een opfrisbeurt toe en
gelukkig hebben we in Buitenpost daar de juiste mensen voor.
Een schitterend stukje vakwerk van Niels Veenstra van Nielssen Signs
(Jeltingalaan) zet de culturele stichting prachtig en opvallende op de
kaart. De vervolmaking van het bord vond plaats met de geweldige
ondersteuning van De Haan Westerhof en Enorm.
(foto @Maskelyn Buitenpost)

‘Buitenpost
Schoon!’ op
zaterdag 24 maart

Kritenijs

‘Buitenpost Schoon’ is inmiddels een jaarlijkse traditie op
de Landelijke Opschoondag. De
start is om 9.30 uur bij de Fonteinkerk aan de Achtkant in Buitenpost. De gemeente Achtkarspelen zorgt voor de verschillende materialen.

De jongereinploech fan de Fryske Krite is ien fan de
finalisten foar de ‘Oanmoedigingspriis jong talint
2018’ fan de gemeente Achtkarspelen. De oare finalist is Margriet
Kootstra út De Harkema, skriuwster fan it boek STOP!

Onder het genot van een bakje
koffie verdelen we ons in groepen om daarna het hele dorp
schoon te maken. Rond 12.30
uur sluiten we de actie af. Iedereen die mee wil doen, kan meedoen!
Meer info en aanmelden kan
via de website van Supporter
van Schoon, zoek op Buitenpost
(ht tps://w w w.suppor ter vanschoon.nl/acties-in-de-buurt/
actie?id=54686) of via de evenement-pagina op de Facebookpagina van de Fonteinkerk Buitenpost.

Jan Willem Zwart te gast tijdens tweede Grand Café
Op vrijdag 6 april vindt voor de
tweede keer een Grand Café
plaats in de Schakel, Voorstraat
15. Gast is deze avond Jan Willem Zwart, directeur van de
Kruidhof. Hij wordt geïnterviewd
door Gert van Helden. Daarnaast
is er live muziek die verzorgd
wordt door het Jiddisch muziekgezelschap Samoosara. De
zaal is open vanaf 20.00 uur, het
programma begint om 20.30 uur.
Entree is gratis; consumpties zijn
voor eigen rekening.

ontstaat, dat uitnodigt tot reageren. Mensen in de zaal kunnen
ook zelf vragen stellen. Tussendoor is er ruimte om met elkaar
te praten en te genieten van livemuziek.

Verrassend en verdiepend
In het Grand Café wordt een gast
wordt geïnterviewd waarbij het
de bedoeling is dat er een verrassend en verdiepend gesprek

Het Grand Café is een initiatief
van de Protestantse Kerk Buitenpost en bedoeld voor de ‘mienskip fan Bûtenpost’, waarbij men
in een ontspannen sfeer andere
mensen kan ontmoeten onder
het genot van een drankje en een
hapje.

Jongereinploech Krite ‘yn’e striid’
om Oanmoedigingspriis Jong Talint

De kultuerprizen wurde útrikt op woansdei 7 maart, om 19.30 oere,
yn it gemeentehûs yn Bûtenpost. Foar dizze jûn fersoarget de jongereinploech in koart optreden, fansels in stikje út harren stik ‘Hotel
Droomoord’. (foto: eigen foto)

Fjouwer ‘eks-froulju’ spylje ‘Tink oan my’
Op de sneontejûnen 3 en 10 maart bringt it Kritetoaniel de foarstelling ‘Tink oan my’ oer it fuotljocht. Dizze pynlik geastige komeedzje is
skreaun troch Hetty Heyting en
yn it Frysk oerset troch Marijke
Geertsma. Regy: Lodewyk Riedhorst. Dyn eks-man noeget dy út
yn it âlde betroude fakânsjehûs
yn Frankryk. Do giest der hinne
want do sitst wer goed yn dyn
fel. Mar der komme noch trije
oare eks-froulju opdaagjen. Wat
in noflik wykein wurde soe fol
fan dierbere oantinkens draait út
op in geweldige ôfknapper. Aafke mei al har krupsjes, Pem gek op planten, Doris ferslingere oan seks
en Jeanine mei in drankprobleem. Fjouwer folslein ferskillende froulju
reitsje fertize yn in skamteleas konflikt mei ûnderlinge striid en typyske
froulju’s streken. En dat is ek gjin wûnder; allegear binne se fêst fan
doel om úteinlik te krijen wêr’t se rjocht op ha. En wat is der noch oer
fan harren relaasje mei Bob? Stik foar stik tochten se dêr klear mei te
wêzen, der fier boppe te stean. Mar… wêr bliuwt Bob eins? Wie it noch
mar juster. Wienen se mar net op’e útnoeging yngongen.
Tink oan my is in kluchtige foarstelling fol fan werkenbere hilaryske sitewaasjes mei sa út en troch in pynlik momint. Koartom: in hearlike jûn
komeedzje! It kwartet eksen wurdt spile troch Greetje Klaren, Renate
Rutter, Jildau Terwal en Frouke Holtrop. (foto: Jonas Reitsma)

Al gelezen?

™

> Het nieuwe energieneutrale zwembad in
ons dorp zal niet 5,5 maar bijna 6 miljoen
euro kosten. De stijgende tarieven in de
bouwsector drijven de geraamde kosten
omhoog, laat het college van Achtkarspelen
weten. Dat betekent een meerprijs van 4,5
ton. Daarnaast wil het college nog 75.000
euro extra uitgeven om het nieuwe zwembad 2 meter diep te maken, dit op verzoek
van de waterpolovereniging. De oude plannen gingen uit van een diepte van 1,80
meter. Ook wil het gemeentebestuur het
beheer en de exploitatie van het bestaande
zwembad De Kûpe overnemen van de stichting Sportcentrum8kspelen.
> Er wordt steeds minder post verstuurd en
daarom worden brievenbussen die weinig
gebruikt worden, verwijderd of verplaatst.
PostNL wil wel dat de brievenbussen
bereikbaar blijven voor iedereen. Brievenbussen bij zorginstellingen en verlaagde
brievenbussen blijven om die reden dan
ook bestaan. In de gemeente Achtkarspelen
worden 15 brievenbussen verwijderd. In
Buitenpost zijn nog 5 brievenbussen en wel
op de volgende locaties: Stationsstraat 21,
Akkelei 1, Nijenstein 5–7, Bernardlaan 61 en
West 72. Eind vorige maand zijn de bewoners door PostNL van deze verandering op
de hoogte gebracht.
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Geplande verwijdering brievenbus
Haersmahiem teruggedraaid
Eind januari maakte PostNL bekend op korte termijn verschillende brievenbussen in
Buitenpost te gaan verwijderen. Ook de brievenbus bij Haersmahiem viel hier onder. Een
bezorgde dorpsgenoot attenteerde Plaatselijk
Belang op dit voornemen met en plaatste
daarbij de vraag of dit nu wel verstandig was.
Ongetwijfeld zullen bewoners van de zorginstelling van de brievenbus gebruik maken.
Bestuurslid John Orie dook in het vraagstuk.
Hij ontdekte dat PostNL het een en ander
heeft vastgelegd over omstandigheden waarmee rekening wordt gehouden. Zo ook dat de de aanwezigheid van een zorginstelling in de
directe omgeving belangrijk is. Na enig telefonisch contact ontving
hij de volgende mededeling: “Teruggekoppeld mag worden dat de
brievenbus aan de Bernhardlaan 6 in Buitenpost gehandhaafd zal
worden. Deze brievenbus staat inderdaad vlakbij zorginstelling Haersmahiem en zal daarom niet verwijderd worden. Dank voor de melding”. Uiteraard is PBB blij met dit besluit en het adequate handelen
van PostNL.

Veiligheid overweg Jeltingalaan
houdt aandacht van PBB
Over ruim een jaar zal de dienstregeling op het treintraject Leeuwarden-Groningen worden uitgebreid. Per uur gaat er een extra sneltrein
rijden die niet in Buitenpost, maar in Veenwouden zal stoppen. Voor
Plaatselijk Belang is er hierbij een punt van zorg. In het verleden werd
PBB al vaker geattendeerd op een risicovolle situatie bij de spoorwegovergang Stationsstraat-Jeltingalaan. Met name scholieren,
maar zij niet alleen, maken zich er regelmatig aan schuldig om onder
of om gesloten overwegbomen heen nog over te steken. Het gevaar
zal aanzienlijk toenemen door een trein die met hoge snelheid doorrijdt. Tijdens de informatiemarkt in december 2016 werd dit door PBB
en omwonenden informeel aan medewerkers van Prorail, Arriva en
de provincie kenbaar gemaakt. En in november 2017 stelde de raadsfractie van het CDA hierover nog vragen aan het college.
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PBB Van de bestuurstafel
Februari 2018
We kregen een bericht van een bezorgde burger over het verdwijnen
van brievenbussen in het dorp, met name die bij Haersmahiem. Hij
vroeg of PBB hierin actie onderneemt. En dat is gebeurd. Het resultaat kunt u hiernaast lezen. Het zwerfvuilproject gaat nu toch echt van
start, mede dankzij onze oud-voorzitter Hans de Vries. Naar aanleiding
hiervan hebben we het erover dat het eigenlijk te zot voor woorden
is dat er zoveel inspanningen gepleegd moeten worden (ook andere
inwoners van Buitenpost ruimen geregeld afval uit het centrum) om
vuil te ruimen van anderen die dit gedachteloos zo maar op straat of
in de berm gooien. Ook vroegen we ons af of winkeliers niet de plicht
hebben om de stoep rond hun pand op te ruimen. Ik verbaas me zelf
erover dat er iemand met een hond wel de poep in een zakje doet,
maar dit vervolgens zomaar ergens langs het pad of op de stoep achterlaat. Op die route, die ik zelf ook loop, zijn genoeg prullenbakken
om het poepzakje in te gooien. Ook de gemeente doet weer een beroep op hondeneigenaren om de poep van hun huisdier op te ruimen.
Onlangs heeft Kearn Welzijn in heel Achtkarspelen in opdracht van
de gemeente een zogenaamde dorpsfoto gemaakt. Ook in ons dorp
zijn gesprekken gevoerd met bewoners via de buurtmeter-methode.
Als slot van dit onderzoek was er een bijeenkomst. Uitgenodigd daarvoor werden degenen met wie gesprekken waren gevoerd, evenals
plaatselijke verenigingen en organisaties. In de buurtmeter kwamen
bekende punten naar voren, zoals de moeite om vrijwilligers te vinden en het gemis aan gemeenschapsgevoel. De opdrachten voor het
dorp die door Kearn geformuleerd waren, bleken niet uit echt uit deze
rapportage: de leegstand in het centrum, overlast van jeugd in het
park en weinig voorzieningen voor de jeugd. Maar winkelleegstand
is er in ieder dorp en (over)last van jeugd is toch van alle tijden. De
opgaven leidden er toe dat vooral de verenigingen aan het woord
waren en niet de ook aanwezige betrokken bewoners. De leegstand in
het centrum zou door Bruisend Buitenpost aangepakt worden. Plaatselijk Belang zal hierover contact opnemen en bezien of hier een taak
voor ons is weggelegd. Voor de twee jeugdthema’s werd geen aanpak
geformuleerd. Als positief punt kan genoemd worden, dat de mensen die voor het bestuur van PBB een rapportage over informele zorg
hebben geschreven, een afspraak met Kearn hebben gemaakt om dit
thema, de zorg voor ouderen, weer op de agenda te zetten.
Zoals u hieronder kunt lezen verspreidt PBB zakjes bloemenzaad in
het kader van Kulturele Hoofdstad 2018. De bloemen die hieruit komen zijn goed voor de biodiversiteit, wat weer aansluit bij het Culturele Hoofdstad-project van de Kruidhof en het project Tuinen Verbinden. Over het verloop van de glastassen-actie waaraan PBB haar
medewerking geeft, kunt u op de voorkant van dit blad lezen. Tot slot:
we zijn blij dat we een aspirant-bestuurslid hebben, die tot de zomer
mee wil draaien om te zien of hij een bijdrage kan leveren aan het
bestuur. Dat blijkt intussen al wel, omdat hij al druk bezig is voor ons
met bijvoorbeeld de bloemenzaden, het toegangsbord van PBB aan
de Jeltingalaan en de verdubbeling van de spoorbomen in verband
met de extra sneltrein die ons station hard voorbijrijdt.
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Recent heeft PBB hierover opnieuw contact gezocht met enkele van de
betrokken partijen. Prorail adviseerde om de gemeente dit opnieuw
te laten bespreken met ProRail. Ze gaf daarbij wel aan dat dit eigenlijk
vroeg in de planvorming had moeten gebeuren. De gemeente deelde
onze zorg en vertelde dat ze het zeker kenbaar heeft gemaakt bij ProRail. Voor zover bekend zonder resultaat. Voor een eventuele tunnel
is geen plaats en aanpassingen aan de huidige spoorbomen worden
niet verwacht. Terug naar de oude situatie met oude spoorbomen die
een hekwerk hangend onder de bomen wordt uitgesloten omdat het
late overstekers op konden sluiten. Er blijven 3 mogelijke maatregelen over. De eerste is Wcontrole met mobiele camera’s en beboeting
van overtreders. Voorlichting op de scholen in ons dorp kan ook helpen. En eigen publiciteit in de media kan een verder hulpmiddel zijn.
PBB onderzoekt alle drie opties en komt er te zijner tijd op terug.

Nieuwbouw voor Tjaskerhiem
Gezinsvervangend
tehuis Tjaskerhiem op het
Molenerf wordt vervangen door nieuwbouw.
Het in juni 1980 geopende onderkomen voldoet
niet meer aan de eisen
van de tijd. Al in juni 2011
werd aangekondigd dat
het gebouw vervangen
zou worden maar de
besluitvorming bleek taai. Aanvankelijk leek er te worden samengewerkt met woningcorporatie SWA, maar nu heeft Alliade besloten de
bouw in eigen beheer te doen. Op de nieuwe locatie komen 24 appartementen met 2 huiskamers. Groot winstpunt zal zijn dat de cliënten
de beschikking zullen krijgen over een eigen sanitaire voorziening.
Als gevolg van deze operatie zullen de bewoners van Tjaskerhiem in
april tijdelijk gaan verhuizen. Voor een periode van ongeveer twee
jaar zullen ze inwoner van Damwoude worden en hun intrek nemen
in de oude locatie van ‘de Wynbrekker’. “De bewoners zijn blij dat ze
deze periode bij elkaar kunnen blijven”, aldus een woordvoerder van
Alliade. De planvorming is grotendeels rond en binnenkort zal worden begonnen met de aanbesteding. De omwonenden zijn inmiddels
geïnformeerd over de plannen.

Namens het bestuur, Marianne Rigter, voorzitter a.i.

LF2018-Buitenpost start met
gratis bloemzadenactie op 11 maart
De werkgroep die in opdracht van
PBB, activiteiten in ons dorp organiseert in het kader van LF2018, start
binnenkort een bloemzaden-actie.
Hierin wordt aansluiting gezocht bij
de projecten ‘Silence of the Bees’ op De Kruidhof en
‘Tuinen Verbinden’ van Stichting Wrâldfrucht. In beide
wordt aandacht geschonken aan het verlies van biodiversiteit en met name de afname van bijen-populaties. En in allebei wordt geprobeerd de burger bewust te maken van deze problematiek. Met hopelijk
als resultaat dat de burger door eigen handelen een
bijdrage gaat leveren in de oplossing daarvan. Dat
laatste zou bijvoorbeeld bereikt kunnen worden als
tuinenbezitters het eigen erf natuurrijker en biodiverser gaan maken.
PBB heeft Scouting De Brimzen bereid gevonden om aan deze actie
mee te werken. Zij gaan op 10 maart de 2500 zakjes bloemenzaad in
het hele dorp verspreiden in combinatie met hun jaarlijkse bloemenaarde-verkoop. Aan het gratis zakje zit de oproep vast om het bloemzaad in de eigen tuin of een bloembak een plek te geven. Maar het
mag evenzogoed in een ton, een cementbak of iets dergelijks als er
bijvoorbeeld alleen maar de beschikking is over een balkon of stoep.
Het zaaigoed kan vanaf maart tot mei ingezaaid worden en levert een
kleurrijk resultaat op. De benodigde ruimte in de tuin is 1 tot 2 m2.
Het zaadmengsel dat wordt aangeboden is een zogenaamd ‘bijenmengsel’. Het bestaat uit plantensoorten die voor bijen en andere
insecten aantrekkelijk en nuttig zijn. Wij hebben er overigens voor
gekozen om biologisch verantwoord zaaigoed te gebruiken. Gehoopt
wordt dat de aanwezigheid van veel perkjes met bijenplanten in het
dorp in de zomermaanden sfeerverhogend voor het dorpsbeeld zal
zijn. Tegelijk is het een kleine uiting dat de Buitenposter betrokken is
bij de bij. Kort gezegd: doe mee en zoek een fijn plekje in uw tuin voor
deze actie!

Biologische groenten
en fruit!
Belegen kaas
p/kg € 9,99
Kerkstraat 24

Tel. 0511 540004

Volg ons ook op facebook
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Ik had nooit verwacht dat ik wijkagent zou worden
toen ik bij de politie kwam
Hendrik de Haan is waakzaam en dienstbaar

Wie na 14 april 2009 naar het politiebureau aan de Kerkstraat ging,
kwam voor een dichte deur te staan. Vanwege bezuinigingen bij
de politie was het bureau gesloten en werd het gebouw verkocht.
Met het verdwijnen van het bekende politielogo leek ons dorp wel
aan zichzelf overgeleverd. Niets is minder waar. Om de bereikbaarheid en beschikbaarheid van de politie in de regio te kunnen blijven
garanderen, werd in het gemeentehuis een steunpunt gevestigd.
Buitenpost heeft zelfs een wijkagent in de persoon van Hendrik de
Haan. Bent u hem nog nooit tegen gekomen? Dan wordt het hoog
tijd om hem een gezicht te geven en aan u voor te stellen.
De wijkagent is verantwoordelijk
voor de totale politiezorg binnen
zijn wijk. Hij of zij signaleert sociale problemen, kleine criminaliteit,
milieu en verkeer en speelt hierin
een adviserende rol. De wijkagent
signaleert, adviseert en regisseert
en kan daarbij worden ondersteund door een wijkteam. Indien
nodig krijgt dit team hulp van andere gespecialiseerde politiediensten. In samenwerking met collega’s van de surveillancedienst,
recherche, milieu en jeugd werkt
de wijkagent voortdurend aan
het verbeteren en vergroten van
de veiligheid in uw wijk of buurt.
(bron: www.politie.nl)
Brigadier
Hendrik de Haan begon in juli
2013 als waarnemend wijkagent
in Achtkarspelen. Daar ging wel
het een en ander aan vooraf. “Om
bij de politie te komen, moet je
eerst solliciteren”, begint Hendrik
het gesprek. “Van tevoren word je
psychologisch en fysiek gekeurd.
Als je wordt goedgekeurd en aangenomen, mag je naar de politieacademie. Tijdens de (toen nog)
vierjarige studie loop je stage binnen het korps en krijg je training
in schietvaardigheid. Ben je klaar
met de opleiding, dan word je in
een team geplaatst. Ik zit bij het
team Noordoost Fryslân. Dat is
Dokkum met vestiging Burgum
als tweede hoofdbureau en Buitenpost sinds 2009 als steunpunt
in Achtkarspelen. De dorpen in
Achtkarspelen zijn verdeeld onder
drie wijkagenten. Begin 2017 ben
ik door de teamleiding als vaste
wijkagent in Achtkarspelen aangesteld. Mijn functie is wijkagent,
maar het normale politiewerk doe
ik ook, zoals verkeer, criminaliteit. Het politiewerk is hartstikke
breed.” Aan het
teken op zijn
schouder is te
zien dat Hendrik
de rang van brigadier heeft. Zo
wordt hij echter
nooit
aangesproken.

Oom agent
Een wijkagent heeft normaliter
5000 inwoners in zijn wijk. Dat
zou betekenen dat Hendrik aan
Buitenpost genoeg heeft. Toch vallen Augustinusga, Gerkesklooster, Stoobos en Surhuizum ook
onder zijn wijk. “Omdat het meldingspercentage van incidenten
in Noordoost Fryslân laag ligt, zijn
drie wijkagenten genoeg voor het
gebied”, verklaart Hendrik. “Dat is
op zich positief. We hebben inmiddels ook twee flexibele wijkagenten die inzetbaar zijn waar het nodig is.” Met name de ouderen onder ons denken bij een wijkagent
nog aan ‘oom agent’ die door de
wijk loopt om te controleren of
de achterdeur wel op slot zit. “Dat
is veranderd”, zegt Hendrik. “De
meldingen die binnenkomen zijn
tegenwoordig voor iedereen. Dus
wie het dichtst bij is, gaat erheen.
Ook tijdens het interview staat de
portofoon niet stil. “We krijgen
meldingen over aanrijdingen,
een zelfdoding, een ernstig ongeval, burenruzie, geluidsoverlast,
overlast jeugd, diefstal, inbraak.
Je kunt het zo gek niet bedenken.
Elke dag is weer anders. En alles
wat je op straat opdoet, moet je
aan het bureau weer verwerken.
Er wordt best veel tijd aan administratie besteed. Je moet het zakelijk houden. Wat klein is, moet je
niet groot maken.”
De wijkagent is de contactpersoon
tussen de politie en de burgers,
maar er lopen ook korte lijntjes
met instanties als scholen, de gemeente, de GGZ, het jeugdteam
van de gemeente, het dorpenteam, maatschappelijk werk en
dorpsbelang. “Op scholen hebben we vooral contact met de
zorgcoördinator. Als er leerlingen
besproken worden die ook bij mij
in beeld zijn, kunnen we overleggen hoe we ervoor kunnen zorgen
dat een leerling weer de juiste
richting in gaat. Als je van elkaar
weet wat er mis is gegaan, kun je
elkaar daarin steunen zodat het de
leerling ten goede komt.” Hendrik
moet wel over goede sociale vaardigheden beschikken om zijn werk

te kunnen doen. “Blijkbaar ben ik
wel sociaal”, zegt hij bescheiden.
“Ik had nooit verwacht dat ik wijkagent zou worden toen ik bij de
politie kwam. Ik dacht meer aan
meldingen rijden, avontuur en
spanning. Dat is het nog steeds.
Je komt vaak in verschrikkelijke
situaties terecht, altijd in het leed
van een ander. Het ergste wat je
meemaakt zijn sterfgevallen en
daarna het slechtnieuwsgesprek.
Maar het is mooi werk, dankbaar
werk. Je kunt veel voor een ander
betekenen. Ik heb eerst een periode geprobeerd hoe het was om
wijkagent te zijn. Dat beviel me
heel goed. Ik heb echt heel leuke contacten met de mensen. Tot
dusver heb ik geen spijt.”
Die pet past ons allemaal
Vorig jaar heeft Hendrik met
wethouder Jouke Spoelstra een
buurtpreventiebordje aan de Achtkant onthuld.

Of dat een afschrikwekkende functie heeft, is de vraag. “Het is mooi
dat buurtbewoners zelf zoiets organiseren en met elkaar alert zijn
op verdachte situaties in de wijk”,
vindt Hendrik. “Dan kunnen ze 112
bellen. Beter een keer te vaak bellen, dan te laat. De politie kan niet
als enige de criminaliteit oplossen,
we hebben echt hulp nodig van de
burgers. Hoe meer van dat soort

projecten er lopen in een dorp,
hoe groter de kans is dat je een
verdachte situatie aantreft. In die
zin denk ik wel dat het afschrikt,
maar ook dat het elkaar versterkt.
Het komt ook steeds meer voor
dat mensen foto’s maken van een
aanrijding of ongeval. Want de
politie komt niet meer bij eenvoudige aanrijdingen, maar alleen bij
letsel of een dodelijk ongeval. Blikschade moet men zoveel mogelijk
onderling regelen. Dat geldt ook
voor burenruzies of conflicten.”
Uit een leefbaarheidsonderzoek
dat onder Buitenposters is gehouden, blijkt onder andere dat
verwaarlozing van het park en een
plek voor jongeren als een probleem worden ervaren. “Zo nu en
dan is er wel een groepje dat zich
ophoudt in de Kerkstraat”, weet
Hendrik. “Vooral ‘s zomers hangen
ze rond in het park om te zorgen
dat de prullenbakken vol raken.
Vanuit de gemeente wordt al lang
aandacht besteed aan het gebruik
van drank en drugs. De drankregel NIX 18 is lastig te handhaven.
Als je op straat iemand aantreft
die onder invloed is en onder de
18, wordt er een zorgmelding opgemaakt. Of een proces verbaal
als hij drank bij zich heeft. Er zijn
wel mogelijkheden voor handhaving, maar je kunt nooit iedereen
controleren.” Inmiddels liggen de
eerder genoemde knelpunten bij
de gemeente en Plaatselijk Belang
op tafel.

sen op het platteland meer dan
stedelingen. “Hier is de omgang
met de mensen prima”, bevestigt
Hendrik. “Je kunt rustig bij iemand langslopen en zwaaien, dan
zwaaien ze terug. Ook jongeren.
Dat gebeurt in de stad denk ik niet.
Of elkaar dag zeggen, dat doen we
hier ook. Als ik iemand een bon
geef, zijn ze niet blij. Dat snap ik
wel, maar ik denk: wie heeft er nu
een fout gemaakt? Ik omdat ik een
bon schrijf, of hij omdat hij een
overtreding heeft gemaakt? Ze zijn
even kwaad, maar dan wordt het
geaccepteerd.”
De meeste mensen kennen Hendrik de Haan niet. “En dat is maar
goed ook”, pareert hij. “Als ik bij
iemand over de vloer komt of iemand aanhoud, is het meestal een
slecht teken.” En ondanks het feit
dat hij niet in dit dorp woont, is hij
toch een beetje één van ons. “Ik
voel me wel betrokken bij Achtkarspelen, met name bij de dorpen
die ik als wijkagent onder mijn
hoede heb.” Als u hem nodig hebt,
is hij te bereiken op: https://www.
politie.nl/mijn-buurt/wijkagentenhendrik.de.haan@politie.nl of via
0900-8844.

De politie is je beste vriend
Een intern onderzoek van de politie kwam met de conclusie dat ouderen meer respect hebben voor
de politie dan jongeren, en men-

(advertentie)

Dave
Door

LAATSTE RONDE!
10 EURO OP WINTERCOLLECTIE
(VAN 26 FEB. T/M 3 MAART)

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

Modique Nijenstein 11 Buitenpost 0511-543128
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De historische fotoroute
tijdens LF 2018
In vervolg op het bericht in de
Binnenste Buitenpost van januari is het volgende te melden. Een
historische foto route, met opnamen uit Achtkarspelen wordt als
onderdeel van LF 2018 midden
april gerealiseerd. De initiatiefnemers Peperkamp en Huizenga
hebben, onder dank, voldoende sponsoren kunnen werven,
waardoor het project mogelijk is.
De route bestaat uit een vijftigtal historische opnamen, afgedrukt op
metaal en geplaatst op een standaard paal. De voorlopige, genummerde route op naam sponsor, begint bij het station. Aansluitend op de
historische ansichten die te zien zijn in de voetgangersbrug over het
spoor. De route loopt dan langs het spoor richting de Kruidhof. Daar
valt de presentatie Silence of the Bees te bezoeken. Via de Schoolstraat
naar de Berkenlaan en daar via het parkeerterrein achter de kerk naar
de Voorstraat. Daar komt het centrum van de route, onder de pallisade
op het parkeerterrein, van de belangrijkste sponsor Kapenga Wonen.

Door deze foto kunt u kennis
maken met de 17-jarige Jasper
Spoelstra. Hij voetbalt bij de A’s
van v.v. Buitenpost. Zijn ambitie is om later trainer te worden
van een voetbalploeg. Om alvast
ervaring op te doen traint hij de
jeugd van Buitenpost, jongens
onder 13-3, voorheen D-3. Afgelopen september is hij begonnen met een opleiding Sport en
Beweging aan het Alfa College in
Groningen.

Aan de pallisade worden de 28 Europese vlaggen bevestigd en de banieren van Culturele Hoofdstad 2018. De route loopt dan verder langs
de Voorstraat, richting Kuipersweg en via de Kuipersweg terug naar de
Stationstraat en het station. Deze route is onder voorbehoud van toestemming door de gemeente in verband met bekabeling in de grond.
Alle medewerking is overigens toegezegd. Aan de genummerde route
op sponsor wordt een quiz verbonden op basis van herkenning van
wat er op de foto staat. De quiz kan zowel op papier als via de dorpsapp
Utpost ingevuld worden. Ze wordt dan beoordeeld door de Stichting
Oud-Achtkarspelen. De route wordt geplaatst door leerlingen van het
Nordwin College en zal midden oktober weer weggehaald worden.

Overstromingen polder Rohel
- 14 Februari 1894
Buitenpost - Door den kolossalen aandrang van water en
den hevigen storm is heden nacht omstreeks 1 à 2 uur
de polder Rohel volgeloopen. Binnen korten tijd was het
water een voet gestegen. Enkele huisgezinnen beleefden
bange oogenblikken. Ten zuiden van ons dorp is alles on-

der water geloopen, zelfs enkele huizen in de bebouwde
kom staan in het water. Ook de vaart is buiten hare oevers
getreden en heeft de omliggende landen overstroomd. De
rijweg naar het zuiden is haast gestremd, wijl het water
op plaatsen half op den weg staat. Sinds jaren is zoo iets
niet voorgevallen.

D e sc h o o lfoto

Rode Kruis
hield laatste
feestmiddag
Het was weer een gezellige middag in de Schakel op 15 februari. De VoortVarende Vrouwen uit
Rottevalle hebben een prachtige
middag verzorgd. Voor de pauze
worden visvrouwenliedjes gezongen en na de pauze treden
ze op met een wisselend thema
van smartlappen en meezingers. Voor het Rode Kruis is dit
de laatste feestmiddag. De Sociale Hulpverlening van het Rode
Kruis houdt op te bestaan.Er
wordt nu adviserend opgetreden met verwijzing naar de instanties waar hulp kan worden
gevraagd. Dit moet uiteindelijk
leiden tot zelfredzaamheid.

Twijfel
is het begin
van wijsheid

Palmpasenstokken
versieren bij Grieme
& Piele & Diele
Op zondagmorgen 25 maart is
het weer tijd voor Kliederkerk
Grieme & Piele & Diele, met als
thema Palmpasen. Daarbij kan
het knutselen van Palmpasenstokken natuurlijk niet ontbreken,
maar er zijn ook andere leuke
en verdiepende activiteiten voor
jong en oud. Om 10 uur bent u
van harte welkom voor koffie,
thee of limonade. Na het verhaal
is het van 10.30 tot 11.30 uur tijd
voor creatieve, verdiepende en
gezellige activiteiten voor jong
en oud. We sluiten de ochtend af
met een gezamenlijke viering om
11.30 uur en je kunt om 12.00 uur
een broodje eten.

Kinderen die naar de kliederkerk
komen worden begeleid door
hun eigen (groot)ouder/ verzorger. Je hoeft je niet op te geven,
toegang is vrij en iedereen is van
harte welkom!
Locatie: Doopsgezinde kerk, Julianalaan 12A, Buitenpost. Volg
Grieme & Piele & Diele op: facebook.com/kliederkerkbuitenpost.

Schoolfoto De Mienskip, groep 4 en 5, schooljaar 2004/2005
Van links af, staand boven: Esther Terpstra, Martein
Visser, Danny Hayema, Menno van der Meulen,
Christopher Jans, Jort Meijer, Rutger Hoving, Käthy
Wester, Rintyna Hofman, Yvonne Post, Mariëlle
Hoekstra, Erwin Hayema; staand voor: Jaël Bennet,

Paulina de Vries, Mariëtte Terpstra, Anne Wassenaar,
Eline Bijlsma, Anne-Lotte Reitsma, Reinder Kas,
Raihan Popal, meester Evert Bron; zittend: Randy
Hoeksma, Nick Richard, Martijn Bouius, Anneke Pol,
Freya de Vries, Johannes Kloostra, Louis Pilat.

Aanvulling op de schoolfoto in het januari-nummer
Omdat ik zelf op deze foto sta kan ik veel, echter niet
alle missende namen doorgeven. Mijn tante Jannie
Pilat is ook lang juf geweest op deze school. Het
jaartal moet zijn 1958-1959 in plaats van 1960-1961.
Bovenste rij: Piet de Vries is juist dan komt Sietske
Bergsma, na Jannie Westra komt Piet van der Meer
dan Lia van den Berg achternaam Huite weet ik niet,

Ineke Bakker moet zijn Ineke Havinga; middelste
rij: Freke van der Valle, Hennie Noppert dan Sijtze
Dijkstra met weggedraaid hoofd en dan Feikje Pilat;
onderste rij: Jettie ken ik niet, dan Albert Kramer en ik
denk dan Antje Hadders en dan Klaas Talma.
Sijtze Dijkstra
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Vluchtelingenwerk
zoekt vrijwilligers
Maatschappelijk begeleider
Wij bieden vanuit onze integratielocatie Achtkarspelen, maatschappelijke begeleiding aan
vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben gekregen en
in de gemeente komen wonen.
Vluchtelingen hebben vaak geen
eigen netwerk. Alles is nieuw:
maatschappij, buren, taal, regelgeving en een eindeloze reeks in
te vullen formulieren. Ondertussen moet men inburgeren; een
nieuwe taal leren en de weg leren
vinden in de Nederlandse samenleving. Als maatschappelijk begeleider ben je het eerste contact
van de vluchteling in de nieuwe
woonplaats en ga je regelmatig
op huisbezoek.
De volgende taken horen hierbij:
• Informeren over Nederlandse
gewoonten en gebruiken, wet- en
regelgeving, sociale voorzieningen in de gemeente.
• Kleine (praktische) problemen
aanpakken en laten zien hoe je dit
kunt oplossen
• De vluchteling continu coachen
in zijn eigen zelfredzaamheid
• Intermediair tussen vluchteling
en instanties, brug naar de Nederlandse samenleving, contact bevorderen met ander Nederlanders
• Signaleren van knelpunten en
tijdig hulp inroepen van de teamleider
• Voortgang bijhouden en digitaal
rapporteren
Wat biedt VluchtelingenWerk?
• Interessant werk en zinvolle tijdsbesteding of ervaring
• Professionele begeleiding
• Uitgebreide mogelijkheden voor
scholing en trainingen
• Reiskostenvergoeding
Wat vragen we van jou?
• Betrokkenheid kunnen combineren met een zakelijke aanpak van
vragen en problemen
• Een dagdeel in de week beschikbaar zijn
• Bereid zijn cursussen, trainingen
en vergaderingen te bezoeken
• Geduld, enige levenservaring en
relativeringsvermogen
• Goede communicatieve vaardigheden
• Digitale vaardigheden
• Affiniteit met de doelgroep
• Zelfstandigheid
Heb je interesse of wil je meer
informatie, neem dan contact op
met mij: Marije Beekman, teamleider Integratieafdeling Achtkarspelen, mail:
mbeekman@vluchtelingenwerk.
nl
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Vr ij w illig er s door Bote de Haan

Kv Flamingo’s-lid vanaf 1 april 1963
Jelle en Tsjikke Steringa en Femme Boorsma

Korfbalvereniging Flamingo’s is één van de populairste sportverenigingen van de gemeente
Achtkarspelen. Anno 2018 telt de vereniging
meer dan 200 leden. Er staan 18 teams ingeschreven bij de korfbalbond. Dit jaar is het
eerste achttal zaalkampioen geworden en ze
promoveren; volgend seizoen dus een klasse
hoger. Of het eerste team kampioen wordt op
het veld is nog niet zeker. De vooruitzichten
zijn gunstig en dan zijn er de A’s, die doen mee
in de top van Nederland. De toekomst voor de
Flamingo’s ziet er goed uit. De oprichters van
de Flamingo’s zullen in 1963 nooit hebben gedacht dat hun club zo’n succes zou worden.
De BinnensteBuitenpost spreekt de drie leden van het eerste uur:
Femme Boorsma en het echtpaar Jelle en Tsjikke Steringa. “Er zijn
nog wel een paar leden van het eerste uur in leven,” vertelt Femme.
“Maar zij bedankten tussentijds. Wij drieën zijn de enigen die altijd lid
zijn gebleven. Op 1 april 1963 was er een vergadering in de bovenzaal
van café Klamer,op de plaats waar nu de zaak van Kapenga staat.
Men was van plan om een korfbalclub op te richten. Ik zag een advertentie in de krant en ging er ook naar toe. Meldde me gelijk aan als lid
en dat ben ik nog steeds.” Ook Tsjikke was toen aanwezig. Zij vertelt:
“Op de vraag hoe de club moest heten, kwam Tine Dijkstra met het
voorstel Flamingo’s. Iedereen vond dat een mooie naam. Bennie de
Vries bedacht nog de Trochsetters,maar dat werd afgewezen. Zulke
grote doorzetters waren we toen nog niet, denk ik.” Jelle Steringa was
niet op de vergadering aanwezig, hij had echter verkering met Tsjikke
en werd dus ook lid. Spijt heeft hij daar nooit van gehad. “Behalve
van korfbal houd ik ook van lange afstanden schaatsen”, vertelt Jelle. “Zo reed ik de Elfstedentocht van 1985 uit en ontving het kruisje. Onderweg was het één groot feest. De Noorderrondritten in het
Groninger land heb ik ook gereden. Daar vond ik niks aan. Dat was
meer bad lopen dan schaatsen.” Op de vraag wat hij een warmer hart
toedraagt,het schaatsen of korfbal blijft hij het antwoord schuldig. “Ik
vind beide sporten prachtig.”
Het is ondertussen erg gezellig bij de familie Steringa, bij wie wij op
bezoek zijn. De ene korfbalanekdote na de andere vliegt over de koffietafel. “Ik ben maar klein”, zegt Tsjikke, “Jelle is groot,met die lange
armen van hem hoefde hij nauwelijks te springen om de bal door de
korf te mikken. Toen hij 42 jaar was, speelde hij af en toe nog weleens
in het eerste achttal. Zelf mocht ik toen niet meer spelen omdat ik een
achillespeesblessure had gehad“.
Zowel Femme Boorsma als Jelle Steringa zijn erelid van de Flamingo’s.
”Wij hadden eens een ledenvergadering in The Point,” vertelt Tsjikke,
”Femme en Jelle werden gevraagd de zaal te verlaten. Er werd aan
de aanwezigen gevraagd of zij er mee instemden dat Jelle en Femme

Brimzen
praat

De tijd
Een nieuw jaar, zoals in dit geval
2018, doet je onwillekeurig toch
even stilstaan bij de tijd of het
begrip ‘tijd’. Waar maakten wij
ons druk over en hoe druk willen wij het in het pas begonnen
jaar hebben. Een Friese wijsgeer zei kortgeleden: Us prioriteiten lizze altiten mar wer by
in hege produksje, gemak en
jild. Wy wolle altiten mear en
mear. Mar by eintsjebeslút is it
in slang dy’t himsels yn ‘e sturt
byt.
Tijd
Dat gevoel van meer willen is
ook vaak de grondhouding jegens tijd. We hebben er altijd
te weinig van, we willen onze
dagen uitbuiten, er zoveel mogelijk uitslepen, zonder te beseffen wat ons dat kost. We zijn
tamelijk dwangmatige klokkijkers. Tijd is iets wat voortjakkert, wat ons leven haast beneemt. Sinds de prikklok en het
uurloon is tijd niet meer een sieraad op de schoorsteenmantel,
maar iets wat ons opdrijft. We

zijn ervan afhankelijk, we zien
hem als een vijand. Wat is tijd
eigenlijk? Niemand die er een
afdoend antwoord op kan geven, ook de wetenschap heeft
geen afgeronde definitie. De
vraag ‘wat is tijd’ laat zich dus
niet beantwoorden, maar er is
wel een andere vraag waar we
misschien meer mee kunnen,
namelijk: van wie is de tijd. Een
belangrijke vraag in deze tijden
van stress en burnout, waaraan
mensen al op jonge leeftijd, nog
maar net op de arbeidsmarkt of
dat nog niet eens, lijden. De tijd,
is die nog wel van u, van ons,
van mij? En als je de indruk hebt
van niet, dat het eerder zo is dat
de tijd van uw bedrijf is, van uw
verwachtingspatroon, van geld,
wat zegt dat dan over ons? Hoe
zijn wij dan? Wat doet dat met
ons? Wij praten en denken in
tijd. We praten in termen van
‘hoe is het met je kinderen gegaan?’, enzovoort. We zijn bespiegelende wezens, verzonken
in de tijd. We weten wat vergankelijkheid is, we weten al op vrij
vroege leeftijd dat er ooit een
einde aan ons leven komt. Dat
maakt ons in meer of mindere
mate weemoedig. We zoeken
onderdak, troost en hoop in de
vorm van kunst, sport, filosofie
en natuur.

erelid werden. Iedereen ging akkoord.” Ook bij de supporters zijn de
Flamingo’s populair. Toen het eerste team in de eerste klasse speelde
ging er een bus vol Buitenposters mee naar uitwedstrijden. Nu ze
lager spelen is dat wat minder. De zaalwedstrijden vinden plaats in
de Houtmoune. De veldwedstrijden op het sportterrein ‘De Swadde’.
De laatste jaren zijn de faciliteiten van de club enorm uitgebreid. Er
kwam een elektronisch scorebord en een kunstgrasveld.
Alle drie de geïnterviewden hebben veel vrijwilligerswerk verricht
voor de Flamingo’s. Jelle was twaalf jaar voorzitter, maar ook secretaris en algemeen bestuurslid. Hij trainde zowel junioren als seniorenteams. Floot wedstrijden als scheidsrechter. Femme is ook algemeen bestuurslid geweest. Ook hij trainde jeugdteams, was manusje

Foto (afkomstig uit het jubileumboek) van links af: Jelle Steringa,
Tsjikke Steringa en Femme Boorsma.
van alles, zorgde dat er altijd voldoende spelers waren in de 12- of
8-tallen (vroeger waren het 12 tallen,tegenwoordig 8 tallen). Was lid
van de propagandacommissie Friesland, schreef wedstrijdverslagen
in het Buitenbeentje,een soort voorganger van de BinnensteBuitenpost,maar dan uitsluitend over de sportverenigingen. Beide heren
maakten deel uit van de bouwcommissie. Tsjikke heeft niet in het bestuur gezeten, maar maakte kleedkamers schoon, deed kantinewerk
en zij trainde jeugdteams. Ook zat zij in de redactie van het Flamingo-praatje, het clubblad van de vereniging. Dat clubblad bestaat niet
meer, tegenwoordig is alles via internet te volgen en de pagina van
de Flamingo’s is te vinden onder kvflamingos.nl Verder organiseerden zij, uiteraard met andere leden ook papier- en bloemenacties. De
Flamingo’s boffen maar met zulke trouwe leden.

Chronos en Kairos
Chronos is het Griekse woord
voor tijd (denk aan chronometer) en ook Kairos is Grieks en
is dit verband bedoeld als een
onderbreking van de tijd. Het
is jammer dat we zo weinig tijd
hebben, of tijd nemen, om even
stil te staan bij het fenomeen
tijd. Neem eens een time out
van de op drift geraakte tijd.
Neem Chronos en Kairos, figuren uit de Griekse mythologie,
waarin Chronos de lineaire tijd
vertegenwoordigt, de nu sterk
ver-economiseerde kloktijd, de
afteltijd. Hij gaat altijd vergezeld van zijn twee veelzeggende
symbolen: de zandloper en de
zeis. Maar deze oude man met
baard heeft een rebelse kleinzoon Kairos. Deze gespierde
en dubbel-gevleugelde figuur
verbeeldt de ontsnappingsmogelijkheid uit de tijd. Hij staat
voor het momentum oftewel
het moment om iets door te zetten, voor concentratie, van een
innerlijk en subjectief besef van
tijd, van inspiratie en bevlogenheid, van scheppen en creatief
zijn, vandaar de dubbele vleu-

gels, Het verbeeldt een soort
time out van Chronos, een interval, een intermezzo, een tussentijd, misschien wel van zelf
even tijd zijn. Het attribuut van
Kairos is een weegschaal en
dat staat uiteraard voor balans.
Dat evenwicht is nogal eens
zoek. Wat wij westerse mensen verleerd zijn, is Kairos even
belangrijk vinden als Chronos.
Erasmus zei dat geen arts een
beslissing zou mogen nemen
zonder Kairos. Stilte, wandelen,
muziek, dagdromen, mijmeren,
rust in acht nemen: dat hebben
we zó nodig in de zorg en ook in
het onderwijs en in het bedrijfsleven. Het is jammer dat mensen niet meer dan één dag in
de week niets anders doen dan
eens in alle rust tot bezinning
komen. Of in elk geval is het
jammer dat ze nog geen goed
alternatief gevonden hebben
dat als ankerpunt dient. Zonder
minstens één dag in de week
de boel de boel laten, even pas
op de plaats te maken om even
op te houden met presteren
en kopen, maar stil te staan en
aandacht te schenken aan andere dingen en mensen, komen
Chronos en Kairos niet in balans. Laten we het in het nieuwe jaar 2018 niet alleen bij deze
overdenkingen houden, maar er
ook naar handelen. Rust roest
niet altijd.
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Verhaaltjes
-18 Alinda Elsenga - partner, moeder
en werkzaam bij verstandelijk beperkten - deelt haar verhaaltjes uit
het dagelijks leven.

Examenstress...

Onze dochter Romy is na de
zomer begonnen aan de opleiding MBO Maritieme Techniek.
Hiermee wordt ze opgeleidt tot
s c heeps/jac htbouwkundige.
Binnenkort gaat ze op stage
maar daarvoor moet ze eerst
haar VCA-examen halen. Dit
examen heeft alles te maken
met veiligheid op de werkvloer.
Samen met heit Herre is ze
druk aan de studie en ze is vol
goede moed om dit examen te
behalen. ’s Ochtends voor vertrek maakt ze nog even een kopie van haar ID-kaart. Ik wens
haar veel succes als ze die kant
opgaat. De hele dag zit ik toch
wel een beetje in spanning en
om 13.00 is ze dan echt los.
Om 14.30 hoor ik de voordeur
opengaan. Dat zal de jongste
zijn denk ik nog want Romy kan
nu nog niet klaar zijn met haar
examen. Toch is het Romy die
met een heel beteuterd gezicht
voor me staat en ik vraag: “Oh!
Heb je het niet gehaald?” “Het
is allemaal nog veel erger” zegt
ze. Ik schrik nogal en bedenk de
ergste dingen die er gebeurd
zouden kunnen zijn. En dan
zegt ze: “Ik was mijn ID-kaart
vergeten en mocht daarom niet
deelnemen aan het examen”.
Ik moet zichtbaar opgelucht
zijn geweest en ik moet ook
een beetje lachen. Romy is verbaasd want ze dacht, vertelt ze,
dat ik vast ontzettend kwaad
zou zijn. “Och meisje!” zeg
ik “als dit vandaag het ergste
is wat je kan overkomen dan
doen we het ervoor.” Ze vertelt
dat ze toen ze ’s ochtends de
kopie maakte van haar ID-kaart
helemaal is vergeten de IDkaart van het kopieerapparaat
te pakken. Dit komt me bekend
voor en zeg haar dat het iedereen kan overkomen. Ze zal alle
extra kosten voor het volgende
examen vergoeden.
“Nou”,
zeg ik “dat hoeft allemaal niet!”
We vergeten dit gauw en samen kijken we wanneer het volgende examen is. De volgende
dag heeft ze theorie-examen
voor haar autorijbewijs. Ik ben
ontzettend zenuwachtig voor
haar want stel dat ze hiervoor
zakt dan heeft ze wel een enorme pech week. Deze dag komt
om 16.00 uur het verlossende
telefoontje. Ze is geslaagd!!!

De volgende
Binnenste
Buiten-Post
wordt verspreid
in de week van
26 maart
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

D e foto

Uit d e o u d e d o os

De Binnenste Buiten Post

Collecte Amnesty
International
11 t/m 17 maart
Mensenrechtenorganisatie Amnesty International houdt voor de
zestiende keer een landelijke collecte. In Buitenpost zullen van 11
tot en met 17 maart bijna 30 collectanten de straat op gaan. Vorig
jaar werd tijdens de collecte in
Buitenpost € 1488,81 opgehaald.
In 2017 gingen in heel Nederland
15 duizend collectanten langs de
deuren. Ze haalden daarbij € 1,4
miljoen op voor het werk van
Amnesty. Amnesty had in 2017
de grootste opbrengst per bus
van alle goededoelen-collectes.
De gemiddelde opbrengst was
€ 93 per bus.

Afsluiting thema restaurant op De Lichtbron
De kleutergroepen van Chr. Basisschool de Lichtbron in Buitenpost
hebben de afgelopen weken gewerkt over het thema restaurant. Als
afsluiting van dit thema werden de ouders uitgenodigd voor een
etentje op school. Het driegangenmenu was bereid door de kleuters.
De kinderen hadden eerder hun oberdiploma gehaald en konden
daarom het eten op professionele manier opdienen! (foto: eigen foto)

Speelgoed voor klein en groot
bij Repaircafé
Ook kinderspeelgoed komt er regelmatig
op onze reparatietafels te liggen. Meestal electronisch, maar we zijn ook bereid
onze krachten op eenvoudig speelgoed
te beproeven. Tijdens onze laatste ronde gehoorzaamde een race-auto de afstandsbediening niet meer. Jan maakte
het binnenwerk schoon, schroefde en
smeerde. Het leverde niet een als-nieuw
resultaat op, maar het werkte weer naar
tevredenheid van de jonge klant. De glans
van de middag nam verder toe toen het
niet-zo-jonge reparatieteam een oude,
maar prima werkende oscilloscoop kado
kreeg. Het meet- en reparatieplezier kan
daardoor nog verder toenemen!
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Lutkepost was tot 1948 een kleine zelfstandige dorpsgemeenschap
net zuidelijk van ons dorp. Het bestond uit drie woonhuizen, drie
boerderijen en een voormalige melkfabriek. De laatste is nu timmerfabriek ‘Buitenpost’. De nu verdwenen woning rechts op de bovenste
foto werd bewoond door Popke en Janke van der Meulen. Verder op
de foto staan fietsmaker Dedde Wiersma met zijn twee maten Gerrit
Walsweer en Tsjerk Smit in een zomer begin jaren vijftig. De vlagjes
aan het stuur van de fietsen waren toen mode en het zou nu ‘cool’
worden genoemd. Links van Dedde is de Mariakerk van Buitenpost
en achter Gerrit vaag het kerkhof aan de Kuipersweg te ontwaren. Het
was een tijd waarin winters nog winters waren getuige de onderste
foto. Het is dezelfde woning als boven, maar dan in een bijna siberisch sneeuwlandschap. (foto’s: Dedde Wiersma en Juul Beerda).

Missie Amnesty
Amnesty International wil een
wereld waarin iedereen profiteert
van de mensenrechten. Om dat
te bereiken doet Amnesty onderzoek naar schendingen van deze
rechten en voert daar actie tegen.
Amnesty is een onafhankelijke
organisatie en neemt voor haar
onderzoek, lobby en actie geen
geld aan van overheden of politieke groeperingen. Juist daarom
is de opbrengst van de jaarlijkse
collecte van onschatbare waarde voor de organisatie. Kijk voor
meer informatie over het werk
van Amnesty International op
www.amnesty.nl

STEUN

De Binnenste Buiten Post

Vertelkunst over wonderdokters
en duivelbanners op De Kruidhof

Kunsthuis Art-it-is gaat de deuren
definitief sluiten

Vertelkunst over wonderdokters en duivelbanners op De Kruidhof
Op vrijdag 26 januari, de vooravond van de opening van het Culturele
Hoofdstadjaar, stond heel Friesland in het teken van het evenement
2018-Verhalen. In de hele provincie kwamen op deze avond mensen
bij elkaar om te luisteren naar de meest bijzondere verhalenvertellers.
Zo ook in Buitenpost. De plekken waar dit plaatsvond waren de bibliotheek, het IJstijdenmuseum en de Hortus van Fryslân ‘De Kruidhof’.

In oktober 2016 werd het leegstaande pand aan de Kuipersweg 2A
betrokken door beeldend kunstenaar Tejo Moerings. Hij maakte er
een woon-/werkpand van, waar hij onderdak bood aan mede-kunstenaars. Dit om zo de kosten te delen en de vreugden eveneens. Toen de
samenwerking uiteenviel ging hij alleen verder met zijn partner Klaske van der Weide en groeide het kunsthuis uit tot een plek ‘waar van
alles mogelijk is’. Er werd onderdak geboden aan de Keunstkrite in de
kunstweek van 2017, er was de mogelijkheid voor ‘kunst, cake, koffie’
waar Gerke Procée zich volledig voor inzette. Er kwamen bijzondere exposities van fotograaf Hans Sas, van studenten en net afgestudeerden van de kunstacademie Minerva, maar ook van cliënten van
Talant. De breedte van het aanbod trok de aandacht van de pers, wat
resulteerde in goede berichtgeving over een en ander. In het voorjaar
van 2017 werd het team versterkt met Amanda van Roessel (tekenares) en Wouter Speksnijder (Minerva-student) die het mede mogelijk
maakten dat ook bij afwezigheid van Tejo wegens gezondheidsklachten een en ander doorgang kon vinden.

In de Kruidhof werd gekozen voor het thema: ‘Wonderdokters en duivelbanners’. Tegenwoordig gaan we onze bacillen en ziektes te lijf met
paracetamol, neusspray en andere middeltjes die bij de drogist in
overvloed te krijgen zijn. Vóór de moderne wetenschap werd gebruik
gemaakt van alles wat de natuur te bieden had. Terwijl je door de
sprookjesachtig verlichtte Kruidhof wandelde, waande je jezelf weer
helemaal in een tijd waarin het kauwen op een stukje gember gezien
werd als de beste remedie tegen griep. Toen kwam het ook voor dat
alleen op basis van de kleur van je urine al een lugubere diagnose kon
worden gesteld: “Er zit een duivel tussen je wervels”. Gevolgd door
de geruststelling: “Maar met een blaadje munt onder de tong is dit
zo verholpen”. Bij een bezoek aan de kapper hoefde het in die tijd niet
alleen om je kapsel te gaan. Tussen de bedrijven door kon ook nog
even een kies worden getrokken.

Ondanks al deze zinvolle activiteiten en de grote plannen die er nog
voor 2018 in het verschiet lagen (o.a. debatavonden, elke twee maanden), is onlangs toch het besluit gevallen de deuren te sluiten. Initiatiefnemer en grote inspirator Tejo heeft toenemende gezondheidsklachten die het hem onmogelijk maken door te gaan.
Er is echter nog eenmalig een evenement dat onder de aandacht
gebracht kan. Op donderdag 22 maart (13-17), op vrijdag 23 maart
(13-17) en op zaterdag 24 maart 2018 (10-17) is er een bijzondere overzichtstentoonstelling te zien van het werk van Tejo Moerings uit de jaren 1990-2016. De expositie ‘Retrospectivum Atm©!’ is de hele maand
maart ook op afspraak te bezoeken. Daarnaast is er gedurende die
dagen volop de mogelijkheid nog eenmaal van het pand gebruik te
maken voor een (zelf te organiseren) workshop of andere activiteit
(meer informatie hierover en/of aanmelden kan via info@art-it-is.nl).
En last but not least is alles wat in het pand te vinden is (en geprijsd
is) aan te schaffen en als herinnering mee te nemen. Van harte is iedereen uitgenodigd om nog eenmaal naar het pand te komen.

Kunst in de kerk
Daar kunnen we ons tegenwoordig niet zoveel meer bij voorstellen.
De bezoekers van de Kruidhof maakten echter tijdens deze avond een
boeiende sprong terug in de tijd. Om de luisteraars in de juiste sfeer
te brengen, was de Kruidhof versierd met honderden kaarsen en
lichtjes. De vele vuren hielden de bezoekers lekker warm tijdens het
luisteren naar alle vertelsels over de heelkunst uit vervlogen tijden.
Warme chocolademelk en de glühwein assisteerden verder bij een
warm gevoel van binnen.
Helaas waren de gegidste rondleidingen niet berekend op zo’n groot
succes: al vroeg op de avond zaten alle rondleidingen vol en visten
vele bezoekers naast het net. Maar wees niet getreurd: vanwege het
grote succes, wordt deze avond opnieuw georganiseerd op 27 oktober 2018. Houd de website van de Kruidhof dus goed in de gaten
(www.dekruidhof.nl).

Hoe beleefde ú deze avond? Wij zijn nieuwsgierig naar uw reacties!
Dit kan op ons email-adres: bibupost@gmail.com

Zoals beloofd in de vorige Binnenste Buiten. Ook dit jaar wordt,
tijdens de feestweek van 26 juli tot 1 augustus de Kruiskerk aan de
Voorstraat te Buitenpost weer omgebouwd tot expositieruimte voor
verschillende kunstuitingen. Als commissie hebben we, in verband
met ‘2018 Leeuwarden Culturele Hoofdstad’ en de activiteiten in het
dorp voor een thema gekozen en dit thema luidt: “Buitenpost een
plek om te zzzoemen”.
Wij verzoeken de kunstenaars dit thema zoveel als mogelijk is in hun
kunst te verwerken. Laat jullie gedachten daar eens over gaan, je kunt
er alle kanten mee op.
Voor verdere informatie en opgave kunnen jullie terecht bij de volgende commissieleden:
Loes van Dam tel. 0511-402625 of per mail: loesvandam@hetnet.nl;
Jacomijn Steen tel. 06-36189312 of per mail: jocomijnsteen@gmail.com;
Wiepie Renkema, tel. 0511-842131 of per mail: Allerdrenkema@gmail.com
Anja Kuipers, tel. 0511-842423 of per mail anja-w-kuipers@hotmail.com
Roelie Winter, tel. 0511-541453 of per mail: roeliewinter@hotmail.com
namens de commissie, Roelie Winter
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In tút
fan de
Brims
Schone
lucht
Vorige week heeft het Openbaar
Ministerie besloten dat het je eigen schuld is als je rookt. En dus
ook dat je daar uiteindelijk ongeneeslijk ziek van wordt. Terwijl roken verslavend is.
We zijn het al lang met elkaar
eens dat roken in openbare ruimtes niet meer kan. Dat mensen
die aan het werk zijn niet mogen
worden blootgesteld aan de ziekmakende rook. Reclames mogen
(bijna) niet meer en zeker niet op
plekken waar kinderen komen.
Toch vinden we het nog steeds
normaal dat er gerookt wordt op
plekken waar kinderen sporten.
Bijvoorbeeld bij de sporthal en op
de sportterreinen.
Sommige rokers hebben er ook
geen probleem mee om hun peuken op de grond te gooien op de
terreinen van de sportverenigingen. De peuken liggen in de buurt
van de clubhuizen, in het gras en
zelfs in de net aangelegde kunstgrasvelden…
Gelukkig heeft voetbalvereniging
VV Buitenpost onlangs besloten
dat het roken op het terrein wordt
verboden. In ieder geval in de
ochtend. Een hele stap vooruit.
Mooi om te zien dat het bestuur
van korfbalvereniging Flamingo’s
dit onderwerp nu op de agenda
van de ledenvergadering heeft
gezet. Ik verwacht dat de leden
van Flamingo’s minimaal het
voorbeeld van de voetbalvereniging zullen volgen en misschien
nog wel een stap verder gaan.
Want ook ’s middags zijn er kinderen aanwezig bij de wedstrijden. Wat zou het een mooie kans
zijn om kinderen te laten zien dat
roken niet iets is dat gewoon is.
Niet stoer is, niet iets wat je doet
als je ouder bent en dat het niet
bij sporten hoort.
Hopelijk volgen alle sportverenigingen in Buitenpost. Stel je eens
voor: alle sportverenigingen in
Buitenpost rookvrij aan het einde
van dit jaar. Krijgen we het voor
elkaar?

Flitsen uit het dagelijks leven in Buitenpost tijdens de Tweede Wereldoorlog -14Waarnemend burgemeester
Het vertrek van burgemeester
Eringa betekende dat de beide
wethouders er nu alleen voor
stonden. Stiksma fungeerde nu
als loco-burgemeester. Hendrik
Klazes Stiksma was geen onbekende in Buitenpost (46). Hij
was een ondernemend man,
die in 1921 een nieuwe boerderij liet bouwen in het Oost aan
de Straatweg. Naast zijn boerenwerk vervulde hij diverse
functies en was hij actief in de

politiek, waarin hij de ARP, de
Anti Revolutionaire Partij, vertegenwoordigde. Een partij die bij
de bezetter niet bepaald geliefd
was. Gelukkig voor hem werd de
burgemeester van Kollumerland
c.a., de NSB’er Gerben Feitsma,
al spoedig tot waarnemend burgemeester benoemd. Men heeft
hier weinig of niets van hem
gemerkt. Kennelijk hebben beide wethouders al of niet samen
met Feitsma in ‘onderonsjes’ de
zaken draaiende gehouden. Vanaf 24 maart tot 2 juni 1942 zijn er
geen genotuleerde vergaderingen geweest.
De nieuwe burgemeester
De benoeming van een nieuwe
burgemeester hield de inwoners wel bezig. Men was er niet
gerust over. Wie ging er nu op
de stoel van een door de bezetter weggejaagde burgemeester
zitten? Dat moest natuurlijk wel
een N.S.B.-er zijn. De Commissaris in Leeuwarden adviseerde de
bezetter om mr. Dirk Matzer van

Bloois (1907-1991) te benoemen.
“De gemeente is kerkelijk en politiek een zeer rechtse gemeente. De bewoners, vooral van de
heidedorpen, hebben een sterk
gezag zeer van noode”.
“Een kerkelijk gematigd rechts
man, die politiek neutraal is
ingesteld ( hij was lid van de
C.H.U. de Christelijk Historische
Unie, J.K.) en een behoorlijke ervaring op administratief gebied,
die voor een behoorlijke handhaving van het gezag noodzakelijk
is. Daarmee zou het belang van
de gemeente en de bezettende
overheid het best gediend zijn”,
zo luidde zijn advies. De aanbeveling werd na een gesprek met
de Beauftragte Ross opgevolgd,
waarna Matzer van Bloois (47)
per 4 mei 1942 werd benoemd.
Het werk van de burgemeester begon. Door velen werd en
wordt hem dit kwalijk genomen.
Dezen beschouwen dit als een
on-vaderlandslievende
daad.
Anderen hebben hun leven aan

hem te danken. Zoals bv. Teake
Roorda toen deze met een halve
baal meel uit de ontspoorde trein
tussen Buitenpost en Visvliet
door een Duitse soldaat gepakt
werd. Dank zij een hartstochtelijk pleidooi van Matzer kwam hij
vrij. Mr. Matzer manoeuvreerde
figuurlijk en letterlijk meesterlijk
tussen de bezetter en de bevolking. Hij kende de hoofdfiguren
van de illegaliteit. Via enkele
zeer vertrouwde agenten liet hij
adressen waar joden verborgen

waren waarschuwen wanneer er
gevaar dreigde. Voor de bezetter
was hij geen gemakkelijk heer.
Hij kon scherpe brieven naar
Leeuwarden schrijven, waarin hij
zich niet zomaar alles liet gezeggen. Meermalen ging hij er persoonlijk heen om zijn zaak te bepleiten. Hij schreef en sprak wel
overwogen en met gezag. Hij
heeft er voor de inwoners uitgehaald wat mogelijk was, onzichtbaar voor de mensen. Na de oorlog werd hij geschorst en volgde
oud-burgemeester Eringa hem
weer op bij wijze van eerherstel.
Na het vertrek van Eringa in oktober 1945 werd deze voor de
tweede maal opgevolgd door
mr. Matzer van Bloois. Mr. Matzer woonde aan de Voorstraat 49,
thans de makelaardij van Jacqueline Nome. In 1949 werd hij
benoemd tot burgemeester van
Renkum. De dank en de vraagtekens bleven voor velen bestaan.

Zwer ven over D e Swa d d e door Piet Pettinga
de familie Hoekstra

Wandelend over industriepark De Swadde werd m’n aandacht aan de Newtonstraat nr. 4, getrokken door stemmen/
activiteiten en het geluid van een schuurmachine in een grote loods. Dichterbij
komend ontwaar ik Teun Hoekstra en
z’n zoon Wietse die bezig zijn een oude
Ford Capri op te knappen. “De koffie
staat klaar”, roept Teun, “en als je je handen wilt laten wapperen, ligt er ergens
wel een stofdoek”! Nu blijkt dat de fam.
Hoekstra al 12 jaar op dit adres een opslagplaats heeft voor onder andere spullen van en voor rommelmarkten en opgekochte inboedels en ook al een paar keer
in eigen beheer een snackwagen heeft
gebouwd om in de zomermaanden op
markten, braderieën en feestweken hun
snacks aan de man/vrouw te brengen,
dit doen ze al 25 jaar.

Naast de mobiele Snackservice runnen
Teun en Margreet met veel plezier al 15
jaar de kantine in De Houtmoune, de
Sporthal van Buitenpost. De kantine is
gezellig ingericht met vele brocante spulletjes die door de jaren heen zijn opgescharreld op rommelmarkten. Zelfs uit
België en Frankrijk! Daardoor is het een
sfeervolle ruimte geworden waar iedereen zich thuis kan voelen. Sinds vorig
jaar zijn ze ook beheerders van de De
Houtmoune en leven ze volop mee met
de sporters. Het is een perfecte combinatie. De mogelijkheid bestaat ook om
feestjes te houden in de kantine, van jubilea tot verjaardagen. Dit is in overleg
mogelijk. Loop daarvoor gerust eens binnen voor meer informatie. Ook daar staat
de koffie altijd klaar.

Reisver h a al
Op zondag 12 november ‘s morgens vroeg vertrokken voor ons
bezoek aan de kinderen in Zweden. Onze oudste dochter woont
daar al 14 jaar met haar gezin.
Via Nieuweschans, Bremen en
Hamburg richting Puttgarden en
dan met de veerboot naar Rödby
in Denemarken. Deze overtocht
duurt ongeveer een uur, daarna
richting Kopenhagen waarna we
via de tolbrug naar Malmö rijden. De treinen volgen ook deze
route, maar dan onder de brug
door. Vanaf Malmö is het nog
ongeveer 50 km voordat we in
Veberöd aankwamen, de plaats
waar de kinderen wonen.
Daar aangekomen merkten we al
gauw dat het daar heel wat kouder was dan in thuis. Door Maaike en haar gezin waren al weer
heel wat verschillende uitjes gepland die we tijdens deze vakantie zouden kunnen ondernemen.
Onze oudste kleindochter heeft
sinds een paar maanden een
baan in een app-restaurant, voor
ons iets nieuws maar in Zweden
erg in opkomst. Het eten en drin-

Pieter en Saakje van der Bij,
op bezoek in Zweden
ken wordt besteld via een app op
je telefoon en als de bestelling
klaar is krijg je een berichtje dat
het kan worden afgehaald. Natuurlijk hebben we met elkaar
van de gelegenheid gebruik gemaakt om al die lekkernijen te
gaan proeven. De verschillende
kleine gerechtjes worden geserveerd in pannetjes die op plankjes staan. Heel origineel. Verder
een bezoek gebracht aan een
grote overdekte kerstmarkt waar
de kerstman in Scandinavië een
grote rol in speelt. Ook een dagje
Ikea hoorde er uiteraard bij, de
multinational die in 1943 werd
opgericht door Ingvar Kamprad
en als eerste vestigingsplaats
Almhult had. Samen hebben we
ook mooie tochten gemaakt in
de prachtige natuur van de regio
Skäne, het zuiden van Zweden.
In de weken dat wij daar waren
was er in Malmö een hele grote
tentoonstelling over de geschiedenis van de Titanic. Aan deze
expositie hebben we met de kinderen een bezoek gebracht. Op
10 april 1912 vertrok de Titanic

Insp iratie door Anneke Paauw
Hij schildert, tekent, maakt
houtsculpturen en zit nooit te
wachten op inspiratie. Inspiratie, wat is dat en hoe gaat dat?
Gerke Procee, 24 jaar oud en
leerling aan de Academie Minerva in Groningen weet eigenlijk
niet precies hoe je dat uit moet
leggen, maar begint zó enthousiast te vertellen over zijn passie,
dat het me duidelijk wordt: dát
is dus inspiratie! “Nou, gewoon,
ja. Het zit allemaal in mijn hoofd.
Ik hoef nooit te wachten op ideeën. Als we een opdracht krijgen,
weet ik meteen wat en hoe ik het
wil doen. En meestal wordt het
resultaat ook zo als het beeld in
mijn hoofd”.
Op de basisschool heeft Gerke al
plezier in het tekenen en knutselen. Toch is het niet vanzelfsprekend dat hij later in die richting
verder gaat. Nee, hij kiest voor

De Binnenste Buiten Post

p a g i n a 15

B i nne n - 21Bu ite n p o st
Pieter de Boer woont
sinds begin 2015 in Buitenpost
en beschrijft zijn ontdekkingsreis
door het dorp en de omgeving.

onder gezagvoering van kapitein Edward John Smith voor
zijn eerste reis van Southhampton naar New York. Er waren
1300 personen die voor deze reis
hadden geboekt, plus 900 bemanningsleden aan boord van
de oceaanreus. Onder deze personen bevonden zich ook drie
Nederlanders, waarvan 1 passagier en 2 bemanningsleden.
Die éne passagier was jonkheer
Johan George Reuchling. Vlak
vóór de aanvaring met de ijsberg
stuurde hij een telegram aan zijn
familie met de mededeling dat
de reis voorspoedig verliep. Op
14 april, rond 23.40 uur ramde
de Titanic de bijna 300.000 ton
zware ijsberg en werd het schip
op verschillende plaatsen opengereten. Op 15 april zonk de Titanic, het schip waarvan men
dacht dat dit onmogelijk was.
Ruim 1500 mensen verdronken
waarvan slechts 328 slachtof-

fers zijn geborgen, 700 mensen
overleefden de ramp. Op 31 mei
2009 overleed de laatste overlevende. Het ging om Elizabeth
Gladys Dean die op het moment
van de ramp 2 maanden oud
was. Dean werd 97 jaar. Een hele
indrukwekkende expositie met
heel veel origineel fotomateriaal
onder andere van de voor die tijd
luxueuze hutten van het schip,
kleding, juwelen en serviezen die
geborgen werden nadat in 1985
het wrak van de Titanic teruggevonden was. Deze wereldwijd
reizende tentoonstelling is een
echte aanrader waard!
Na een aangenaam verblijf bij
onze kinderen zijn we wegens
het slechte winterweer een dag
later dan de bedoeling was huiswaarts gegaan. Het was weer
een heerlijk uitje naar Zweden en
we zien al weer uit naar de volgende trip.

Gerke Procee “Mijn hoofd zit vol beelden”

bouwkunde in het MBO en heeft
het daar best naar z’n zin. Pas in
het laatste jaar begint het een
beetje te kriebelen, mede omdat hij zo graag met z’n handen
bezig is. Ziet hij zijn toekomst
echt in de bouw of wordt het
toch iets anders? Op een open
dag bezoekt hij de kunstacademie ‘Minerva’ in Groningen en
ja, daar krijgt hij echt het gevoel
dat dát iets is waarmee hij verder
wil. Maar daarvoor moet hij wel
een hele selectieprocedure door.
Zijn portfolio maakt indruk en
hij wordt aangenomen. Van de
tweehonderd studenten halen
er vier na één jaar de propedeuse en één daarvan is Gerke. Een
unieke prestatie, mede omdat hij
ook een hele andere achtergrond
heeft dan alle andere studenten.

kelt een eigen stijl bij vooral
het schilderen, heel gedetailleerd en heel kleurig. Gerke:
“Ja, zo zit dat in mijn hoofd,
ik kies dat niet bewust!”. Een
eerste aanzet tot een schilderij ontstaat soms in het
klein. Zoals schrijvers altijd
een aantekenboekje op zak
hebben om iets op te kunnen schrijven, zo heeft Gerke
ook altijd een boekje bij zich,
waarin hij beelden vastlegt
die zich in zijn hoofd opdringen. Deze beelden zie je in
sommige van zijn schilderijen terug. Behalve tekenen en
schilderen houdt hij zich ook
bezig met houtsculpturen of andere beelden, maar schilderijen
zijn in de meerderheid in het huis
aan de Achtkant.

Hij heeft het ontzettend naar zijn
zin op deze opleiding en ontwik-

Net zo als Gerke beelden in zijn
hoofd heeft, heb ik een beeld in
mijn hoofd van een soort atelier
waar hij werkt. Een ruimte die
vol staat met doeken, potten en
tubes verf, potten vol met kwasten in allerlei maten, kortom een
ruimte die kunst ademt. Maar
niets van dat alles. Gerke schildert het liefst aan de tafel in de
woonkamer, gebruikt allerlei
soorten acrylverf, de enige voorkeur die hij wél heeft betreft de
kwast. De verf doet hij niet op
een palet, maar in plastic wegwerpbordjes. Die werpt hij niet
weg, nee, hij bewaart ze met het
idee dat er in de toekomst nog
iets moois mee gaat gebeuren.
Exposities
Zijn mooiste werken krijg ik niet
te zien, want die zijn elders. Tot
eind februari is er een expositie

in ‘VAKwerk Burgum’ en in het
kader van LF2018 exposeren 260
kunstenaars van 5 april t/m 28
oktober in Galerie Westerkade
in Leeuwarden. Het werk heeft
de afmeting 20 x 18 als symbool voor 2018! Misschien hebt
u zijn werk al bewonderd tijdens
de ‘Kunst in de Kerk’ in 2016 en
2017. Toen dat in 2017 niet doorging organiseerde de familie
een expositie in ‘Art It Is’ aan de
Kuipersweg. Want in de familie
is Gerke niet de enige. Nee, daar
zit de creativiteit in de genen: een
oom schildert, een tante maakt
de prachtigste creaties met bloemen, een tante fotografeert en
mem, nou, mem doet van alles,
zij ‘frutselt’ maar staat Gerke ook
bij met de grotere werkstukken,
zoals de reus van draad die ook
in ‘Art It Is’ staat. Hij heeft plannen voor een expositie in de tuin
komende zomer. Ook daarvoor
heeft hij al beelden in zijn hoofd.
Ja, voorlopig blijft ‘Minerva’ hem
wel uitdagen tot steeds nieuwe
kunstuitingen.

Is Buitenpost je smaak?
Begin februari ben ik begonnen
met de Nederlandse Bieropleiding van StiBON. Bij het succesvol voltooien van niveau 1
mag ik mijzelf Bierambassadeur
noemen. Rond je vervolgens
niveau 2 ook succesvol af, dan
kun je uiteindelijk voor niveau 3
twee dagen naar Oostenrijk om
jezelf uiteindelijk Biersommelier
te mogen noemen. Een belangrijk deel van de opleiding is het
leren herkennen van biertypes.
Daar komt ook direct het meest
‘vervelende’ van de avonden,
namelijk het proeven. Het praktijkgedeelte houdt in dat ik per
avond 6 verschillende bieren geserveerd krijg in kleine hoeveelheden. Deze ontleed je op geur,
kleur en smaak. Waarbij gebruik
gemaakt wordt een beschrijvende proefmethode. Dus wat ruik
je? Wat zie je aan de kleur, helderheid, de schuimkraag? En hoe
smaakt het? Wat is het mondgevoel? De omschrijving ‘lekker’
geldt hierbij niet. Denk meer aan
het omschrijven van de geur in
fris fruitig, of de kleur in amber.
En is de smaakassociatie citroen,
of limoen? Hoogstwaarschijnlijk was het een Spéciale Belge.
Toen ik zo bezig was mijn eerste opleidingsavond moest ik
denken aan mijn columns voor
de Binnenste Buitenpost. Want
samen met Tamara doe ik al 3
jaar in zekere zin hetzelfde. Op
een beschrijvende proefmethode ontdek ik Buitenpost en de
omgeving van het dorp. Soms
hardlopend, soms wandelend of
op de fiets. Maar altijd met alle
zintuigen in volle actie. Wat was
de eerste geur? Ruik ik daar een
heerlijk vers gebakken brood van
de bakker? Maar wat ruik ik echt?
Is het wel een brood? Of is het
eigenlijk wat zoeter? Ik weet het,
het is de zoete geur van oranjekoeken! Vers uit de oven. Wat zie
ik daar? Wat zorgt voor die mooie
contouren van het dorp? Is het de
‘De Alde Witte’ die daar verantwoordelijk voor is? Op het eerste
gezicht is het inderdaad de Mariakerk die beeldbepalend is. Maar
verdiep je jezelf een klein beetje
verder in het dorp, dan zie je dat
het dorp zoveel meer mooie panden heeft. Zoals het pand van de
Pyrimade of het gemeentehuis,
allemaal waarschijnlijk met net
zo’n mooi verhaal als de oude
kerk. En dan het belangrijkste.
Hoe smaakt het dorp mij eigenlijk? Zo na 3 jaar, is daar eigenlijk is van te zeggen? Hoe is het
mondgevoel? Wat voor smaakassociatie geef ik het. Hoe is de
smaakintensiteit? Hoe omschrijf
ik het mondgevoel, de body, de
nasmaak. En op basis van de
smaak, wat voor spijscombinatie
zou ik erbij bedenken. Is het dorp
zo zoet als het eruit ziet? Een bittere nasmaak heb ik er in ieder
geval niet van. Eigenlijk vind ik
het wel doordrinkbaar. Wil ik er
nog wel meer van. Misschien
is het zelfs wel wat plakkerig. Ik
merk nog geen reden om door
te gaan naar de volgende. Sterker nog, ik denk dat de conclusie
vrij eenvoudig is: dit smaakt naar
meer. Kom maar op. Proost, op
een mooie toekomst!

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
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It Koartling zoekt enthousiaste en
betrokken vrijwilligers!
Project Dorpsfoto’s Achtkarspelen
presenteert resultaten
Op 12 december 2016 ging het Project Dorpsfoto’s van start. In samenwerking met locale organisaties organiseerde KEaRN Welzijn in
de verschillende dorpen een gesprek over leven, wonen en werken.
Het doel was om samen met bewoners te onderzoeken wat speelt,
wat beter of anders kan in het dorp en hoe dit kan worden aangepakt.
Het project vond plaats op initiatief van de gemeente Achtkarspelen,
die wil investeren in de Mienskip.
Op dinsdag 6 februari presenteerde KEaRN Welzijn in It Koartling het
resultaat van het project in Buitenpost. Alle goede bedoelingen ten
spijt, rijst de vraag of de uitslag als representatief kan worden aangemerkt. De deelname aan project vanuit het dorp was immers minimaal. Hoe dan ook – de foto van Buitenpost laat het volgende zien:
• de inwoners van Buitenpost ergeren zich aan de (winkel-)leegstand;
• er is overlast van jongeren die rondhangen in het Haersma de Withpark;
• er is geen nachtverlichting in hetzelfde park;
• jongeren hebben in Buitenpost geen eigen plek.
Punt twee hangt nauw samen met beleving. De definitie van overlast luidt: aantasting van de leefbaarheid of het leefbaarheidsgevoel
door omgevingsfactoren van materiële of personele aard die mee het
onveiligheidsgevoel veroorzaakt. Overlast kan gemeten en gepeild
worden.
Er is (voor zover bekend) geen sprake van feitelijke overlast. De
aanwezigheid van groepen jongeren alléén is onvoldoende om van
overlast te spreken. Bovendien zijn wij van mening dat jongeren een
ruime mate van vrijheid moeten krijgen om grenzen op te zoeken en
te verkennen. Dat hoort nu eenmaal bij de leeftijd, net zo goed als
ouderen steevast negatief reageren: ‘de jeugd van tegenwoordig … ’.
Omdat vrijheid en verantwoordelijkheid onlosmakelijk met elkaar zijn
verbonden, leren jongeren op deze manier ook hun verantwoordelijkheden, jegens zichzelf en jegens anderen. Indien er sprake is van het
verstrekken en het gebruik van middelen is het echter wél zaak om de
vinger aan de pols te houden.

Workshop: Beesten op het doek!
Corina Blom is kunstenares en woonachtig in Gorredijk. Ze maakt
voornamelijk schilderijen, maar ook grafisch werk en tekeningen. In
It Koartling geeft Corina leiding aan de cursus Tekenen en Schilderen.
Daarnaast verzorgt Corina op zaterdag 10 maart in It Koartling van
14.00 tot 17.00 uur een workshop onder de titel: Beesten op het doek!
Niks leuker dan een dier lekker in de verf op het doek! Dierportret,
ten voeten uit of een klein groepje. De eerste 20 minuten wordt er
geschetst (aan de orde komen vorm en compositie) en wordt het doek
voorbereid. Er wordt gewerkt naar foto’s; die zijn aanwezig, maar kun
je ook zelf meenemen. Niet elke foto is geschikt: mail daarover met
Corina. Daarna begin je voor stap met de opbouw van het schilderij.
Hier ben je bezig met volgorde van schilderen, werken van donker
naar licht, de rijst- korreltechniek, het schilderen van haar, toets, handschrift, enzovoort. Aan het einde van de workshop heb je je technisch
kunnen ontwikkelen en heb je een schilderij van een dier gemaakt.
Geschikt voor zowel beginners als gevorderden.

It Koartling zoekt voortdurend nieuwe vrijwilligers. Leuke, enthousiaste
en betrokken mensen. Voor allerlei zaken en taken. Bijvoorbeeld:

Alle kinderen
moeten kunnen
meedoen!
Schoolreisjes, sporten, muziekles, je verjaardag vieren, een
dagje uit. Het lijkt zo gewoon dat
alle kinderen en jongeren (0 – 21
jaar) dit kunnen doen, maar niet
elke ouder kan dit betalen. Landelijk groeit namelijk 1 op de 8
kinderen op in armoede.
Vanwege de bezuinigingen en de
decentralisaties is het voor gemeenten extra lastig een manier
te vinden om te zorgen dat kinderen dezelfde kansen krijgen.
Om tweedeling te voorkomen
en kinderen vaardigheden mee
te geven waar ze ook in hun latere leven iets aan hebben, is het
van het grootste belang dat ook
de groeiende groep kinderen uit
minimagezinnen kan (blijven)
meedoen.
Landelijk trekken vijf organisaties en het ministerie van SZW
samen op, zodat het wiel niet
steeds opnieuw hoeft te worden
uitgevonden. Jaarlijks worden
op deze wijze al heel veel kinderen geholpen met educatie,
sport, cultuur, verjaardag en recreatie.
Eén van die organisatie is het
Nationaal Fonds Kinderhulp.
Het Fonds helpt kinderen die
in armoede opgroeien en niet
kunnen meedoen met leeftijdsgenoten op een hele praktische
en kindgerichte manier. Bijvoorbeeld door een tweedehands
fiets, contributie voor de sportclub, een weekje kamperen of
zwemles mogelijk te maken.
In de week van maandag 16 t/m
zaterdag 21 april organiseert It
Koartling weer de jaarlijkse collecte voor het Nationaal Fonds
Kinderhulp. Iedere Euro is méér
dan welkom en wordt goed besteed. Meld je nu bij ons aan als
collectant en loop mee tijdens de
collecteweek: kom-erbij@itkoartling.nl

Docent: Corina Blom; datum: zaterdagmiddag 10 maart 2018; tijd: van
14.00 tot 17.00 uur; waar: sociaal-cultureel centrum It Koartling; kosten: € 35,00 inclusief materiaal en koffie/thee; Opgave: rechtstreeks bij
Corina Blom, e-mail: corinablom1@gmail.com;
telefoon: 06-10 264 241

De uitbreiding van It Koartling nadert haar
voltooiing… op naar fase 2: de renovatie!
De uitbreiding van It Koartling
nadert haar voltooiing. Nee, het
is nog niet klaar. Er wordt nog
volop aan de laatste loodjes gewerkt. Als de vloer voldoende
droog is (ergens in maart?) kan
ook die worden voorzien van
een duurzame bedekking. Maar
... het begint er inmiddels echt
op te lijken. Je hebt nu geen tekening meer nodig om je het resultaat voor te stellen.
Met de voltooiing van de nieuwbouw kan fase 1 van de werkzaamheden worden afgesloten.
De tweede fase bestaat o.a. uit
het renoveren van het bestaande deel, inclusief (en niet zonder

reden) het realiseren van energiebeperkende maatregelen, het
toegankelijk maken van de ruimten voor mensen met een fysieke beperking, verbetering van de
routing en aanpassing van een
ruimte tot een gezellige permanente ‘huiskamer’.
Helaas is het bestuur van It
Koartling er niet in geslaagd om
voor de tweede fase voldoende
geld bijeen te brengen. Daarom
is een nieuwe ronde van fondswerving gestart, waarbij o.a.
opnieuw de Provincie Fryslân is
aangeschreven, evenals tal van
kleinere fondsen.

Verder wordt momenteel met de
gemeente Achtkarspelen overleg
gevoerd. Wat It Koartling betreft
zijn daarbij alle opties bespreekbaar, mits zij leiden naar realisering van de noodzakelijke werkzaamheden en voorzieningen,
binnen een financieel realistisch
scenario.
De bedoeling is dat de tweede
fase in april-mei start en in augustus-september van dit jaar
(vóór aanvang van het nieuwe
seizoen) gereed is.

• om de CREA-werkgroep (cursussen en workshops) te helpen versterken;
• om activiteiten van kinderen en jongeren te helpen organiseren;
• om het onmisbare Vrijwilligerssteunpunt (opnieuw) in te vullen;
• om mede invulling te geven aan cultuur en cultuurparticipatie;
• om inhoud en uitvoering te geven aan het project Mens & Omgeving;
• om mede invulling te geven aan muziek, toneel, dans en méér;
• om dorpsbreed vorm te geven aan de functies ontmoeting en verbinding;
• om contact te leggen en onderhouden met alle activiteiten en clubs in
het dorp;
• om te helpen bij de Húskeamer fan Bûtenpost;
• om samenwerking met de plaatselijke zorginstellingen op gang te helpen;
• om de samenwerking met Cultuurcentrum de Wâldsang te verdiepen;
• om de samenwerking met de Bibliotheek te verbreden en te verdiepen;
• om samen met o.a. Friesland Pop muziek een permanent podium te
bieden;
• om samenwerking met De Kruidhof en het IJstijdenmuseum te verbreden en te verdiepen;
• om samenwerking met de kerken in Buitenpost te helpen aangaan;
• om te helpen met onze website en social media (media-specialist);
• om de vrijwilligers te helpen aansturen en ondersteunen (vrijwilligerscoördinator);
• 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);
• om het Culturele Jaar 2018 geweldig te maken: voor iedereen;
• om te helpen bij de renovatie en uitbreiding van ‘it Koartling’;
• om mee te helpen met de collecte in april voor het Nationaal Fonds
Kinderhulp;
• 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

Kom erbij! Er is altijd iets te doen
In sociaal-cultureel centrum It Koartling is de hele week dóór van alles
te doen, voor iedereen, van jong tot oud. Er is dus geen reden om
thuis te blijven zitten - achter de spreekwoordelijke geraniums. Evenmin is er reden om te zitten kniesoren, omdat wat jij wilt (nog) niet
gebeurt. Heb je namelijk een goed plan of leuk idee, kom op: voor de
dag ermee!
Naast wat It Koartling zèlf organiseert, zijn op deze manier ook andere
activiteiten van de grond gekomen. We noemen kort wat er zoal in It
Koartling gebeurt:
1. Het Netwerkcafé op maandagochtend, eens per veertien dagen.
2. De Ouderengroep 55+ op maandagmiddag, 6x per jaar.
3. Het Ochtendcafé 55+ op dinsdagochtend, wekelijks.
4. Beter bewegen op dinsdagochtend, wekelijks.
5. De Schildersclub op dinsdagmiddag, wekelijks (in het seizoen).
6. Volksdansgroep de Ketting 55+ op woensdagochtend, wekelijks.
7. Activiteiten voor kinderen op woensdagmiddag, momenteel even
‘on hold’.
8. De Húskeamer fan Bûtenpost op woensdagmiddag, 2x per maand.
9. Klaverjassen op donderdagmiddag, wekelijks.
10. Multiculturele vrouwengroep Melange op vrijdagochtend, wekelijks.
11. Activiteiten voor kinderen op de vrijdagavond, regelmatig.
12. Activiteiten voor jongeren op vrijdag- of zaterdagavond, regelmatig.
13. Muziekactiviteiten voor jongeren in het weekend, regelmatig.
14. Jeugdactiviteit van de Christengemeente op zondagochtend, 2x
per maand.
15. De Húskeamer fan Bûtenpost op zondagmiddag, 2x per maand.
Naast al deze activiteiten vinden er in It Koartling wekelijks een groot
aantal cursussen, workshops, lezingen, vergaderingen en andere bijeenkomsten plaats. De kookgroep voor (oudere) mannen trekt zelfs
landelijke media-aandacht. De buurtverenigingen gebruiken It Koartling graag als hun ‘clublokaal’ en voor Plaatselijk Belang Buitenpost,
de redactie van dorpskrant ‘de Binnenste Buiten Post’, de energiecoöperatie en allerlei muziekgroepen vormt It Koartling eveneens een
thuis.
In het kader van LF2018 wordt er op dit moment door Haak maar
aan! stoer doorgewerkt aan de Grootste Gehaakte Deken ter wereld.
Natuurlijk hopen we dat deze actieve groep na 1 april (wanneer alle
‘granny squares’ worden ingeleverd) een nieuwe invulling vindt en
dóórgaat. Daarnaast houden de vrijwilligers van SUSKA twee maal
per maand spreekuur voor iedereen die worstelt met sociale zekerheid of met een van de vele ingewikkelde regels, procedures en formulieren. Op de middag van de eerste zaterdag van de maand is er
Repair Café. Je kunt dan een kapot apparaat een nieuw leven geven.
Kortom: Kom erbij! Er is altijd iets te doen.

Be d r ij v ig hei d door Piet Pettinga
Thuisbakkerij Whisked Away Bakery

In een gewoon huis in ons dorp maakt Whisked Away Bakery sinds enige tijd verantwoorde, handgemaakte lekkernijen. Jody is de eigenaar/hoofdbakker. Geboren en getogen in Canada, maar met Friese roots. Mede door eigen gezondheidsproblemen heeft
zij veel kennis opgedaan over specifieke diëten. Ze merkte dat haar gezondheid verbeterde en sommige klachten geheel verdwenen. Jody’s doel is om ook mensen met intoleranties te laten genieten van een traktatie zonder problemen te krijgen. Ook organiseert ze ‘Mindful Meals’ workshops (in het Engels). Gevoeligheden voor onder andere
gluten, zuivel en suiker spelen geen rol meer met haar producten. Met werkervaring als
dieetassistente in een ziekenhuis en als assistent-chef in een Michelin-ster restaurant
creëert ze op verantwoorde wijze favoriete lekkernijen, zonder compromis op smaak.
De glutenvrije brownies zijn erg populair, deze kunt u gerust eens proberen. Bezorging
gebeurt per keurig verpakte brievenbus pakketjes. U hoeft dus niet eens thuis te zijn
om ze te ontvangen.
U bent natuurlijk nieuwsgierig
geworden wat de bakker zoal
maakt. Dit kunt u bekijken op
de uitgebreide website www.
whiskedawaybakery.nl Ook
telefonisch kunt u inlichtingen
vragen via 0640159241, bijvoorbeeld voor zaken die nog
niet in het assortiment zitten.
Bestellingen met een *afleveradres in Buitenpost krijgen
tijdelijk extra korting met kortingscode ‘Buitenpost’.
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U t d e âl d e d o aze fan d e K r ite De hersenstichting Met pake en beppe naar De Kruidhof
bedankt gevers en en het IJstijdenmuseum
vrijwilligers
Van 29 januari tot 3 februari 2019
vond in Buitenpost de Hersenstichtingcollecte plaats. Er zijn
veel collectanten op pad gegaan
om voor alle mensen met een
hersenaandoening geld in te zamelen. Deze enthousiaste inzet
heeft 1404,12 Euro opgeleverd.
Deze mooie opbrengst wordt besteed aan wetenschappelijk onderzoek en aan voorlichting, om
zo een bijdrage te leveren aan
een betere toekomst voor mensen met een hersenaandoening.
Namens de Hersenstichting hartelijk bedankt voor uw bijdrage.
Meer informatie kunt u vinden
op www.hersenstichting.nl

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

Lijen mei de leafde
Yn de Krite-flyer fan novimber 2011 lêze wy it folgjende: De ferneamde
Ingelske toanielskriuwerAlan Ayckbourn hat in grut tal prachtige stikken
skreaun. It kritetoaniel hat der yn har hast 90-jierrich skiednis al hiel wat
fan oer it fuotljocht brocht. Sa ek yn febrewaris 1989 doe’t “Lijen mei de
leafde” spile waard. It stik is ferline jier troch Baukje Stavinga wat ”ôfstoffe” en wurdt no ûnder de titel ”In saaklike affêre” op’e nij troch de Krite
spile. It publyk komt yn dizze komeedzje yn de kunde mei de steltsjes
Frank en Fiona en Bob enTeresa. Op itselde stuit, ek wolris net, én op
itselde toaniel sjogge wy yn harren wenten en wurde wy gewaar dat’r
wat west hat tusken Fiona en Bob. De beide oare heltes begjinne fansels
lestige fragen te stellen en de minsken fan echtpear nûmer trije, William
en Mary, wurde brûkt as in soarte fan aliby. It soe Ayckbourn lykwols net
wêze at dit júst noch mear fragen en betizing opsmyt .....
It stik waard spile troch Andre de Zee, Anneke Nieuwenhuis, Arnold Jan
Ruisch, Amarens de Vries, Iris Kloosterman en Dictus Benedictus. Rita
Wijnsma tekene foar de regy, Gerda Ruisch wie ynstekster (foto Ernst
Jaap de Haan).

P r ijs p uz zel

door Gryteke van IJsseldijk

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

Oplossen en inleveren
Los de puzzel op, schrijf de aangegeven regel over en maak
kans op een prijs ter waarde van € 10,-. Deze prijs wordt ter
beschikking gesteld door De Binnenste Buiten Post. Oplossingen
– bij voorkeur op een kaartje inleveren in de kopijbus
bij The Readshop (Nijenstein 7) vóór vrijdag 16 maart 2018.

Winnaar van de decemberpuzzel
De oplossing was: Een witte kerst.
Er waren 33 goede inzendingen.
Winnaar: A. Kromkamp, Molenstraat 33.

mail@buitenpost.info

In de voorjaarsvakantie van dinsdag 27 februari tot en met vrijdag
1 maart organiseert de Museumfederatie Fryslân opnieuw: Help
Pake en Beppe de vakantie door.
Bij De Kruidhof hortus van Fryslân
en het IJstijdenmuseum in Buitenpost is er iedere dag van 14.0016.00 uur iets te beleven. Op dinsdag tot en met vrijdag zijn er verhalen over hoe kinderen heel lang
geleden leefden en op woensdag 28 februari kun je daarnaast in de
verwarmde kas van 14.00-14.45 uur en van 15.00-15.45 uur ook luisteren naar verhalen over kabouters en heel veel andere natuurwezens.
Daarnaast kan er heerlijk gespeeld worden in de natuurspeeltuin en
kunnen de eerste voorjaarsbloeiers in de tuinen worden bewonderd.
Op vertoon van hun grootouder(s) mogen kinderen gratis naar binnen. De verhalen op woensdag in de kas zijn gratis voor jong en oud
en zijn geschikt voor iedereen van 8-88 jaar. Voor de verhalen in het
IJstijdenmuseum betalen grootouders € 2,50 en mogen kinderen gratis mee.
Verhalen in de kas, woensdag 28 februari 14.-00-14.45 uur en 15.0015.45 uur
‘Pssst... ik vertel je echt geen sprookjes, kabouters bestaan echt’. Wil
je meer weten over kabouters en nog heel veel andere natuurwezens,
hoe ze eruitzien, wat ze doen, hoe zij allemaal hun eigen element in de
natuur opbouwen en onderhouden én hoe belangrijk het voor hen is
door heel veel mensen gekend te worden? Kom dan naar deze verhalenmiddag. Neem vooral ook grote mensen mee. Voor iedereen van 8
tot 88 jaar. De toegang is gratis voor jong en oud.
Verhalen in het IJstijdenmuseum dinsdag 27 februari tot en met vrijdag 1 maart 14.00-16.00 doorlopend. De verhalen in het IJstijdenmuseum gaan over steentijdkinderen en vuur, kinderen van de Hunebedbouwers, oerboerkinderen en over trollen die nog steeds bestaan. De
verhalen zijn geschikt voor jong en oud en vanaf 6 jaar. Entree voor
grootouders € 2,50 te betalen in het museum. Kinderen gratis.

P uur n atuurdoor Jan de Boer
Dat wil niet meteen zeggen dat je overal leeuwen,
tijgers en olifanten kunt tegenkomen. Nee, de natuur laat zich hier niet zo zeer in brullende en trompetterende vorm beleven. Wel duidelijk merkbaar
zijn vogels die de neiging hebben om door middel
van geluiden, die wij zingen en roepen noemen, met
elkaar te communiceren. Andere soorten wisselen
onderling informatie uit door middel van geuren of
ultrasone geluiden die beide aan onze waarneming
voorbijgaan. Geen groot wild in en rond Buitenpost
dus. Maar zeker wel allerlei kleinere dieren die zich
met meer of minder succes aan onze eeuwenlange
strijd om van een natuurlandschap een cultuurlandschap te maken hebben aangepast. En daarbij vooral
veel soorten van het echt kleine grut zoals insecten,
spinnen, wormen en wat niet al.
Natuur is dus overal, maar de natuur die in ons landschap voorkomt is niet meer altijd overal. Die natuur
is vooral te vinden in en rond de elzensingels en dykswâlen die je gelukkig nog in ruime mate rondom
Buitenpost kunt aantreffen. Lange tijd was in de dorpen sprake van een nauwe verbinding met het omringende landschap. De achtertuinen grensden bijna
altijd aan agrarische percelen en ze werden daarvan
ook afgescheiden door een haag of een heg. Of door
hetzelfde type landschapselement dat ook de boerenpercelen omzoomt, een elzensingel of een dykswâl.
De achtertuin was zo eigenlijk een logisch verlengstuk
van het landschap, met vaak wel een ander soort gebruik in de vorm van een groentetuin, een fruittuin en
een bleek. Veel soorten planten en dieren die je in het
landschap kon aantreffen, kwamen ook in die tuinen
voor. De voortuinen waren vroeger van de weg en
ook onderling gescheiden door hagen. Meestal waren dit meidoornhagen en in sommige gevallen ook
liguster- of beukenhagen. Meer dan voldoende om
de privé-paradijsjes van elkaar af te bakenen, maar
toch voor heel wat dieren geen onneembare barrière.
Tegenwoordig grenzen in de meeste woonbuurten
nog maar weinig huizen met hun tuinen direct aan
het landschap. Ook zijn de afmetingen van die tuinen
doorgaans erg klein uitgevallen, waardoor veel mensen geen kans meer zien om groenten en fruit op het
eigen erf te kweken. Een heg of haag vergt vrij veel
van die kleine ruimte en het kost een paar jaar om
die tot volle wasdom te laten komen. Daarom wordt
er heel vaak een schutting of een ander bouwkundig
element op de erfscheidingen geplaatst. Dat is in een

Natuur is overal

oogwenk gepiept en hij doet meteen waar hij voor
bedoeld is: de tuin begrenzen en luwte bieden.
Liefst wil men zo weinig mogelijk onderhoud aan de
tuin hebben en er toch wel zo vaak en lang mogelijk in
vertoeven. Doorgaans wordt dan een groot deel verhard met behulp van bak- of betonstenen en tegels.
Soms zelfs volgt een gedeeltelijke overkapping. Zo
zijn zoetjesaan de meeste tuinen van een verlengstuk
van het landschap veranderd in een verlengstuk van
het huis, een tuinkamer. Voor de inheemse flora en
fauna is daar vaak niet veel meer te halen. Als ze zo’n
tuinkamer al kunnen bereiken. De vele verhardingen
en afdekkingen zorgen er ook voor dat er tijdens flinke buien al snel overlast van afstromend water wordt
ervaren. Voor de kinderen is hier meestal niet veel
avontuur te beleven. Die worden dan veroordeeld
tot een van overheidswege beschikbaar gestelde, en
op gezette tijden door een keuringsinstituut veilig bevonden wipkip.
In de komende tijd gaan we in het kader van het project ‘Tuinen Verbinden’ samen met de inwoners van
Buitenpost bekijken of het ook een beetje anders kan.
We zoeken uit of we op de ene of de andere manier
het landschap weer iets beter met de tuinen en de
groenvoorzieningen kunnen verbinden. We verkennen samen mogelijkheden voor kinderen om in het
groen te spelen en te ontdekken, en ook proberen we
te bedenken hoe we het regenwater in goede banen
kunnen leiden. Niets moet en veel mag, en we zullen
daarbij vast wel enkele apen en beren tegenkomen.
In verschillende afleveringen van De Binnenste Buiten Post zullen we u op de hoogte brengen en houden van wat er allemaal kan en wat er al in en rond
het dorp gebeurt.
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in de slaapkamers
.
.. van Kapenga wonen

Een goede nachtrust in een kwaliteitsbed






Bij Kapenga Wonen Leeuwarden hebben wij
bedden van o.a.: Auping, Pullman en Comfort Suite.
Kom langs op onze prachtige slaapafdeling en laat
u adviseren door onze experts. Zo kunt u zeker heerlijk verder dromen in een bed dat bij u past! Ook
voor de inrichting van uw slaapkamer bent u bij ons
aan het juiste adres.

€ 500 ,*

VOORDEEL
op elektrisch verstelbaar
* vraag naar de voorwaarden
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Pullman Select boxspring
Met soepele, gezoneerde
pocketvering. De vaste boxspring heeft een hoogte van
ca. 26 cm. Verkrijgbaar in
zowel vlakke als elektrische
verstelbare uitvoering.
Nu zeer scherp geprijsd
v.a. € 2.999,-
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Boxspring Room 100
Complete boxspring, vaste bodem,
box met binnenvering en comfortschuim, pocketveren
matrassen, topdekmatras voorzien van comfortschuim.
Leverbaar in 140, 160 en 180 cm. In de kleuren beige,
grijs en antraciet. v.a. € 999,-

hele Auping
collectie

Ledikant Original
De Auping Original is een
compleet bed met een
helder ontwerp.
Setprijs tijdelijk v.a.
€ 1.865,75

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

www.kapenga.nl

€9

Garderobekast Rijssen
Verkrijgbaar met drie of vier
deuren. Gemaakt van Lamulux
met een hogere kras-, kleur-,
slijt- en stootvastheid
v.a. € 999,-
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Pullman Excellence matras
Als beste getest door de
consumentenbond!
v.a. € 599,-
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