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Op pad met potgrond en bloemzaad
Op zaterdag 10 maart hield scouting ‘De Brimzen’ opnieuw haar traditionele potgrondverkoop. Dit jaar werd die actie
gecombineerd met de bezorging van ruim 2000 zakjes bloemzaden. Op verzoek van Plaatselijk Belang werd hierdoor ons
hele dorp voorzien van een zogenaamd ‘bijenmengsel’. Dit als onderdeel van het LF2018-programma ‘Buitenpost: Bijen,
Brimzen, Biodiversiteit’. Lees er meer over op pagina 3.

Va n d e re d a c t i e Tuinen Verbinden en LF2018
Ons aller krant
Het februari-nummer van De
Binnenste Buiten was enigszins
lichtgrijs gedrukt. Dat kwam de
foto’s en de leesbaarheid niet
ten goede. Na verspreiding van
de krant bleken er exemplaren
tussen te zitten die je kunt kwalificeren als misdrukken. Witte
plekken, onleesbare tekst en verminkte advertenties. Dat was tenenkrommend jammer. Dit hebben wij de drukker uiteraard laten
weten en dat behoort te leiden
tot compensatie in ieder geval
voor enkele adverteerders. Dit is
ontzettend vervelend, te meer,
omdat wij begonnen waren de
lettertypes computer-technisch
scherper te maken. Dat kwam de
leesbaarheid ten goede. We gaan
er vanuit dat dit een incident is
en dat de drukker een betere controle zal uitoefenen. Zoals reeds
eerder was aangekondigd, zijn
we bezig onze krant hier en daar
nog wat aantrekkelijker te maken. Daarbij moet u denken aan
meer kleur, leesbaarheid, herkenbaarheid en attentiewaarde. De
bedoeling is het april-nummer
als proefuitgave in kleur uit te
brengen. Verder is besloten geen
reisverslagen meer op te nemen.
Die nemen vaak veel ruimte in
beslag en het is ons gebleken dat
een reisverhaal de meeste waarde heeft voor degenen die de
reis maakten. Voorts komt nog
wel eens de wens tot uiting om
uitslagen en standen op sportgebied te laten weergeven. Dat is
interessant voor sporters die het
aangaat, maar de doorsnee-lezer
heeft er niet zoveel mee. Deze
‘cijfers’ gaan we niet meer vermelden. Onze wens is dat u een
in diverse opzichten duidelijke
Binnenste Buiten Post zit te lezen.

centraal op de ledenvergadering
De keuze van het thema voor onze jaarvergadering zal geen verbazing
wekken. De Culturele Hoofdstad LF2018 is nu drie maanden onderweg
en het meeste èn het mooiste moet nog komen. Ons dorp maakt zich
ondertussen op om tijdens deze happening wat van zich te laten
zien. In de voorjaars- en zomermaanden is er een uitgebreid palet aan
activiteiten op de Hortus Friesland ‘De Kruidhof’. De werkgroep LF2018bp zal een aantal activiteiten daarop aan laten sluiten onder het
motto ‘Buitenpost, Bijen, Brimzen, Biodiversiteit’. Het project ‘Tuinen
Verbinden’ van Stichting De Wrâldfrucht is sinds kort ook van start gegaan en past als gegoten in het LF2018-schema. Dus, waar zouden we
het anders over moeten hebben op deze ledenvergadering?
Het huishoudelijk deel van onze vergadering bevat geen nieuwe onderdelen. Als eerste zullen wij echter wel even stilstaan bij het onverwachte verlies van onze secretaris Leonie Kramer. Zij overleed begin
mei van het vorig jaar, kort na de ledenvergadering. Daarna zullen het
verslag van de ledenvergadering 2017 en het jaar- en financieel verslag
over 2017 hopelijk uw goedkeuring weg kunnen dragen. Er is een bestuurslid aftredend. Maar Geertje van Dijk is bereid er nog een jaar aan
vast te plakken. Nu de realisatie van een dierenweide eindelijk in zicht
lijkt te komen, wil ze graag als bestuurslid de klus afmaken. En ook dit
jaar wordt een Sulveren Brims uitgereikt aan een Buitenposter die zich
onvermoeibaar verdienstelijk heeft gemaakt binnen ons dorp. Wie dit
is blijft een verrassing tot deze avond.
Jan de Boer en Henk Pilat van Stichting
Wrâldfrucht pakken na de pauze de microfoon. Ze vertellen over de gedachte
achter het project Tuinen Verbinden.
In de komende twee jaar hopen ze in
drie dorpen in noord-oost Friesland,
waaronder de onze, inwoners warm
te krijgen voor een natuurvriendelijker
en biodiverser inrichting van hun tuin.
Daarmee wordt de natuur in het algemeen en de bij in het bijzonder geholpen. De bij heeft het moeilijk, maar is tegelijkertijd onmisbaar voor de
mens. Actie is nodig om een dreigend uitsterven te voorkomen. Tuinen Verbinden speelt daarop in. Het wil mensen bewust maken van
hoe wij de natuur beïnvloeden en activeren om daarin verandering te
brengen. Het LF2018-programma ‘Silence of the Bees’ op De Kruidhof
houdt zich met hetzelfde thema bezig. Tal van muzikale en informatieve activiteiten zullen daarop aansluiten in de loop van dit jaar. U hoort
daar meer over. Op de valreep heeft de werkgroep LF2018-Buitenpost
een klein programma voor ons dorp samengesteld dat geënt is op het
bovenstaande. Wij vertellen u graag wat wij van plan zijn en hoe u
eventueel daarin bij kunt dragen. Dit alles in het passende decor van
gastheer het Nordwin-College!

Uitnodiging
voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van
Plaatselijk Belang Buitenpost
op woensdag 4 april 2018 in het Nordwin-College
aan de Prof. Wassenberghstraat
aanvang 19.30 uur
Agenda
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Opening door voorzitter a.i. Marianne Rigter
Verslag ledenvergadering 2017
Het jaarverslag over 2017
Het financieel overzicht over 2017
Bovengenoemde verslagen zijn vanaf 28 maart digitaal op te vragen bij penningmeester Herman Bergervoet, stuur een email naar:
hbergervoet@icloud.com, onder vermelding van ‘verslagen 2017’
en u krijgt ze toegestuurd.
Verslag bevindingen kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie
Bestuur: Geertje van Dijk is aftredend en voor 1 jaar herkiesbaar.
Uitreiking dorpsonderscheiding ‘de Sulveren Brims’
Rondvraag
Sluiting huishoudelijk gedeelte
en pauze tot ongeveer 20.15 uur

Na de pauze volgt een presentatie van de Stichting Wrâldfrucht over het
project ‘Tuinen Verbinden’ in ons dorp. Er volgt een koppeling naar de
LF2018-activiteit ‘Buitenpost, Bijen, Brimzen, Biodiversiteit’ en ‘Silence
of the Bees’ op De Kruidhof. Aansluitend vertelt mw. Cnossen, lerares
aan het Nordwin-College en onderscheiden als ‘groenste docent van
Nederland’, over het Nordwin-College en haar betrokkenheid bij duurzaamheid en bio-diversiteit.
Als er voldoende tijd is overgebleven kan er nog
een kleine rondleiding door het gebouw volgen
Rond 21.30 uur: afsluiting
De eerste twee consumpties zijn voor rekening van Plaatselijk Belang
Buitenpost. Ook niet-leden zijn van harte welkom op de vergadering.
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Jubileum Viering Vrouwencontactgroep Doopsgezinde Gemeente
Op zondag 22 april viert de Vrouwencontactgroep haar 45-jarig bestaan in een feestelijke dienst. In deze viering staat een vrouw uit de
bijbel centraal: Dorcas.
Aan deze dienst werken mee: Jolanda Valk,Kwartet met Greetje Krist
en Willemke de Jong op de piano.
Wij nodigen U van harte uit bij dit jubileum aanwezig te zijn. Na de
Viering is er gelegenheid om in de Ark koffie te drinken. Hier is de
Wereldwinkel aanwezig.
Locatie: Doopsgezinde Gemeente Buitenpost, Julianalaan 12 a.
Aanvang: 10.00 uur.

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

Grand-cafe met Jan Willem Zwart
op 6 april in De Schakel
Op vrijdagavond 6 april vindt opnieuw een Grand Café plaats in de
Schakel. Na het succes van de eerste keer, afgelopen November, bieden we u graag opnieuw de gelegenheid om een avond uit te zijn
met een goed gesprek, een drankje en een hapje, en daarbij ook te
genieten van live muziek.
Het goede gesprek vindt plaats in de vorm van een interview met een
gast. Deze keer is dat Jan Willem Zwart. Hij is directeur van de Kruidhof. In het interview gaat het niet alleen maar over wat de gast doet,
maar ook over wat hem beweegt en inspireert.
Vanuit de zaal is er ook gelegenheid om vragen aan de gast te stellen.
Zo wordt het goede gesprek verbreed en vervolgens is er aan de tafeltjes ook alle gelegenheid om er nog even op door te gaan.
De live muziek wordt deze keer verzorgd door Samoosara. Dit muzikale trio bestaat uit oud-Buitenposter Anje de Jong, Wietze de Jong
en Johan Cnossen. Zij brengen Jiddische muziek,
die een geheel eigen sfeer schept.
In de samenstelling accordeon, dwarsfluit en viool krijgen de authentieke klezmermelodieën een frisse klank. Ze wisselen instrumentaal
en vocaal af. De meeste liedteksten zijn in het Fries vertaald. Tijdens
hun optreden nodigen ze ook het publiek uit mee te zingen.
Wie al even een voorproefje wil hebben van wat ze te bieden hebben
kan een kijkje nemen op hun website: http://www.samoosara.nl

Het laatste nieuws…
Zondagmiddag
jongstleden
vond de laatste voorstelling van
Maskelyn plaats. In stijl werd
afgesloten; in “it hûs fan de gemeente” was het Gerrit Breteler
die samen met zijn pianist voor
een prachtig slotakkoord zorgde.

inmiddels gegeven worden.
Er wordt afgetrapt bij Pilat&Pilat op zondagmiddag 7 oktober
2018 met Marcel Smit met zijn
Friestalige soloprogramma:
‘Poer-Lykme-Allinne’.
De afsluiting is eveneens Fries-

talig. De vorige jaar uitgestelde
voorstelling ‘In moaie simmerjûn’ van Pier21 wordt gespeeld
op woensdagavond 13 maart
2019. Schrijver van de voorstelling is Bouke Oldenhof, regisseur Jos Thie en de spelers zijn
Joke Tjalsma en Jan Arendz.

Een prachtig programma kreeg
de cultuurliefhebber de afgelopen winterperiode voorgeschoteld. Van The Point tot Augsbuurt
en van Kruiskerk tot de “Fermanje” aan de Julianalaan, op vele
plaatsen was het weer genieten
van prachtige voorstellingen,
Zang, toneel en cabaret, het passeerde allemaal de Maskelyn-revue.
Inmiddels is het vijfkoppige bestuur al weer druk doende met
het programma van 2018-2019.
Een kleine tip van de sluier kan

Kritenijs

Sy dienen it graach... en mei in soad wille

Doe’t ôfrûne sneontejûn, 24
maart, it doek foel nei de foarstelling “Wat in gekke man…
en syn frou dan?”, alhiell yn de
polder, kaam der in ein oan in
op’e nij wol hiel bysûnder Krite-Winterskoft. Trije ferskillende
foarstellingen waarden tusken
ein novimber en healwei maart
oer it fuotljocht brocht op it toaniel fan The Point, mei ek noch
útstapkes nei de riedseal, de
jongerein fan de Krite, en de
Friezen-om-útens yn Hoarn en
Lelystêd. Bûtenpost kin en mei
mar grutsk wêze op harren toanielselskip dat yn 2022 betinke
sil dat se al 100 jier warber binne.
Der binne net in soad plakken yn
Fryslân, faaks gjinien, dy’t sa’n
grut ferskaat oan toaniel yn ien
winterskoft oanbiede kin. Op en
rûn it toaniel wienen se warber,
mei in soad ynset en kreativiteit.
Spilers, regisseurs,produksjelieders, froulju fan de grime, mannen fan it dekor, lûd en ljocht
fan “Wat in gekke man ... en syn

frou dan?”, “Hotel Droomoord”
en “Tink oan My”. Nammen dy’t
nochris neamde wurde meie,
want sy dienen it graach foar
jimme... en mei in soad wille:
Anneke Nieuwenhuis, Klaas
Jansma, Andries Hovinga, Wiesje Kloosterman, Ria Krist, Dictus
Benedictus, Reinold Paauw, Jan
Dijkstra, Jonas Reitsma, Henk
Roskammer, Diete Paauw, Menze Stiksma, Harry Nieuwenhuis,
Johan Moes, Anouk Minnema,
Jelly Douma, Dette Hiemstra,
Renze Welfing, Laura de Zee,
Myrka van der Wal, Dagmar
Kingma, Nienke ten Hoven,
Joeri ten Hoven, André Beeksma, Geertje Bosman, Frouke
Holtrop, Renate Rutter, Greetje
Klaren, Jildau Terwal, Lourens
de Zee, Lodewyk Riedhorst, Annerieke Bouma, Sieger de Vries,
Marten Zijlstra en Arnold Jan
Ruisch.
Op sneontejûn 21 april hearre
al dizze minsken op de Slútjûn,
de útsetter fan toanielspyljend
Fryslân, at’r hjir en dê ek noch in

priis wûn is mei harren foarstelling. Altiten wer spannend. Oh
ja, ek net ûnbelangryk fansels,
it deistich bestjoer fan de Krite,
ûnmisber en net te “beteljen”;
foarsitter Anneke Paauw, skriuwster Roza Stiksma en skathâlder Popke Bosma.
En jo en jimme? Gewoan wer
wolkom yn it winterskoft 20182019. Op 24 novimber en 1 desimber 2018, 25 en 26 jannewaris 2019 (jongerein) of 2 en
9 maart 2019. Allegearre yn The
Point fansels. Faaks mei deselde
minsken, oaren en miskien noch
wol folle mear....
Ek belangstelling: fryskekritebûtenpost@hotmail.nl

Gesprek en muziek zullen elkaar afwisselen. En zo belooft het een rijk
gevulde en afwisselende avond te worden. Voor deze avond heeft de
zaal van de Schakel een metamorfose ondergaan tot sfeervol aangekleed Grand Café.
Een drankje is verkrijgbaar aan de bar. Bij ingang van de zaal zijn
munten te koop waarmee de consumpties, die voor eigen rekening
zijn, te betalen.
De avond begint om 20.30 uur in De Schakel, Voorstraat 15. De zaal
is open vanaf 20.00 uur. De toegang is gratis. Consumpties zijn voor
eigen rekening.
U bent van harte welkom!

Historische- en Genealogische markt
Wilt u meer informatie over de
geschiedenis van uw woon- of
geboorteplaats of over uw voorouders ?
Stichting Oud-Achtkarspelen organiseert op vrijdag 6 april van
13.30 – 20.00 uur een Historische- en Genealogische markt
in de bibliotheek/Vleckehûs van
Surhuisterveen. De toegang tot
de Genealogische en Historische
markt is gratis.

Openbare ledenvergadering
Energie Coöperatie Buitenpost
Op 24 april houdt de energiecoöperatie haar eerste openbare ledenvergadering. Na de startavond heeft het bestuur niet stilgezeten,
daarvan doet het deze avond verslag. Thema’s zijn:
•
Warmtescan. Op verzoek van leden kon een warmtescan worden
gedaan. Wat zijn de ervaringen tot nu toe?
•
Buurkracht. Hoe ver is dit project voor gezamenlijke inkoop van energiebesparende maatregelen gevorderd?
Postcoderoosregeling. Vooral voor bewoners die zelf geen zonnepanelen op hun dak kunnen of willen plaatsen is dit een interessante optie en een behoorlijke besparing op de kosten voor
elektriciteit. U hoeft namelijk geen energiebelasting meer te betalen. Wilt u meer hierover weten: iedereen is welkom!
Plaats: it Koartling
Tijd: 19.30 uur tot 21.30 uur
Datum: 24 april

Al gelezen?

™

> Wees kritischer op de toegestane locaties
voor carbidschieten. Dat staat in een evaluatie over het verloop van de afgelopen
jaarwisseling in Achtkarspelen. Het geknal
bevond zich soms in de nabijheid van dieren. Het advies aan de gemeente is om bij
het toetsen van de afstand ook te letten op
de dieren in de openlucht. De schadepost
door vernielingen rond de jaarwisseling
bedraagt in Achtkarspelen 17.985 euro.
Vooral straatnaamborden, verkeersborden
en putten moesten het ontgelden, het aantal vreugdevuren op het wegdek nam ook
toe.
> Greetje Cnossen, docente van het Nordwin College in Buitenpost, heeft een groen
lintje opgespeld gekregen van Groen Links.
Greetje Cnossen geeft met haar levenswijze
een groen en duurzaam voorbeeld aan haar
omgeving. Zij inspireert haar leerlingen om
,,groen’’ te denken en te handelen. Zij geeft
zelf – onder meer- het voorbeeld door te rijden in een elektrische auto, opgeladen met
energie uit zonnepanelen.
> Er is behoefte aan een nieuwe woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke beperking in Buitenpost. Alles leek eerder in kannen en kruiken, maar uiteindelijk
moest dat plan toch worden afgeblazen.
De wens een en ander toch te realiseren is
echter gebleven, zowel bij de mensen met
een beperking als bij hun ouders. Na een
periode van voorbereidende gesprekken en
een inmiddels gehouden informatiebijeenkomst is een groep ouders weer in gesprek
met Zorgaanbieder Stichting Sprank, een
investeerder en een architect.
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Kunstzinnig of creatief?
Laat dit zien als ‘bezige brims’

PBB Van de bestuurstafel

Wie heeft iets bij-zonders in de vingers? Door deze vraag roept de
werkgroep LF2018 creatieve dorpsgenoten op hun medewerking te
geven aan ‘De Bezige Brims’. Onder deze naam zullen in de voorjaars- en zomermaanden op veel plekken in het dorp zelf gemaakte
werken worden tentoongesteld. Een buitenkans voor de Buitenposter om zich van z’n creatieve zijde te laten zien.

Maart 2018

De drie lagere scholen hebben
hun medewerking al toegezegd aan dit onderdeel van het
LF2018 in ons dorp. Wij hopen
op een artistieke en creatieve explosie op de Mienskip,
Lichtbron en Fontein! Ook de
fotoclub, schildersclub, aquarelclub en anderen hebben
onze vraag in beraad. Maar
wij weten dat er nog veel meer
creatieve dorpsgenoten zijn.
Schilders, handwerkers, fotografen, keramisten, tekenaars,
houtsnijders,
beeldhouwers
en alle andere creatievelingen
worden hierbij gevraagd om bij te dragen. Wij zoeken zeker geen
kunstzinnige hoogstandjes (mag wel natuurlijk). Het kan ook gewoon
iets leuks, eenvoudigs, moois of grappigs zijn. Het mag met werk dat
speciaal voor deze gelegenheid is gemaakt. Evenzo goed mogen oudere werkstukken worden gebruikt. Wij hopen dat het thema ‘Buitenpost, bijen, brimzen, biodiversiteit’ op de een of andere wijze in het
werk terugkomt. Maar er is veel ruimte voor een eigen interpretatie.
Dus echt niet alleen de bijen, brimzen of biodiversiteit. Ook alle andere aspecten van onze bijzondere eigen omgeving mag het onderwerp
zijn. Onze streek heeft wat natuur betreft heel wat te bieden. Wij willen
dat graag laten zien!
Alle werken zullen in de voorjaars en zomermaanden door het hele
dorp worden tentoongesteld. De etalages van leegstaande winkels
zijn de eerst aangewezen plek die wij daarvoor willen benutten. Daarnaast worden ook de diverse plaatselijke openbare gebouwen in ons
plan betrokken. Als het aanbod groot genoeg is zal ook de middenstand worden gevraagd een plekje in hun etalages voor ons in te ruimen. Help ons het dorp in een bijzondere culturele sfeer te brengen
en doe mee! Uw reacties graag op: lf2018bp@gmail.com of pbbuitenpost@gmail.com

Buitenpost, bloemen- en bijenhoofdstad van Achtkarspelen?
Als onderdeel haar plannen wil de werkgroep LF2018 deze zomer de
toegangswegen van ons dorp voorzien van fraai gevulde bloembakken. Het kan in dit bijzondere culturele jaar bij binnenkomst in ons
dorp aan bezoekers een warm welkom geven! In de afgelopen weken
werd aan de werkgroep een aantal keren de vraag gesteld of hieraan ook als straat of buurt kan worden meegedaan. En dat is precies
een vraag waarop de werkgroep hoopte. Misschien kent u het ‘Village
fleuri’ in Frankrijk of ‘Britain in bloom’ in Engeland, waarbij dorpen elk
jaar uitbundig worden voorzien van sierrijk groen. Het zou geweldig
zijn als zoiets ook een keer in ons dorp zou kunnen.
De gemeente Achtkarspelen heeft met
het oog op LF2018
te kennen gegeven
in principe open
te staan voor een
groene
straataankleding. Maar ze wil
wel graag goed zicht
houden op wat er in
een straat gaat gebeuren. Begrippen
als (verkeers)veiligheid en aansprakelijkheid zijn hierbij onvermijdelijk. Ook als men alleen maar iets op een grasveldje wil plaatsen,
vraagt Achtkarspelen dat er met haar contact wordt gezocht. Het liefst
wil ze dat daarbij een zo concreet mogelijk plan wordt aangeboden.
Dit is van belang voor de grasmaaiers van de MOA. Uitgebreid overleg hoeft niet altijd noodzakelijk te zijn. Ook aan de hand van alleen
een goed idee kan soms al snel worden geschakeld,wordt verzekerd.
Laat je dus niet weerhouden om een leuk idee op te pakken, bij de
gemeente te presenteren en tot uitvoer te brengen! Wij hopen op een
bloemrijk Buitenpost deze zomer.

Business Club en gemeente
steunen LF2018-werkgroep
Afgelopen weken heeft de werkgroep voor de LF2018-activiteiten in
ons dorp positief nieuws ontvangen. Zowel de Business Club Buitenpost als de Gemeente Achtkarspelen hebben substantiele bedragen
toegezegd. Plaatselijk Belang Buitenpost heeft besloten uit eigen middelen de kas van de werkgroep nog verder te vullen. Daarnaast is ook
nog een sponsor voor de bloemzadenactie van 10 maart gevonden.
Wij zijn daarmee goed op weg om de meeste van onze plannen te realiseren. Wij danken alle sponsoren en subsidieverstrekkers hartelijk!
Meer sponsoring is overigens nog steeds welkom. Heeft u ideeën of
bent u zelf bereid te steunen, dan graag uw reactie op:
lf2018bp@gmail.com
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Het was weer een vergadering met veel onderwerpen: van korte acties tot en met langdurige projecten.
De korte acties:
De brievenbus bij Haersmahiem blijft.
De bloemzaden: de zakjes met bijvriendelijk bloemenmengsel zijn
verspreid via de scouting. Niet iedereen heeft een zakje ontvangen,
dus op de ledenvergadering van 4 april zijn er zakjes voor belangstellenden.
De spoorbomen in verband met de extra snelheid die Buitenpost
voorbijraast: u heeft hier al over kunnen lezen in de vorige Bibu, alleen voorlichting is mogelijk. Dat zal te zijner tijd opgepakt worden.
De plaats van ons welkomstbord aan de Jeltingalaan. Ons beoogd
bestuurslid heeft met foto’s de goede plaats gezocht en nu de werkzaamheden zijn afgerond heeft de gemeente dit welkomstbord daar
geplaatst.
De glastassen: de bestuursleden hebben samen met de leden van
het bestuur van de dierenweide de straten van Buitenpost onderling
verdeeld en de glastassen verspreid. Het was behoorlijk wat werk,
maar het geld dat hiermee wordt verdiend komt ten goede aan de
dierenweide.
Tot slot van de korte acties: er was een verzoek van de seniorensoos
om een bijdrage uit het leefbaarheidsfonds. We waarderen de inzet
van vrijwillige en zuinige senioren en hebben positief hierop gereageerd.
De langdurige projecten:
De dierenweide lijkt nu toch bij Haersmahiem gerealiseerd te kunnen worden.
Zwerfvuil: in de periode van 17 tot en met 31 maart kunt u leden van
de korfbalvereniging tegenkomen die zwerfvuil verwijderen.
De energiecoöperatie houdt op 24 april de eerste jaarvergadering en
vertelt over haar projecten. Er zijn nu meer dan 60 leden.
De voorbereiding van de openbare jaarlijkse ledenvergadering
vraagt ook de nodige aandacht. U heeft de aankondiging ervan
waarschijnlijk al gezien op de voorpagina. Op 4 april verwachten we
weer een goede opkomst bij de openbare ledenvergadering met een
mooi thema: tuinen verbinden.
Namens het bestuur, Marianne Rigter, voorzitter a.i.

Bloemzadenverspreiding viel in
goede aarde, nu het vervolg
Op zaterdag 10 maart werden door Scouting
‘De Brimzen’, tegelijkertijd met hun potgrondactie, ruim 2000 zakjes met bloemzaden in
ons dorp rondgebracht. Deze actie van Plaatselijk Belang Buitenpost werd gedaan in het
kader van Culturele Hoofdstad 2018 en het
project ‘Tuinen Verbinden’. Het was grote
klus waarvoor wij als Plaatselijk Belang Buitenpost en de werkgroep LF2018 de scouting
nogmaals hartelijk willen bedanken. Waar zoveel jonge mensen bij zoveel adressen langs
gaan, wil het wel eens mis gaan. Dat dit kon
gebeuren was voorzien en via oproepen op
ondermeer Facebook werd om adressen gevraagd waar dit was voorgevallen. Daar werd
in de dagen erna nog nabezorgd. Men kon ook zelf een zakje halen bij
interieurwinkel Op’e Stâl aan de Voorstraat of bij IJlstra Natuur aan
de Kuipersweg. En dat kan nog steeds! Zit u nog zonder of wilt u een
extra pakketje? Zo lang de voorraad strekt is kunt u deze gratis op de
bovenstaande adressen halen.
De pech van overgeslagen zijn was voor ons tegelijk een gelukje.
Zo kon er worden vastgesteld dat er wel degelijk positief op de actie werd gereageerd. Het project ‘Tuinen Verbinden’ hoopt op brede
steun op de vraag om de eigen tuin natuur- en bij-vriendelijker in te
richten. Door een plekje in de tuin in te richten voor plantensoorten
die voor de bij en andere insecten belangrijk zijn, krijgen deze meer
kans te gedijen. In de komende maanden komt er meer informatie
over hoe u de zaden het best in uw tuin kunt zaaien en de planten kunt
onderhouden. Om snelle informatie over het project te kunnen geven
is er een speciale Facebook-pagina voor ingericht. U kunt de pagina
vinden door in het Facebook-zoekvenster ‘tuinenverbinden’ in te vullen. Ondertussen heeft de pagina al meer dan 100 volgers. Neem er
eens een kijkje! Vergeet niet volgen aan te klikken, zodat u alle posts
te zien krijgt.
Om de feestvreugde van LF2018 te verhogen is de werkgroep van
plan om in de zomermaanden bloembakken bij de toegangswegen
van ons dorp te plaatsen. Niet alleen met bijenplanten overigens. Wij
kregen de afgelopen weken al verschillende malen de vraag van Buitenposters of ook een straat of buurt zelf bloembakken in de straat
mag plaatsen. Wij hebben deze vraag voorgelegd aan de gemeente
en berichten erover zodra er meer duidelijkheid is. Maar het zal duidelijk zijn dat wij dit spontane idee van harte toejuichen. Meer hierover
in een ander artikel op deze pagina.

Dagverse salades

- Asperge salade
- Tonijn salade
- Huis salade
- Komkommer-dille salade
10% korting
Kerkstraat 24

Tel. 0511 540004

Volg ons ook op facebook

De Binnenste Buiten Post
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De sloop op zich deed me niet zoveel
door Nelleke Kemps-Stam

Age en Rommy Brantsma kijken terug op een bewogen leven

Een man en een vrouw staan even stil bij de afrastering rond een
braakliggend terrein in de Irenestraat. “Wat stond hier?’, vraagt de
vrouw. “Een huis met garage”, antwoordt de man. Voor het stel is
het huis slechts onroerend goed, een gebouw van steen. Zet je een t
voor huis, wordt het opeens een plek waar je je thuis voelt en waarover zangers liedjes zingen. Waar mensen wonen, waar gelachen en
gehuild wordt. Waar na jaren nog één bewoner als laatste huist. Blijf
je dan of ga je kleiner wonen? De keuze voor Age Brantsma kwam uit
onverwachte hoek. In gezelschap van zijn dochter Rommy vertelt hij
het verhaal dat achter de gesloopte gevel schuil gaat.
Op 23 november 2017 werden in
de gemeenteraad bij hamerslag de
bouwplannen voor de uitbreiding
van de Lidl aan de Christinastraat
goedgekeurd. De winkel zal vergroot worden en er komt een
bake-off afdeling. Om voldoende
parkeergelegenheid te kunnen
garanderen, wordt ook het naastgelegen parkeerterrein uitgebreid.
Het woonperceel Irenestraat 1A
moest daarvoor plaatsmaken. Het
perceel werd aangekocht en de
woning gesloopt.
Op avontuur
De familie Brantsma komt oorspronkelijk niet uit Buitenpost.
Age en Sieuwke begonnen hun
huwelijksleven in Balk. “Wij waren
van plan om voor zes jaar naar Aruba te gaan. Daar kon ik als financieel medewerker een contract
krijgen met werkgarantie bij terugkomst. Dat avontuur ging niet
door omdat mijn vrouw zwanger
raakte”, blikt Age terug. “Toen onze
oudste zoon Age een jaar was,
stond er een ander avontuur over
zee in de krant. In 1970 gingen we
naar Terschelling en daar hebben
we twaalf jaar gewoond. Rommy
kwam in het ziekenhuis in Harlingen ter wereld en Erik werd op
het eiland geboren. In 1982 kwamen we naar Buitenpost waar ik
op het gemeentekantoor chef van
de afdeling financieel beleid werd.
De eigenlijke reden was dat Age
op z’n veertiende in Harlingen in
de kost was vanwege het middelbaar onderwijs. Omdat de andere
kinderen zouden volgen, besloten
we dan maar weer naar de wal
te gaan.” Rommy herinnert zich
dat nog goed: “Dat vond ik verschrikkelijk. Ik heb een week niet
me ze gesproken, zo kwaad was
ik op mijn ouders. Toen we uit de
trein in Buitenpost stapte, dacht ik:
moet ik hier wonen?”
Wennen
Age en Sieuwke wilden het liefst
in het centrum van Buitenpost
wonen en niet in het saaie buitengebied. “Aan de Irenestraat
1A stond een huis te koop van
iemand die vanwege een faillissement zijn huis moest verkopen. Het huis stond aardig in het

centrum, maar ook nog in het
groen”, schetst Age de geografische ligging. “De Christinastraat
bestond toen nog niet, de familie
Bronsema waren onze buren. De
tuin van slagerij Zaal aan de Voorstraat liep achter ons huis langs.
Daar stonden wel eens koeien
voor de slacht. Op het huidige parkeerterrein van de Lidl stond een
kleuterschooltje dat later dienst
deed als kantine van de Mavo die
tegenover ons huis stond. Aan de
andere kant grensde ons huis aan
de tuin van de directeurswoning
van de Mavo.” Rommy moest vreselijk wennen aan het dorpsleven.
“De eerste drie vragen die me gesteld werden als ik ergens kwam,
waren: hoe heet je, naar welke
kerk ga je en wat doet je vader. Ik
was ook veel vrijer dan de dorpskinderen. Eigenlijk voel ik me hier
nog steeds niet thuis.” Voor Age
was het puur noodzaak. “Vanwege de kinderen en mijn vrouw die
ook wel eens naar de familie wilde. Maar de eerste tijd dat ik hier
op het gemeentekantoor werkte,
wilde ik wel kruipend terug naar
Terschelling.” “Als je eenmaal op
een eiland hebt gewoond, kun je
moeilijk aarden op het vaste land”,
bevestigt Rommy die als kind op
het eiland rondstruinde. “De natuur daar is zo mooi. Hier moet je
betalen voor het Veenklooster Bos.
Dat was een echte cultuurschok.”
Sieuwke had de minste moeite

neer. “Op een gegeven moment
kon het niet meer. De werktijden in
de drukkerij waar ik werkte, kon ik
niet meer aan met mijn vermoeidheidsklachten. Ik moest stoppen
en ging op mezelf wonen.” Dan
overlijdt op 29 november totaal
onverwacht Age op het Lauwers
College waar hij economie geeft.
Hij was pas 26 jaar en was net een
jaar de deur uit. “Je bent dan veel
closer als familie”, zegt Rommy.
“Daarna kwam je veel vaker thuis”,
weet Age nog. In dagen van rouw
is er geen betere plek dan het ouderlijk huis.
Ik wil je huis kopen
Intussen staat de tijd niet stil. De
Mavo verhuist in 1999 naar het
Lauwers College en het gebouw
wordt een jaar later gesloten om
plaats te maken voor het appartementencomplex Boelensstate.
Als ook het directeurshuis wordt
afgebroken, krijgt Age een eerste

“Ik heb er een hele mooie tijd gehad,
maar het is maar een huis van steen”
met de overgang en ontpopte zich
aan de Irenestraat als echte tuinliefhebster en bloemschikster. Ze
was twaalf jaar lid van de vereniging Groei & Bloei en won in 2005
de hoofdprijs tijdens de landelijke
Open Tuinen dagen. “Ze was de
artistieke leider van de tuin”, zegt
Age, “ik deed het domme werk zoals grasmaaien.”
Rampjaar
In de zomer van 1994 krijgt Rommy te horen dat ze MS heeft, een
ziekte van het centrale zenuwstelsel. Ze legt zich niet bij de pakken

aanbod om zijn huis te verkopen.
“Een projectontwikkelaar wilde
hier een winkelcentrum bouwen
met een bovendeks parkeerterrein. Maar het was allemaal
luchtfietserij en het project werd
afgeblazen. Een tijdje later wilde
Kapenga van Kapenga Wonen ons
huis wel kopen. Dat werd dus ook
weer niks, want hij had in 1995 in
Wolvega al iets in het vizier en de
plannen om in de Irenestraat iets
te beginnen vervielen.” Age krijgt
een derde aanbod in ruil voor een
nog te bouwen huis aan de Voorstraat, maar ook dat loopt op niets

uit. Er komt alleen een groot parkeerterrein op de hoek Voorstraat/
Irenestraat.
In 2013 overlijdt Sieuwke en blijft
Age alleen achter. Dan komt de
Lidl bij Age aan de deur met de
vraag of hij zijn huis wil verkopen.
“Dat heb ik al vaker gehoord”, zei
ik. “Maar het scheen serieus te
wezen. We hebben vier jaar gesteggeld over de koopprijs. Ik was
al drie keer aan het lijntje gehouden, maar nu was ik de baas. Ik
heb ik een ultimatum gesteld en
toen gingen ze akkoord.” Bleef
nog over dat de gemeente het bestemmingsplan van woonerf naar
bedrijfsbestemming goedkeurde.
“Daar moest heel lang over vergaderd worden en dat heeft twee
jaar geduurd. Ik heb zelfs gedacht
om zelf bezwaar te maken voor
het geval het van woonbestemming in bedrijfsbestemming werd
veranderd en de Lidl zich terugtrok. Dan kon ik mijn huis niet
meer verkopen.”
Sloop en emotie
Vervolgens gaat het snel. Age verhuist naar een flat in Nijenstein en
dan kan de sloop beginnen. Age
gaat maar drie keer kijken. “De
sloop op zich deed me niet zoveel.
De eerste keer heb ik vooraf nog
wat bloemen geplukt, daarna was

het op de kelder na al gesloopt
en de derde keer hadden ze de
struiken en de bloemen er met de
grijper uitgehaald en op een bult
gegooid. En dat deed me wel zeer.
Toen heb ik er met tranen in de
ogen bij gestaan”. Rommy ervaart
iets dergelijks. “Ik reed er een keer
met Alfred langs en realiseerde ik
me dat alles weg is. En dat de tuin
van mijn moeder zo respectloos
behandeld is, vind ik heel erg.”
De gedenksteen voor Sieuwke die
Age na zijn verhuizing nog uit de
tuin wilde halen, was verdwenen.
Op de oproep van Rommy in de
Binnenste Buiten om de steen bij
Alfred Visser terug te brengen,
kwam geen gehoor. Kan alsnog:
de emotionele waarde van de
steen is onschatbaar.
Kun je een huis met herinneringen
achter je laten? “Ik wel”, zegt Age
vastberaden. “We zijn al zes keer
verhuisd, dus dat huis op zichzelf
zegt me niet zoveel.” Rommy is
het daar mee eens: “Ik heb er een
hele mooie tijd gehad, maar het
is maar een huis van steen”. Als
we foto’s van de sloop uitzoeken,
wordt de toon toch anders. Rommy loopt er als kind weer de trap
op en neer en Age zegt: “Ik denk
dat mijn vrouw er niet weg had
willen gaan. Ze zou niet in een flatje zonder tuin willen wonen.”

(advertentie)

Dave
Door

HET IS VOORJAAR
BIJ ONS IN DE WINKEL!

10% Korting op alle Talens
kunstschildersmaterialen,
Tombow en Edding schrijfwaren.
Geldig van 26 maart t/m 7 april 2018.

Modique Nijenstein 11 Buitenpost 0511-543128
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In Buitenpost samen energie en geld
besparen? Doe mee!
Energie besparen is goed voor
het milieu en de portemonnee.
Dat willen we allemaal wel. Toch
komt het er vaak niet van. Uit onderzoek blijkt dat als een buurt
de krachten bundelt, het opeens
wél lukt om besparingsmaatregelen van de grond te tillen.

In Buitenpost zijn een aantal
buurtbewoners uit de buurt ‘Binnenwest’ (rondom de Achtkant/
De Spil) de uitdaging aangegaan. En buurkracht helpt, met
de Energiecoöperatie Buitenpost, om energie en geld te besparen door gezamenlijk acties
te organiseren. We zoeken nu
buurtgenoten om zoveel mogelijk te besparen!

kracht.nl/binnenwest met inzicht
en bespaartips. Als team willen we besparingsacties organiseren, bekend maken en tot
een goed einde brengen. Zodat
goede voornemens geen voornemens blijven, maar ook echt
worden uitgevoerd. Zo wordt
energie besparen voordeliger,
makkelijker én gezelliger. Wie wil
dat nu niet?
Enthousiast? Doe mee!
Buurtbewoners die nu al enthousiast zijn, kunnen zich aanmelden op onze buurtpagina. Er is
voor iedereen iets te doen. Van je
eigen ervaringen met besparen
delen tot het aanvragen van offertes en het vergelijken van bedrijven die de werkzaamheden
gaan uitvoeren. Binnenkort is er
een informatieavond; wanneer
en waar kunt u vinden in de flyer
die half april wordt verspreid.

Geschiedenis op
school
De leerlingen van groep 6 van
CBS De Lichtbron werken tijdens
de geschiedenislessen over het
thema ‘De Tweede Wereldoorlog.’ Op initiatief van een leerling
heeft meneer Dupon uit Garyp
een bezoek gebracht aan de leerlingen van groep 6 en 7. De 95-jarige meneer Dupon vertelde over
zijn ervaringen tijdens de Tweede
Wereldoorlog. Het verhaal speelde zich af rond 1943 tot aan de
bevrijding. De leerlingen hebben
met veel aandacht geluisterd
naar het levensverhaal van meneer Dupon. Het was een bijzonder en avontuurlijk verhaal, wat
de leerlingen nooit meer zullen
vergeten.

Buurkracht helpt!
Meer informatie over buurkracht? Of wil je ook een eigen
bewonersinitiatief starten? Kijk
dan op www.buurkracht.nl of
neem contact op met ecbuitenpost@gmail.com.

Wij hebben als buurt een eigen
buurtpagina
op
www.buur-

Uitslag gemeenteraadsverkiezing in ons dorp

D e sc h o o lfoto

Schoolfoto van klas 3, CBS De Fakkel schooljaar 1981/1982
Deze foto is in 1982 gemaakt van klas 3 op CBS De
Fakkel aan de Gysbert Japicksstraat.
Alle rijen van links af, bovenste rij: Anne ?, Froukje
Boorsma, Froukje Kootstra, ? ?, Douwe ?, Wendy
Flikkema, Judith Kempenaar, 2e rij: Anneke de Jong,
Yteke Jager, ? ?, Chris ?, Jan Thijs van der Veen, Anje
de Jong?, Saskia Benedictus, ? ?, 3e rij: Erik Groen,
? ?, Susan van den Berg, ? ?, Marieke Schaap, ? ?,
Margreet van der Tuin, Monique Lootsma, onderste
rij: Carola van der Plas, ? ?, ? ?. ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?.
Wie kan de missende en/of onvolledige namen
op deze schoolfoto aanvullen? Graag reacties op
binnenbuitenpost@gmail.com
Zin in meer foto’s van Oud-Buitenpost?
Op
onze
website
www.binnenbuitenpost.nl

kunt u honderden foto’s vinden onder het kopje
Snelknoppen. Kies daarna ‘Foto’s van oud-Buitenpost’
of ‘Schoolfoto’s’.
Ook uw foto van Oud-Buitenpost hier?
Heeft u nog een (niet in ons blad verschenen) foto
van Oud-Buitenpost? Wij plaatsen hem graag! U kunt
een scan sturen naar ons e-mailadres: bibupost@
gmail.com De foto mag ook in onze brievenbus bij
The Readshop worden gedeponeerd. De foto wordt
dan door ons gescand en u krijgt de foto persoonlijk
terugbezorgd (vergeet dan niet het retouradres toe
te voegen!). Uiteraard het liefst voorzien van enige
uitleg over wie en/of wat er op de foto staat, maar
zonder is geen probleem.

N o or s leven door Gesien Leguijt
'Mama, zijn wij arm?' grote blauwe ogen staren me aan. Ik lach
verbaasd: 'Arm? Nee natuurlijk
niet' Joshua fronst een dikke
rimpel boven zijn ogen: 'Waarom hebben wij dan niet een iPad
of een Playstation 3?' En dat lieve mensen is hoe een 7-jarige armoede typeert. Als je geen iPad
of playstation 3 wilt kopen ben
je arm. Wauw! Nu moet u weten
dat onze blaagjes een uur beeldschermtijd per dag hebben, met
hier en daar eens een uitschieter
als va of moe vergeet de tijd bij te
houden. Wij vinden dat genoeg.
Zij zouden nog wel wat meer tijd
willen vergooien. Wij vinden het
nog steeds genoeg. In Nederland keken de mannen meer tv
en op de mobieltjes (die ze zelf
hebben gespaard, zonder simkaart, dus alleen voor de spelletjes). Mede doordat we daar
de "gelukkige" eigenaren waren
van onbeperkt internet. Hier in
Noorwegen vinden wij het zeer
onnodig en zelfs vaak onwenselijk. Er ligt een meter sneeuw, de
houtkachels brullen, speelgoed
en spelletjes te over en er is een
prachtig kippenhok met een levendig tokkende soapserie. Dus
nee, niet nodig. Na twee jaar
zijn de mannen daar ook aan gewend en wordt er tenminste echt
gebruik gemaakt van speelgoed
en sneeuw. En daar ben ik maar
wat blij mee. Maar nu dus deze
nieuwe vraag; 'zijn we arm, omdat we die dingen niet hebben'?
Nou had ik daar natuurlijk een
heel verhaal over kunnen ophangen. Maar we besloten het anders aan te pakken. We nodigden
zijn klas met kinderen uit om bij
ons te komen spelen. Dat we ze
uitnodigden stond al op de planning en los van het 'armoedeverhaal'. Dat ik het kon gebruiken in
mijn argumentatie over dat we
alles behalve arm waren, stond
buiten kijf. De kinderen (die dus
allemaal in bezit zijn van een
iPad en een PS3) kwamen samen
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Arm

met twee juffen. Ze keken hun
ogen uit bij de glijbanen van drie
meter hoog die we in de sneeuw
hadden gemaakt. De skelters
raceden onze lange oprit af en
ondertussen werd er, op een
zelfgemaakte bbq-ton, worstjes,
hamburgers en koffie voor de
juffen klaargemaakt. Toen het
eten (inclusief zelfgemaakte lomper (aardappelpannenkoekjes),
hamburgerbroodjes en zelfgemaakte bosbessensap) op was
ging iedereen kwetterend mee
naar binnen om warm te worden
en te spelen bij de houtkachel.
Alwaar ze konden genieten van
de kuikentjes van drie dagen

oud. Ook de juffen waren verrukt over ons leven hier. 'Dette
minner meg om gode gammel
dager' (het herinnert me aan
die goed oude tijd). Na die dag
vroeg ik aan ons manneke of hij
het leuk had gehad. Hij lachte en
zei: 'Ja mam, de leukste dag van
de winter' Daarna keek ik hem
aan en vroeg: 'En Joshua, vind
jij eigenlijk dat we arm zijn?' Hij
keek verbaasd terug: 'Huh, arm?
Mijn vriendjes vonden het hier
super-mega-cool! Natuurlijk zijn
we niet arm!' En weet u, dat vind
ik nou ook. We hebben niet de
grootste luxe. Leven zo gezegd
misschien armoediger dan velen
(ja ook hier in Noorwegen). Maar
ons leven voelt rijk. Rijk aan leven.

De Binnenste Buiten Post

Vr ij w illig er s door Bote de Haan

Harry Westra
25 jaar vrijwilliger bij lichtpunt Kollumerzwaag

In 1973, dus 45 jaar geleden begon een ondernemende boer Pieter
van der Zwaag Pinksterfeesten te organiseren in de open lucht in
Veenklooster. Het werd een succes. Nog steeds worden deze feesten
jaarlijks georganiseerd. Van der Zwaag was een christen, die zijn geloof in de praktijk bracht en een paar jaren later startte hij een stichting, die hij Het Lichtpunt noemde. Een boerderij werd omgebouwd
tot opvangcentrum voor mensen die in moeilijkheden terecht waren
gekomen, al dan niet door eigen schuld. Dat was voor Van der Zwaag
niet belangrijk, ieder mens kan in de problemen komen en moet
dan worden geholpen. Een grote leegstaande loods werd ook aangekocht; het is nu een van de grootste recyclingbedrijven uit Noord
Nederland. Er werken hoofdzakelijk vrijwilligers, het geld wat er mee
wordt verdiend is bestemd voor het opvangcentrum. Ook al zijn Pieter van der Zwaag en zijn vrouw Grytsje overleden, hun levenswerk
gaat gewoon door.

Als rustend boer en voormalige conciërge is Westra handig met gereedschappen. “Natuurlijk ben ik niet zo snel als de echte vakmannen,
maar ik krijg het wel voor elkaar.” Zo dekte hij eens bij zijn boerderij de
schuur met riet. De rietdekker kwam kijken en hij was eerst erg sceptisch totdat hij het eindresultaat zag. Hij keurde het toen goed en al zal
hij niet laten blijken, Westra was toch een beetje trots op het resultaat.
Dat was vroeger. Nu timmert hij thuis graag oud model boerenwagentjes in elkaar,alles wordt daarna netjes geverfd. Soms is hij daar
weken mee bezig en wanneer het wagentje dan klaar is, worden ze
aan Het Lichtpunt geschonken.“ Meestal staan ze daar niet lang te
koop”, vertelt Westra. “Laatst kwam Alle Visser,de coördinator bij mij.

Ook Buitenpost levert een aantal vrijwilligers, op dit moment zijn dat
er 19. De senior van dit gezelschap is de 83 jarige Harry Westra. Lichamelijk en geestelijk zijn hij en zijn vrouw nog prima in orde,hoewel
afgelopen winter Westra wel wat sukkelde. Zijn bloeddruk is op dit
moment té laag. “Er zijn dagen dat ik me goed voel en dan stap ik
in de auto om te gaan werken bij het Lichtpunt, soms lukt het niet
omdat de lage bloeddruk duizelingen veroorzaakt,” vertelt Westra.“ Ik
houd er van om wat te doen, dat heb ik mijn hele leven gedaan en
naar mijn mening blijft een mens daar gezond bij.” Op jonge leeftijd
nam Harry Westra de boerderij van zijn vader over in Oost, dat is nu
aan de noordkant van het spoor. “In het begin hadden wij een goed
bestaan, maar dat bleef niet zo. Het bedrijf was té klein. Ik wilde wel
uitbreiden, maar dat lukte niet zomaar. We hadden te weinig melkvee
en zodoende begon ik er over te denken om ander werk te gaan doen.
Toen ik 40 jaar was, solliciteerde ik naar een baan als conciërge bij het
Lauwerscollege en werd aangenomen. Misschien was het een pre dat
ik toen 9 jaren jeugdleider bij de kerk was. Ik kon goed met pubers
overweg. Zelf hadden mijn vrouw en ik toen drie opgroeiende kinderen. Had dus wel de nodige ervaring.” Van het vrije boerenleven naar
een baan in loondienst vergde nogal wat van Westra. ”Soms waren
er vergaderingen tot 11 uur ’s avonds en kwam ik tegen middernacht
thuis. De boerderij had ik toen ook nog. Gelukkig hielpen mijn vrouw
en de kinderen. Toen ik 50 jaar was stopten wij met het boerenbedrijf
en verhuisden naar de Lange Schoor.“
Toen hij 60 jaar was, kreeg Westra hartproblemen. Hij werd geopereerd in Breda en kreeg vier omleidingen. Zijn vrouw verbleef zo lang
in een hotel. Het Groninger ziekenhuis had een wachtlijst en MCL
voerde dergelijke operaties toen nog niet uit. Toen hij herstelde werd
in overleg met het Lauwerscollege besloten dat hij kon stoppen met
werken. Ondertussen werkte hij al 3 jaar als vrijwilliger bij Het Lichtpunt. “Dat kwam zo. Bij ons in de straat woonde Berend Riemersma.
Hij werkte als vrijwilliger bij Het Lichtpunt en vroeg mij want er was
daar toen een groot tekort aan. Ik ging mee en het werk gaf mij voldoening. Contact met de klanten, met collega-vrijwilligers, daar geniet ik van. Een belangrijk punt is bovendien dat ik het doel van Pieter
van der Zwaag van harte ondersteun. Ik werk niet rechtstreeks met
mensen die in de sores zijn geraakt, maar indirect help je ze wel. Nadat mijn werk bij het Lauwerscollege was gestopt en ik herstelde van
de operatie, was ik blij dat ik daar opnieuw aan de slag kon. Achter de
geraniums zitten kan altijd nog,” aldus Westra.
De Lichtpuntloods heeft veel afdelingen. Westra hield zich eerst bezig
met de verkoop van meubels, kasten en dergelijke, maar gezien zijn
leeftijd werd dat te zwaar voor hem. Nu verkoopt hij gereedschappen,
witgoed, keukenapparatuur, kleine kastjes en aanverwante artikelen.
“De handel, het contact met mensen vind ik prachtig. Natuurlijk zit
er soms wel eens iemand tussen,die vervelend doet, maar daar kijk
ik dan maar doorheen.” zegt Westra. “Veel erger vind ik wat er vorige
maand gebeurde. Er werd iemand uit de loods gezet omdat hij zonder
te betalen iets mee pikte. Uit wraak begon hij toen banden van auto’s
lek te steken. Zo iemand komt er niet weer in.“

Brimzen
praat

Omgekeerd Kortjakje
Syndroom
Wie heeft hier ooit van gehoord? Een syndroom is, kortweg gezegd, een ziektebeeld of
afwijking. U kent vast het versje:
Altijd is Kortjakje ziek, midden
in de week, maar zondags niet.
Zondags gaat zij naar de kerk
met een boek vol zilverwerk.
Mem zong dat als zoon- of dochterlief geen zin had naar school
te gaan. In dat zogenaamd niet
lekker zijn, trapte mem natuurlijk niet in. Het Kortjakjelied zal

tegenwoordig
waarschijnlijk
niet zoveel meer gezongen worden. Dat kun je wellicht ook zeggen van dat potje met vet dat op
de tafel is gezet. Vroeger hoorde
je dit nog wel bij wandeltochten
en lange marsen in militaire
dienst. Maar goed, Kortjakje is
altijd ziek, midden in de week,
maar zondags niet. Daar valt
wat voor te zeggen. Maar nu
schijnt er een wetenschappelijk
onderzoek te zijn verricht en ja,
waar niet naar tegenwoordig,
dat er een Omgekeerd, jawel!
Kortjakje Syndroom bestaat.
Het vermakelijke boek Thuisvakanties Voor Beginners vermeldt, dat drie procent van de
bevolking aan het begin van de
vakantie last van vermoeidheid,
hoofdpijn en aanverwante ziek-,
zwak- en misselijkheden heeft.
Dat zou komen van ‘actiehormo-

Wij hebben hier een oude kast. Is dat hout soms ook geschikt voor
een boerenwagentje? vroeg hij. Ik ging kijken, de kast was niet meer
geschikt voor verkoop, maar het hout kon ik prima gebruiken.“ Westra
is de op één na oudste vrijwilliger bij Het Lichtpunt, alleen Geert Postma uit Kollumerzwaag is een jaar ouder. Westra is heel dankbaar dat
hij dit op zijn leeftijd nog allemaal kan doen. “Toen ik 60 was en de
hartoperatie onderging,had ik nooit kunnen denken dat ik dit nog
voor de gemeenschap mag doen.” Mevrouw Westra werkt thuis voor
Het Lichtpunt, ze breit wollen sokken en die geeft ze mee aan haar
man. Ook die worden verkocht voor het goede doel.
De meeste Buitenposters weten de weg naar de Lichtpuntloods,
Harm Smidswei 6 in Kollumerzwaag wel te vinden. Voor hen die daar
nog nooit zijn geweest hierbij de openingstijden: dinsdag en donderdag van 13.30 uur tot 17.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur.

nen’ als cortisol en adrenaline,
een verstoring van het slaap- en
waakritme en een tekort aan
cafeïne. Mensen die op vaste
tijden cafeïne houdende koffie
drinken en dat wanneer ze met
vakantie gaan niet doen, kunnen daar lichamelijk behoorlijk
onder lijden. Ze raken van de
overgang van werken en vervolgens koffers inpakken, met
de auto of het vliegtuig op pad
en dreinende kinderen helemaal van de kook. Daar kunnen
hartaanvallen uit voortvloeien.
Zo hebben wetenschappers
uitgekiend. Dat is dus in het
kort het Omgekeerd Kortjakje
Syndroom. Je zou je zelf ook
kunnen afvragen of twee of
drie weken vakantie echt wel zo
heilzaam voor lichaam en geest
zijn. Een andere omgeving, een
andere temperatuur, andere

mensen, ander eten, je partner
en je kinderen de ganse dag om
je heen, dat ben je niet gewend.
Wil je dat eigenlijk wel? Nou ja,
voor een paar dagen. Maar een
paar weken? En je dan weer
opmaken voor de terugreis.
Opnieuw stress van koffers inpakken, kilometerslange files
op de autoweg of luchtzakken
in het vliegtuig. Thuis de hele
mikmak en reutemeteut weer
uitladen. En de dag erna weer
aan het werk. Als je daar nog
eens goed over nadenkt, valt
het te betwijfelen of maar drie
procent van de Nederlanders
het Omgekeerde Kortjakje Syndroom heeft. Dat zal toch nog
eens nader en beter uitgezocht
moeten worden. Door weer andere wetenschappers natuurlijk
want de show must go on.
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Verhaaltjes
-19 Alinda Elsenga - partner, moeder
en werkzaam bij verstandelijk beperkten - deelt haar verhaaltjes uit
het dagelijks leven.

Weerzien……….

Aan het einde van het afgelopen jaar kwam ik uit een late
dienst een uur of 23.30 thuis.
De rest van het gezin lag al op
bed. Na een late dienst moet ik
altijd nog wel een uurtje zitten
want anders kan ik niet slapen.
Soms zit ik nog wat voor de televisie maar deze keer moest
ineens denken aan een neef
die ik al jaren niet had gezien.
Met zijn broer en zus heb ik
via facebook nog wel contact
maar van deze neef had ik al
jaren niets gehoord of gezien.
Ook op familiedagen laat hij
verstek gaan. Zijn broer en zus
hadden ook geen contact meer
met hem, wist ik. Ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig hoe het
met hem gaat en zo ga ik via
facebook proberen of ik hem
kan traceren. Al gauw vind ik
iemand met zijn naam maar
uit zijn account kan ik niet opmaken of het daadwerkelijk om
mijn neef gaat. Op zijn account
zie ik geen foto’s van hem maar
alleen maar heel veel reclame
voor zijn eigen bedrijf. Ik doe
hem via facebook-messenger
een berichtje en ik vraag daarin of het kan zijn dat hij mijn
neef is. Ik ben benieuwd of hij
reageert maar ga nu eerst maar
eens richting bed.
Al meteen de volgende dag
als ik op mijn telefoon kijk, zie
ik dat hij heeft gereageerd. Hij
is zeker de neef die ik zoek en
aan zijn reactie merk ik dat hij
het leuk vindt dat ik de moeite
heb gedaan om hem te vinden.
Hij schrijft dat hij het leuk zou
vinden om elkaar in het nieuwe
jaar weer eens te ontmoeten.
Nu wil het toeval dat we elkaar
vorige week twee keer hebben
gezien! Twee ooms van mij,
twee broers van mijn moeder
zijn binnen één week overleden. Op vrijdag was de begrafenis van de ene oom, de vader
van de neef die ik weer had op
gespoord. De dinsdag erna was
de begrafenis van de andere
oom. Na deze begrafenis belandt ik aan de koffietafel naast
de bewuste neef. We spreken
naar elkaar uit dat het wel heel
absurd is! Zo zie je elkaar jaren
niet en zo zie je elkaar binnen
één week onder toch wel verdrietige omstandigheden. Ik
vind het een hele aardige man
en we praten nog een tijd met
elkaar. Hij vertelt me in korte
tijd hoe het kon dat hij zich wat
heeft afgezonderd maar dat hij
tijdens de ziekte van zijn vader gelukkig ook weer contact
heeft gekregen met zijn broer
en zus.
We spreken bij deze dan ook af
dat we elkaar binnenkort nog
eens opzoeken maar dan onder
wat vrolijker omstandigheden!

De Binnenste Buiten Post

Oorlogsherinneringen, 73 jaar na de bevrijding - 1 Ik kom uit een gezin van vijf kinderen met twee oudere
broers en twee oudere zussen. Ik ben op 23 januari 1935
geboren in Lutjepost, toen een zelfstandige buurtschap
onder Buitenpost. Die bestond toen uit drie boerderijen,
3 woonhuizen en een leegstaande zuivelfabriek (later
timmerfabriek Buitenpost). Wij woonden tegenover de
fabriek in een gedeeld huis. Dit huis staat er niet meer
want het werd in de jaren zeventig gesloopt. Lutjepost
werd omgeven door kaal weiland met her en der kleine
boomwallen. Op een driehonderd meter afstand van ons
huis was het woonwagenkamp, dat er nu nog op dezelfde plek is. Mijn vader Wytze was los werkman, een veel
voorkomend beroep in die tijd. Mijn moeder Trijntje was
huisvrouw.

Na 1941 was dit een regelmatig terugkerende aanblik
in de lucht boven Buitenpost. Condensatiestrepen van
geallieerde vliegtuigen op weg naar Duitsland en terug.
allemaal dekens erin. De onderduiker was op dat moment
niet ‘thuis’.

Een van de weinige foto’s van de omgeving van Lutkepost, vlak voor de oorlog. De wilgen staan er nog
steeds evenals boerderij ‘de Stjelp’ rechts op de foto.
Ik kan mij als kleutertje van vijf jaar nog goed de Duitse
inval in 1940 herinneren. Toen kwam er een hele grote colonne militaire voertuigen met militairen op fietsen voorbij rijden vanaf Blauwverlaat naar Buitenpost. Het staat
mij nog helder voor ogen dat mijn jongste zus Heep, die
toen 15 jaar was, mij meenam naar de overkant van de
weg. Ze nam mij op de arm en samen keken we toen naar
de voorbijtrekkende colonne. Wat ik heel bijzonder vond
was dat er tussen die voertuigen ook veel militairen op
fietsen waren die zich met lange linten mee lieten trekken
door de voertuigen. Ik vind het heel opmerkelijk dat ik mij
dit na ruim 75 jaar nog zo goed kan herinneren. Het heeft
zeker veel indruk op mij gemaakt. Dit was mede, denk ik,
omdat de mensen om mij heen verontwaardigd en bang
waren. In mijn beleving begreep ik hier niks van. Ik was
een kleutertje van vijf jaar en had geen benul van de bezetting van een land en nog minder van wat de militairen
deden. Later is mij duidelijk geworden dat deze soldaten
op weg waren naar de Afsluitdijk. Toen de colonne voorbij was gegaan ging iedereen gewoon weer verder met
zijn dagelijkse bezigheden. Het leek daarna wel of er niet
veel aan de hand was.
Eerst weinig verandering
Voor zover ik het mij kan herinneren veranderde er niet
veel in de eerste oorlogsjaren. Wel heb ik de indruk dat
er bepaalde dingen moeilijker te verkrijgen waren. Bij de
bakker was alleen van dat harde bruinbrood te koop dat ik
niet lekker vond. Voor de oorlog was er alleen maar zacht
wit brood. Ik herinner mij nog goed dat we bonkaarten
kregen toegewezen voor allerlei artikelen die je dan voor
een bepaald artikel in de winkel kon inleveren. Ook weet
ik nog goed dat we ander geld kregen. Al het zilveren
muntgeld en het papiergeld moest ingeleverd worden
want er mochten geen afbeeldingen van het koninklijk
huis op staan.
Bang voor vliegtuigen
In tegenstelling tot het begin van de oorlog kwamen er
daarna steeds meer bange momenten in mijn jonge jaren. Toen ik 6 jaar was moest ik naar de lagere school in
Buitenpost. Dat was ongeveer een kilometer lopen van
ons huis. Samen met mijn vier jaar oudere broer Sjoerd
deed ik dat dagelijks. Zoals ik al eerder leek er eerst nog
niet echt veel veranderd te zijn. Maar we merkten wel dat
er steeds meer overtrekkende vliegtuigen in de lucht waren, die richting Duitsland gingen. Dat was overdag met
onbewolkt weer een heel mooi gezicht.Het waren dan net
blinkende vogels in het zonlicht. Maar later kwamen ze
vooral ‘s nachts overvliegen en dan hielden ze mij vaak
uit de slaap. Er waren erbij die rare grommende geluiden maakten. Dan was ik bang dat er een naar beneden
zou vallen en op ons huis terechtkomen. Soms waren
er Duitse jachtvliegtuigen in de lucht en dan had je een
luchtgevecht tussen Engelse en Duitse jachtvliegtuigen.
‘s Nachts werd met grote zoeklichten geprobeerd de
vliegtuigen in het vizier te krijgen om ze dan naar beneden te schieten. De vliegtuigen strooiden dan regelmatig
zwart met zilveren papieren linten uit om hun vliegtuig
te verbergen voor de radar. Dan was het voor mij de volgende dag lintjes zoeken in de weilanden. Ook vonden
we soms lege benzinevaten van vliegtuigen in een sloot.
Wij waren vaak aan het slootje springen en zo hebben
we eens een onderduikhutje gevonden in de Buitenposter Mieden midden over een sloot tussen de struiken met

Oorlog als avontuur
Voor ons als jongens was er altijd wel wat spannends te
beleven. Ik herinner ik mij dat er op een ochtend in juli
1943 een Amerikaans vliegtuig naar beneden werd gehaald door een Duits jachtvliegtuig. De Amerikaan kreeg
een voltreffer met als gevolg dat er een vleugel werd afgeschoten en hij met een vleugel naar beneden kwam.
Dit was een heel indrukwekkend gezicht. Als een tol in het
rond draaiende viel hij naar beneden. Het vliegtuig stortte neer in de buurt van Kortwoude. Of ook mensen het
overleefd hadden wisten wij toen niet. Na de oorlog hoorden we dat er vier Amerikanen bij waren omgekomen en
drie zich met een parachute hadden kunnen redden. Een
paar weken later werd het wrak vervoerd naar het station
in Buitenpost. Het staat mij nog goed bij dat ik graag een
stukje van dat vliegtuigwrak in mijn bezit wilde hebben.
Een groepje jongens (waar ik ook bij was) probeerde bij
het station onder een hek door te kruipen om bij de wrakstukken te komen die op een treinwagon lagen. Maar dat
lukte heel moeilijk want er liep een Duitse soldaat bij op
wacht. Telkens als hij even met de rug naar ons toe stond
probeerden wij wat dichterbij te komen. Maar op een gegeven moment merkte hij ons op, riep wat en richtte zijn
geweer op ons. Toen was het snel wegwezen!
Op onze school in de Schoolstraat werd ons geleerd dat
we onder de schoolbank moesten kruipen als de sirene
op het gemeentehuis begon te loeien voor luchtalarm.
Ook stond er een grote bak met zand in het portaal die
was bedoeld om er eventuele neergekomen brandbommen mee te doven. Gelukkig is dat nooit zover gekomen.
Ik weet nog dat ik een keer uit school kwam en net voor
hotel de Roskam stond. Toen kwam er plotseling een
vliegtuig over die de watertoren bij het station onder vuur
nam. Dat was een hels lawaai van ratelende mitrailleurs
vlak boven mijn hoofd. Hier werd ik zo bang en angstig
van dat ik hard rennend het hotel ben ingevlucht. Een
paar mensen die in de deuropening stonden hebben zich
over mij ontfermd. Na deze ervaring was ik veel banger
voor overvliegende vliegtuigen. Dat had tot gevolg dat
voortaan, als ik alleen uit school kwam, het laatste stukje
kale weg van 400 meter tussen Buitenpost en Lutkepost
zo hard ik kon naar huis rende. Ook weet ik nog dat we op
een gegeven moment bij drie of vier grote bomkraters
gingen kijken in het West. De geallieerde vliegtuigen lieten soms, als ze terugkeerden uit Duitsland, bommen vallen als ze wendbaarder wilden zijn om aan Duitse jachtvliegtuigen te ontkomen. Het is een wonder dat er bij die
gelegenheid geen huizen zijn geraakt en geen slachtoffers waren gevallen.
Bleekneusje
Tijdens de oorlog was ik een zogenaamd ‘bleekneusje’.
Door de gebrekkige voeding
vond de dokter dat ik er niet
gezond uitzag. Om wat op te
knappen mocht ik een aantal
weken naar het Noorderhuis
in Hoogeveen. Uit heel Nederland kwamen daar kinderen. Het grote gebouw stond
midden in een bos. Daar kregen wij goed te eten en werd
er goed voor ons gezorgd.
(foto: Jan tussen andere ‘bleekneusjes’ in
Hoogeveen)
Schaarste van veel zaken
De schaarste in de oorlogstijd leverde veel ongemakken
op. Ik herinner mij bijvoorbeeld de melkstaking van de
boeren in 1941. Er werd geen melk meer aan de melkfabriek geleverd. Overigens, niet iedere boer deed hieraan
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van Jan Kootstra

mee omdat er veel angst voor represailles was. Een gevolg van de staking was dat er geen melk meer verkocht
mocht worden aan particulieren. Onze buurman durfde
hierom geen melk meer aan mijn moeder te verkopen.
Ik weet nog dat mijn moeder ontzettend kwaad was en
dat ze in zes weken geen woord meer tegen hem gezegd
heeft. Deze toestand zat hem op het laatst zeker niet lekker want hij kwam met het voorstel dat “het moest maar
weer uit zijn”. De vrede was daar weer mee gesloten.
De melkfabrieken werkten door de oorlogsjaren heen
steeds minder goed. En wat ze dan nog produceerden
was allemaal voor de bezetter bestemd. Voor de boter
moest dus een alternatief gevonden worden. Het boter
maken gingen we toen zelf doen en het ging zo in zijn
werk. Van de melk (zo van de boer) het bovenste laagje
afscheppen. De melk in een geschikte fles met een grote
opening gieten. Dan de dop er op en schudden maar. Dit
schudden van de fles was een vrij langdurig werkje. Wij
als kinderen moesten om de beurt schudden tot de melk
steeds dikker werd en op het laatst was het dan boter. In
de herfst gingen wij wel bij een boer het akkerland in, om
achtergebleven aren te zoeken. Deze aren droogden we
eerst, wreven de graankorrels er uit, bliezen het kaf eraf,
en maalden er meel van met de handkoffiemolen. Daar
bakten wij koekjes van in de koekenpan op de kachel. Ook
het zout was op een gegeven moment niet meer te koop.
Hiervoor ging ik met mijn broer lopend met een emmertje naar de kaasfabriek in Gerkesklooster. Daar kregen we
pekelwater mee en dat goot mijn moeder over de kokende aardappelen.
Een ander groot probleem was het schoeisel. In die tijd
waren dat hoofdzakelijk klompen. Nieuwe klompen waren alleen te verkrijgen als je de oude kon laten zien met
een gat er in. Ook werden vaak eerst de oude opgelapt
en dan werd er een houten zool onder gelijmd om ze te
verduurzamen. Er werd ook wel rubber van oude autobanden onder gespijkerd. Een alternatief voor de klompen was een houten zooltje met leertje er overheen. Ik
weet dat ik die een poosje gedragen heb. In de oorlogsjaren hadden we maar een fiets bij ons thuis en die was
van mijn vader. Als er weer geruchten waren van fietsvorderingen dan verstopte heit deze vaak achter ons huis
aan de overkant van de sloot. Zo heeft hij zijn voertuig de
hele oorlogstijd kunnen behouden. Wel was het erg lastig om nieuwe fietsbanden te krijgen want die waren niet
meer te koop. Kwam er een gat in de oude band dan werd
daar een alternatief voor gevonden. Twee oude banden
over elkaar heen er bovenop. Dan had je dus 3 banden
om een wiel. Waren geen oude banden meer voorhanden dan was er nog de mogelijkheid: de massieve band
of cussieband zoals we die noemden. Deze werd uit een
oude autoband gesneden. Dit was zeker geen luxe want
dat rammelde behoorlijk. Bij veel gezinnen werd een
spinnewiel aangeschaft om zelf garen te spinnen. Je zag
dan ook veel mensen met dikke wollen truien en sokken
rond lopen. De sokken waren meestal van witte wol en
de luxere tweekleurig van bruine en witte wol. Met dit
zelfgemaakte garen werd onderling veel gehandeld of
geruild tegen andere artikelen.
Verplicht werk op vliegveld Leeuwarden
Veel jongere mensen van 18 jaar en ouder zaten in die tijd
thuis of waren elders ondergedoken. Het was te gevaarlijk voor ze om gepakt te worden voor dwangarbeid in
Duitsland. Mijn vader was boven de 50 jaar en dus te oud.
Maar hij werd in de oorlogsjaren wel via het arbeidsbureau opgeroepen om op het vliegveld in Leeuwarden te
werken. Zijn werk was het om met veel andere arbeiders
handmatig de landingsbanen te herstellen die de Engelse
luchtmacht regelmatig kapot gooide met bommen. Het
leek op dweilen met de kraan open was want de bombardementen werden door de tijd heen steeds intensiever.
Het was op het laatst zo erg dat als hij ‘s avonds thuis
kwam onder de modderspatten zat. Ook heeft hij een
keer meegemaakt dat er bom op een houten barak viel
met allemaal vrouwen die daar aan het werk waren. Dat
was een vreselijk gezicht want er lagen allemaal menselijke resten over het vliegveld verspreid. Hij was op het
laatst heel bang om daar nog te werken en dacht toen: “Ik
ga mij ziek melden en net doen alsof ik veel pijn in de rug
heb, want dokters kunnen dat moeilijk vaststellen”. Maar
dat viel hem goed tegen want de keuringsarts had zijn
opgevoerd toneelstukje gauw door.
Ik weet nog dat de
dokter tegen hem
had gezegd, “Hoe
durft u hier bij mij
te komen”, en dat
viel hem zwaar tegen. Gelukkig heeft
het werk op het
vliegveld
daarna
niet lang meer geduurd.
(foto: vader Wytze
voor het huisje op Lutjepost)

De Binnenste Buiten Post

Koffiezetapparaten het meest op
de reparatietafel van Repaircafé
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Uit d e o u d e d o os

Na viereneenhalf jaar werkzaamheid van ons Repaircafé in It Koartling is het duidelijk: het grootste storingsleed wordt door koffiezetapparaten geleden. Zo ook op 3 maart toen opnieuw een ruim aantal
de reparatietafels bezette. Binnen deze groep is de Senseo de meest
reguliere patiënt. Dezelfde ondervinding hebben ook veel collega’s
elders. Het is niet een nieuw fenomeen. De introductie van de senseo
kende een vliegende start. In de eerste vier jaar verkocht de fabrikant
al meer dan 15 miljoen. Maar al snel groeide ook een reputatie van
notoire storingsgevoeligheid. In 2009 werden zelfs miljoenen apparaten voor een noodreparatie naar de fabriek teruggeroepen. Toch zorgt
het gebruiksgemak voor onverminderde populariteit van de machine.
Tot aan de dag van vandaag.

De oververtegenwoordiging van de bij ons ter reparatie aangeboden
senseo’s heeft ook een voordeel. Onze medewerkers hebben ondertussen veel ervaring op kunnen bouwen met dit apparaat. De landelijke organisatie heeft zelfs een eigen boekwerkje speciaal voor de
senseo uitgegeven met daarin de meest voorkomende storingen en
bijbehorende oplossingen. Een belangrijke tip om storing te voorkomen geven we hier: ontkalk de senseo niet met schoonmaakazijn of
azijnzuur. Het kan juist meer problemen veroorzaken. Gebruik geconcentreerd citroensap of citroenzuur voor de schoonmaakhandeling.
Het hoe ervan kunt u in detail nalezen op de website:
www.hoeteontkalken.nl/senseo-ontkalken-2

M a ar t in b e el d

Deze mooie zomerse foto komt opnieuw uit het
voormalige Friese tijdschrift ‘Fan Fryske Groun’,
ditmaal van 1932. Het laat het verbindingsstraatje zien tussen de Kuipersweg en de Oude Havenstraat. Links is nog net het achtererf van de woning
van Durk Kuipers te zien. Deze houthandelaar had
naast zijn woning aan de Kuipersweg twee grote
schuren voor houtopslag. Voor het transport werd
lang het haventje aan de Buitenposter Vaart gebruikt dat zich tussen het bedrijf en de Nederlands
Hervormde kerk bevond. Maar eind jaren dertig
kon het vervoer veel efficiënter door vrachtauto’s
worden gedaan. Het haventje werd overbodig en
het laatste deel van de vaart, tot aan de huidige

Beatrixstraat, werd gedempt om plaats te maken
voor woningbouw.
In 1948 beëindigde Kuipers zijn houthandel en de
gemeente kwam in de positie om het perceel te kopen. De woning bleef gespaard (tot eind jaren zeventig) maar de houten loodsen werden gesloopt.
De Oude Havenstraat kon toen bijna recht doorgetrokken worden naar de Kuipersweg. In 1954 werd
deze grote verbetering voor het verkeer uitgevoerd.
Kort daarop verdween deze charmante kronkel uit
het stratenplan van ons dorp.
De foto is opnieuw afkomstig uit de collectie van
Klaas de Jong uit Drogeham.

B i j d ra g e n v a n H i e l ke B o o rs m a e n R o e l T i m m e rm a n s

Lever ook uw foto’s uit
het dorpsleven aan voor
deze rubriek!
Stuur ze naar:
bibupost@gmail.com
Het liefst met bijschrift
en de naam van de maker.

De Wereldwinkel
Buitenpost
bestaat 25 jaar!
Het is alweer 25 jaar geleden dat enkele enthousiaste Buitenposters
van start gingen met de verkoop van eerlijke producten uit derde wereldlanden. Was dit aanvankelijk nog één middag in de week in een
kraam die aan het eind van de middag weer opgeruimd moest worden. Later kregen we een vaste plaats in onze plaatselijke supermarkt
Poiesz, groeide het aantal enthousiaste vrijwilligers en de openstelling van de Wereldwinkel werd dagelijks behalve op maandag.
Sinds kort zitten we in een aparte prachtige eigen winkel, wel in
het nieuwe pand van Poiesz supermarkt. En dan blijkt maar eens
weer dat ‘de tyd gjin soft’ houdt.
We zijn nu 25 jaar verder en Buitenpost is nog steeds een Wereldwinkel rijk, terwijl er landelijk gezien toch ook wel veel Wereldwinkels zijn verdwenen, zoals ook in
Surhuisterveen.
Natuurlijk willen we dit heugelijke
feit vieren en dat doen we door
middel van een wereldactie in de
week van 3 tot en met 7 april. In
die week kunt u bij uw aankoop
een envelop trekken waarin u een
korting van 10% tot 100% kunt aantreffen. Ook aan de kinderen is
gedacht, zij kunnen een kleurplaat kleuren voor mooie prijsjes en er
staat een grabbelton in de winkel (de kleurplaat kan ook via Facebook
gedownload worden en u kunt ons ook liken op Facebook).
Verder nog uw aandacht voor ons assortiment Green Soap, milieuverantwoorde handzeep en (af)wasmiddel. En als u erop uit gaat met
de lentekriebels in uw benen is een Dopper waterflesje wellicht handig, bij ons te koop in verscheidene hippe kleuren. Tot slot nog even
dit: u kunt bij ons ook (winkel-gebonden) cadeaubonnen kopen om
als geschenk weg te geven. Dus Buitenposters kom langs in onze
winkel (in het hoekje bij de Poiesz) en steun met uw aankopen het
goede doel van de Wereldwinkel. Onze vrijwilligers heten u van harte
welkom in de winkel!
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Thuiskomen met expositie
‘Tusken Waad en Wâlden’

Schoolvoorlichting over de
gemeenteraadsverkiezingen

Van 9 april tot en met 6 juli zijn er in het gemeentehuis schilderijen en
aquarellen van beeldend kunstenaar Rein Halbersma te zien. Thema
is het landschap ‘Tusken Waad en Wâlden’.

Maandag 19 maart hebben de kinderen van de groepen 8a en 8b van
CBS De Lichtbron voorlichting gekregen over de gemeenteraadsverkiezingen. Lydeke Zandbergen, lid van de gemeenteraad van Achtkarspelen, was uitgenodigd om voor de kinderen helder uit te leggen wat de functie van een gemeenteraad is, wat de burgemeester
zoal doet behalve jarige mensen bezoeken, wat de mensen op het
gemeentekantoor allemaal doen, welke partijen er in de gemeente
Achtkarspelen zijn, wat een stembiljet is, een stempas is, enzovoorts.
Er werd heel veel informatie over deze kinderen uitgestort, maar de
kinderen hadden ook verrassend veel goede en ingewikkelde vragen
voor Lydeke Zandbergen. Al met al was dit een geslaagde morgen en
hopen dat deze kinderen over 7 of 8 jaar ook hun weg naar de stembus weten te vinden. Laat je stem niet verloren gaan.

Romantisch realisme, zo zou je het kunnen typeren. Het werk van
kunstschilder en natuurman Rein Halbersma (1949, Leeuwarden) kenmerkt zich door vlotte trefzekere toetsen, herkenbare vormen en een
prettig gevoel voor kleur en ruimte. Zijn thema’s rond dieren en landschappen doen comfortabel aan. Halbersma voelt zich zichtbaar thuis
in zijn onderwerpen en zijn manier van schilderen roept hier en daar
nostalgische gevoelens op. Toch is dat niet wat Halbersma beoogt.
Het gaat hem om een realistisch en karakteristiek portret, waarbij de
puurheid van de ervaring leidend is. Een triest omgevallen boom in
het Veenkloosterbos straalt eenzaamheid uit. Drassige natte gronden
van het Lauwersmeer zijn kleddernat en maagdelijk bouwland langs
de Ee is klaar om ingezaaid te worden. Overal legt Halbersma trefzeker vast wat de omgeving hem laat zien. Tijdens zijn frequente “strúntochten” tekent hij ter plekke de indrukken op. Thuis, in zijn atelier te
Kollum, worden potlood- en aquarelschetsen uitgewerkt tot realistische olieverfportretten waarin de verhalen vast worden gelegd.

Bruisend Buitenpost website in
een nieuwe jas
Rein Halbersma is een van de grote hedendaagse noordelijke realisten. Met zijn expositie ‘Tusken Waad en Wâlden’ laat hij de toeschouwer thuiskomen in Noordoost Friesland. De expositie is te zien van
9 april tot en met 6 juli in het gemeentehuis, Stationsstraat 18. Openingstijden maandag tot en met vrijdag 9.00-12.00 uur en 13.00-16.30
uur. Meer informatie over Rein op zijn website: www.reinhalbersma.
nl Exposities in het gemeentehuis van Achtkarspelen worden georganiseerd door de Stichting Keunstkrite Twizel. Meer informatie via
info@keunstkrite.nl

Nadat dorpsorganisatie Bruisend Buitenpost, stichting Wijlijn en
Plaatselijk Belang besloten om nauwer samen te werken, werd
begonnen met het werk om de door deze drie beheerde media te
stroomlijnen. Het eerste resultaat is nu zichtbaar op de website van
Bruisend Buitenpost. Ze heeft een nieuwe naam gekregen: Buitenpost.info Maar ook heeft ze in de bekwame handen van de mensen
van Creative Work een vernieuwd uiterlijk gekregen. De website is
verder weer actueel en volledig functionerend. Met andere woorden:
lever uw nieuwsberichten aan en zorg ervoor dat uw aankondigingen
op de Dorpsagenda komen. Nu wordt er hard aan gewerkt om in de
toekomst langer twee dorps-facebookpagina’s in de lucht te hebben.
Het bespaart u dubbele berichten op Facebook en ons het werk om
het twee maal te plaatsen. U hoort er zo spoedig mogelijk meer over.

Eerste PBB-zwerfvuil-opruimronde
uitgevoerd door korfbalvereniging
Het heeft even geduurd, maar zaterdag 24 maart ging het los. Korfbalvereniging Flamingo’s sloot haar jaarlijkse clubdag af met de eerste zwerfvuilruimactie in opdracht van Plaatselijk Belang. Ruim vijftig clubleden trokken
de oranje hesjes aan en namen de grijpstok ter hand om ons hele dorp
te verlossen van ergerlijk zwerfvuil. Maar niet alleen werd Buitenpost
ontrommeld, tegelijkertijd rammelde het in de clubkas. Als mede-verantwoordelijke voor de grote hoeveelheid zwerfvuil sponsort de verpakkingsindustrie deze landelijke schoonmaakactie. De eerste plaatselijke klus
werd wel enigzins vergemakkelijkt omdat dezelfde ochtend ook de Vrijgemaakte Kerk haar jaarlijkse opruimactie hield. Voor dit jaar staan in ieder
geval nog drie opruimrondes in ons dorp gepland. Vragen of opmerkingen
over de werkzaamheden kunt u kwijt op: pbbuitenpost@gmail.com
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In tút
fan de
Brims
Bouwen
bliksem!
Alle politieke partijen zijn het er
over eens: er moeten meer woningen worden gebouwd in onze
gemeente. Het aantal woningzoekenden is groot. Veel mensen vertrekken zelfs naar buurgemeente
Grootegast om daar een huis te
bouwen. Het is fijn dat er veel
mensen in onze gemeente en
in Buitenpost willen wonen. Dat
helpt om de leefbaarheid in stand
te houden. Buitenpost heeft ook
een groot aantal pluspunten: voldoende winkels, goede scholen
en een prima verbinding met
Leeuwarden en Groningen. En
ook goede sportvoorzieningen,
bloeiende verenigingen en straks
een prachtig nieuw zwembad.
In ons dorp zijn tegelijkertijd veel
braakliggende stukjes grond. Aan
de Voorstraat, aan de Halbertsmastraat, de nieuwbouwlocaties
op het plan Lytsepost: het ligt
daar maar en er gebeurt niks. Je
zou dan ook verwachten dat de
gemeente er alles aan doet om
deze zo snel mogelijk vol te laten
bouwen. Dat had prima gekund
tijdens de economische crisis;
dan had het ook nog eens werkgelegenheid opgeleverd. Maar er
gebeurde niks. Ook de verbouw
van de dubbele woning aan de
Stationsstraat lag maanden lang
stil. Jammer, daar hadden nu al
weer twee huishoudens kunnen
wonen.
Ik zou wil dat de raadsleden en
hun nieuwe wethouders er straks
alles aan doen om er voor te zorgen dat die hoekjes grond snel
worden bebouwd. Door te zorgen dat de corporaties of ontwikkelaars beschikking krijgen over
de grond. Door te zorgen voor
passende
bestemmingsplannen. Door mee te werken aan
een snelle vergunningverlening.
Door bouwers te ontzorgen als ze
plannen hebben en niet allemaal
bezwaren op te werpen. Door oplossingen te zoeken en geen problemen.
Dan zijn de kale plekken in ons
dorp weer bebouwd met mooie
nieuwe huizen. Woningen waar
mensen die graag in Buitenpost
willen wonen een thuis vinden.

Flitsen uit het dagelijks leven in Buitenpost tijdens de Tweede Wereldoorlog -15Een toenemende druk en beïnvloeding.
In het jaar 1942 nam de druk
en beïnvloeding sterk toe. De
ligging van Buitenpost aan de
straatweg, een belangrijke verbindingsweg voor het Duitse
troepenvervoer, bracht met zich
mee dat er nogal eens inkwartiering van militairen was. Op 31
januari moesten voor één nacht
twee officieren, 17 onderofficieren en 115 manschappen met
100 paarden worden ingekwartierd. Via een lastgeving van de
Wehrmachtskommandantur
werden de inwoners daartoe
gedwongen. Ploeg meldt in zijn

dagboek dat ze ongeveer 30
groote en kleine wagens en enige kanonnen” bij zich hadden.
Het is duidelijk dat dit in het dorp
het onderwerp van gesprek was.
De last van de bezetting begon te
drukken.
De zinken munten.
Na de capitulatie trokken de
bezetters de feitelijke financiële zeggenschap over ons land
geheel aan zich. Dat betekende
een diepe ingreep in het betalingsverkeer, waarmee ook alle
inwoners van ons dorp werden
geconfronteerd. In 1942 besloot
de bezetter over te gaan tot een
geld zuivering. Op 21 september
werden de bewoners verplicht
alle munten in te leveren, behalve de ½ ct. in verband met
de geringe metaalwaarde. Tot
uiterlijk 5 oktober 1942 kreeg
men hiervoor de tijd. Op het niet
inleveren stond een straf van 6
maanden of f.1.000,- boete. De

inlevering werd een mislukking.
Het gemiddelde percentage
bedroeg slechts 7,78%. De motieven om de oude munten te
vervangen waren drieërlei. In de
eerste plaats waren de metalen
noodzakelijk voor de Duitse oorlogsindustrie, de mensen gingen zilveren en gouden munten,
vijfjes en tientjes, hamsteren.
Bovendien moesten alle herinneringen aan het Koninklijk Huis
worden verwijderd. Het gouden
tientje werd vervangen door papiergeld. De munten zagen er
grauw, onooglijk, kortom lelijk
uit. In totaal werden er 682 miljoen zinken munten geslagen en
in omloop gebracht.
De 1 ct.(48). Op de voorzijde staat
een recht kruis afgebeeld. Op de
achterzijde het getal 1 ct., 4 golfjes, 3 korenaren met het jaartal.
De 2 ½ ct. (49). Op de voorzijde
een uilenbord (ûleboerd), een
driehoekig sluitstuk aan de nok
van een boerderij. Een driekant

bord, waarop 2 zwanen. Achterzijde 2½ ct. Verder zie 1.
De 5 ct. (50) was vierkant met

aan de voorzijde 2 Saksische
paardenhoofden onder een stralende zon. Daaronder in een lint
“Nederland”. De achterzijde: 5 ct.
In een horizontale arcering met
links 9 golven en rechts 2 korenaren.
De 10 ct. (51) met op de voorzijde 3 gestileerde tulpen en op
de achterzijde: 10 ct., met aan
weerszijden een twijg.
De 25 ct. (52) . Op de voorzijde
een zeilschip in de golven met
daar boven “Nederland”. Op de
achterzijde 25 ct. Met links en
rechts een twijg.
De afbeeldingen zijn al even lelijk als de munten waren: grauw
en grijs. Nico de Haas, lid van de
Nederlandse S.S., was de ontwerper van de munten, waarbij
hij teruggreep op ‘oorspronkelijke Nederlandsche zinnebeelden’.
Gewicht en afmetingen zie overzicht 53.
Jasper Keizer

Be d r ij v ig hei d Piet Pettinga
Vishandel Baarssen van Urk

De afgelopen week heeft u de huis aan
huis folder van vishandel Pieter Baarssen ontvangen. Heeft u al voor de eerste keer geproefd van de kwaliteit van
deze Urker vishandelaar? Aan alles kun
je merken dat het vers is. En dat kan
ook niet anders als je bijna naast de
Urker visafslag woont!
Van oudsher is vrijdag de visdag en
hier springt Pieter met Andrea in Buitenpost op in. Vanaf ‘s ochtends half
tien tot ‘s middags twee uur zijn ze
op de parkeerplaats van de Poeisz te
vinden en kunt u uw wensen kenbaar
maken. Ook voor in de middagpauze
van bijvoorbeeld bedrijven een ideale gelegenheid een bestelling te doen
(tel. 06-25048380). In de vitrine van de

viswagen ziet u dat er volop keuze is in
zelf gerookte zalm, makreel en haring.
Daarnaast is er verse kabeljauw, schol,
sliptong, vissalades in vele soorten
en wat niet voorradig is kan worden
besteld en de volgende week worden
meegenomen. “Kwaliteit is onze reclame en kwaliteit is waar je voor terugkomt”, is de slogan van Pieter Baarssen. Hij zit inmiddels zeven jaar in het
vak en hoopt in juli zijn nieuwe viswagen aan u te presenteren.
We hopen dat de visverkopers hun
draai kunnen vinden in Buitenpost en
ons nog lang kunnen verwennen met
bijv. een harinkje( 4 voor €6,50) of een
lekkerbekje( 3 voor €7,50).
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Wat gaat ‘Tuinen Verbinden’
dit jaar doen?

Leerlingen Lauwers College
zetten zich in voor de buurt

Naar aanleiding van de artikelen in
de vorige edities van de Binnenste
Buiten en de bloemzadenpakkettenactie hebben Plaatselijk Belang
en het project ‘Tuinen Verbinden’
al heel wat enthousiaste reacties
binnen gekregen. Het Nordwin
College, het Lauwers College en
alle lagere scholen gaan met het
thema ‘Buitenpost: Bijen, Brimsen
en Biodiversiteit’ aan de slag. De
Volkstuindersvereniging ‘Swadde
Ikker’ heeft laten weten dat ze rond
hun biologische tuinen een rand van 340 meter lang bij 1,20 meter
breed gaan inzaaien met bloemzaad. Buurtvereniging De Poppeslok
(Kalmoes/Gagel) gaat gezamenlijk met bloembakken in de weer en
diverse dorpsbewoners hebben al laten weten dat ze mee gaan doen
aan de actie. Met het geweldige ‘Silence of the Bees’ project van De
Kruidhof en de Foodwalk Buitenpost/Kollum die op zondagmiddag
20 mei een ‘Bijeneditie’ houdt kan het niet anders dan dat Buitenpost
wordt uit geroepen tot Bijenhoofdstad van Europa!

Zo’n tweehonderd scholieren van de locatie Buitenpost van het Lauwers College hebben vrijdag 9 maart vrijwilligerswerk gedaan. De
tweedeklassers waren op talrijke plekken aan het klussen in het kader
van LCdoet. Het Lauwers College wil met LCdoet leerlingen bewust
laten worden van het belang van vrijwilligerswerk. “Heel veel dingen
kunnen niet zonder vrijwilligers. Dat besef is er niet altijd bij de leerlingen”, zo stelt docent Gert van Duinen. Van Duinen is coördinator
maatschappelijke stage en initiatiefnemer van het idee voor LCdoet,
naar het voorbeeld van NLdoet.
Bij het project werkt het Lauwers College samen met welzijnsorganisatie KEaRN en Stichting Present De Wâlden. Ondersteuning is er van
de gemeente Achtkarspelen. De tweehonderd leerlingen van vwo,
havo en tl gingen aan de slag bij zeer verschillende organisaties en
instellingen, zoals De Kruidhof en zwembad It Paradyske in Buitenpost, basisscholen, zorgcentra, zorgboerderijen en dagbestedingen in
de regio. Ook waren er scholieren die hielpen bij de opbouw van het
survivalparcours in Kootstertille. De leerlingen konden kiezen uit een
lijst met in totaal 22 adressen om aan de slag te gaan. Van Duinen is
er trots op dat het gelukt is om alles rond te krijgen.

Wat kan Buitenpost meer verwachten in het kader van het project
‘Tuinen Verbinden’?
We blijven voorlichting geven over het thema via de Binnenste Buiten
en via de speciale Facebook-pagina ‘Tuinenverbinden’. Ga de pagina
volgen! Ook zullen we een presentatie over het project geven op de
ledenvergadering van Plaatselijk Belang. U bent van harte uitgenodigd!
Het Nordwin College is inmiddels gestart met het ontwikkelen van
lesmateriaal voor het MBO voor een lessencyclus rond het thema
‘Tuinen verbinden’. Dat lesmateriaal zal ook geschikt worden gemaakt
voor een groep burgers om een workshop en/of een excursie rond
het thema ‘Tuinen Verbinden’ te houden. Als buurtvereniging, andere
vereniging of groep burgers kunt u ons vanzelfsprekend uitnodigen.
In het kader van hun lessencyclus zullen de leerlingen van het Nordwin College een voorbeeld ‘tuin-make-over’ realiseren ergens in ons
dorp. Ook de medewerkers van Dorpzorg (https://dorpzorg.nl/website/) zullen daarbij assisteren. In overleg met Plaatselijk Belang zal
bepaald worden waar dit zal plaatsvinden. Heeft u suggesties, meldt
ze bij Stichting Wrâldfrucht (0511 542476 / Pilat@waldpyk.com) of
Plaatselijk Belang (pbbuitenpost@gmail.com). Deze actie staat in het
najaar gepland. Uiteraard kan ook nu reeds een beroep worden gedaan op onze kennis aangaande de aanleg van ‘bijenbloementuintjes’ of anderszins het ontwikkelen van een tuin die aansluit op het
landschap.
Op 24 en 25 augustus 2019 gaan we de eerste fase van het project
afsluiten tijdens Brommels!, het Wâldpyk Bramenfestijn, dat in de
editie 2019 het thema ‘Tuinen Verbinden’ heeft.

Insp iratie door Anneke Paauw

Van links af, wethouder Sjon Stellinga, coördinator Gert van Duinen en
Amo Draijer van Stichting Present De Wâlden bij de kick-off van LCdoet.
Op de achtergrond de tweedeklassers die vrijdag aan het klussen waren.
(foto: Lauwers College)

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

Mychiel van der Sluis

“Ik leef op het tempo van de muziek die ik luister”
Zes jaar is Mychiel als hij met z’n
ouders een open dag van de muziekschool bezoekt en hij rent
gelijk naar de viool! Dat is het
moment dat hij verliefd wordt
op het instrument.
Inmiddels is Mychiel 18 jaar en
nog altijd blij met de keus die
hij toen heeft gemaakt. Voorafgaand aan de open dag moest
hij eerst nog een jaar blokfluitles
volgen. Maar een jaar later op de
open dag gaat zijn wens in vervulling en stapt hij over op de viool. Tot op de dag van vandaag
heeft hij daar geen spijt van. Na-

tuurlijk zijn er wel eens momenten geweest dat hij erover dacht
om te stoppen, maar dat duurt
altijd maar heel kort, want als hij
dan weer de viool pakt en gaat
spelen weet hij weer waarom hij
ervoor koos! Hierin kan hij zijn
gevoelens kwijt. Bovendien ontdekt hij steeds nieuwe dingen,
hij wordt uitgedaagd en het geeft
een fijn gevoel om te ervaren dat
hij steeds een stapje verder komt.
Deze voortgang is inspirerend in
de rest van zijn leven.
In huize van der Sluis wordt veel
naar muziek geluisterd. Naar

welke muziek Mychiel luistert,
hangt af van zijn stemming: eigenlijk alles vanaf de sixties tot
de twenties. Daarnaast neemt
hij dagelijks de viool ter hand.
Niet alleen om te studeren, nee,
bijvoorbeeld tijdens periodes
van veel huiswerk geeft het ook
ontspanning. Wekelijks heeft hij
les en ook wekelijks repeteert hij
met andere muzikanten. Zo nu en
dan geeft hij ook zelf een concert.
Dat gebeurt vaak in oude kerkjes,
zoals bijvoorbeeld het kerkje in
Niezijl. Mychiel wordt dan vaak
begeleid door een piano.
Hij kan zich een leven zonder viool eigenlijk niet voorstellen. Het
is niet zo, dat hij zijn toekomst in
de muziek ziet, hij is vooral in de
techniek geïnteresseerd. Dat is
ook een van de dingen wat hem
in de viool aanspreekt: het bespelen van de viool is zeer technisch, het luistert nauw. Naast de
techniek zal de muziek altijd een
grote rol blijven spelen in het leven van Mychiel van der Sluis.

(Foto: Maaike van den Hoek)

Hebt u ook een inspirerende hobby waarover u iets wilt vertellen of
weet u iemand? U kunt zich hiervoor opgeven bij de redactie op
emailadres: bibupost@gmail.com

Vrijwilligers voor
buurtbus gezocht
Raderwerk/Werkpro is op zoek
naar naar enthousiaste vrijwilligers die het leuk vinden om eenmaal in de week een rondje te
rijden in de woonomgeving van
Buitenpost en Grootegast. “Het
is geweldig leuk om verschillende mensen te ontmoeten en hen
daar te brengen, waar ze anders moeilijk kunnen komen”. De
buurtbus heeft acht zitplaatsen
en rijdt een vaste route op vaste
tijden. De bus is voor iedereen
toegankelijk.
Heeft u belangstelling of wilt u
nadere informatie, neem dan
contact op met: Hielde Helmus,
Radarwerk Werkpro, Marconistraat 2, telefoon: 0511 544808,
Mobiel: 06 11534116

De volgende
Binnenste Buiten
verschijnt op
30 april.
Kopijsluitingsdatum
is 23 april!
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B i nne n - 22 Bu ite n p o st
Pieter de Boer woont
sinds begin 2015 in Buitenpost
en beschrijft zijn ontdekkingsreis
door het dorp en de omgeving.
De kleur van Buitenpost
Zo aan het einde van maand kom
ik tot de conclusie dat maart een
maand was vol kleur. Het begon
met een rode wangen van de kou
(en glühwein). Eindelijk konden
we de langgekoesterde wens in
vervulling laten gaan en mochten we schaatsen op de ijsbaan!
Al 3 jaar hopen we op een paar
goede koude dagen zodat we
kunnen schaatsen. In mijn geval
is dat schaatsen een soort ‘harken’ en proberen te blijven staan.
Qua talent hoeft Sven Kramer
niet te vrezen voor mij als tegenstander. Ik ben al blij dat ik het
meisje uit de reclame van KPN
bij kan houden. Daarin kreeg ze
virtueel les van Sven Kramer,
maar had ze het snel onder knie.
Na al die kou was het ineens een
paar dagen lente. Tenminste,
dat voelde zo. Het ijs lag nog
op het water, maar het rook alweer naar voorjaar en de eerste
kleurige bloembollen deden de
rest. In Buitenpost en in de gemeente Achtkarspelen mochten
alle inwoners kleur bekennen.
Politieke kleur wel te verstaan.
Nog een belevenis die we niet
meegemaakt hadden in Buitenpost. Onze eerste gemeentelijke verkiezingen, de enige
verkiezing die er lokaal ook echt
toe doet. Het politieke spelletje
van ‘cadeautjes’ leek vlak voor
de verkiezingen wel een beetje
gespeeld te zijn. Er is eindelijk
duidelijkheid rondom de komst
van het nieuwe zwembad en
ook de aanleg van de Skieding
is nu nog een kwestie van tijd.
Ik ben heel benieuwd hoe zich
dat de komende tijd verder gaat
ontwikkelen. Persoonlijk hoop ik
op actie en een mooi resultaat.
Nog zo’n mooi stukje kleur is
deze maand begonnen met het
uitdelen van gratis bloemzaad.
Een verbinding die hiermee gecreëerd wordt tussen alle tuinen
maakt mij erg blij. Je leest er
alles over op andere plaatsen
in krant. Ik hoop vooral op een
massale aanwas van bloemen
en dus ook bijen! We waren deze
maand een paar dagen in Rotterdam en dan wordt mij duidelijk
hoe goed wij het al hebben in
ons dorp. Met veel mooie tuinen,
volop bloemen in het voorjaar
en de zomer en daardoor ook
genoeg ruimte voor alle insecten. Hoe anders is dat in een
stad als Rotterdam. Alles wat je
ziet is bestraat, geasfalteerd en
volledig bewoond. Zonder dat
er ruimte is voor natuur om zich
te ontwikkelen. Het geeft mij een
fijn gevoel om dan na zo’n weekend gewoon weer ons dorp in te
rijden. Het laatste stukje kleur is
eigenlijk vooruitlopend op later
in dit jaar. Want dan wordt deze
krant gedrukt in het kleur en met
her en der wat aanpassingen in
de opmaak waar ik mijzelf ook
voor ga inzetten. Deze nu al fijne
krant krijgt met een fris kleurtje
straks nog meer allure, maar
vooral nog meer leesplezier. Ik
kijk er naar uit en ik fleur, of kleur
er nu al van op!

Hoveniersbedrijf

P. Douma

voor vakkundig snoeiwerk en tuinonderhoud

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

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

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

Samen
lukt het
beter...
Wordt lid van
Plaatselijk
Belang
Buitenpost!
meld u aan op:
pbbuitenpost@
gmail.com

De Binnenste Buiten Post
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It Koartling zoekt enthousiaste en
betrokken vrijwilligers!
Kick-off bijeenkomst van Tandem Fryslân in Kroatië.
It Koartling neemt deel aan een
uniek Europees project: Tandem
Fryslân. Onze directe partner is
Studio Omma in Heraklion (Kreta), maar de ‘tandem-familie’ bestaat in totaal uit 14 deelnemers,
verdeeld over 7 tandems, waarbij steeds een Fries initiatief gekoppeld is aan een buitenlandse
partner. Het geheel wordt aangestuurd door medewerkers van
o.a. de European Cultural Foundation (ECF) en MitOst e.V..

pen met sociale of emotionele
eenzaamheid de gelegenheid
om elkaar in gastvrije en ontspannen sfeer te ontmoeten. Er
wordt gepraat, gegeten, muziek
gemaakt, gezongen, gedanst en
nog veel méér. Het gevoel van
welkom zijn, erbij horen, meetellen en meedoen (sociale inclusie)
zijn hierbij voor ons heel belangrijk, evenals de mogelijkheid om
jezelf te zijn en je vrij en zonder
restricties te kunnen uitspreken.

Van 9 - 13 maart vond in Praputnjak (Kroatië) de kick-off bijeenkomst van Tandem Fryslân
plaats. Praputnjak is een klein
dorp in de buurt van de stad
Rijeka. Waarom daar? Een initiatief uit Praputnjak is deelnemer
in Tandem Fryslân en in 2020 is
Rijeka culturele hoofdstad van
Europa.

Gelijktijdig dagen we met het
festival anderen (o.a. inwoners,
overheid, plus maatschappelijke
en levensbeschouwelijke organisaties en instellingen) uit om
solidariteit te betuigen, door bijvoorbeeld
deel uit te maken van de activiteiten of door deze te faciliteren,
of door anderszins een bijdrage

It Koartling en Omma Studio
willen via het Tandem-project in
Buitenpost respectievelijk Heraklion een platform creëren
waarop de inwoners elkaar kunnen ontmoeten, ideeën kunnen
uitwisselen, zich met elkaar kunnen ontwikkelen en in debat kunnen gaan. Een belangrijke plaats
daarin neemt in Buitenpist het
Kom Erbij Festival in (in Heraklion: Adéste Festival).
Tijdens het Kom Erbij Festival
bieden we inwoners met speciale behoeften, ouderen, kwetsbare mensen en mensen die kam-

te leveren.
Zoals aangegeven, maakt het
samenwerkingsproject tussen It
Koartling en Omma Studio deel
uit van het gemeenschapsontwikkeling (community development) programma Tandem Fryslân. Tandem Fryslân is ontstaan
rondom
Leeuwarden-Fryslân
2018 (LF2018), Culturele Hoofdstad van Europa. Met ‘Iepen
Mienskip’ (open gemeenschap)
als centraal thema richt LF2018
zich op culturele interventies
omtrent de uitdagingen waar-

mee deze plattelandsregio worstelt. Tandem Fryslân zet aan
tot uitwisseling van soortgelijke
ervaringen binnen Europa en stimuleert de zoektocht naar innovatieve oplossingen door duurzame samenwerkingen te bouwen tussen culturele actoren in
Fryslân en andere regio’s in het
grotere Europa.
It Koartling en Omma Studio
hebben in dit kader de intentie
uitgesproken om gedurende een
periode van vijf jaar te gaan samenwerken. Er is namelijk een
ontwikkeling gaande, waarbij
er sprake is van ‘sociologisering’ van de cultuursector. Het
betreft hier de tendens om (de)
kunst(enaar) in het hart van de
multiculturele samenleving te
plaatsen en naast de artistieke
ook de maatschappelijke kracht
van kunst te erkennen. Mede
via deelname in Tandem Fryslân
willen wij binnen de praktijk van
het sociaal-cultureel werk onderzoeken hoe culturele interventies
een positieve impuls kunnen geven aan maatschappelijke vraagstukken en burgerschapscompetenties.
Aansluitend op de kick-off bijeenkomst van Tandem Fryslân
nam It Koartling deel aan de seminar Community Engagement
/ Socially Engaged Art Practice
in Rijeka. Een goede tijdsinvestering, niet alleen vanwege de
inhoudelijke verdieping, maar
ook omdat er veelbelovende
contacten zijn gelegd, o.a. met
het project 27 Neighbourhoods
van Rijeka 2020 en het Institut
für Kunst im Kontext/Fakultät Bildende Kunst van de Universität
der Künste Berlin.

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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;
om mee te helpen bij de organisatie van het 4e Kom Erbij Festival
in september;
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

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.

Het Nationaal Fonds Kinderhulp
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 in Buitenpost 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

Be d r ij v ig hei d door Piet Pettinga
The Readshop Buitenpost

In overleg met Greetje Haagen van Haagen Hobby hebben wij van The Readshop een
deel van de hobbyartikelen overgenomen en uitgebreid. Haagen Hobby wil zich in de
toekomst meer richten op handwerken en textiel.
Om het dorp toch te blijven voorzien van deze hobbyartikelen hebben we de winkel
verbouwd om de benodigde ruimte vrij te maken. Voortaan kunt u bij ons terecht voor
alle teken- en kunstschildermaterialen, schets- en aquarellblokken, schildersdoeken,
handlettering, Bullet Journalling, hobby-artikelenen nog veel meer.
De merken die wij nu zoal voeren zijn Talens Van Gogh, Amsterdam, Ecoline, FaberCastell, Edding, Tombow, Find-It, Uni Posca en nog veel meer. We merken dat in deze
drukke tijden de behoefte aan een ontspannende hobby steeds groter wordt en zijn
nu ruim voorzien om aan deze vraag te kunnen voldoen. En mocht u iets zoeken dat
wij niet op voorraad hebben, dan bestellen wij het met plezier voor u indien mogelijk.
Uiteraard blijven wij ook een ruim
assortiment boeken, wenskaarten,
kantoorartikelen, tijdschriften en cadeauartikelen voeren zoals u van ons
gewent was. Ook al u PostNL zaken
kunt u bij ons afhandelen. Ter kennismaking met onze nieuwe producten
bieden wij u 10% Korting op alle artikelen van Talens en Edding van 26
maart t/m 7 april.
We zien u graag in onze vernieuwde
winkel.

De Binnenste Buiten Post

Cheque Lauwers College voor Amnesty
International

Nieuwe
adverteerders
In dit nummer mogen we met
Sid Overdijk en Kees Jan Kempenaar twee nieuwe adverteerders
welkom heten. Sid Overdijk vind
op een advertentiepagina terug
als het adres voor woningstoffering en behang.
Kees Jan kempenaar vind u bij
de advertenties met zijn Sweetbek, die nu onder andere verkrijgbaar is bij de Binnen Markt.

Klaske van der Weide (geheel links) neemt de cheque namens Amnesty International in ontvangst van Femke
Hoekstra, Maya Nolles, Sanne Bouma en Hidde Zondervan (v.l.n.r.). Foto: Lauwers College

Leerlingen van de locatie Buitenpost van het Lauwers College hebben
de opbrengst van een theatervoorstelling geschonken aan een goed
doel. De scholieren bedachten, schreven en organiseerden de voorstelling zelf. Amnesty International is de organisatie die een cheque
van de scholieren kreeg overhandigd.
De 5-vwo-leerlingen overhandigden de cheque ter waarde van driehonderd euro aan Klaske van der Weide. De uitreiking vond plaats
in kunstcentrum Art It Is aan de Kuipersweg in Buitenpost. Van der
Weide is betrokken bij het kunsthuis waar in december een schrijfmarathon voor Amnesty werd gehouden en zij is tevens lid van Amnesty
International.

Heeft u nieuws of
aankondigingen?
Vergeet niet dit ook
dorpsapp útPost
te vertellen!
mail@buitenpost.info
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Maart 2018
Honingraatstructuur
Als er iets is waar bijen om bekend
staan dan is het wel bouwen. Met
interne waskliertjes weten bijen de
meest sterke architectonische constructies te maken.
De werkbijen (niet de darren of de
koningin) vormen de cellen met hun
bovenkaken en poten en onderhouden ze zorgvuldig. De afmetingen
van een cel in een honingraat variëren tussen 2 en 5 mm. De cellen worden grondig schoongehouden omdat de koningin haar eitjes hierin legt en er in delen van de raten nectar
gebracht wordt. Maar ook voor opslag van stuifmeel worden de stevige
wasraatjes gebruikt.
De zeshoekige vorm van de cellen is de efficiëntste indeling van de raat,
die de minste was gebruikt en desondanks stabiel is. Door de zeshoeken
hebben de bijen dus de meeste ruimte om honing op te slaan en ze sparen
energie bij de wasproductie. Misschien is nog wel het meest fascinerend
dat de raatjes ook nog omhoog naar buiten lopen. Zo loopt de honing er
nooit uit.
In de architectuur wordt de honingraatstructuur ook volop gebruikt. Ook
hier is het een van de meest stevige constructies. Voor de nieuwbouw
van De Kruidhof is er geen honingraad architectuur gebruikt. De wens was
vooral om een goed bezoekerscentrum te verkrijgen en dat is gelukt. 1
april gaat De Kruidhof hortus van Fryslân officieel open. In 2012 waren de
eerste gesprekken over de nieuwbouw, iets wat goed paste in het gehele centrumplan en ontwikkeling van het stationsgebied. Misschien soms
een wespennest, misschien ook wel een kunstig bouwwerk net als een
bijenraat. Bijenraten werden vroeger volop gebruikt voor de honing, maar
ook voor de was om kaarsen te maken en hiermee voor licht te zorgen.
Vele functies van bijenraat en de honingraatstructuur, vele functies voor
het prachtige bezoekerscentrum “ Poarte Nei de Noardlike Fryske Walden”.
Jan Willem Zwart

Eierzoeken op verboden terrein
30 Maart 1914
Buitenpost - Hedenmorgen hadden
twee meisjes van hier voor hare
wandeling naar Veenklooster ook
een stukje land gekozen waarin
een poel is gelegen en dat in eigendom behoort aan douairière H.L.
baron van Heemstra. Men kan zich

P r ijs p uz zel

de ontnuchtering van deze meisjes
begrijpen toen onverwacht boschwachter Meijer op haar toekwam
en hare namen vroeg omdat ze volgens zijne meening in overtreding
waren wegens “eierzoeken op verboden terrein”.

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.

De volgende Binnenste Buiten-Post wordt verspreid in de week
van 30 april
De krant niet of te laat ontvangen? Meld het zo snel mogelijk met uw adres bij:
Piet Pettinga, tel. 0511 540014 of06 12325671,
e-mail: p.pettinga8@chello.nl

P uur n atuurdoor Jan de Boer
Yn bijehaadstêd Bûtenpost sille yn 2018 de bijen omraak ferpopke wurde. Oeral bloeie aanst blommen dêr’t
de bijen en de holders harren mei fernúverje kinne.
Dêr helje se Nektar út om sels te brûken as brânstof en
stomoal om it broed (de bijeberntsjes) mei te fuorjen.
Bijen dy’t yn in folk libje meitsje fan de nektar huning
om meiinoar de winter troch te kommen. In oare kear
sille we it ha oer mooglikheden om leefplakken foar
wylde bijen te meitsjen, mar wy rjochtsje ús no op it
simmer-blommefeest foar de bijen. Wy wolle jo no
graach wat tips jaan om sa folle mooglik út jo bije-blommetúntsje te heljen.
At jo dit lêze hawwe jo, at it goed is, it pûdsje mei sied
foar de bijeplanten al yn’e hûs. Jou it sied en de jonge
plantsjes foaral de romte. Der sitte in flink tal soarten yn
it siedmingsel. At dy op in hiel lyts plakje siedde wurde, sille deselden dy’t flot kiemje en opgroeie de finere
soarten al gau besmoare en fuortkonkurrearje. Siedzje
leaver yn potsjes foar, dan fuortendaliks yn’e folle grûn.
Sa yn de folle grûn útsiedzje is wol mooglik, mar it is
dan ferskriklik lestich om it túch de baas te wurden.
Boppedat is it troch it grutte tal soarten net maklik om
ferskil te meitsjen tusken dat túch en de bijeplanten.

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 maandag 23 april 2018.

Winnaar van de februaripuzzel
De oplossing was: 169 852 347.
Er waren geen goede inzendingen.

Yn sté fan (âlde of nije) potten en potsjes kinne ek wol
kisten en kistjes of pothâlders (trays) brûkt wurde.
It is it maklikste om mei skjinne potgrûn te begjinnen
om net al te folle lest fan túch te krijen. Folje de potten
mei potgrûn en druk dat licht oan sa dat se oan’t in
fingerbreed ûnder de rânne ta fol binne. Ferdiel dan op
dy potgrûn, ôfhinklik fan de potgrutte, hiel moai 5 oan’t
10 siedden. Strui dêr in hiel tin laachje fine potgûn oer,
en druk dat wer licht oan. Dêrnei foarsichtich in bytsje
wetter jaan en op in ljocht, waarm plakje mei in hurde
ûndergrûn delsette. Op’e tiid wat wetter jaan en dan
kinne de plantsjes yn de potten in moai begjin meitsje.
Dit foarsiedzjen kin fânôf begjin of heal april alfêst dien
wurde. Allinne at der nachtfroast driget te kommen is
it goed om it spul mei âlde kleden en sekken foar de
nacht ôf te dekken en moarns, at de froast foarby is,
wer bleat te meitsjen. Yn’e folle grûn is it better om net
earder dan healwei maaie te siedzjen of te plantsjen.
Dan binne de iishilligen foarby en is de kâns op nachtfroast net sa grut mear.

Warber as in Bij

By de tarieding fan de grûn is it fan belang dat der in
plak keazen wurdt mei sa folle mooglik sinne. Ek moat
hjir tidens en nei buien gjin wetter stean bliuwe. Wurkje de besteande begroeiing sa folle mooglik ûnder en
probearje soarten sa as Fiter der fuort út te skiftsjen.
At dit fanôf heal april dien wurdt, dan kin it takomstige
túntsje foar heal maaie noch wol twa kear skoffele wurde en binne in hiele protte túchplanten al fuort.
Fanôf healwei maaie kinne de folsleine potklúten mei
jonge plantsjes foarsichtich út de potten helle wurde
en yn klubkes op 30 by 30 cm faninoar ôf plante wurde.
De potten moatte foar it ferplantsjen wol goed bewoartele wêze. Dit kin men sjen troch oan de ûnderkant
fan de pot te kontrolearjen at der al wite worteltsjes
sichtber binne. De hiele klúte plantsje, dus gjin inkelde
plantsjes útinoar helje. Letter plantsje dan heal maaie is
ek goed. It definitieve plak kin sa moai op it plantsjen taret wurde en ek kin it konkurrrearjende túch dan maklik
lyts hâlden wurde.
Sa’n potklúte kin fansels ek útplante wurde yn bakken,
kroaden, buizen, yn plestieken pûden of yn hingjende
potten of sekken en wat al net. Yn al dy gefallen moat
der wol soarge wurde foar gatten dêr’t oerstallich wetter nei reinbuien út rinne kin en moat der op’e tiid, en
noch faker by droechte, wetter jûn wurde. Ek it plak
fan al dy mooglike plantehâlders mei oeral wêze; oan
in lantearnepeal, op in balkon of in dak, oan’e gevel, yn
in einekoer of op in skoarstienboerd; lit jo fantasij mar
wurkje. Wês warber as in bij en it wurdt in fleurich spul
yn Bûtenpost!

