
In Nederland werden in 2017 ruim 62.000 
nieuwe woningen gebouwd. Na de crisis van 
de afgelopen jaren wordt er elders in ons land 
weer volop gebouwd. De huizenverkoop lijkt 
er zelfs op tilt te gaan. Ook in ons dorp is de 
huizenhandel weer goed op gang gekomen. 
Maar de nieuwbouw ligt op een enkele wo-
ning na nog stil. En waarschijnlijk zal daarin 
op korte termijn niet  veel verandering ko-
men. We kijken naar de mogelijkheden.

Al langer wordt onderkend dat onder druk van 
de vergrijzing en de trek van jongeren naar 
elders, de woonbehoefte in onze gemeente 

afneemt. Naar verwachting zal er over enke-
le jaren zelfs een een overschot aan huizen 
ontstaan. De kleine dorpen zullen daar dan 
behoorlijk last van krijgen, de grotere minder. 
Maar deze krimp lijkt nu al zijn schaduw op 
ons dorp vooruit te werpen. Daarnaast is de 
gemeente gebonden aan afspraken met de 
provincie bij bestemming van bouwgrond. 
Deze bieden maar mondjesmaat ruimte.

Bedrijfs- en winkelpanden
Door functie-aanpassing van bedrijfs- en win-
kelpanden zouden er woningen bij kunnen 
komen. Zo werd kort geleden de  ombouw 
voltooid van het voormalige NAK (en later Wa-
terschap) aan de Keurloane tot een complex 
met een tiental luxe appartementen. Naar ver-
luidt ondergaan op dit moment ook het drietal 

winkelpanden aan de Voorstraat tegenover 
Nijenstein (waar onder andere de Schlecker 
gevestigd was) ook een dergelijke metamor-
fose. Daar wordt gesproken over verbouw tot 
een vijf- of zestal appartementen. Op welke 
termijn deze klaar zijn is niet duidelijk.

Nieuwbouw locaties
Tot enkele jaren geleden stonden een behoor-
lijk aantal locaties in Buitenpost in de belang-
stelling voor mogelijke woningbouw. In het 
woningbouwprogramma 2014-2020 van Acht-
karspelen is met het oog op de afnemende 
vraag, van verschillende afscheid genomen. 

Zo blijken de ijsbaan en het Mejontsmaveld 
(hoogstwaarschijnlijk tot opluchting van de 
IJsclub, de Paardensportcommissie en Plaat-
selijk Belang) niet langer interessant. Ook fase 
2 van het plan Lutkepost (tussen Acht oan de 
Diken en de Buitenposter Vaart) wordt op de 
lange baan. In ieder geval tot 2020 blijft het 
gewoon grasland.

Voor Buitenpost resteren nog  een drietal 
plekken voor bouwactiviteit. Het zijn locaties 
die alle in eigendom  van de gemeente zijn.
- Plan Lutkepost, Kuipersweg. Zes kavels zijn 
er aan de Kuipersweg beschikbaar. Deze wor-
den minder geschikt geacht voor starterswo-
ningen, zowel vanwege de afmetingen als de 
zichtlocatie aan de entree van het dorp. De 
grond is bedoeld voor duurzame woningen. 

De gemeente meldt dat er enige belangstel-
ling is.
- De Lits-locatie aan de Halbertsmastraat. Over 
de Lits-locatie is de gemeente in gesprek met 
de SWA. Sinds het vertrek van het Lauwers-
college in 2013 en de aansluitende sloop van 
de school ligt het terrein braak. Woningcorpo-
ratie SWA wil hier een achttal twee-onder-een 
woningen realiseren. Plaatselijk Belang is ver-
baasd over de langdurige inactiviteit op deze 
prima locatie. Ze hoopt dat dit op korte termijn 
snel zal veranderen.
 - Locatie garage Van den Brug aan de Voor-
straat. Tot midden juni kunnen aannemers en 
projectontwikkelaars inschrijven op dit terrein. 
De gemeente wil dat er graag minimaal 10 en 
maximaal 20 woningen komen. Deze  moeten 
bedoeld zijn voor onder andere starters, ge-
zinnen, nieuwe huishoudens die ontstaan na 
een relatiebreuk of ouderen die kleiner willen 
gaan wonen. Na toekenning van een bod kan 
het nog een paar jaar duren voordat er daad-
werkelijk gebouwd wordt. 

Het lijkt er dus op dat voorlopig  de schapen 
het meeste van onze braak liggende bouw-
grond zullen profiteren.

SWA
Bij de SWA staan op dit moment ruim 380 
woningzoekenden voor Buitenpost ingeschre-
ven. Directeur Heida: “Dat lijkt veel. Het blijkt 
echter dat maar een klein deel echt serieus 
op zoek is. Echte woningnood is er volgens 
ons op dit moment niet in dit dorp. Veel echte 
nieuwbouw, afgezien van de Lits-locatie, zit 
er overigens door de beperkte beschikbaar-
heid van bouwgrond niet in. Wij moeten het 
dus meer hebben van nieuwbouw door sloop. 
Aan de Halbertsmastraat staan een twintigtal 
jaren zestig-woningen die dat lot zullen onder-
gaan. Wat daarvoor in de plaats zal komen is 
nog in voorbereiding. Maar de meeste wonin-
gen van de SWA in dit dorp zijn nog dermate 
goed dat er ook van verdere sloop niet veel 
sprake zal zijn”. 
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Van de  redact ie

Verbeeldingskracht
Hebt u dat ook wel eens dat je 
een brief moet schrijven en ei-
genlijk niet weet wat je precies 
op papier zult zetten en hoe je je 
geestelijke pennenvrucht moet 
starten. Met ‘ik’ beginnen mag 
niet, want dat hoort niet zo. Iets in 
deze geest kan ook gebeuren met 
een artikel in deze krant onder de 
titel: Van de redactie. Volgens de 
hiervoor geldende spelregels be-
hoort het op deze plaats te gaan 
over Buitenpost en dan het liefst 
over dingen en zaken die er in 
ons dorp staan te gebeuren. Het 
zou ook over De Binnenste Bui-
ten Post of over de redactie zelf 
kunnen gaan. Natuurlijk gebeurt 
er altijd wel iets, maar dat wil 
nog niet zeggen dat het echt de 
moeite waard is daar in dit or-
gaan melding van te maken. De 
onderwerpen behoren wel iets te 
betekenen. Je kunt ook zeggen: 
Geen bericht, goed bericht. Er 
staan, voor zover bekend, voor 
Buitenpost geen schokkende ge-
beurtenissen op het programma. 
‘Schokken’ kan je doen schrik-
ken, maar kan ook een positieve 
lading hebben. Dit mei-nummer 
is positief geladen, zo kan gezegd 
worden. Het nummer van april 
bestond uit 24 pagina’s. Dat zou 
ook voor mei het geval zijn, maar 
een misverstand zat in de weg. 
Hieruit blijkt echter wel dat kopij 
in ruime mate voorhanden is. 
Zoiets zorgt voor gevarieerde in-
formatie. Dus is een compliment 
voor de denkkracht annex ver-
beeldingskracht voor de schrij-
vers op zijn plaats. Als redactie 
gaan wij er graag vanuit dat u 
daar als lezer profijt van hebt. 

De komende jaren komen er maar weinig nieuwe woningen bij in 
Buitenpost 

Uitverkochte Foodwalk met warm weer en veel gezelligheid 
Met zonnig en warm weer liepen eerste Pinkersterdag ruim 300 wandelaars de foodwalk in Buitenpost en Kollum. Wandelaars konden genieten van een prachtige 
lenteloop met heerlijke hapjes en drankjes zoals op bovenstaande foto bij op ’e Stâl. Op 30 september is de volgende foodwalk in Buitenpost en Kollum. 

Nu grazen er schapen op het terrein van de voormalige garage Van der Brug. (foto: Hielke Boorsma)
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Expositie  in  doopsgezinde kerk
In het kader van het thema “Iepen Mienskip”van LF 2018 tonen twee 
talentvolle exposanten hun creativiteit tijdens de feestweek van 
Buitenpost.
Ans Nout is nationaal bekend als naaldkunstenares. Zij heeft vele 
prijzen gewonnen met haar werkstukken. Hilleke Scheper toont haar 
exclusieve glaskunst. Beide kunstenaressen zijn aanwezig en geven 
demonstraties.
De opening van de tentoonstelling zal plaatsvinden tijdens de kerk-
dienst op zondagmorgen.
Openingstijden:
•	 Zaterdag 28 juli: 14.00-17.00 uur. (tsjerkepaad)
•	 Zondagmorgen 29 juli : 10.00-12 uur
•	 Dinsdagmiddag 31juli : 14.00-17.00 uur
•	 Woensdag 1 aug.: 10.00-17.00 uur
Locatie: Julianalaan 12a  Buitenpost.
U bent van harte welkom.

De Fryske Krite en De 
Rabobank Clubkas 
Campagne
Ek dit jier organisearret Rabo-
bank Drachten Friesland Oost 
wer de Rabobank Clubkas Cam-
pagne en de De Fryske Krite 
docht fansels wer mei. Kom yn 
aksje en stypje It Kritetoaniel 
yn de perioade 15 o/m 30 juny. 

Bring jo/dyn stim 
út en De Krite 
seit jo ta dat hja 
mei de opbringst 
wer de moaiste 
dingen dwaan sil. 

Stimme op dizze  aksje kin fia 
www.rabobank.nl/dfo. Leden 
fan de bank krije persoanlik ber-
jocht dat hja stimme meie. 

Ook dit jaar organiseert Rabo-
bank Drachten Friesland Oost 
weer de Rabobank Clubkas 
Campagne en de De Fryske 
Krite doet natuurlijk weer mee. 
Kom in actie en steun het Krite-
toaniel in de periode 15 t/m 30 
juny. Breng uw/jouw stem uit 
en De Krite belooft dat ze met 
de opbrengst weer de mooiste 
dingen gaat doen. Stemmen op 

deze actie kan via www.rabo-
bank.nl/dfo. Leden van de bank 
krijgen persoonlijk bericht dat er 
gestemd kan worden.

Langzamerhand begint de pro-
grammering van het wintersei-
zoen 2018-2019 definitief te wor-
den. Het bestuur van Maskelyn 
is druk doende de laatste puntjes 
op de i te zetten. Inmiddels kan 
een groot deel van een bruisend 
en divers programma naar uw 
agenda:

•	 7 oktober: Marcel Smid met 
zijn soloprogramma “Poer-
lykme  allinne”.

•	 2 december: de zangers van 
Sânman en Sikke samen 
met verteller Freark Smink.

•	 20 januari: Piter Wilkens 
breng een ode aan de oude 
Friese kerken met “Libbene 
Stiennen”.

•	 10 februari; Zanger, pianist 
en componist Roon Staal 
verzorgt een prachtig con-
cert.

•	 13 maart: Pier21 “It wie op in 
simmerjûn”, Fries toneel met 
Jan Arendz en Joke Tjalsma.

•	 31 maart: Inez Timmer 
brengt de voorstelling “5 
minuten voor aanvang”.

Ook het komend winterseizoen 
maakt Maskelyn weer gebruik 
van een ruime verscheidenheid 
aan locaties in en rond Buiten-
post. Cultuur wordt aangeboden 
in The Point, by Pilat&Pilat, de 

raadszaal van het gemeentehuis, 
het kerkje van Augsbuurt en de 
Doopsgezinde Kerk aan de Juli-
analaan. 

De Rabobank Clubkas 

Campagne

Ook dit jaar organiseert Rabo-
bank Drachten Friesland Oost 
weer de Rabobank Clubkas Cam-
pagne en Maskelyn doet weer 
mee! Kom in actie en steun als 
lid van de bank Maskelyn van 15 
t/m 30 juni! ● Stem van 15 t/m 30 
juni op onze club en maak het 
verschil! Ben je lid van Rabobank 
Drachten Friesland Oost? Kom in 
actie via www.rabobank.nl/dfo

Programma 2018-2019

Bibliotheektijgers vinden nieuw 
thuis

Stilte en ontmoeten: doe je mee?
Verlang je er soms ook naar? Je even terugtrekken uit de drukke we-
reld en niets hoeven? Wat wij merken is dat het vaak bij dit verlangen 
blijft en het ons niet altijd lukt om hier vorm aan te geven.

Daarom trekken wij ons samen één keer in de maand terug. In een
groepje en toch ook op onszelf. In een warm houten kerkje, waarin we
de traditie van bezinning en bezieling ervaren.

Wil je meedoen? Je bent van harte welkom op donderdagavond 7 
juni 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 ontmoe-
ten. Voor thee wordt gezorgd. Ga je liever je eigen weg, dan verlaat je 
het kerkje in stilte.

Er zijn verder geen verplichtingen.Kom je zo maar een keer of wil je 
elke keer komen, je bent daar helemaal vrij in. Wel vragen we een 
kleine bijdrage voor de gemaakte kosten. Er staat een schaal waar je 
die in kwijt kunt.

Wees welkom!
Trudy Nicolai en Karin van IJsseldijk

De grote tijgers die afgelopen 
winter in de 13 bibliotheken van 
Noord-Fryslân lagen, hebben een 
nieuw thuis gevonden. Omdat de 
peuters en kleuters er helemaal weg 
van waren, reikten de leesconsulen-

ten van de Bibliotheek ze uit aan kinderopvangorganisaties en peu-
terspeelzalen. Zo kunnen de kinderen nog lang genieten van de grote 
knuffelbeesten en helemaal opgaan in het bijbehorende boek Ssst! 
De tijger slaapt.

De Nationale Voorleesdagen
De Nationale Voorleesdagen draaiden om het prentenboek Ssst! 
De tijger slaapt van Britta Teckentrup, met in alle bibliotheken van 
Noord-Fryslân grote tijgers. Rondom het boek organiseerde de Bi-
bliotheek voorleesbezoeken in bibliotheken, peuterspeelzalen en kin-
derdagverblijven. Ruim 2000 peuters genoten hierdoor van het span-
nende verhaal over slapen, vriendjes, verrassingen en jarig zijn. Nog 
eens 300 kinderen en hun ouders/verzorgers kwamen naar de voor-
stelling Tijger ligt enorm in de weg! van Inkipinkie Poppentheater.

Voorlezen en gratis lenen
Voorlezen is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Het prik-
kelt hun fantasie en creativiteit en ze doen het later beter op school. 
Bovendien is het ook nog eens heel fijn voor kind én ouder. Weten 
welk boek bij uw kind past? Medewerkers van de Bibliotheek helpen 
u graag. Een bibliotheeklidmaatschap voor kinderen tot 18 jaar is gra-
tis. Iedereen leent boetevrij. En voor volwassenen heeft Bibliotheken 
Noord Fryslân deze zomer een kennismakingsabonnement van drie 
maanden voor slechts € 5.

Op zaterdag 7 juli gaat Arno Brok 
het startschot lossen op de 20 
km afstand van de Swaddekui-
er. Burgemeester Gerben Ger-
brandy neemt die dag de 40 km 
voor zijn rekening.  Zoals bekend 
staat de Swaddekuier 2018 in het 
teken van de dodelijke spierziek-
te ALS, die ook in Achtkarspelen 
slachtoffers kent. Wandelaars op 
de afstanden van 10, 20 en 40 
km kunnen hun deelname laten 
sponsoren door familie, vrien-
den en kennissen. De opbrengst 
wordt op de dag zelf verzameld 
door mensen van de stichting 
ALS Fryslân. Het geld is bestemd 
voor onderzoek naar een medi-
cijn voor deze tot nu toe dodelij-
ke spierziekte.
De Swaddekuier 2018 die in het 
teken staat van culturele hoofd-
stad wordt in 2018 een bijzonde-
re editie. Zo kunnen wandelaars 
in het culturele hoofddorp van 
Achtkarspelen een stempelpost 
vinden in de Augustinus kerk In 
Stiensgea waar een muziekkorps 
die dag speelt en een expositie 
wordt gehouden ter gelegenheid 
van de 250 jaar geleden overle-
den schilder Willem Barteld van 

der Kooi uit dit dorp. Het bestuur 
van de stichting heeft in nauwe 
samenwerking met de gemeente 
Achtkarspelen, Staatsbosbeheer, 
Noardlike Fryske Walden en veel 
bedrijven in de regio kunnen 
zorgen voor prachtige routes, 
veel entertainment onderweg en 
voor de wandelaars hapjes en 
drankjes.
De RABObank Friesland Oost 
start in juni de Rabobank club-
kas campagne waarbij alle leden 
van de bank kunnen stemmen 
op een favoriete club. In overleg 
met de bank kunnen de leden 
stemmen op de Swaddekuier en 

punten toekennen aan dit wan-
delevenement. De punten wor-
den daarna bij de Rabobank ver-
zilverd en de opbrengst daarvan 
wordt evenals de opbrengsten 
van wandelaars bestemd voor 
ALS. Het bestuur van de Swad-
dekuier doet een beroep aan de 
Rabobank leden om te stemmen 
op de Swaddekuier en daarmee 
het verschil maken voor een bij-
drage voor onderzoek naar me-
dicijnen tegen ALS.
Deelnemers aan de Swaddekuier 
kunnen zich inschrijven en aan-
melden op www.swaddekuier.nl 

Kritenijs

Commissaris van de Koning, Arno Brok, lost 
startschot 20 km Swaddekuier

Freark Smink

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

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

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

R e d a c t i e :
Wim Ausma  tel. 541658
Pieter de Boer tel. 842357
Tamara de Boer tel. 842357
Johan Kootstra tel. 541322
Piet Pettinga  tel. 540014
Liesbeth Ribbink tel. 543948
Amanda van Roessel tel. 06 46411344

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

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

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

D r u k : 
Hoekstra Krantendruk, Emmeloord
Zet- of drukfouten voorbehouden

Exemplaren zijn ook af te halen in 
The Readshop, It Koartling en 
de bibliotheek.

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

Kopij voor het volgende nummer 
inleveren voor 18 juni 2018 

De volgende editie verschijnt 
in week 26 van 2018.

™Al gelezen?
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Op verschillende plaatsen binnen de gemeente Achtkarspelen grazen schapen om het groen te 
onderhouden. De inzet van schapen met dit doel is nieuw, maar past bij het streven van Achtkar-
spelen om bij te dragen aan de biodiversiteit. De schapen helpen daarbij omdat ze kruiden spa-
ren en zaden en insecten verspreiden. Het komende maaiseizoen is bedoeld om ervaring op te 
doen. De schapen blijven een bepaalde periode op een stuk grond, afhankelijk van de hoeveelheid 
beschikbaar voedsel. Daarna vertrekken ze weer om ergens anders hun werk te doen. De kudde zal 
dagelijks door de schaapsherder worden bezocht.

De gemeente Achtkarspelen voert het toezicht en handhaving voor de gemeentelijke kinderopvang 
weer naar behoren uit. De onderwijsinspectie, die gemeenten hierop controleert heeft de gemeente 
weer een A-status verleend. Vorig jaar oktober werd Achtkarspelen nog gedegradeerd tot de B-sta-
tus, iets wat maar zeer weinig gemeenten overkomt. Het handhavingsbeleid was verouderd en de 
gemeente trad niet doortastend op tegen overtredingen bij kinderopvanglocaties. Beide zaken zijn 
nu weer op orde gebracht.

De brandweer van Buitenpost werd vorige maand op vrijdagmorgen 20 april opgeroepen voor 
een trekker brand aan de Voltastraat in Buitenpost. Toen de brandweer van Buitenpost ter plaatste 
kwam was stond de trekker in lichterlaaie. De brand ging gepaard met zwarte rookwolken die in 
wijde omgeving te zien waren. De brandweer heeft de brand geblust. De trekker kan als verloren 
worden beschouwd.

Achtkarspelen is door Nederland Zoemt uitgeroepen tot bijvriendelijke gemeente. Nederland 
Zoemt is een project van een aantal natuurorganisaties. De gemeente doet aan aangepast groen-
beheer en heeft stroken met wilde bloemen aangelegd. Botanische tuin De Kruidhof geeft veel 
aandacht aan het belang van bijen. Achtkarspelen is de eerste gemeente in Fryslân die het predicaat 
verwerft. Om dit te vieren, verloot de gemeente twintig fruitbomen onder de inwoners.
Wat gaat er precies veranderen aan de Oude Dijk tussen Buitenpost en Kootstertille. Om die vraag 
te beantwoorden organiseerde de gemeente Achtkarspelen onlangs op het gemeentehuis in Bui-
tenpost een informatiebijenkomst. Zowel de dijk als het omliggende natuurgebied worden eind 
2018 aangepakt. De witte klapbrug over de Twizeler Feart keert terug en een deel van de route wordt 
gesloten voor auto’s om sluipverkeer te verhinderen. 
De gemeenteraad van Achtkarspelen heeft ingestemd met een onderzoek naar de mogelijkheid 
om van Achtkarspelen een Fairtrade-gemeente te maken. Omliggende gemeenten zijn het al en 
het sluit aan bij de duurzaamheidsdoelstellingen doordat streekproducten er onderdeel van zijn. 
De ChristenUnie wil van het college weten welke acties inmiddels zijn ondernomen om Fairtra-
de-gemeente te worden. Vorig jaar nam de raad een motie aan om deze titel te krijgen, met juni 
2018 als streefdatum. Ook wil de partij weten hoe het beschikbaar gestelde budget voor dit doel 
wordt ingezet.

Foodwalk in het teken van de bij
Op zondagmiddag 20 mei vond met prachtig weer het Hap & Stap-
event van de Foodwalk Buitenpost-Kollum weer plaats. Ruim 300 
deelnemers wandelden zo’n 8 kilometer door het landschap tussen 
Buitenpost en Kollum en langs diverse eetbare wilde kruiden. Bloe-
menparadyske, De Muzykpleats, OBS De Mienskip, Streekwinkel Op 
‘e Stâl en het Tuincafé bij De Kruidhof - allen op de route - hadden 
voor de wandelaars weer lekkere hapjes gemaakt van deze kruiden. 
Deelnemers hadden deze dag ook gratis entree tot De Kruidhof, de 
Hortus van Fryslân. Tevens bracht een kleine groep een bezoek aan 
imker Gerard Staats van het Paradyske.  De route was tevens voor het 
eerst te lopen met een audiogids via de gratis IZI travel app. 

Ook deze keer was de stempelkaart voor de deelnemers weer ge-
maakt van speciaal ‘groeipapier’. De kaart diende bij thuiskomst in 
water te worden geweekt en kon dan in de grond worden gestopt. Uit 
de zaadjes in het papier groeien dan weer prachtige plantjes. Omdat 
de foodwalk in het teken stond van de bij, komen er uiteraard mooie 
bloemetjes uit. De Foodwalk kan uiteraard ook nu, Buiten het Hap & 
Stap event om, gratis gewandeld worden. De Foodwalk is een initia-
tief van de Stichting Wrâldfrucht.

Collecte Reuma-
fonds brengt in 
Buitenpost 
€ 3040 op!
Het Reumafonds bedankt alle 
collectanten, comitéleden en be-
woners van Buitenpost voor de 
grote inzet en bijdrage aan het 
prachtige resultaat van de collec-
te. In de landelijke collecteweek 
van 19 tot en met 24 maart werd 
in Buitenpost een bedrag van to-
taal € 3040 opgehaald. (dit was 
150 euro lager dan in 2017). Er 
zijn 82 collectanten op pad ge-
weest en in 4 winkels heeft ook 
een collectebus gestaan. 

Een speciale vermelding waard: 
in de Molenstraat wonen maar 
liefst 7 van de 82 collectanten!
 
Met de opbrengst wordt een 
belangrijke bijdrage aan de reu-
mabestrijding in Nederland gele-
verd, aldus het fonds.

PBB Van de bestuurstafel
Mei 2018

Deze vergadering is gewijd aan de evaluatie van de taken van 
Plaatselijk Belang. Dat voornemen bestond al meer dan een jaar en 
werd dringend door het feit dat we in korte tijd drie bestuursleden 
moesten missen. Daarbij rijst natuurlijk de vraag of we prioriteiten 
moeten stellen. Ook vanuit de gemeente is er een discussie over rol 
en taken van plaatselijke belangen; dat is in de vergadering van de 
Federatie van Achtkarspelen naar voren gebracht. Ook elders speelt 
de discussie, vooral omdat vrijwilligers tegenwoordig niet altijd 
meer zich willen binden voor vier jaar, maar wel beschikbaar zijn 
voor afgeronde klussen. 
Op deze manier zijn we al wel wat bezig: drie mensen hebben voor 
ons uitgezocht of er in buitenpost behoefte is aan een zorgcoöpera-
tie. Ook hebben we de organisatie van de zwerfvuilactie weten uit 
te besteden aan onze vroegere voorzitter. We hebben ook al een lijst 
met mensen die hebben aangegeven wel klussen voor ons te willen 
doen. We zullen daar gebruik van gaan maken, want het lijkt of er 
steeds meer op ons af komt, ook omdat het vaak wel erg lang duurt 
voordat er een activiteit of project kan worden afgerond. Neem als 
voorbeeld het zwembad of zoals dit jaar de activiteiten in het ka-
der van Kulturele Hoofdstad. Voordat er vergunning is, voordat het 
met de gemeente goed geregeld is, duurt het zo lang dat de trekker 
vanuit ons bestuur zucht dat het straks niet meer nodig is. Het is 
gemeentelijk beleid dat burgerinitiatief wordt toegejuicht, maar tege-
lijkertijd zijn er zoveel regels en is de angst voor risico’s zo groot, dat 
het meeste initiatief de grond in wordt geboord. Bovendien zijn er 
aandachtspunten die altijd op de agenda zullen blijven staan, omdat 
er jaarlijks gesprekken gevoerd worden. 
Er zijn in het verleden voor het bestuur van PBB drie rollen be-
noemd. Uit het jaarverslag van 2017 blijkt dat we onze activiteiten 
goed kunnen indelen in die drie: representatie, waakhond en aan-
moediger. Bij representatie hebben we benoemd dat we vooral 
kijken of het proces goed verloopt. Betrekt de gemeente alle betrok-
kenen bij de inspraak, wordt er voldoende zorg besteed aan de be-
zwaren, enz. Daarnaast letten we op veiligheid, leefbaarheid en ont-
wikkeling van het dorp, dat zijn onze werkterreinen. Als daar iets mis 
gaat, dan spreken we onze wethouders er op aan. Waakhond zijn we 
dus ook in zo’n proces. Deze rol is vooral van belang als voorzienin-
gen dreigen te verdwijnen. Een rol als aanmoediger is er bij initiatie-
ven die door bewoners worden ondernomen en daarbij gebruiken 
we vooral het leefbaarheidsfonds, maar ook onze contacten zoals bij 
het project Tuinen verbinden.
Al met al kloppen de rollen en aandachtspunten wel, maar zullen we 
meer gebruik maken van ons netwerk en zullen we vaker bij proble-
men onze wethouders aanspreken.
Aan de evaluatie van de jaarvergadering zijn we niet meer toegeko-
men. Dat komt een volgende keer in deze rubriek te staan.

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

Foto: Gerrit Veenstra

Vrijgemaakte kerk en Molenstraat
doen mee aan LF2018-Buitenpost
Bewoners van de Molenstraat plaatsten op woensdag 2 mei zes 
bloembakken over de lengte van hun straat. Deze werden daarna met 
een sortering bij-vriendelijke en niet minder mens-vriendelijke plan-
ten gevuld. Zij gaven daarmee gehoor aan de oproep van de werk-
groep LF2018 in het kader van Kulturele Haadstêd en project Tuinen 
Verbinden. De bloembakken werden bereidwillig door de gemeente
Achtkarspelen uitgeleend en geplaatst. Het vullen van de bloembak-
ken gebeurde op eigen kosten. Op de foto hieronder: buurtbewoners 
van de Molenstraat bij een van de bakken.

Ook de Vrijgemaakt Gereformeerde kerk voelde zich door het LF2018-
idee aangesproken. Dominee Gerbram Heek zaaide daarom als eer-
ste (foto onder) op zaterdag 19 mei een stukje grond bij de Vrijge-
maakte kerk aan de Bernhardlaan in. Samen met gemeenteleden en 
buurtgenoten werd daarna een verdere ca. 450 m 2 rondom de kerk 
voorzien van een bij-vriendelijk bloemzaadmengsel. De kerk heeft de 
ambitie een ‘groene kerk’ te worden. Ze zal op korte termijn nog meer 
bomen en planten om het kerkgebouw aanplanten. Er verder nage-
dacht over nog meer milieuvriendelijke en energiezuinige maatrege-
len. De werkgroep LF2018 hoopt dat beide acties een voorbeeld is dat 
navolging zal krijgen bij andere organisaties en bedrijven in ons dorp!
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(advertentie)

Buitenposters
door Nelleke Kemps-Stam

Ik ben met een andere kijk op herdenkingen naar huis 
gegaan
Nathalie, Johan, Pim en Wytze als scout bij de dodenherdenking op de Dam 

Op 2 april 1941 vaardigden de 
Duitse bezetters een landelijk ver-
bod uit voor de padvinderij, zoals 
de scouting destijds in Nederland 
werd genoemd. Verenigingen 
werden verboden, groepshuizen 
gesloten. Dat Scouting Nederland 
nog springlevend is, bewijst haar 
107 jarig bestaan. Sinds 1974 is 
Scouting Nederland niet meer 
weg te denken bij de Nationale 
Dodenherdenking op 4 mei op de 
Dam. 

Unieke kans
Ook in Buitenpost helpen scouts 
mee bij de dodenherdenking. Zo 
hebben Wytze en Nathalie al vaker 
als vlagbewaker dienst gedaan. 
Meehelpen op de Dam was voor 
alle vier een unieke gebeurtenis. 
“We kregen persoonlijk een mail 
van Scouting Nederland toege-
stuurd”, vertelt Nathalie. “Je kon je 
via de mail opgeven als je tussen 
de dertien en de zeventien was”, 
vult Pim aan. De motivatie was 
voor iedereen anders. “Ik vond 
het interessant om te doen”, begint 
Johan. “Ik had hier al vaak meege-
daan”, zegt Nathalie. “Ik wilde kij-
ken hoe het nationaal ging”. “Het 
leek me mooi om het daar mee 
te maken”, reageert Wytze die de 
dodenherdenking nog nooit op de 
televisie had gezien omdat hij al-
tijd naar de herdenking in het dorp 
ging. Bij Pim keken ze van jongs af 
aan naar de tv. “Je zag daar altijd 
scouts staan en nu kregen wij de 
kans. Ik dacht: die laat ik niet schie-
ten”. Op de vraag op welke leeftijd 
ze beseften waarom er jaarlijks op 
4 mei een herdenking plaats vindt, 
blijft het even stil. “Ik denk dat we 
er pas dieper op in zijn gegaan tij-
dens het voorbereidingsweekend. 
Daar hebben we te horen gekre-
gen waarom we herdenken”, komt 
het antwoord van Pim.

Voor de meeste jongeren is 4 
mei gewoon een vrije dag en de 
oorlog lang geleden. Nathalie is 
wel opgegroeid met een verhaal 
over het verzet van haar oerpake. 
“Hij heeft in Visvliet een trein la-
ten ontsporen en heeft toen drie 
weken ondergedoken gezeten in 
Sarabos.” Johan krijgt via maat-
schappijleer les over de oorlog. 
Het Nordwin College besteedt ie-

der jaar een week aan de Tweede 
Wereldoorlog. “Ik ben toen naar 
Kamp Westerbork geweest”, zegt 
Nathalie en Wytze ging met een 
uitwisselingsproject naar Ausch-
witz: “Dat was heel indrukwek-
kend.”  “Hoe meer je er achter 
komt wat er allemaal gebeurd is, 
hoe minder je je voor kunt stellen 
hoe dat geweest moet zijn”, denkt 
Pim. Hij heeft er na zijn middelba-
re schooltijd even over na gedacht 
om bij Defensie te gaan werken, 
maar dan als technisch engineer 
en niet als schietschijf. 

Voorbereiding
Om een bijdrage te mogen leve-
ren op de Dam was het verplicht 
om je een weekend lang voor te 
bereiden. Daarvoor vertrok het 
viertal van 13 tot 15 april naar 
Lemmer waar 90 scouts en zee-
kadetten op twee schepen logeer-
den. Er wachtte hen een overvol 
programma, dat begon met een 
kennismakingsavond.
Zaterdagmorgen ging de groep 
naar het Verzetsmuseum in Leeu-
warden, waar ze Gerrit Fokkema 
troffen. “Een fantastisch verhaal 
van die man”, zegt Pim. “Dat was 
interessant, gaaf.” “Hij vertelde 
een verhaal over zichzelf, wat hij 
vroeger had gedaan”, zegt Na-
thalie, waarna Wytze verder gaat: 
“Dat hij als jongen niet te werk ge-
steld wilde worden en toen onder 

een andere naam ondergedoken 
is.” Pim en Johan maken het ver-
haal compleet door te vertellen 
dat Fokkema met zijn vader en 
broer gevangen had gezeten. “Hij 
vertelde ook dat ze uit het Huis 
van Bewaring werden gehaald. 
Dat was de laatste grote verzetsac-
tie in Friesland”, besluit Pim. Deze 
verzetsdaad werd in 1962 verfilmd 
als ‘De overval’. Gerrit Fokkema is 
inmiddels 94 en de laatste overle-
vende. “Hij maakte zoveel indruk 
op mij omdat hij in zo’n korte tijd 
zoveel had meegemaakt”, zegt 
Pim. “Hij was net zo oud als wij nu 
zijn”, peinst Wytze die evenals Pim 
17 jaar is. 

Oorlogsverhalen
‘s Middags kwam het Rode Kruis 
langs om uit te leggen wat het 
Humanitair Oorlogsrecht inhoudt. 
“Dat zijn regels om mensen die 
niet aan het gevecht meedoen te 
beschermen.”, herinnert Nathalie 
zich. “Maar daar houden landen 
zich vaak niet aan.” Die dag kreeg 
de groep ook te horen welke ta-
ken er te doen zijn tijdens de her-
denking en aan welke eisen de 
kleding moet voldoen. “We zijn 
twee weken later een dag naar 
het Provinciehuis in Leeuwarden 
geweest. Daar kregen we te horen 
wat we moesten doen en hebben 
we geoefend”, zegt Johan. “Tij-
dens het weekend is gekeken naar 
je gedrag en in hoeverre je geïn-
teresseerd was”, licht Nathalie toe. 
“Je mocht wel je voorkeur uitspre-
ken, maar er werd een taak voor je 
uitgekozen.” 
‘s Avonds werd naar een toneel-

stuk gekeken waarin toneelspe-
lers waargebeurde verhalen over 
hun familieleden speelden. “Som-
mige verhalen waren schokkend 
om te horen”, vindt Johan. Natha-
lie deed het niet zoveel, maar zegt 
Pim: “We hadden ook al een hele 
lange dag gehad.” 

De zondag werd gevuld door vier 
gastsprekers. Twee mensen die 
de Tweede Wereldoorlog hadden 
meegemaakt en een veteraan 
en een cameraman van de NOS. 
Pim hoorde het verhaal van John 
Wierda, die in de oorlog zonder 
zijn ouders opgroeide. Zijn vader 
werd als krijgsgevangene in Po-

len tewerk gesteld en zijn moe-
der kwam in Kamp Amersfoort 
terecht. Hij werd met zijn broertje 
door zijn opa en oma opgevoed. 
“Na de oorlog vond hij zijn ouders 
weer. Ik luister heel aandachtig 
naar dat soort verhalen, met veel 
respect, maar ik raak er niet  ver-
bijsterd van”, zegt Pim. De andere 
drie luisterden naar de Joodse 
Marion Joyce de Klijn. “Omdat ze 
als baby niet mocht huilen en la-
waai maken omdat ze ondergedo-
ken waren, was ze altijd een verle-
gen meisje gebleven”, is de les die 
ze eruit leerden.
Niels Roelen en Eric Feijten zaten 
als veteraan en cameraman op 
het zelfde moment  bij hetzelfde 
gevecht in Uruzgan. “Ze lieten 
een filmpje zien hoe je als verslag-
gever ook met een kogelvrij vest 
en helm rondloopt”, vertelt Wytze. 
“De kogels vlogen de camera-
man om de oren.” “Beide soort 
verhalen zijn heel erg. Dit is dich-

terbij, maar ik vind de Tweede We-
reldoorlog veel groter en erger”, 
meent Nathalie. “Zij konden niet 
kiezen of ze meededen”.

Om nooit te vergeten
Na afloop evalueren ze de ver-
wachting van het weekend. “We 
hadden wel een planning van wat 
we gingen doen, maar ik wist veel 
meer over de oorlog toen we naar 
huis gingen. Door de verhalen van 
de mensen komt het dichterbij”, is 
Wytze’s ervaring. “Ik wist niet wat 
we moesten verwachten, maar ik 
ben wel met een andere kijk op 
herdenkingen naar huis gegaan”, 
bevestigt Pim. Johan beaamt het 

antwoord van beide jongens met: 
“nu weet ik het dubbele ervan”, en 
Nathalie weet nu waarom ze op de 
Dam heeft gestaan. 
Op 24 april dreigde de actiegroep 
‘Geen 4 mei voor mij’ roet in het 
eten te gooien door een lawaai-
actie op de Dam aan te kondigen. 
“Wij hebben een groepsapp met 
z’n vieren en we zeiden tegen el-
kaar: ‘Dat kun je toch niet menen. 
Dat dit net nu moet gebeuren.’ Het 
leverde wel spanning op, want je 
weet niet wat er komt. Maar we 
waren heel goed beveiligd. Geluk-
kig bleef het bij één schreeuw en 
niemand raakte in paniek.” 

Dan is het 4 mei. Nathalie, Johan 
en Pim dragen kransen, Wytze 
reikt bloemen uit. “Ik kreeg nog 
een knikje van de koningin”, zegt 
hij met een brede grijns. 
Om twee uur ‘s nachts komen ze 
moe, maar voldaan weer aan in 
Buitenpost. “Ik zou het later wel 
doorvertellen aan mijn kinderen”, 
zegt Wytze.”Ik ben er heel trots 
op dat ik dit heb mogen doen.” 
“Ik raad het iedereen aan om te 
doen”, verzekert Johan. “Zeker bij 
onze scoutinggroep”, bevestigt 
Pim. “Over twaalf jaar mogen ze 
weer.” In principe kan het maar 
één keer in je leven, maar Wytze 
spreekt de wens uit: “Als het vaker 
zou mogen, zou ik het elk jaar wel 
willen doen.”

Soms maak je in je leven iets mee dat zó eenmalig is, dat weinig 
mensen die ervaring met je delen. Op 4 mei jongstleden overkwam 
dat vier leden van Scouting De Brimzen uit Buitenpost. Ze gaven zich 
op om tijdens de Dodenherdenking op de Dam taken te verrichten, 
zoals het aanreiken van de kransen aan de kransleggers of het uit-
delen van de bloemen die bij het monument gelegd worden. Omdat 
scouts uit de provincie Friesland maar eens per twaalf jaar aan de 
beurt zijn, hadden Nathalie Nijmeijer, Pim Feenstra, Johan Veenstra 
en Wytze Zwart op 4 mei 2018 de dag van hun leven.  

Door Dave

v.l.n.r. Nathalie, Pim, Wytze, Johan“Hoe meer je er achter komt wat er allemaal gebeurd is, hoe minder je 
je voor kunt stellen hoe dat geweest moet zijn” 



 
Officiële pasfoto’s, klaar terwijl u 

wacht!
4 stuks  12,50
6 stuks  13,50

Op alle ondergoed en beha’s 
20% Korting 

Ten Cate- Triumph- Zaccini 
dames en heren 

Geldig t/m 30 juni 2018

Modique Nijenstein 11 Buitenpost 0511-543128
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De schoolfoto

Schoolfoto van de christelijke basisschool ‘De Fakkel’, 
schooljaar 1986, klas 6

Alle rijen van links af, achterste rij: meester B. Schipper, Betty Boorsma, 
Michel de Zwart, Jessica van Dijk, Marion Medema, Gabrielle van der 
Kooi, Angelique Dijkman, Ellen Gebben; middelste rij: Mirjam van der 
Plas, Mark Blok, Linda Kaldeway, Jolanda Postma, Marije Toorman, juf 
Annie Bergsma, Fetsje Hoekstra, Martin Kalsbeek, Cor Pilat; voorste 
rij: Sanne Jongbloed, Marja Jasper, Miranda Wormmeester, Tineke 
Kootstra, Marleen Kemps, Wibe de Vries, Emiel Flikkema.
Deze foto werd aangeleverd door Jessica Steringa-van Dijk, met onze 
hartelijke dank!

Zin in meer foto’s van Oud-Buitenpost?
Op onze website www.binnenbuitenpost.nl kunt 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 oude, hier nog niet verschenen schoolfoto of andere 
foto van Buitenpost? Wij plaatsen hem graag! U kunt hem digitaal 
aanleveren via e-mail: bibupost@gmail.com of in de brievenbus bij 
The Readshop (de foto wordt dan door ons gescand en u krijgt hem 
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.

Van 24 mei tot en met 5 juli komt 
Tomke naar de bibliotheken in 
Noord Fryslân om duizenden 
peuters en kleuters te trakteren 
op een gratis poppenkastvoor-
stelling. Na afloop krijgen de 
kinderen een Tomke-boekje mee 
naar huis. Tomke is een Friestalig 
taal- en leesbevorderingsproject 
voor jonge kinderen en hun op-
voeders in de provincie Fryslân. 
In de Friese poppenkastvoorstel-

ling Romke en de Snoezewoef is 
er een barbecue in de tuin van 
Kornelia. Daar zijn Tomke en al 
zijn vriendjes ook: Romke, Yana 
Yu en Kornelia. En… Snoeze-
woef! Maar dit vriendinnetje 
wil hondje Romke eigenlijk voor 
zichzelf houden. Niemand mag 

dan ook weten dat hij stiekem 
verliefd is op haar. Dan verdwij-
nen er allemaal dingen tijdens de 
barbecue. Zou er een dief zijn? 
Tomke gaat op onderzoek uit... 

In het nieuwe Friese Tom-
ke-boekje ‘Tomke en syn fre-
ontsjes’ staan verhaaltjes over 
vriendschap, feest en ruzie. En 
waar zijn de vriendjes van Tom-
ke? Help hem ze te vinden op 
de zoekplaat. Het themaboekje 
heeft ook leuke liedjes en opzeg-
versjes. Het boekje is geschikt 
voor kinderen van 2 tot 5 jaar en 
is vanaf 4 juni gratis verkrijgbaar 
in de bibliotheken. 

Tomke komt naar de volgende 
biblotheken bij ons in de buurt: 

•	 Kollum: woensdag 30 mei 
15.30 uur 

•	 Surhuisterveen: woensdag 
20 juni 13.30 uur 

•	 Buitenpost: donderdag 21 
juni 15.30 uur

Adressen van de bibliotheken 
staan op www.ontdekdebieb.nl. 
U vindt hier ook informatie over 
meertaligheid, een Tomke-kleur-
plaat, Tomke-radio en nog veel 
meer.

Tomke komt naar de bibliotheek Kunstweek Achtkarspelen heeft mooi programma
Van vrijdag 25 mei t/m zaterdag 2 juni a.s. staat 
cultureel hoofddorp Augustinusga helemaal in 
het teken van de Keunstkrite Kunstweek.  Tiental-
len vrijwilligers  zijn in de weer om het uitgebreide 
programma handen en voeten te geven. 

Niet alleen Augustinusga staat bol van kunst en cul-
tuur: in de hele gemeente en zelfs daaromheen zijn 
activiteiten. De Keunstkrite heeft 35 kunstenaars 
bereid gevonden voor de kunstroute met cluster-
locaties en open ateliers in het weekend van 26 en 
27 mei. Dit wordt aangevuld met een kunstmarkt, 
workshops, een lezing over Willem Bartel van der 
Kooij en muziek. Het slotweekend vindt, net als 
vorig jaar, plaats op De Buwepleats onder Dro-
geham. Op zaterdag 2 juni kan men daar terecht 
voor Kunst&Kitsch, een culturele vintagemarkt met 
activiteiten en een Kunstveiling van voornamelijk 
Friese kunst. De Keunstkrite heeft een programma-
boekje laten maken dat gratis te verkrijgen is bij 
o.a. bibliotheken en gemeentehuis en bij de deel-
nemende locaties. Bijna alle activiteiten zijn gratis 
toegankelijk en rolstoelvriendelijk.

Stichting Keunstkrite Twizel, opgericht in 2009, 
heeft ongeveer 25 vaste vrijwilligers. De organi-
satie is veelzijdig en staat vooral ook bekend van-
wege de verbindende kwaliteiten. In de kunstweek 
wordt samengewerkt met lokale ondernemers en 
andere culturele organisaties. “We zijn een regio-
naal actieve organisatie en dus is het logisch dat 
we ons steentje lokaal bijdragen. Andersom krijgen 
we ook steun van het bedrijfsleven in de vorm van 
sponsoring. Uiteindelijk doe je het met elkaar en 
voor elkaar.”, aldus Hetty Combs van de Keunstkrite. 
Zie ook het programma van de Kunstweek Achtkar-
spelen elders in deze krant. Alle informatie is ook 
digitaal te vinden via de website: www.keunstkrite.
nl
Programma Kunstweek Achtkarspelen - Stichting 
Keunstkrite Twizel

Programma Kunstweek van Achtkarspelen vr. 25 
mei t/m za. 2 juni 2018
 
De Kunstweek van Achtkarspelen staat dit jaar in 
het teken van het thema “Fertel!..Vertel!”. ‘Vertel’ is 
het begin van een gesprek. Een eerste stap waar-
mee je automatisch tegen de ander zegt: ik luister 
naar je. Vertel is een klein menselijk gebaar dat uit-
eindelijk voor iets groters zorgt: mensen verbinden 
die allemaal verschillend zijn. En dat lijkt relevan-
ter dan ooit. Tijdens de Keunstkrite Kunstweek de-
len we die persoonlijke verhalen door middel van 
kunst en kunstzinnigheid. Kunstenaars laten hun  
verhaal zien waar bezoekers zich in herkennen en 
die aanzetten tot denken en gesprek. De Keunst-
krite Kunstweek staat bol van mooie activiteiten. 
Dit jaar staat het dorp Augustinusga centraal en is 
er afgestemd op de KH2018-projecten rond kunst-
schilder Willem Bartel van der Kooi (1768-1836) die 
daar werd geboren. 
 

Vrijdag 25 mei 19.30 uur-22.00 uur: Feestelijke ope-
ning voor deelnemers en vrijwilligers Keunstkrite 
door wethouder Sjon Stellinga van Achtkarspe-
len. M.m.v. wâldsjonger/dichter Meindert Talma en 
troubadour Melle Leegstra. 

Zaterdag 26 mei 11.00-17.00 uur: Keunstkrite Kunst-
markt op het Abrahamsplein in Augustinusga.  
11.00-17.00 uur: Rondje Kunstzinnig met 5 centrale 
exposities in Augustinusga en 11 open ateliers in 
de wijde omgeving. Doe mee met de stempelkaar-
tenactie en maak kans op een kunstwerk naar keu-
ze t.w.v. € 250 ! Expositie werk Willem Bartel van 
der Kooi in de Augustinitsjerke (werkgroep Por-
traits&Paradise).
14.00 en 15.00 uur Workshop Stemexpressie door 
zangeres/muziektherapeute Atsje Lettinga in Au-
gustinusga. Aanmelding noodzakelijk! 

Zondag 27 mei 11.00-17.00 uur: Rondje Kunstzin-
nig met 5 centrale exposities in Augustinusga en 
11 open ateliers in de wijde omgeving. Doe mee 
met de stempelkaartenactie en maak kans op een 
kunstwerk naar keuze t.w.v. € 250 ! Expositie werk 
Willem Bartel van der Kooi in de AugustinÏtsjer-
ke(werkgroep Portraits&Paradise).
13.00 -17.00 uur Muziekmiddag met Wander van 
Duin en (oud-)leerlingen bij de Binnen Markt in 
Buitenpost.
14.00 - 15.00 uur: Lezing over leven en werk van 
Willem Bartel van der Kooi door kunsthistorica 
Gerhild van Rooij in Augustinusga.

Zaterdag 2 juni: Een hele dag Kunst, Cultuur en 
Historie op De Buwepleats op It Kleasterbreed 3 te 
Drogeham.
Rondleidingen om 11.00-12.00-13.00-14.00 uur.
10.00 – 15.00 uur: Kunst&Kitsch. Laat meegebrach-
te voorwerpen beoordelen door deskundigen! 
Aanmelding noodzakelijk!
10.00-15.00 uur: Ambacht & Vintagemarkt, open 
tuin, rondleidingen en exposities. Tevens zicht vei-
lingstukken Keunstkrite Kunstveiling.
14.00 uur: Optreden Ierse Folkband The Reel Thing 
in de tuin.
14.30 uur: Prijsuitreiking Keunstkrite Fotowedstrijd 
2018.
15.30 uur: Keunstkrite Kunstveiling. Oude en mo-
derne kunst uit Noord Nederland onder de hamer. 
17.00 uur: Trekking winnaar Stempelactie en feeste-
lijke afsluiting Kunstweek door burgemeester Ger-
brandy van Achtkarspelen. 
 
Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk, behalve de 
workshop, de lezing en het laten beoordelen van  
voorwerpen bij Kunst&Kitsch. Hiervoor betaalt u € 
5 per persoon en maximaal 3 voorwerpen. Aanmel-
ding en overige informatie via www.keunstkrite.nl 

Vanaf maart 2018 kan Noordoost Friesland genieten van het nieuwe 
Streekpad Noardlike Fryske Wâlden. Een 165 kilometer lange route-
structuur die dwars door het Nationaal Landschap voert. Niet alleen 
wandelaars genieten van dit prachtige landschap, ook broed- en wei-
devogels hebben hier veel belang bij.

In totaal is er in de Noardlike Frys-
ke Wâlden ruim 3.000 hectare aan 
weidevogelbroedgebied. In deze 
gebieden doen vogelwachten en 
boeren er alles aan om nesten en 
jonge vogels te beschermen. Het 
nieuw aangelegde Streekpad loopt 
in een aantal gevallen door deze 
vogelgebieden, die in deze periode 
zijn afgesloten voor publiek. Voor 
de wandelaars is er dan een alter-

natieve route uitgezet om verstoring van de vogels te voorkomen. Wij 
vragen u als wandelaar deze vogelgebieden te respecteren en deze 
niet te betreden. Veelal zijn de weidevogelbroedgebieden afgesloten 
tussen maart en eind juni/half juli, dit staat met borden bij het gebied 
aangegeven.

Wandelen in de Noardlike Fryske 
Wâlden? Denk om de weidevogels!
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Verhaaltjes 

-21-

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

Zwemmen
Eens per week zwem ik met 
mijn pgb (persoonsgebonden 
budget)- jochie. Nu het zwem-
bad bij zijn school wordt geren-
oveerd zijn we aangewezen op 
het zwembad van Talant. Het 
is fijn dat we daar de komende 
tijd terecht kunnen. Als wij er 
zijn, zwemt Jacob ook. Jacob is 
een grote man van 53 maar hij 
moet verzorgd worden als een 
baby. Jacob maakt hele harde 
geluiden als hem iets niet zint 
en hele zachte geluidjes als hij 
in zijn sas is. Als er vrouwelijk 
schoon voorbij komt in de vorm 
van een blonde stagiaire maakt 
Jacob nog zachtere geluidjes 
en kijkt haar goedkeurend na, 
dat dan wel weer! De moeder 
en tante van Jacob gaan samen 
met hem zwemmen. Beide da-
mes moeten wel ergens in de 
70 zijn, het is best een belas-
ting voor beide maar ze heb-
ben er veel plezier in. Uitkleden 
vindt Jacob erg vervelend en 
hij maakt dan ook rare harde 
geluiden, ook slaat hij dan om 
zich heen. De beide dames 
maken er maar een grapje van 
en laten zich niet van de wijs 
brengen. Eenmaal in het wa-
ter maakt Jacob zachte geluid-
jes en hij kijkt ontspannen om 
zich heen. Dan komt Thomas 
ook in het zwembad. Hij is een 
hele grote autistische jongen 
en heeft de vingers diep in de 
oren, hij houdt niet van de har-
de zwembadgeluiden. Thomas 
vindt het erg leuk om Jacob in 
zijn band door het bad te trek-
ken. Hij heeft dan één vinger 
in zijn oor. In een onbewaakt 
ogenblik, de begeleiding en 
zwemjuf zijn even met elkaar 
aan het praten, ligt Jacob voor-
over met zijn hoofd in het wa-
ter. We staan allemaal even als 
versteend en dan is er allemaal 
actie. De zwemjuf springt in het 
water en haalt Jan zijn hoofd 
weer uit het water. Al hoes-
tend en proestend komt Jacob 
weer boven! Thomas staat erbij 
met zijn vingers dieper in de 
oren dan ooit tevoren. Hij heeft 
in de gaten dat het niet goed 
ging. Jacob hoest nog wat na 
maar hij kijkt ook alweer snel 
genietend om zich heen. De 
begeleider van Thomas geeft 
aan dat Thomas het eigenlijk 
wel nog eens moet proberen 
anders houdt hij er een verve-
lende nasmaak aan over. En 
daar gaat Thomas weer samen 
met Jacob door het bad. Eerst 
nog een beetje onwennig en 
onzeker maar na complimen-
ten van ons krijgt ook Thomas 
er weer zin in. Hij pakt de hand 
van Jacob en geeft er een kus-
je op. Het is een aandoenlijk en 
ontroerend moment en zo is 
de ochtend gelukkig toch weer 
een succes!

Lach of ik schiet

Lachen is gezond, aldus de 
volkswijsheid. Het zou de bes-
te remedie tegen een dipje zijn. 
Méér doen dus. Maar kun je ook 
lachen om niets? Een kijkje bij 
een lachyoga en je komt niet 
meer bij.
‘Zwaai even naar elkaar en lach 
hardop. Toe maar, lekker dat 
lichaam mee laten doen!’ bul-
dert de docent. Hij spreekt een 
groepje van tien mannen aan 
die met hem een uurtje wil la-
chen. Drie heren heten Rob: 
Rob 1, Rob 2 en Rob 3 roept hij 
en dat is kennelijk reden genoeg 

voor een schaterlach. Haha! La-
chen voelt zo lekker. Iedereen, 
laat eens een gulle lach horen. 
De deelnemers gieren het uit. 
De docent doceert: waar het op 
neerkomt is, dat ik mensen help 
om te kunnen lachen. Het is be-
langrijk dat we allemaal de vrij-
heid krijgen om te lachen. We 
voelen ons vaak geremd of we 
schamen ons. Jammer, want we 
moeten genieten van het leven! 
Een dag niet gelachen, is een 
dag niet geleefd. Probeer het 
maar eens een dag niet te doen. 
Dan voel je je echt niet fijn. Ne-
derlanders zijn veel te nuchter 
en we denken ten onrechte dat 
er een reden moet zijn om te 
lachen. Voorwaardelijk lachen 
om een grap is natuurlijk wel-
kom, maar onvoorwaardelijk 
lachen, om niets eigenlijk, is de 
kunst. Juist als het even tegen-
zit. Lachen ontspant en is net 
zo belangrijk als in beweging 

blijven. Lachen geeft ons inner-
lijke kracht. Naar verwachting 
zal depressie in 2020 één van 
de grootste volksziektes in het 
Westen zijn. Als we ons niet 
goed voelen, zijn we geneigd 
op de bank te gaan hangen of 
verkeerde dingen te gaan eten 
en drinken. Natuurlijk is het niet 
zo dat slechts één lachsessie de 
remedie tegen een depressie is. 
Maar we vergeten onze proble-
men wel even. Als de deelne-
mers gevraagd wordt even te 
grinniken of een binnenpretje in 
zichzelf op te roepen, is er hila-
riteit alom. Iemand ontdoet zich 
van zijn trui vanwege transpi-
ratie, want tijdens de lachyoga 
wordt er ook bewogen. Is een 
lachtherapie volgen wel grap-
pig? We denken veel te veel 
na. Het is te vergelijken met 
carnaval. Als je dat voor de eer-
ste keer meemaakt, vraag je je 
waarschijnlijk ook af wat er al-

lemaal om je heen gebeurt. Je 
moet eraan wennen en vooral 
eraan toegeven. Een onderzoe-
ker van de Vrije Universiteit is 
heilig overtuigd van de positie-
ve effecten van lachtherapie. 
Op basis van bestaande we-
tenschappelijke onderzoeken is 
geconstateerd dat lachyoga, in 
de wetenschap ook bekend als 
gesimuleerd lachen, vooral on-
der ouderen de algehele stem-
ming en slaap verbetert en zelfs 
een positieve invloed heeft bij 
behandeling van een depressie. 
Daarnaast kan het pijn, bijvoor-
beeld veroorzaakt door reuma 
of artrose, verminderen. Wat 
brengt lachten teweeg in je li-
chaam? Verlaging van de bloed-
druk, betere doorstroming van 
het bloed, meer zuurstofopna-
me in het bloed, aanmaak van 
endorfine (gelukshormoon) en 
verbetering van het geheugen. 

Brimzen 
praat

Op 31 maart opende Speelgoed-
bank Op Stelten haar deuren op 
een nieuwe plek. In samenwer-
king met de Maatschappelijke 
Onderneming Achtkarspelen 
kon de voormalige V&B winkel 
aan Christinastraat 4 worden 
betrokken. Het was ook de start 
van een nieuwe activiteit. Voor-
heen kon alleen speelgoed wor-
den gebracht en door een vaste 
groep klanten gehaald, nu is er 
ook een ruim assortiment voor 
iedereen te koop. 

“Deze plek is wat ligging betreft 
voor ons veel beter”, zegt Durkje 
Visser, mede-oprichter van de 
speelgoedbank. Ze vervolgt: “Je 
zit hier midden in het winkelcen-
trum en dat merken wij nu al aan 
de inloop van het publiek. Men 
weet ons zeker te vinden. Ons ei-
genlijke doel is om te proberen 
zoveel mogelijk kinderen in ge-
zinnen die geen speelgoed aan 
kunnen schaffen, door ons gratis 
daarvan te voorzien. Maar het is 
nog niet voor iedereen duidelijk 
dat we daarnaast nu ook een 
speelgoedwinkel zijn. Alles wat 
bij ons voor in de winkel staat is 
gewoon te koop. De opbrengst 
daarvan gaat volledig naar ons 
werk. We willen dan ook ieder-
een van harte welkom heten om 
eens bij ons binnen te lopen en 
rond te kijken”. 

Puur vrijwilligerswerk
Stichting Speelgoedbank Op 
Stelten begon in 2015 als het 
initiatief van een drietal vriendin-
nen. Ze vonden toen onderdak 
bij Raderwerk aan de Edison-
straat. Durkje: “Het was van het 
begin af aan een succes en we 
zijn voortdurend gegroeid. Ons 
werkgebied is in principe Fries-
land en Groningen. We hebben 
inspiratie opgedaan in de Speel-
goedbank in Sneek. We hebben 
op dit moment zo’n 100 vaste 
klanten die maandelijks speel-
goed uit mogen zoeken en dat 
dan mogen houden. Elke klant is 
door een onafhankelijke instan-
tie van tevoren gescreend om te 
bepalen of ze daarvoor in aan-
merking mochten komen. Het is 
prachtig om te zien hoe blij een 
kind hier vaak weer vertrekt”. 

Achter in het pand staan rekken 
vol met speelgoed te wachten 
op nieuwe eigenaars. Een groot 

aantal dozen die bijna tot het pla-
fond gestapeld staan, moet nog 
uitgepakt worden. De hoeveel-
heid werk die daaraan vast zit 
liegt er niet om. Op dit moment 
zijn er 10 vrijwilligers bij ‘Op 
Stelten’ die speelgoed sorteren, 
schoonmaken, opnieuw verpak-
ken, prijzen, uitgeven en verko-
pen. Daarnaast moet de winkel 
schoon worden gehouden en 
administratie gevoerd. De vrij-
willigster vertelt: “Met de vrijwil-

ligergroep die we nu hebben lukt 
dit nog redelijk goed. Verschillen-
de van ons doen dit naast hun 
gewone werk en gezin. Dat be-
tekent dat we niet een volledige 
week open kunnen zijn. We zijn 
alleen dinsdag en donderdag 
van 9 tot 14, en zaterdag van 10 
tot 16 uur geopend”.

De ‘gunfactor’
Zonder de nodige steun zou 
het werk van de speelgoedbank 
niet mogelijk zijn. Natuurlijk zijn 
er de vele particulieren die hun 
gebruikte speelgoed schenken. 
“Soms is het speelgoed intensief 
gebruikt, maar het komt ook voor 
dat het nog nieuw in de verpak-
king zit. Wij gaan eerst na of het 
nog heel, compleet en schoon 
is. Daarna beslissen we of het in 
de winkel komt of voor de bank 
bestemd is. In veel gevallen gaat 
de bank voor, want onze priori-

teit ligt echt bij onze klanten. We 
willen daarom trouwens ook dat 
het kind zelf uitzoekt wat het wil 
hebben. Ouders wachten in een 
andere ruimte, terwijl de kinde-
ren zelf het speelgoed uitkiezen”. 
De hulp van de gemeente Acht-
karspelen was onmisbaar. Ook 
supermarkt Coöp was voor Op 
Stelten actief. En verder kwamen 
er giften van bijvoorbeeld het 
Oranjefonds, de Binnenmarkt, 
modewinkel Modique, de Bui-

tenposter Kerstmarkt, sponso-
ren uit Gerkesklooster, scholen 
uit de omgeving en anderen. 
Durkje: “We weten dat we voor 
een groot deel afhankelijk zijn 
van ‘de gunfactor’. Deze steun is 
voor ons onmisbaar geweest en 
is het nog steeds”.

Verkoop steunt de bank
Het initiatief om verkoop van 
speelgoed te starten, had een 
financiële achtergrond. We moe-
ten hier natuurlijk huur betalen 
en er zijn ook andere onvermij-
delijke kosten. Maar we zijn een 
stichting en als eerste een goed 

doel. Elke cent die wij in de win-
kel verdienen gaat zonder om-
wegen terug in de speelgoed-
bank”. Niets wordt dan ook ver-
spild. Spullen die overblijven in 
de winkel worden door ons aan 
andere initiatieven geschonken. 
Zo is er kort geleden veel naar 
een kinderopvang in Suriname 
gegaan. De knuffels gaan naar 
de stichting Dorkas”.

Steun blijft onmisbaar
Dat de MOA de gelegenheid gaf 
om naar het Christinaplein te 
verhuizen, wekte soms verba-
zing. “Toch is het niet zo vreemd”, 
zegt Durkje, “We verkopen ook 
spullen die zij maken hier in de 
winkel. En ze zijn natuurlijk maat-
schappelijk betrokken”. Een ope-
ning is er nog niet geweest maar 
die komt er zeker. Deze is deels 
afhankelijk van de agenda van de 
gemeente. Financiële steun en 
geschonken speelgoed worden 
nog steeds met open armen ont-
vangen. Durkje benadrukt: “Elke 
donatie en alle steun is welkom. 
En als je wilt weten wat we doen 
kom dan gerust eens bij ons bin-
nen!” Meer informatie kan ook 
gevonden worden op de Face-
bookpagina van Speelgoedbank 
Op Stelten en de website:  www.
speelgoedbankopstelten.nl

‘Op Stelten’ aan het Christinaplein
Niet alleen een speelgoedbank, maar ook een winkel!

“Elke cent die wij in de winkel verdienen gaat zonder omwegen terug 
in de speelgoedbank”
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Uit  de oude doos

Deze foto laat een deel van het voormalig haventje in het jaar 1931 zien. De aanlegplaats was gesitueerd 
tussen de Maria-kerk en de Kuipersweg. Het was eigendom van Durk Kuipers jr. die aan de Kuipersweg 
zijn houthandel had. De gevelde bomen links op de foto horen waarschijnlijk bij zijn bedrijf. Vanaf de jaren 
‘20 werd steeds meer het houttransport overgenomen door vrachtauto’s. Midden jaren ‘30 werd daarom 
het haventje gedempt om plaats te maken voor woningbouw. Deze foto verscheen in het tijdschrift ‘Fan 
Fryske Groun’ en komt uit de collectie van Klaas de Jong uit Drogeham.

De bedenkers van het Repaircafé hadden bij de start in 2009 een aan-
tal idealen in gedachten. De meest bekende is het besparen op ener-
gie en grondstoffen door apparaten een langere levensduur te geven. 
Daarmee wordt tegelijk ook de afvalberg verkleind. Een tweede is na-
tuurlijk het financiële voordeel voor de consument. Een minder vaak 
genoemde doelstelling is het vergroten van de zelfredzaamheid van 
consumenten bij storingen en defecten. Dit streven is niettemin zo 
belangrijk dat ze zelfs bij haar huisregels genoemd wordt. De bedoe-
ling van Repaircafé is echter allerminst om iedereen tot reparateur op 
te leiden. Wel wil ze de gewone consument stimuleren om bewuster 
om te gaan met apparatuur en de eventuele problemen die erin op 
kunnen treden.

Het is vaak genoeg gebleken dat 
de aanwezigheid van een klant 
tijdens de reparatie erg nuttig kan 
zijn! De klant kan vaak belangrij-
ke informatie geven over het te 
repareren voorwerp of apparaat. 
Wanneer ging het stuk? Hoe ging 
het stuk? Is er al eens eerder een 
probleem mee geweest? Is er 
bij het laatste gebruik iets onge-
woons opgevallen? Het antwoord 
daarop kan helpen de oorzaak van 
het probleem sneller te vinden en 
het op te lossen. En verder is het 
goed te beseffen dat een defect 
een simpele oorzaak kan hebben. 
Dat soms zelfs ook nog eens sim-
pel is op te lossen. Een stekker die 
niet goed functioneert, wat vuil in een filter of een doorgebrande ze-
kering - het zijn voorbeelden van kleine problemen die dikwijls ook 
door de gewone consument te verhelpen zijn. Er bij blijven en kijken 
hoe een reparateur te werk gaat, kan helpen om als het nodig is zelf 
de eenvoudigste handelingen eerst te doen. Repaircafé helpt graag 
als blijkt dat een probleem verder gaat. Nog een paar andere redenen 
om een plekje naast de reparateur in het Repaircafé te zoeken willen 
we hier niet onbenoemd laten. Het is gewoon gezellig. De koffie en 
thee is gratis. En het geeft onze medewerkers nog meer voldoening 
om dit werk te doen.

Klanten kunnen er bij blijven en 
helpen in Repaircafé!

Bi jd ragen van H ie lke Boorsma en Johan Kootstra

Mei in  beeld
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Flitsen uit het dagelijks leven in Buitenpost tijdens de Tweede Wereldoorlog   -17-
Brandgevaar.
In maart 1942 werden de deel-
nemers-veehouders van de 
O.T.O.S. onderlinge brandwaar-
borg maatschappij Achtkarspe-
len en Kollumerland c.a. te Bui-
tenpost, destijds gevestigd in 

een pand aan de Schoolstraat 
no 12, thans bewoond door M. 
Veenstra, gewaarschuwd “voor 
het grote brandgevaar”.(59). Be-
halve dit brandgevaar kregen 

de boeren meer aan hun hoofd. 
Veel grasland moest worden 
omgeploegd tot bouwland. Het 
verbouwen van aardappelen, 
rogge, suikerbieten en koolzaad 
werd bevorderd ten gunste van 
de voedselvoorziening.

Onrust.
Op 4 april 1942 arresteerde de 
S.D. het hoofd van sociale zaken 
Aaldert Oosterhof. Waarschijnlijk 
kwam de S.D. door verraad zijn 

kantoor binnen, waar Duits-vij-
andige papieren in zijn tas wer-
den gevonden. Via het Huis van 
Bewaring te Leeuwarden werd 
hij op 4 mei naar kamp Amers-
foort overgebracht. Na het ver-
raad vorig jaar in het distribu-
tiekantoor was dit het tweede 
geval. Dit bracht onrust in de 
kleine dorpsgemeenschap, waar 
bijna iedereen elkaar kende. De 
centrale vraag was wie hierin de 
verrader zou zijn. Er werden na-
men genoemd, maar niemand 
wist het. En wat voor papieren 
had Oosterhof in zijn tas? Dit 

is altijd een raadsel gebleven. 
Waren er misschien de door de 
R.A.F. verspreide vlugschriften 
bij? De bezetter had bekend ge-
maakt dat de straf hierop niet 
mals was.(60).

De wervelwind.
Eén van die vlugschriften was 
de `Wervelwind`. In april 1942 
begon de R.A.F. maandelijks dit 
blad te verspreiden.(61). Het 
was een klein boekje, 13x10 cm. 
en bevatte 31 dunne bladzijden, 
geïllustreerd en in kleine nog 
net leesbare letters. Het bevatte 
allerlei artikelen over oorlogs-
nieuws, verliezen, overwinnin-
gen, beschouwingen, etc. Er 
verschenen in totaal 24 num-
mers. In het bommenruim lagen 
speciale bommen, gevuld met 
zo’n 10.000 exemplaren. Op een 
hoogte van 2500 m. ontplofte 
de bom. De pamfletten dwarrel-
den   dan over een grote opper-
vlakte naar beneden. Ook rond 

Buitenpost werden ze gevonden 
en bewaard. Veel ouders waar-
schuwden hun kinderen om alles 
wat ze in het veld vonden te la-
ten liggen. Er zijn enkele geval-
len in Friesland  bekend waar bij 
een razzia of inval dit materiaal 
gevonden werd. De man werd 
meteen meegenomen en kwam 
in een kamp terecht.

Jasper Keizer

Het boek van Jasper Keizer ‘His-
torie van de Tweede Wereldoorlog 
van het dorp Buitenpost’ is ver-
krijgbaar bij Popke Bosma, Gele 
Lis 2. Tel. 0511-542771

In tút 
fan de 
Brims

Onze Hortus

Bij de opening van het nieuwe 
gebouw van De Kruidhof waren 
de sprekers het unaniem eens: de 
Hortus van Fryslân is een van de 
kroonjuwelen van de regio. Toch 
is er onzekerheid over de toe-
komst. Dat is erg. Want De Kruid-
hof is een prachtige botanische 
tuin met bijzondere planten en 
verhalen. De Kruidhof is een plek 
waar mensen werken met veel 
kennis van de tuin en de enorme 
culturele waarde. Vrijwilligers uit 
ons dorp zijn enthousiast actief. 
De Kruidhof is een plek waar werk 
wordt geboden aan mensen die 
dat in de harde dagelijkse praktijk 
niet vinden. Of om andere reden 
een steuntje in de rug nodig heb-
ben. Met passie wordt iedere dag 
gewerkt aan zorg voor de planten 
en de mensen.
Onzekerheid daarin is niet goed. 
In het nieuwe coalitieakkoord 
wordt duidelijk dat de verzelf-
standiging per 1 januari 2019 niet 
haalbaar is. Waarom? Dat wordt 
niet duidelijk. Mogelijk gaat het 
helemaal niet door. Wat wel dui-
delijk wordt is dat de gemeen-
telijke financiële bijdrage wordt 
gemaximaliseerd. Zou dat wel 
genoeg zijn? Maar de gemeente 
kan op meer manieren bijdragen. 
Bijvoorbeeld door er voor te zor-
gen dat De Kruidhof mensen die 
het moeilijk vinden een baan te 
vinden blijft ondersteunen.  Dat 
levert werkkracht op én kansen 
voor mensen die hierdoor erva-
ring op kunnen doen. Maar ook 
inkomsten die een bijdrage leve-
ren aan het voortbestaan van de 
tuin. 
Wat sls we met elkaar geen zorg 
hebben voor onze Hortus en 
scherp blijven op ondersteuning 
door de gemeente? Dan ben ik 
bang dat de tuin over een paar 
jaar niet meer zal bestaan. En 
dat dan ook hier de schaapskud-
de het onderhoud zal moeten 
plegen. Daarom is het belangrijk 
dat we als dorp laten zien dat we 
achter onze tuin staan en in actie 
komen als de gemeente nieuwe 
beslissingen neemt. 

Raderwerk kringloopwinkel Bui-
tenpost pakt uit met een “ladies 
Event”” die speciaal  georganiseerd 
is voor vrouwen met een ‘smalle 
beurs’. Daarnaast zijn natuurlijk ook 
alle vrouwen met een “volle beurs”, 
mannen en alle andere belangstellenden van harte welkom deze dag.

Speciale aanbieding voor onze deelnemers met een smalle beurs: 
Bonnenboekje t. w .v : 5 euro, aangeboden door WerkPro, vrij te be-
steden tijdens het “ladies event’. Kleding uit de winkel met 50 % kor-
ting plus bij vertrek een “Goodie bag”. Alle gasten worden persoon-
lijk en stijlvol welkom geheten  met een lekkere en gezonde vruchten 
cocktail.

Wat kun jij deze dag  aan activiteiten verwachten?

•	 Glamour en glitter
•	 Vraag het aan de doktersassistente? , gratis.
•	 Workshop zelfportret leren tekenen, 1 euro
•	 Informatiebalie: persoonlijke uitleg over werken bij en voor Werk-

Pro
•	 Hielke ’s draaiend rad,  50 cent . Prijs: Andre’s appeltaart (Home 

Made)
•	 Korte gezichtsreiniging en masker vijf euro
•	 Buiten sporten “ Hit” 30 minuten voor maar 1 euro. Onder pro-

fessional begeleiding van personal trainer Mike Tjeerdsma.
•	 Kijk eens in de spiegel van de kapper, vijf euro.
•	 Workshop bloemen houden van mensen, 1 euro
•	 Handscrub + massage, vijf euro
•	 Spiegeltje , spiegeltje aan de wand..., lichte make-up voor vijf 

euro
•	 Epileren vijf euro
•	 Koffie met eigen gemaakte appeltaart, 1 euro
•	 Kleur, make-up en stijl advies, vraag het aan onze deskundige
•	 Eten uit verschillende culturen, 50 cent!
•	 Nek/schouder massage vijf euro
•	 En nog veel meer...

Locatie: Raderwerk Marconistraat 2 te Buitenpost 
Wanneer: 9 juni van 10.30 - 15.00 uur
Entree: GRATIS
Opgeven via de mail: t.koster@werkpro.nl

Volg ons Ladies Event op Facebook.
Voor vrouwen met een volle beurs en andere belangstellenden zijn de 
bonnenboekjes te koop voor 10 euro bij de kassa.
Voor vragen: s.dillema@werkpro.nl

Raderwerk organiseert op 9 juni 
‘Ladies Event’

Verrassende officiële opening 
parkeerterrein en foto-expositie 
LF2018
Vrijdagavond 1 juni worden 
twee bijzondere openingshan-
delingen verricht. Onder aan-
wezigheid van genodigden en 
belangstellenden zal om 19.30 
uur het parkeerterrein aan de 
Voorstraat (tegenover Kapenga 
Wonen) de naam Boelensplein 
krijgen. De organisatie is blij ver-
rast dat grietman Boelens (uit 
1618) bereid is gevonden om 
hiervoor de opening te verrich-
ten. Dit zal worden gedaan door 
onthulling van het naambord. 
De aanleiding voor de naamge-
ving is dat de grietmansfamilie 
Boelens in de zeventiende eeuw, 
ongeveer op dezelfde plek, een 
voornaam huis oftewel state 
had. Daarna zal de LF2018 fo-
to-expositie Oud-Buitenpost, 
die sinds april op het parkeer-
terrein een plek heeft, even-
eens officieel in gebruik worden 
genomen. Deze handeling zal 
worden gedaan door burge-
meester Gerben Gerbrandy.

Alle aanwezigen kunnen ver-
volgens de foto-expositielijst 
invullen die ter plekke aanwe-
zig is. De lijst staat op nummer 
volgorde en de naam van de 
sponsor gerangschikt. Grietman 
Boelens zal aangeschoven aan 
een tafel, onder begeleiding van 
de Stichting Oud-Achtkarspelen 

de binnengekomen ingevulde 
lijsten beoordelen. Dit alles zal 
plaatsvinden onder het genot 
van een origineel Fries drank-
je en duurt tot ca. 21.00 uur.

De organisatoren van de fotorou-
te, Peperkamp en Huizenga, heb-
ben als bijzondere prijs een fo-
to-afdruk op metaal naar keuze 
beschikbaar gesteld. Ook andere 
prijzen, waaronder enkele spon-
sorprijzen, worden getrokken uit 
de goed ingevulde lijsten. In ver-
band met het Kapenga Jubileum 
jaar wordt medio oktober, aan 
het einde van de expositie, de 
Kapenga Jubileum Prijs verloot 
onder alle inzenders die een juis-
te oplossing van de historische 
fotoroute hebben ingeleverd.

Op dit nagetekende kaartje van een ori-
gineel uit de zeventiende eeuw staan de 
plekken van de meeste states ingetekend.

Dit is de laatste keer dat we een oproep in de Binnenste Buitenpost 
kunnen zetten.

Want op bovenstaande data wordt weer het buurtvolleybal toernooi 
georganiseerd door Volleybal Vereniging Buitenpost. Op onze websi-
te www.vcbuitenpost.nl kun je alle gegevens vinden om je in te schrij-
ven. Dit kan tot uiterlijk 31 mei 2018. Daarna gaan wij aan de slag om 
het, naar we verwachten, grote aantal teams in te delen. Zorg dat 
jouw buurt er ook bij is!

Buurtvolleybal 2018, op 6 en 8 juni

Nieuwe sportshirts voor CBS de 
Lichtbron
CBS ‘De Lichtbron’ uit Buitenpost heeft, dankzij sponsoring van De 
Haan-Westerhof uit Drachten (leverancier van zonwering en kunststof 
kozijnen), prachtige nieuwe sportshirts aan kunnen schaffen. 
De nieuwe shirts werden gelijk gepresenteerd op de voetbalwedstrijd 
voor een regionale ronde voor basisschool-teams op woensdagmid-
dag 16 mei in sportpark ‘De Bosk’ te Harkema, waar zowel het jon-
gensteam als het meisjesteam van de Lichtbron zich voor wisten te 
plaatsen. 

Op de foto de trotse leerlingen uit groep 8 met hun nieuwe outfit.



Even voorstellen: ik ben Marchien de 
Jong, 27 jaar oud, getrouwd en moe-
der van een zoontje van bijna 3. Ik 
maakte van mijn hobby, mooie dingen 
maken, mijn beroep! Sinds 2016 is Stu-
dio Jong mijn bedrijf. Ik maak speel-, 
muur- en interieurstickers voor jong en 
ouder(s). Dagelijks maak ik klanten blij 
met mijn zelf ontworpen producten.

Even terug in de tijd. In 2015 rondde ik 
opleiding HBO Pedagogiek af en toen 
ging ik aan het werk. Ik werkte een 
aantal middagen in de week en soms 
een zaterdag. Dat was ideaal. Zo kon ik 
langzamerhand het bedrijf opbouwen. 
In begin 2016 kreeg ik steeds meer 
orders binnen en besloot ik me in te 
schrijven bij de KvK. Een paar maan-
den later heb ik de knoop doorgehakt 
en ben ik gestopt met werken voor ‘de 
baas’. In de loop van de tijd heb ik zelf 
een website gebouwd en langzamer-
hand de webshop gevuld. Voor een 
completer assortiment kocht ik ook 
andere leuke producten in. Maar ik be-
sloot om vanaf januari 2018 me alleen 
nog maar te richten op de stickers en 
dat bevalt ontzettend goed!

Het assortiment bestond toen nog uit 
alleen muurstickers voor op kinderka-
mers. Maar tegenwoordig heb ik een 
ruim assortiment aan speelstickers, 
interieurstickers en gepersonaliseerde 
stickers. Het hele proces van ontwerp 

tot product doe ik zelf. Eerst maak ik 
een tekening op papier. Deze zet ik om 
in de software en bewerk ik na. Vervol-
gens snijdt de machine de stickers uit. 
En dat alles vanaf de eettafel in onze 
woonkamer.  De producten van Studio 
Jong worden in totaal door 12 andere 
webshops verkocht. Toen ik begon had 
ik dit niet durven dromen!

Het populairste product is de Sticky 
Roads. Dit zijn stickers van wegdelen 
die bijvoorbeeld op een  tafel geplakt 
kunnen worden. Door alle onderdelen 
aan elkaar vast te maken kan je een 
heel groot wegennetwerk bouwen. Je 
maakt het compleet met boompjes, 
huisjes, verkeersborden enzovoort en 
kinderen kunnen er dan met kleine 
autootjes overheen rijden.  Gegaran-
deerd urenlang speelplezier!

Ik hou er van om mooie producten te 
maken. Er wordt regelmatig aan mij 
gevraagd: kun je ook … maken? Dat 
vind ik de leukste opdrachten: aan de 
hand van een wens van een klant iets 
moois maken. In de webshop verkoop 
ik ook veel artikelen die gepersonali-
seerd kunnen worden, zoals verjaar-
dag raamstickers en  voordeurstickers.

Meer weten? Kijk dan op www.Studio-
Jong.com of volg me op instagram: 
@studiojong_com.

Bedri jv igheid
 Piet Pettinga

Over Studio Jong
Op zaterdag 23 juni organiseert buurtver-
eniging Oer ‘t Spoar van de Jeltingalaan 
een super-gezellige garage-verkoop of 
rommelmarkt. Bijna 40 bewoners aan de 
Jeltingalaan, W.H. van Heemstraweg en 
industrieterrein de Swadde openen hun 
garagedeuren van 10.00-15.00 uur. Bewo-
ners besluiten zelf wat ze ter verkoop aan-
bieden. Dit kan variëren van speelgoed 
tot meubels, (oud) gereedschap, kleding, 
hobby-artikelen, boeken, kunst, plantjes, 
lekkers en meer! Op een aantal plekken of 
tuinen in deze gezellige

buurt kunt u ook even rustig pauzeren 
met koffie, thee, fris en iets lekkers erbij. 

Na de grondige renovatie van de Jeltin-
galaan, zijn de bewoners blij dat de straat 
weer toegankelijk is en alle huizen goed 
bereikbaar. Vandaar deze “open deuren” 
met een garagesale die georganiseerd 
wordt dóór de bewoners vóór iedereen. 
Een unieke kans voor iedereen die van 
gezelligheid houdt om te“strunen” en iets 
leuks te kopen. Dus sneupers, schatzoe-
kers, rommelmarktfans, brocante- en
kunstliefhebbers... iedereen is van harte 
welkom bij de garagesale van de gezellig-
ste buurtvereniging van
Buitenpost: Oer ‘t Spoar!!
Wolkom!!

Buurtvereniging Jeltingalaan viert 
midzomer met grootse garage-sale!
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Pieter de Boer woont 
sinds begin 2015 in Buitenpost 
en beschrijft zijn ontdekkingsreis 
door het dorp en de omgeving. 

Bij-zonder Buitenpost

Begin deze maand zijn wij een 
paar dagen in Parijs geweest. 
Het was een stad die ik in 1999 
voor het laatst bezocht had. Ta-
mara was, op een bezoekje naar 
Disneyland na, nooit echt in de 
stad geweest. Samen hebben 
we dus een eigen ontdekkings-
reis mogen maken door deze 
stad met stokbroodknabbelaars 
en kaaskauwers. Als ik grote ste-
den bezoek kan ik het nooit laten 
om mij in te denken hoe het zou 
zijn om er te wonen. De enige 
stad waar ik dat überhaupt zou 
overwegen tot nu toe is Berlijn. 
Die stad is ruim opgezet, veel na-
tuur, en een plezierige sfeer. New 
York, waar ik in 2007 was, was 
eigenlijk alleen maar indrukwek-
kend, maar absoluut niet de plek 
om te wonen. Rome is Italiaans, 
ik kan mij geen reden bedenken 
om daar WEL te willen wonen. 
Op het eten na misschien. En in 
ons eigen land ben ik Groningen 
al ‘ontvlucht’. Laat staan dat ik in 
Amsterdam zou willen wonen. 
Recentelijk was ik in voor mijn 
werk in ons hoofdkantoor, dat 
tegen het Centraal Station van 
Amsterdam aanligt, met een 
prachtig uitzicht over de stad. 
Maar dan zie ik hoe vol alles staat 
en ben ik weer heel blij als ik de 
Afsluitdijk over rij en Friesland 
weer kan ‘overzien’. Om al deze 
redenen was ik heel benieuwd 
wat voor gevoel ik zou hebben 
bij Parijs. En dat verraste mij de 
tweede dag van ons bezoek heel 
erg. We liepen een soort uitge-
zette route buiten de toeristische 
attracties, maar wel vlak onder 
Montmartre.  Het was een stukje 
stad vol met parkjes en gezellige 
terrasjes. Met een liefdesmuur 
waar in ontelbaar verschillende 
talen, inclusief het Fries, ‘ik hou 
van jou’ geschreven stond. Dan 
weet je dat je in de stad van de 
liefde bent. Er was een zekere 
mate van toerisme daar, maar 
als je daarna daadwerkelijk naar 
Montmartre toeloopt, dan weet 
je weer wat massatoerisme is. 
Eigenlijk zag ik mij er zelf bijna 
wonen. Tot het moment dat we 
weer terug kwamen in de rest 
van de stad. Waar het uitzicht dat 
je hebt nooit verder komt dan de 
volgende flat, en waar de enige 
stukjes natuur op ruim 100 vier-
kante kilometer te vinden is in 
de parken. Ik kan mij voorstellen 
dat een kind die opgroeit in Pa-
rijs geen idee heeft dat melk niet 
uit de supermarkt komt, maar 
uit een koe die in de weilanden 
rondloopt. Of dat die prachti-
ge groenten bij de groenteboer 
toch echt ergens verbouwd zijn 
op een weiland. En dat maakt 
ons dorp, om het maar even in 
de LF2018-termen te houden, zo 
bij-zonder. Omdat overal waar je 
om je heen kijkt de daadwerkelij-
ke natuur is zoals het, in zekere 
zin, ooit bedoeld was. Waar je 
nog dieren rond ziet lopen in de 
weilanden en waar we, met een 
beetje geluk, dit jaar een hele 
bijenplaag met z’n allen creëren. 
Dat maakt Buitenpost voor mij 
heel bij-zonder. 

Inspirat ie
door Anneke Paauw

In deze mooiste tijd van het jaar 
mag ik een bezoek brengen aan 
de familie Slofstra aan de Jeltin-
galaan die een hele grote tuin 
bezitten. De vorige bewoner had 
de tuin aan de achterkant uitge-
breid met een breedte over vijf 
kavels en dat was drie jaar gele-
den voor Johan en Houdrie een 
belangrijke reden om dit huis te 
kopen. 

Planten, bomen, groente, fruit
Uiteraard beginnen we met een 
wandeling door de tuin. In gro-
te lijnen is die nog gelijk, maar 
natuurlijk zijn ze bezig een eigen 
persoonlijke ‘touch’ aan te bren-
gen. Het eerste gedeelte is een 
grasveld met langs de kanten de 
bloemenborders, het plan is om 
de rechterkant ook zo te maken. 
Achterin ontstaat een soort ap-
pelhof, waar vele rassen appels 
en andere fruitbomen waaronder 
pruimen staan. Verspreid over 
de tuin stonden vele frambozen-
planten die door Johan allemaal 
bij elkaar achterin zijn gezet. Ver-
der zijn er meerdere perken met 
een grote verscheidenheid aan 
planten: geraniums, akelei, lu-
pine, enz.. Heel speciaal vind ik 
de kas, waarin druiven, perziken 
en nectarines worden gekweekt, 
maar ook paprika’s en tomaten. 
Als ik de kas inloop, krijg ik beel-
den van vroeger op mijn netvlies: 
bij Haytink haalden we vroeger 
ook bloemen en planten. Toch 
bijzonder dat deze kas nog zo vol-

op in gebruik is. Achter de kas  is 
ook nog een grote moestuin. De 
groenteboer heeft aan de familie 
Slofstra dus geen goede klant. 
Ook al dat fruit kan natuurlijk 
niet direct gegeten worden, dus 
maakt Houdrie jam en zelfs haar 
eigen appelsap. 

Zweden
Zweden speelt in het leven van 
Johan en Houdrie een belangrij-
ke rol. Ze waren in het bezit van 
een huis, waarin vakantie werd 
gevierd, maar vonden dat er best 
wat groot onderhoud gepleegd 
mocht worden. Dus begonnen ze 
te klussen , waarna het huis werd 
verkocht. Dit beviel zo goed, dat 
het enkele malen werd herhaald. 
Zweden inspireert hen ook bij de 
aanleg van de tuin, zo zien we 
bijvoorbeeld veel lupinen en zijn 

andere stekjes meegenomen, 
waarvan het nog even afwachten 
is of die hier aanslaan. Een ander 
voorbeeld is een Zweeds terras, 
wat door Johan werd gemaakt. 
Bovendien stond er een ‘chale-
tje’ in de tuin met de naam ”Vil-
la Kakelbont”, wat toch wel een 
specifieke verwijzing naar hun 

geliefde Zweden was. Die naam 
hebben ze uiteraard zo gelaten.

Ook anderen mogen genieten
De familie Slofstra vindt het heel 
belangrijk dat niet alleen zij van 
deze tuin genieten, maar geven 
anderen ook graag de gelegen-
heid. Zo worden familiefeestjes 
bij voorkeur hier gehouden en 
houden zij zo nu en dan ‘open 
tuin’. Twee maal hebben ze al 
deelgenomen aan “Brommels”, 
dat jaarlijks in augustus plaats-

vindt. En aanstaande  vrijdag 
en zaterdag, 1 en 2 juni hebben 
ze ‘open tuindagen’.  Tijdens het 
rondwandelen maken verschil-
lende zitjes het mogelijk om te 
genieten van de tuin. En in Villa 
Kakelbont staat koffie, thee een 
cake klaar voor de bezoeker…

Inspiratie 
Het inrichten van de tuin, kijken 
naar kleuren, geuren en vormen 
vergelijkt Houdrie met schilderen 
en dat ‘schilderen’ gaf haar de 
inspiratie om een schildercursus 
in het Koartling te gaan volgen 
en zo kan ik al vele werkstukken 
bewonderen. Ook hierbij is flora 
en fauna meestal het onderwerp.  
Het is duidelijk, dat Houdrie ge-
noeg inspiratie heeft om allerlei 
activiteiten te ontwikkelen: ze 
brengt kleur en samenhang in 
de tuin, ze maakt de heerlijkste 
jams en fruitsappen, ze schildert, 
ze heeft een voorliefde voor din-
gen die extra zorg nodig hebben, 
want dat kan zoveel voldoening 
geven.

Met m’n hoofd vol indrukken 
en een potje jam en een fles ap-
pelsap fiets ik weer naar huis…

Hebt u ook een inspirerende hob-
by waarover u iets wilt vertellen of 
weet u iemand ? U kunt zich hier-
voor opgeven bij de redactie.

Houdrie Slofstra 
“Ik heb een zwak voor alles wat extra zorg nodig heeft…

Dichter bij de bij: een lezing van 
Alma Huisken
Op donderdagavond 7 juni geeft 
Alma Huisken een lezing waar-
mee ze de bezoekers meeneemt 
in de wereld van de bij. Na ont-
vangst wordt gestart met een 
ronde door de tuinen van De 
Kruidhof. De lezing is er een in 
een reeks van drie. Eerder gaf 
bijenonderzoekster Romée van 
der Zee een lezing vanuit de we-
tenschappelijke hoek over ho-
ningbijen. In juli volgt nog een 

lezing, gericht op de bijvriende-
lijke tuin. In 2018 staat de hortus 
van Fryslân in het teken van het 
project Silence of the Bees.
Alma Huisken neemt je deze 
avond mee in de wereld van de 
bij. In de rond door de tuinen 
en de lezing vertelt ze over de-
wonderlijk mooie bijenwereld, 

over een diertje van anderhalve 
centimeter dat van het groot-
ste belang is voor onze planeet. 
Haar geschiedenis begon al heel 
vroeg. Wist je dat de bij even oud 
is als de dinosauriërs? De ont-
wikkeling van een wespachtig 
wezentje tot solitaire bij, honing-
bij en hommel is onvoorstelbaar 
mooi en bijzonder, net als haar 
gaven, waaronder honing en 
was. In deze lezing hoor je ook 
wat biologisch imkeren is en wat 
wij zelf voor bijen kunnen doen; 
een paar hele simpele zaken zijn 
al enorm steunend, zelfs als je 
geen tuin hebt! 
Alma Huisken is schrijfster, bio-
logisch tuinier en eigenaar van 
ecologische landschapstuin De 
Groene Luwte. Met veel plezier 
en verve geeft zij voordrachten 
en presentaties.

Opgave en kosten
Opgeven voor de lezing kan via 
de website www.dekruidhof.nl 
bij het betreffende evenement in 
de agenda.
Tijd: inloop vanaf 19.00 uur. 
Start ronde door tuinen: 19.30 
uur. Einde lezing: 21.30 uur
Entree: € 6,50 incl. kopje koffie 
met wat lekkers.

Het kan voorko-
men dat onze 
dorps-app út-
Post een pro-
blemen geeft na 
( a u t o m a t i s ch ) 
updaten. Het op-
starten gaat dan 

bijvoorbeeld niet verder dan het 
bekende opstartscherm. In die 
situatie is vaak de oplossing app 

te verwijderen en direct daarna 
weer te installeren. In veel ge-
vallen is dan het probleem weg. 
De app heeft na de update naar 
de nieuwste versie sinds kort in 
het menu een nieuwe optie. Bij 
verschillende onderdelen kan nu 
worden aangegeven of je auto-
matisch een berichtje wilt heb-
ben als er iets nieuw is geplaatst 
in een van de rubrieken. 

(Foto: Johan Kootstra)

Probleem met app útPost? Opnieuw 
installeren kan helpen!

Aan de Jeltingalaan ligt, aan de 
rand van het dorp, een huis met 
een hele diepe tuin. De bewo-
ners Johan Slofstra en Houdrie 
Slofstra-Stulp zijn enthousiaste 
tuinliefhebbers. In hun vrije tijd 
verzorgen zij graag de borders, 
de kas en de ruime moestuin. 
Net als vorig jaar willen zij hun 
‘Tuinstulpje’ zoals ze het zelf noe-
men, graag weer een weekend 
open stellen voor bezoekers. Al 
tientallen tuinliefhebbers heb-
ben de afgelopen jaren de tuin 
bezocht. Het bezoek ook goed te 
combineren met een bezoek aan 

de Kruidhof. Vorig jaar werd er 
ook meegedaan aan ‘Brommels’. 
Voor diegene die Tuinstulpje 
toen niet bezocht heeft is er nu 
weer een nieuwe kans! Want op 
vrijdag 1 juni en zaterdag 2 juni 
is er een Open Tuinweekend aan 
de Jeltingalaan 69!

Wat is er te zien bij Tuinstulpje?
Tuinstulpje Buitenpost is een 
tuin van 3200 m² met veel oude 
(fruit)bomen, waarin veel bor-
ders vernieuwd zijn, of recent 
aangelegd. De tuin is nog steeds 

in ontwikkeling. Ook is er een  
grote moestuin naast de his-
torische kas. In de kas groeien 
verschillende druivensoorten, 
en zelfs perziken en nectarines! 
Ook de kippen ontbreken niet 
in deze landelijke  tuin. Op de 
natuurlijke terrassen kunt u ge-
nieten van de rust en ruimte… 
Daarnaast is er natuurlijk koffie, 
thee of Tuinstulpje’s  vruchtensap 
met  verse  taart of cake. Voor de 
liefhebbers zijn er eigengemaak-
te jam en verse eitjes te koop.  
Omdat Johan en Houdrie echte 
Zweden-liefhebbers zijn, is er 

een Zweeds terras en wordt in 
het tuinhuis ‘Villa Kakelbont’ een 
heuse ‘Loppis’ ingericht met leu-
ke Scandinavische tweedehands 
spullen!

Iedereen die mee wil genieten is 
van harte welkom op vrijdag 1 of 
zaterdag 2 juni.  De tuin is open 
van 10:00 tot 17:00 uur.Tuinstulp-
je is te volgen op Social media: 
https:/ /www.facebook.com/
tuinstulpjebuitenpost en https://
www.instagram.com/houkzwe-
den

Open Tuin op 1 en 2 juni aan de 
Jeltingalaan 69
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Jaco en Janet van der Meer 

Kerkstraat 19  9285 TA  Buitenpost
0511-84 20 71 /  06 441 340 66



Sociaal-cultureel centrum It Koartling heeft een roemruchte geschiede-
nis als het om popmuziek gaat. Ook anno 2018 bieden we aanstormend 
en gevestigd talent graag een podium.
 
Samen met Stichting Friesland Pop organiseren we op zaterdag 9 juni 
in It Koartling een van de twee voorrondes van de Friesland Pop Sin-
ger-songwriter contest. Dit is een jaarlijks terugkerende wedstrijd voor 
talentvolle Singer-songwriters. 

Het wordt een bomvolle muziekavond in gezellige caféachtige setting. 
Hou je van muziek dan mag je dit niet missen. De optredens beginnen 
om 19.00 uur. We verwachten veel publiek, dus kom op tijd!
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Mooi programma voor de 
Singer-songwriter contest 
op zaterdagavond 9 juni in It 
Koartling

Voorjaar 2015: meer en meer 
mensen raken zonder werk. Het 
thuiszitten duurt ook steeds lan-
ger. De gevolgen zijn bovendien 
ingrijpend: voor je financiële si-
tuatie, voor je gezin, voor jezelf. 

Om iedereen die door de gevol-
gen van de economische crisis 
werd getroffen tot steun te zijn, 
maar ook om praktische hulp te 
bieden, startte It Koartling in het 
voorjaar van 2015 het Netwerk-
café. Sindsdien hebben heel veel 
mensen direct of indirect door 
toedoen van het Netwerkcafé 
weer een baan gevonden. 

Noodzaak is komen te vervallen.
Nu gaat het gelukkig econo-
misch weer beter. Daardoor is de 
noodzaak voor het Netwerkcafé 
komen te vervallen. Ton van den 
Brand vormde al die jaren de be-
lichaming van het initiatief. Hij is 
er zich (net als het bestuur van It 
Koartling) van bewust dat er nog 
steeds mensen zijn die moeilijk 
werk vinden. De oorzaken daar-
van zijn vaak complex en liggen 
veelal buiten de reikwijdte van 
het Netwerkcafé. Daarom stopt 
het Netwerkcafé op verzoek van 
Ton per juni.

Het Vrijwilligerssteunpunt start 
weer.
Ton van den Brand is een goed 
voorbeeld van de vrijwilligers 
van It Koartling: gemotiveerde 
mensen, die weten dat het werk 
dat zij vrijwillig doen belang-
rijk is en resultaten afwerpt. Ton 
verdwijnt daarom niet met de 
stukken met het Netwerkcafé in 
het archief. Integendeel, hij gaat 
het Vrijwilligerssteunpunt (VSP) 
in It Koartling onder z’n hoede 
nemen. Dit steunpunt was door 
omstandigheden sinds begin 
2017 wat onder het stof geraakt. 

Dat wordt er nu dus door Ton (en 
hopelijk door nog enkele ande-
ren) weer vanaf geblazen.

Kernfunctie voor It Koartling.
Het stimuleren, ondersteunen 
en/of bemiddelen ten behoe-
ve van vrijwilligerswerk is een 
kernfunctie van It Koartling. Om 
die reden is het in onze statuten 
vastgelegd. Naast persoonlijke 
bemiddeling zorgt het Vrijwilli-
gerssteunpunt ook voor infor-
matievoorziening. De informatie 
op de website van het VSP is dan 
ook een bron waarnaar anderen 
graag verwijzen.

Voor wie is het VSP bedoeld?
Het Vrijwilligerssteunpunt (VSP) 
Buitenpost is er voor iedereen. 
Bijvoorbeeld voor mensen die 
vrijwilligerswerk zoeken. Voor 
mensen die via vrijwilligerswerk 
willen bijdragen aan iets dat hen 
na aan het hart ligt. Voor men-
sen die via vrijwilligerswerk in 
contact willen komen met ande-
ren om zo hun sociale netwerk 
uit te breiden. Voor mensen 
die zichzelf willen ontdekken of 
ontwikkelen. En natuurlijk voor 
alle vrijwilligersorganisaties en 
non-profit organisaties die vrij-
willigers zoeken, advies willen of 
ondersteuning vragen. Maar ook 
voor bedrijven die Maatschap-
pelijk Verantwoord Ondernemen 
(MVO) of die met hun werkne-
mers vrijwilligerswerk willen 
doen. En … voor de ambtenaren 
en politici die verantwoordelijk 
zijn voor het vrijwilligersbeleid 
van de gemeente. Kortom: ieder-
een is van harte welkom!

Een aantal mensen kent het fes-
tival en heeft het voorgaande 
jaren bezocht. Maar gelet op het 
grote belang van het onderwerp 
nodigen we nu alvast iedereen 
uit voor het Kom Erbij Festival, 
dat op vrijdag 21 en zaterdag 
22 september door It Koartling 
wordt georganiseerd. Zet de 
data alvast in je agenda en kom 
één of beide dagen. We kijken er-
naar uit!

Het festival is al drie keer eerder 
georganiseerd. Dit jaar is het 
tijdstip waarop het plaatsvindt 
echter een week naar voren ge-
haald, waardoor het samenvalt 
met ‘Burendag’. Burendag is een 
jaarlijks terugkerend feest dat je 
samen viert met je buren en de 
buurt. Het is een dag waarop je 
gezellig samen komt en waarbij 

veel mensen iets goeds doen 
voor elkaar en de buurt.

Een boeiende en leerzame eer-
ste dag.
Het Kom Erbij Festival past heel 
mooi bij Burendag. Want wij wil-
len In de eerste plaats met het 
festival bewustwording kweken 
voor de problematiek van inwo-
ners met speciale behoeften, 
ouderen, kwetsbare mensen en 
mensen die kampen met socia-
le of emotionele eenzaamheid. 
Daarnaast streven we naar de 
omzetting van bewustwording in 
(pro-)actief handelen en naar de 
ontwikkeling van succesvolle in-
terventies. Dit ‘serieuze’ deel van 
het programma is gegroepeerd 

op de eerste dag van het festival.

Specifieke aandacht voor de rol 
van kunst.
Dit jaar zullen voor de eerste keer 
kunst en cultuur (muziek, dans, 
theater e.d.) worden ingezet om 
een gerichte bijdrage te leveren 
aan het proces van bewustwor-
ding en aan de omzetting daar-
van in effectief handelen. Kunst 
draagt bij aan bewustwording, 
verscherpt en verduidelijkt de 
realiteit, helpt ons om ‘out of the 
box’ te denken, houdt ons een 
spiegel voor en helpt ons te re-
flecteren.

Festiviteiten op de tweede dag.
De tweede dag van het festival 
staat volledig in het teken van 
ontmoeting en verbinding. Ie-
der-een die dat wil heeft die dag 

de gelegenheid om anderen in 
gastvrije en ontspannen sfeer 
te ontmoeten. Er wordt gepraat, 
gegeten, muziek gemaakt, ge-
zongen, gedanst en nog veel 
méér. Op deze feestelijke tweede 
dag draait het allemaal om het 
gevoel van welkom zijn, erbij ho-
ren, meetellen en meedoen (so-
ciale inclusie). 

Naast gezelligheid vindt er op de 
tweede dag van het festival weer 
een informatiemarktplaats. Alle 
lokale en regionale organisaties 
die ‘iets’ met het onderwerp 
van het festival hebben zijn van 
harte welkom. Voor de zaterdag 
hebben we ook al enkele inte-
ressante artiesten vastgelegd, 

waaronder de bekende rappers 
E.T. en Kuo Weh Ho (alias Kuò / 
MC Siroc).

Samen voor een sterke miens-
kip!
Gedurende het festival dagen 
we iedereen (inwoners, over-
heid, plus maatschappelijke en 
levensbeschouwelijke organisa-
ties en instellingen) uit om so-
lidair te zijn, door bijvoorbeeld 
deel uit te maken van de activi-
teiten of door deze te faciliteren, 
of door op een andere manier 
een bijdrage te leveren. 

Tandem Fryslân
Daarnaast maakt het Kom Erbij 
Festival dit jaar deel uit van de 
samenwerking tussen It Koart-
ling en Omma Studio, die op 
haar beurt weer deel uitmaakt 
van het Europese community 
development programma Tan-
dem Fryslân.
Tandem Fryslân zet aan tot uit-
wisseling van kennis en ervaring 
binnen Europa en stimuleert de 
zoektocht naar innovatieve op-
lossingen door duurzame sa-
menwerking tot stand te bren-
gen tussen culturele actoren in 
Fryslân en andere regio’s in het 
grotere Europa. It Koartling en 
Omma Studio hebben in dit ka-
der het voornemen uitgesproken 
om de komende vijf jaar nauw 
met elkaar te zullen samenwer-
ken. Daarom staat heeft het festi-
val ook een Grieks tintje!

Het Netwerkcafé stopt – Het 
Vrijwilligerssteunpunt (VSP) start weer

Op 21 en 22 september organiseert It Koartling 
het 4e Kom Erbij Festival

Zondag 30 september:uniek Helden fan 
Hjir-muziekfestival in It Koartling
Op zondag 30 september 2018 
staat er in Fryslân een nieuw 
evenement te gebeuren: Helden 
fan Hjir! Op die dag zal (bijna) 
overal in dorpen en steden mu-
ziek op het podium te zien zijn. 
Bands, singer-songwriters, rap-
pers, korpsen, dj’s, koren en mu-
ziekverenigingen: iedereen kan 
meedoen. 
 
Sociaal-cultureel centrum It 
Koartling organiseert die dag 
een heus Helden fan Hjir-festival. 
Er zullen verschillende bands 
optreden. Twee zijn inmiddels al 
vastgelegd. De naam van één 
daarvan verklappen we alvast: 
de Friese rockband Bricquebec. 
Deze bluesrockformatie ge-
niet grote bekendheid door zijn 
akoestische- en stevige uptempo 
nummers, maar ook door gevoe-
lige en melodieuze ballades. 

In februari 2008 besloot de band 
om na meer dan 20 jaar muziek 
maken echter de instrumenten 
aan de wilgen te hangen. Het al-
lerlaatste concert was op 28 no-
vember 2008 tijdens de Fryske 
Music Night in het WTC in Leeu-
warden. 
Maar … momenteel werken de 
muzikanten hard aan enkele 
nieuwe optredens. En wie hen al 
stiekem in It Koartling heeft ho-
ren repeteren weet dat de fans 
van de uitvinders van ‘wâldrock’ 
niet zullen worden teleurgesteld.

Naast Bricquebec treden nog 
meer luisterrijke bands op tij-
dens het Helden fan Hjir-festival 
in It Koartling op zondag 30 sep-
tember. Het definitieve program-
ma wordt binnenkort bekend 
gemaakt. 

Noteer echter nu alvast de da-
tum in jouw agenda.

Eerder op de dag kun je vanaf 
12.00 uur bij Op ‘e Stal aan de 
Voorstraat in Buitenpost  luis-
teren naar Ierse folkmuziek van 
Paddy’s Day Off.



Samen kun je meer!
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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.

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 maartpuzzel
De oplossing was: 965438217

Er waren 26 goede inzendingen.
De winnaar is: H van der Beek, de Zeilen 6.

Pri jspuzzel  
door Gryteke van IJsseldijk

Parkeerplaatsen 
Jeltingalaan
Aan de Jeltingalaan wordt nog 
met volle kracht gewerkt aan de 
aanleg van heel veel parkeer-
plaatsen t.b.v. de korfbal- en 
voetbalvereniging. Opnieuw die-
nen we de vooruitziende blik van 
de Gemeente te prijzen. Ging het 
in de vorige krant reeds over de 
renovatie in de aanrijroute naar 
het sportpark, nu dus deze schit-
terende parkeerplaats. Voordat 
de nieuwe competitie begint 
lijkt alles klaar te zijn. Dit is een 
fijn stukje reclame voor Buiten-
post en nu de voetbalvereniging 
Hoofdklasse gaat spelen, zul-
len de bezoekersaantallen zeker 
stijgen en kan men de gasten 
op een geweldig mooie geren-
oveerde parkeerplaats ontvan-
gen . En voor alle gebruikers telt 
natuurlijk dat we de zaak netjes 
houden en het afval niet naast de 
auto dumpen! 

Foto: Piet Pettinga

Mei 2018 
Hynsteblommen

Mei is de maand van het gras en 
grasland. Van oudsher staan de 
paardenbloemen in de wei. De paar-
denbloem is voor bijen een echte 
dragtplant of te wel een plant die vol 
met nectar zit. Ik herinner me nog 
goed dat wij paardenbloemen pluk-
ten en er kleine kerfjes in maakten 
en dan de bloemen met steeltjes in 
een bakje water legden. De steel-
tjes krullen en ondertussen hadden 
we allemaal bruin/gele vingers. De 
paardenbloem of hynsteblom is niet 
alleen een prachtig en vooral kleurrijk gezicht in ons landschap maar ook 
nog eens van groot belang voor bijen. Niet alleen voor honingbijen maar 
ook voor solitair levende bijen of beter de wilde bijen. In Nederland heb-
ben we er zo’n 350 verschillende soorten waaronder ook de hommels. De 
wilde bijen vallen vaak op omdat ze kleiner zijn en meestal meer beharing 
hebben. De kleuren variëren van geelachtig bruin, naar bruinachtig oranje. 
Het is de moeite om eens in een veld met paardenbloemen te gaan zitten 
en je te laten verwonderen, de verschillende bijen te zien, te ontdekken 
en vooral te waarderen.

Jan Willem Zwart

Wy binne al hiel lang dwaande mei grinzen. Doe’t de 
minske noch folslein ôfhinklik wie fan wat de frije na-
tuer oan libbensmooglikheden bea, sil der ek wol ris 
skeel west ha mei rivalisearjende clans oer it brûken 
fan de bêste plakjes mei ytber guod en om de lekkerste 
soarten. Mei it ûntstean fan feehâlderij spile dat foar de 
tagong ta de bêste gebieten om it fee te weidzjen. Op 
in pear plakken is dat hjoeddedei noch altyd sa. Dizze 
grinzen leinen en lizze foaral yn de hollen en tradysjes 
fan de minsken fêst.

Echte fysieke grinzen kamen yn gebrûk mei de op-
komst fan de kultuerplantentylt. Planten binne oer it 
ginneraal wat minder mobyl en at de eigener fan dy 
planten alle war dien hat om se op syn hoekje grûn 
oan’e praat te krijen wol er leaver net dat in oarenien 
der mei oan’e haal giet. In soarte fan in grins en goeie 
ôfspraken dêroer binne dan wol maklik. De Frânske 
oerhearsking hat ús it Kadaster neilitten, en sûnt dy tiid 
giet it mei de grinzen seker net mear mei de Frânske 
slach.  

Yn de grutte wrâld kinne en koenen machthawwers 
en ideologieën it noch wolris wat bûnter meitsje. De 
Chineeske muorre, it izeren gerdyn en de Berlynske 
muorre binne hjirfan bekende foarbylden, mar der bin-
ne ek no noch fierstentefolle fan dizze ferkriklike dingen 
op’e wrâld. Tichterby foarmet de Lauwers in grins mei 
it lân dat mei de passende namme Grinslân oantsjutten 
wurdt, al wurdt de strideraasje om dy grins hinne no 
lokkich mei humor besljochte.

Yn de natuer leit it wol wat oars mei grinzen, mar sy 
binne der wol deeglik. Sa is it foar eltsenien dúdlik 
dat in Walfisk net op’e wâl thús heart en in Wâldpyk 
net yn’e see. In Otter ferwachtsje je ek net yn in Ek-
sternêst. Guon soarten stekt it net sa nau en sa is de 
Strânljip fan de kust earst nei de greiden en dêrnei nei 
de stêdden en doarpen kaam. Dêrom briedt hy no op in 
skoarstienboerd yn Feankleaster en op it platte grintdak 
fan in bekende meubelhannel yn Bûtenpost. Oaren rin-
ne al gau tsjin de grinzen fan harren oanpassingsmoog-
likheden oan en sa binne wy de Wilsters, en de measte 
Wettersnippen en Hoantsen as briedfûgel kwyt rekke. 

De measte fûgels meitsje lûden dy’t wy mei it wurd 
sjongen betitelje. At wy harren ferstean koenen hear-

den we dat se de hiele dei oarlochstaal útslagge om 
de Grinslanners te fertellen dat se oan’e oare kant fan 
De Lauwers bliuwe moatte. By al dy natuerlike grinzen 
kinne de soarten harren foarkommen en gedrach wol 
oanpasse. It wurdt oars at der troch minsken grinzen 
makke wurde dêr’t se gjin goed antwurd op hawwe.

Wy witte allegearre dat ferkearswegen en spoarlinen 
foarhinne allinne mei it each op de behoeften fan de 
minske oanlein waarden. Dieren moasten harren dêr 
mar by oanpasse en dat giet mei it moderne motori-
searre ferkear net goed. Lokkich wurde der by de bou 
en oanpassing fan wegen tsjintwurdich allegearre 
maatregels nommen om feilige ferbinings foar dieren 
mooglik te meitsjen. Mar der binne noch in soad âldere 
sitewaasjes dy’t yn dit opsicht ferbettere wurde kinne. 
Itselde jildt foar beskoeiïngs lâns wetterwegen. Hjirby 
wurdt no ek folle mear mei de dieren rekken hâlden. 
Mar by partikuliere beskoeiïngs kin fakentiiden noch 
wol wat mear foar de dieren dien wurde.

Ús Stikelbaarch hat it ek net sa maklik. Eartiids wienen 
de measte hiemôfskiedings fan libbene planten dêr’t in 
Stikelbaarch troch hinne krûpe, of sels feilich syn win-
ternêst ûnder meitsje koe. Tsjintwurdich binne de ôfs-
kiedings hiel faak hermetysk ôfslúten mei in boukun-
dich objekt. De Stikelbaarch rint dan oeral tsjin hurde 
grinzen oan. Wat soe it moai wêze at buertbewenners 
meiinoar ôfprate kinne dat se op in feilich plakje allege-
arre in gat fan 20 by 20 sintimeter ûnder yn har eigen 
hiemôfskieding meitsje. Foar ús Stikelbaarch ûntstiet 
dan in feilige route en yn eltse tún kin hy wer te gast 
wêze. De grinzen iepen liket ús sa in tige prikkeljende 
útdaging ta. 

Puur  natuur
door Jan de Boer

De grinzen iepen!

Door de drukte was het wat las-
tig tellen, maar er waren tussen 
de 70 en 80 belangstellenden 
aanwezig in de Fonteinkerk op 
de informatie avond georgani-
seerd door de Energie Coöpera-
tie Buitenpost. Binnenwest is de 
naam die is gegeven aan het ge-
bied tussen de Achtkant, Krans-
wier en Bernhardlaan.

Voor deze wijk, waar de wonin-
gen gebouwd zijn in de ‘70 en 
‘80er jaren, werd een informa-
tieavond georganiseerd door 
het Buurtteam in samenwerking 
met  Buurkracht. Het Buurtteam 
zijn 10 enthousiaste mensen uit 
dezelfde buurt die hun schou-
ders onder dit project zetten. Na-
tuurlijk is de Energie Coöperatie 
vertegenwoordigd in dit team. 
Samen met de buurt kijken zij 
naar de mogelijkheden op het 
gebied van energiebesparing en 
het plaatsen van zonnepanelen. 
Naast algemene informatie over 
de Energie Coöperatie en Buur-

kracht werden er 2 presentaties 
verzorgd. Bevo vertelde over de 
diverse mogelijkheden voor het 
isoleren van muren, vloer of dak. 
Daarna vertelde Awizon over de 
ontwikkelingen op het gebied 
van zonnepanelen. Duidelijk 
werd dat het allemaal prima kan, 
maar dat er wel steeds een des-
kundig individueel advies nood-
zakelijk is. Bij het isoleren is bij-
voorbeeld de ventilatie van be-
lang, terwijl bij de zonnepanelen 
onder andere goed moet worden 
nagegaan, hoe met eventuele 
schaduw rekening moet worden 
gehouden. Dit kan de opbrengst 
enorm beïnvloeden!

Inmiddels zijn er al gevorderde 
plannen voor een tweede buurt-
team in Buitenpost. Wil je dit ook 
in jouw buurt? Zoek een paar 
enthousiaste buurtgenoten en 
meld je bij de EC Buitenpost. Dat 
kan door te mailen naar ecbui-
tenpost@gmail.com

Bijgeloof nog lang niet uitgeroeid
6 Mei 1895
Buitenpost - Dat het bijgeloof nog 
lang niet uitgeroeid is, bleek we-
der uit het volgende. Eene moeder, 
wier kind “behekst” was (volgens 
zeggen der buurvrouw), greep een 
zwarte kat, welke bij hare woning 
liep, in den nek en wierp het beest 
verwoed in het water in de stelli-
ge overtuiging, dat het buurvrouw 

was. Zij had n.l. advies ingewon-
nen bij een kundigen duivelbanner, 
en deze had haar verzekerd, dat 
buurvrouw zich meermalen in de 
gedaante eener zwarte kat vertoon-
de en op die wijze de oorzaak was 
van de langdurige sukkeling van 
het kind.

De volgende Binnenste Buiten-Post wordt verspreid in de week 
van 25 juni

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

EnergieCoöperatie bijeenkomst 
zeer goed bezocht!

Volg ons ook op onze Facebookpagina. 

U kunt ons vinden op 

www.facebook.com/dorpbuitenpost



NU TOT WEL

KORTING
50%KORTINGKORTING
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BUITENPOST: Voorstraat/Irenestraat, (0511) 54 44 44
www.kapenga.nl

De showroom gaat compleet “op de kop”!
In november a.s. is het 50 jaar geleden dat Piet & Agaath Kapenga 
aan de Voorstraat in Buitenpost met Meubelshowroom Kapenga zijn 
begonnen. Ter voorbereiding van dit 50-JARIG jubileum gaat de winkel 
compleet ‘op de kop’.  Wegens de komst van nieuwe collecties en 
formules organiseren wij een ‘JUBILEUMUITVERKOOP’! 

Nu met EXTRA VOORDEEL dat kan oplopen TOT WEL 50%
op meubelen, keukens, slaapkamers, woonaccessoires en meer... 

KAPENGA WONEN BUITENPOST 
           OP NAAR HET 50-JARIG JUBILEUM


