
Menig inwoner van Buitenpost zag tot zijn of haar verbazing dat er 
langs de oude Dijk en de Rohelsterweg met groot materiaal nieuwe 
watergangen (sloten) gegraven werden. Wat was hiervan de bedoe-
ling? Van welke instanties(s) ging dit uit? Bij de rotonde op Lutjepost 
kwam een waterpartij tevoorschijn die in westelijke en in noordelijke 
richting werd doorgetrokken naar de Buitenpostervaart. Op dat punt 
werd een stevige brug gebouwd. Het nieuwe fiets- tevens voetpad al-
daar viel in goede aarde zowel letterlijk als figuurlijk. Had het één met 
het ander te maken? Als je een Buitenposter vroeg of die het plan of 
de plannen kende, was het antwoord: Neen! Daarom is de redactie in 
deze ontwikkeling gedoken en kwam via de gemeente terecht bij de 
provincie Fryslân en het Staatsbosbeheer. Deze instanties waren al-
leszins bereid informatie over de betreffende aanpak te verstrekken. 
Dat leidde tot inzage van het inrichtingsplan Twizelermieden van 2016. 
Dit rapport is de bron voor een informatief artikel dat misschien wel in 
enkele gedeelten is geknipt om het verhaal niet in één keer al te lang te 
maken. Het is boeiend om te lezen wat er allemaal bij het ontwikkelen 
van gebiedsplannen komt kijken en waarbij de natuur en de herinrich-
ting daarvan een belangrijke rol spelen.

Lees verder op pagina 7.
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> Vers lag 65e Concours 
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> Gebiedsontwikke l ing 
Bui tenpost /Twize lermie-
den
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kerk ’

> Bu i tenposters :
 Gr iet  de Vr ies

Van de  redact ie
The day after

Dit opschrift heeft betrekking 
op de zomerse vrijetijdsperiode 
die (bijna) ten einde is. Jonger 
en ouder moeten weer aan de 
slag. Dit slaat op het werk of op 
de school, maar er zijn ook men-
sen die na een genoeglijk uitje 
hun AOW/pensioentijd met ge-
noegen voortzetten. Hoe het ook 
zij en wat het ook is, het is toch 
weer even wennen. De ene kan 
daar beter mee omgaan dan de 
ander. Een oud-Buitenposter zei 
praktisch ieder jaar dat je de dag 
na je vakantie ook vrij zou moe-
ten hebben. Of dit hielp, is niet 
bekend, maar hij bereikte wel 
een hoge leeftijd. Er zijn natuur-
lijk ook mensen, die graag met 
vakantie hadden gewild, maar 
dat om een of andere reden niet 
konden. Nu is zo’n tijd met ande-
ren om je heen wel door te ko-
men, zij het met pijn en moeite 
misschien, maar de afgelopen 
maanden was in de krant te lezen 
dat nogal wat mensen de vakan-
tietijd in eenzaamheid moesten 
doorbrengen. Als je met vakan-
tie bent, sta je daar niet zo bij 
stil, echter…, het zou je zelf maar 
eens overkomen. Hopelijk kregen 
bedoelde Buitenposters toch de 
nodige aandacht en afleiding. 
Met onze dorpskrant in handen 
ziet u dat de redactie ook weer 
‘warber’ is met de bedoeling u 
enige afleiding te bezorgen voor 
the day after. Bedoelde afleiding 
wordt wellicht nog plezieriger als 
het september-nummer bij wijze 
van proef in kleur verschijnt. Wij 
doen ons best dit zo goed moge-
lijk voor te bereiden.

Gebiedsontwikkeling Buitenpost/
Twizelermieden

Voor Brommels is het altijd mooi weer
Afgelopen weekend was er een grote opkomst voor het Brommels festijn. Hoewel er op zaterdag af en toe een regenbui naar 
beneden kwam, lieten mensen zich niet weerhouden voor een bezoekje aan één van de locaties op het overvolle programma. 

útPost hoort graag wat u ervan vindt

Het is nu een jaar geleden dat 
útPost is gestart. Daar kwam een 
half jaar geleden het samenvoe-

gen van de verschillende Face-
book-pagina’s en een opfrisbeurt 
voor buitenpost.info bij. Het is 
daarom tijd om duidelijk te krij-
gen wat u als gebruiker van de 
app en alle ontwikkelingen vindt. 
Op de app is een poll gestart om 
dit in kaart te brengen. Met de 
uitkomsten kan verder gewerkt 
aan de ontwikkeling van een 
mooie complete informatievoor-
ziening over ons dorp en de ac-
tiviteiten. 

Maakt u nog geen gebruik van 
de útPost app? Via www.buiten-
post.info vindt u directe linkjes 
naar de app in de Android Mar-
ket en de Apple Store. Ook kunt 
u de app rechtstreek op uw tele-
foon of tablet downloaden.

Op vrijdag 14 september 2018 
wordt er van 11.00-17.00 uur een 
handwerkmarkt in het centrum van 
Buitenpost gehouden. U kunt deze 
dag zo’n 45 standhouders bezoe-
ken die diverse soorten materialen 
op handwerkgebied verkopen. Zo 
kunt u hier onder andere terecht 
voor brei- en haakbenodigdheden, 
quiltstoffen en benodigdheden, 
vilt, garens, borduurwerk en eigen-
gemaakte creaties. Tevens is er een 
naaimachine service center aanwe-
zig  waarbij u terecht kunt voor re-
paraties, naaimachines en advies.
Daarnaast zijn er demonstraties 
van oude handwerktechnieken en 
kunt u onder meer kennismaken met de technieken goudborduren, 
hardanger en frivolité. 

Op www.handwerkmarktbuitenpost.nl en op facebook  Handwerk-
markt Buitenpost kunt u meer informatie vinden over de deelnemers 
en de demonstraties.

Handwerkmarkt Buitenpost
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Het is rond. Vol trots presenteert 
uw cultuuraanbieder “Maske-
lyn” haar spetterende program-
ma voor het winterseizoen 2018-
2019:

• 7 oktober 2018: Wâldpyk 
en troubadour Marcel Smit 
brengt zijn soloprogramma 
“Poer-Lykme-Allinne”. Pilat 
en Pilat in Twijzel.

• 28 oktober 2018: Voice-win-
nares en Fryske Topper Iris 
Kroes komt met haar harp 
naar Buitenpost. Met in het 
voorprogramma de lokale 
grootheden van de band 
Ovada. Raadzaal gemeente-
huis Buitenpost.

• 2 december2018: De zingen-
de heren van Sânman en 
Sikke vertonen hun vocale 
kunsten. Dit afgewisseld 
met de verhalen van vertel-
ler Freark Smink. Raadzaal 
gemeentehuis Buitenpost.

• 20 januari 2019: Piter Wilkens 
breng een ode aan de oude 
Friese kerken met “Libbene 
Stiennen”. Hij doet dit in het 
kerkje van Augsbuurt, het 
eerste kerkje  van de stich-
ting Fryske âlde tsjerken 

• 10 februari 2019; Zanger, 
pianist en componist Roon 
Staal verzorgt een prachtig 
concert. Doopsgezinde Kerk 

Julianalaan Buitenpost.
• 13 maart 2019: Pier21 “It wie 

op in simmerjûn”, Fries to-
neel met Jan Arendz en Joke 
Tjalsma. The Point.

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

Halverwege september leest u 
alle nadere informatie over de 
zeven cultuur-items van “Mas-
kelyn” in de flyer die weer huis-
aan-huis wordt bezorgd. Op 
het moment dat u de flyer op u 
deurmat vindt, zijn de toegangs-
kaarten weer verkrijgbaar bij 
dropshop “Liquerice” in de Kerk-
straat. 

Programma 2018-2019Seniorensoos Buitenpost - 
Programma 2018 - 2019
De Seniorensoos Buitenpost is er voor alle 55-plussers. We komen 
van oktober tot en met april één keer per twee weken samen. Het gaat 
bij de soos om de gezelligheid en de sociale contacten. Vanaf 
1 oktober aanstaande bent u welkom als gast of lid van de soos. Kom 
gerust een kijkje nemen.

Programma:

• 9 oktober - Spellenmiddag met bingo, rummikub en sjoelen
• 23 oktober - Diavoorstelling over natuurreservaat Wijnjeterper 

Schar door de heer de Vries uit Burgum
• 6 november - Spellenmiddag
• 20 november - Diavoorstelling over “Op de pedalen naar Rome” 

door de heer Meijer uit Drachten
• 4 december - Sinterklaasfeest
• 18 december - Kerstviering met broodmaaltijd. Muzikale mede-

werking door de Waldzang uit Buitenpost
• 8 januari - Nieuwjaarsbijeenkomst en spellenmiddag
• 22 januari - Diavoorstelling door de heer Fennema uit Blija. Het 

onderwerp is een verrassing
• 5 februari - Spellenmiddag
• 19 februari - Diavoorstelling over Stinzen en States in Friesland 

door de heer de Vries uit Burgum.
• 5 maart - Spellenmiddag
• 19 maart - Diavoorstelling door mevrouw rekker uit Twijzelerhei-

de. Het onderwerp is nog niet bekend. 
• 2 april - Spellenmiddag
• 16 april - Trekzakgroep Gerieflijk uit Burgum met vrolijke liedjes. 

Daarna uit eten.

Nieuwe leden zijn van harte welkom. Neem voor nadere inlichtingen 
gerust contact op met mevrouw Eisinga: 0511 - 543580.

Op zaterdag 1 september orga-
niseert Kunstacademie Friesland 
een workshop natuurmonoprints 
maken bij De Kruidhof, Hortus 
van Fryslân in Buitenpost. Met 
behulp van plantmateriaal dat 
gedrukt wordt met drukinkt en 
inktrollers op een glasplaat leert 
u in één dag een schitterend bo-

tanisch kunstwerk maken. 
Monoprint is een eenmalige 
druk, voor mensen die niet bang 
voor experimenten zijn. De mo-
noprints worden gemaakt door 
het afdrukken van gedroogd 
plantenmateriaal uit eigen tuin 
of vers materiaal uit de tuinen 
van De Kruidhof. Kies je eigen 

kleuren, afmetingen en maak on-
eindige variaties. We werken met 
drukinkt (op waterbasis) en ink-
trollers op een glasplaat. Voor-
kennis is niet nodig.
De inkt wordt op verschillende 
manieren verwerkt: met het pa-
letmes op glasplaat, tekenen op 
papier op ingeïnkte plaat, sja-
bloondruk en materiaaldruk. Het 
klinkt complex maar al deze tech-
nieken heb je snel onder de knie, 
om daarna je creativiteit de vrije 
loop te laten met verbluffend re-
sultaat. In één dag heb je allerlei 
mogelijkheden onderzocht en 
mooie ontdekkingen gedaan!
Aanmelden via https://www.
kunstacademiefriesland.nl/mo-
noprint.html Docenten Doet 
Boersma en Hennie Dijk-Stel. 
Kosten: € 75,-. Incl. koffie, thee, 
entree tuinen (excl. Lunch). U 
kunt de lunch indien gewenst ter 
plekke boeken bij het Tuincafé 
van De Kruidhof. De workshop 
duurt van 10.30-15.30 uur. 

Koninklijke NVVH Vrouwennetwerk 
Programma 2018-2019

Workshop natuurmonoprints maken in de hortus 
van Fryslân 

Ron Staal

Iris Kroes

De expositie “tusken Waad en 
Wâlden” is verlengd. De schilde-
rijen en aquarellen van beeldend 
kunstenaar Rein Halbersma mo-
gen nog even blijven hangen in 
het gemeentehuis te Buitenpost.  
 
Rein Halbersma (1949 Leeuwar-
den) is een van de grote heden-
daagse noordelijke realisten. Met 
zijn expositie “Tusken Waad en 
Wâlden” laat hij de toeschouwer 
thuiskomen in het landschap van 
Noordoost Friesland. De exposi-
tie is nog te zien  tot 28 septem-
ber 2018 in het gemeentehuis van 
Achtkarspelen. Adres: Stations-
straat 18, 9285 NH Buitenpost. 
Openingstijden maandag t/m 
vrijdag 09.00-12.00 uur en 13.00-
16.30 uur. Meer informatie over 

Rein Halbersma op zijn website: 
www.reinhalbersma.nl
Exposities in het gemeentehuis 
van Achtkarspelen worden ge-
organiseerd door de Stichting 

Keunstkrite Twizel. Meer informa-
tie via info@keunstkrite.nl

Expositie Rein Halbersma verlengd
Ook dit seizoen is er een afwisselend en interessant programma sa-
mengesteld voor de afdeling Buitenpost:

• 16 Oktober - Dhr. H. Hageman over de verborgen verhalen achter 
de schilderijen van de Gouden Eeuw

• 17 Oktober - Afval en Fossiel Fry door Omrin en burgemeester G. 
Gerbrandy. 13.45 uur

• 20 November - Dhr. J. Veenstra over wadlopen
• 18 December - Midwinterviering, Mevrouw Wester-Niemeyer ver-

telt over poesiealbums. 14.30 uur
• 15 Januari - Mevrouw H. Talsma vertelt over politiewerk in de 

praktijk. 14.00 uur
• 19 Februari - Mevrouw A. Nickolson over mindfulness en Jaar-

vergadering
• 19 Maart - Dhr. H. Zuidema, hobbyboer levert Fryske streekpro-

ducten: Weet wat je eet
• 16 April - Dhr. J. Veenstra uit Weststellingwerf vertelt uit eigen 

werk

Alle lezingen vinden plaats in De Schakel en beginnen, mits niet an-
ders vermeld, om 19.45 uur.

Excursies vinden plaats op:
• 30 Augustus - Workshop bloemenschikken bij Paradyske 6
• 15 September - Museum De Wachter en vaar-

tocht Zuidlaren
• 31 Oktober - Distributiecentrum Poiesz Sneek
• 31 Januari - Bowlen in de Dikke Draai te Sur-

huisterveen
• 26 Maart - Bezoek aan Essentra Extrusion 

B.V. (voormalig Enitor)

Meer informatie over lezingen en excursies bij 
de voorzitter Mevrouw A. Lammerts, tel. 0511-
541327.
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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 17 september 2018 

De volgende editie verschijnt 
in week 39 van 2018.

™Al gelezen?
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Inwoners in de gemeente Achtkarspelen kon-
den tot en met 12 juli meedenken over ken-
merken waaraan de nieuwe burgemeester 
moet voldoen. Er kon tot die datum op bur-
gemeesterachtkarspelen.nl gereageerd wor-
den op 12 stellingen en een open vraag. De 
gemeente stelt daarna een profielschets op, 
waarin staat welk type burgemeester wordt 
gezocht. Burgemeester Gerben Gerbrandy 
(dan 66 jaar) stop 14 januari volgend jaar. 
Gerbrandy werd in 2013 tot burgemeester van 
Achtkarspelen benoemd.

De gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerk-
steradiel maken zich zorgen over jongeren die 
gebruik maken van een vals ID-bewijs of hun 
ID-bewijs uitlenen. De gemeenten schrijven in 
een eigen nieuwsbericht dat er signalen zijn 
van identiteitsfraude, onder meer in het uit-
gaansleven. Wie tegen de lamp loopt krijgt een 
strafblad en een boete van zo’n 370 euro.

Voormalig feestcafé Posthuis aan de Voor-
straat in Buitenpost krijgt een nieuwe bestem-
ming. In het pand komen zes huurwoningen. 
Een horecafunctie op deze plek is niet meer 
rendabel. Er komt een gezamenlijke intree 
en een deel van de niet historische aanbouw 
wordt gesloopt.

Een nieuw hoofdstuk is aangebroken in de 
ontwikkeling rond het zwembad in Buitenpost. 
Sinds maandag 16 juli is het bestuur in handen 
van de gemeente Achtkarspelen. Die houdt de 
Kûpe draaiende totdat het nieuwe zwembad 
gereed is. Over twee jaar gaat de schop de 
grond in.

Op 17 augustus vierde onze acquisiteur, Ursula Groenhart, haar 50ste 
verjaardag met familie en vrienden in de kantine van De Houtmoune. 
Namens de hele redactie van de BinnensteBuiten feliciteren we haar 
van harte en wensen we haar nog vele gezonde jaren toe. 

PBB Van de bestuurstafel
Augustus 2018

En net als in juni was het een warme zomeravond in juli bij onze 
laatste bestuursvergadering van het seizoen. Als eerste hebben we 
het probleem van de steenmarters in Buitenpost weer besproken. 
De oproep in deze krant heeft veel reacties opgeleverd. Het heeft 
zelfs Omrop Fryslân gehaald. Wat we eraan kunnen doen, wordt nu 
verder uitgezocht. De steenmarter is een beschermd dier en voor 
afschieten is een provinciale ontheffing nodig. Misschien zijn er an-
dere manieren van bestrijding? 
De plannen voor de dierenweide worden nu eindelijk concreet. De 
plaats is bekend, bij Haersmahiem en de bewoners en de cliënten-
raad zijn positief. Er is een offerte aangevraagd voor de aanleg en 
die blijkt nogal wat hoger te zijn dan verwacht. We zoeken dus vrij-
willigers die willen helpen bij het vinden van sponsoren, bij de aan-
leg van de weide en voor het bestuur. 
U heeft in de binnenstebuiten van juni misschien gelezen over de 
leges van het kunstbeeld de rotonde bij West. Helaas is de bedachte 
oplossing niet doorgegaan, maar de onthulling van het beeld was er 
niet minder feestelijk om. De financiering voor alle activiteiten voor 
LF2018 is rond, dus we nemen ons verlies maar. Wat betreft de deel-
name aan die activiteiten zijn we blij verrast. Alle scholen en vele 
(amateur)kunstenaars hebben zich laten inspireren door het thema 
en zorgden zo voor mooie etalages. Allen bedankt! Ook de deelname 
van straten met het thema LF2018 bij de lichtroute was groot. Het 
zorgde voor veel creativiteit en mooi versierde straten. 
We hebben uitgezocht wat de nieuwe wetgeving op de privacy 
(AVG) voor ons betekent en een protocol opgesteld hoe wij omgaan 
met de gegevens van onze leden. 
We hebben een vraag gehad van de buurtbewoners van Tjaskerhiem 
over de plotselinge overplaatsing naar Damwoude en wat er nu 
verder met het gebouw gebeurt. We hebben dit uitgezocht. Het is 
jammer dat Talant na de bijeenkomsten over de toekomst van Talant, 
de buren niet meer op de hoogte heeft gehouden. Het toen gepre-
senteerde plan gaat niet door en het zal nog wel even duren voordat 
er een nieuw plan komt. Eerst moet er een asbestprobleem opgelost 
worden en dan pas wordt een nieuw plan opgesteld en moeten de 
bijbehorende procedures doorlopen worden. 
Onze bemoeienis met De Kûpe is voorbij: de gemeente heeft het be-
stuur overgenomen. Buitenpost mag er trots op zijn dat alle inspan-
ningen ertoe hebben geleid dat de vele bezoekers de afgelopen vier 
jaar konden blijven zwemmen én dat er een nieuw zwembad komt. 
Hiervoor namens PBB hartelijke dank aan het bestuur van De Kûpe. 
In 2020 bestaat de vereniging van Plaatselijk Belang Buitenpost 
100 jaar! We hebben een voorlopige jubileumcommissie samenge-
steld, maar iedereen met ideeën over de viering hiervan, zeker ook 
oud-bestuursleden, worden uitgenodigd om mee te denken. Ook 
zijn we nog steeds op zoek naar nieuwe bestuursleden. Meld u aan 
bij pbbuitenpost@gmail.com of bij de bestuursleden.

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

Het hoe en waarom van de bijen-
kring op de westelijke rotonde
Op 30 juni opende wethouder Max de Haan samen met Buitenposter 
Jan van der Bij een kunstwerk op de westelijke rotonde. Het werk 
bestaat uit een groep van zes bijen in felle kleuren die de bebordings-
mast omcirkelen. Hoe is dit kunstwerk ontstaan?
Kulturele Haadstêd LF2018 was de aanleiding voor de komst van deze 
tijdelijke blikvanger op de rotonde. Een werkgroep van Plaatselijk Be-
lang begon in oktober 2017 met voorbereidingen om ons dorp aan 
te kleden voor dit evenement. Al snel werd besloten om aan te slui-
ten op het thema van De Kruidhof: ‘Silence of the Bees’. Hierin wordt 
aandacht gevraagd voor de dramatische achteruitgang van de bij en 
andere insectensoorten. De werkgroep vond dit een aansprekend en 
actueel onderwerp en besloot daarop in te spelen. De bloemzaden-
actie van maart, de nieuwe welkomstborden bij de ingangen van het 
dorp in april en de expositie ‘Buitenpost, Bijen, Brimzen, Biodiversi-
teit’ in juni en juli zijn daarvan voorbeelden.

Vanaf het eerste moment was er ook de wens om op alle rotondes 
van ons dorp bakens te plaatsen die met het thema te maken zouden 
hebben. Eenvoudige voorwerpen die de aandacht zouden vangen en 
nieuwsgierig zouden maken. Al doende werd duidelijk dat vier kunst-
werken de financiële mogelijkheden te boven gingen. Daarop werd 
gekozen voor twee en uiteindelijk noodgedwongen voor een kunst-
werk, op de belangrijke westelijke rotonde. De werkgroep was niet 
zozeer op zoek naar een diepzinnige kunstuiting, iets beslist ‘moois’, 
maar iets dat de aandacht kon vangen en vragen oproepen. De kun-
stenaar Paul Edens uit Lioessens werd gevraagd om een aantal voor-
stellen voor dat kunstwerk te maken. Hij kwam met verschillende 
schetsen en daaruit werd de bijenkring gekozen. Als kleurrijke en her-
kenbare blikvanger bij ons dorp kwam dit ontwerp daar het dichtste 
bij. 

Ook het voorstel om van badkuipen als basis voor het werkstuk  ge-
bruik te maken sprak aan. Paul Edens heeft zich als kunstenaar er op 
toegelegd om gebruikte materialen te benutten voor zijn ideeën. In 
zijn handen worden bijvoorbeeld oude keukensponzen opeens vo-
gels of worden tractorbanden fijne speeltoestellen. Hij wil graag over-
ragen dat er naar veel voorwerpen op een andere, creatieve manier 
gekeken kan worden. En daarna tot iets nieuws, bruikbaars en moois 
herschapen kunnen worden. Een denkwijze die past bij het onder-
werp en die misschien ook bij kan dragen aan de oplossing voor veel 
van de milieuproblemen die de mens heeft veroorzaakt.
Wij denken niet dat deze overwegingen allemaal door het hoofd spe-
len bij de toevallige passant van de bijenkring op de westelijke roton-
de. Wij hopen wel dat dit initiatief op kleine schaal heeft geattendeerd 
op iets wat belangrijk is te benoemen.

Eind september wordt de bijenkring door Paul Edens weer verwij-
derd.

Acquisiteur ziet Sarah

Als nieuwe adverteerders begroeten we in dit nummer: 
Conntact , Fietsservice Luinstra , Mitra It Span, Pyramide.
We zijn ze dankbaar dat ze de krant willen steunen en u als lezer
weet dit te waarderen.

Nieuwe adverteerders

Zeg het maar...
ingezonden brieven

De één houdt van de moeder, 
de ander van de dochter en de 
derde van allebei. En dan zijn er 
nog complete volksstammen die 
beiden niet zien zitten. Een geen 
van allen begrijpt de ander, of 
gunt de ander wat hij/zij zelf niet 
heeft. De één klaagt over de hitte, 
de ander over kou en regen en 
de derde over het eeuwige ge-
klaag van anderen. Beste men-
sen, kijk ’s morgens eerst eens 
goed in de spiegel naar jezelf en 
daarna door de bril van een an-
der. Er is geen situatie denkbaar 
waar iedereen hetzelfde over 
denkt. Laat ze. Ieder heeft zo z’n 
redenen. Een die zullen nooit de 
jouwe zijn. Het zij zo. Het gras is 
altijd groener aan de overkant, 
maar zelfs bij dit weer zien men-

sen niet dat het kunstgras is. Zo 
kortzichtig is de mens en dat is 
de wortel van alle kwaad, samen 
met egoïsme, hebzucht en nog 
een paar nare eigenschappen. 
Als je in Spanje woont en niet te-
gen de zon kunt, of in Engeland 
en je kan niet tegen de regen, 
dan moet je emigreren. Maar in 
ons prachtige landje hebben we 
van alles wat, de ene keer wat 
meer dan de andere. En omdat 
het klein is, is alles lekker over-
zichtelijk. Doe er je voordeel mee 
en leef het leven zoals je dat het 
beste bevalt, zolang dat niet ten 
koste van anderen gaat… 

J. Antonius

Leven en laten leven
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(advertentie)

Buitenposters
door Nelleke Kemps-Stam

Ik had mezelf niet genomineerd
Griet de Vries verdient een koninklijke onderscheiding

Ga je op aandringen van je 
vriendin naar de barbecue van 
de korfbalvereniging De Fla-
mingo’s, komt de burgemeester 
om de hoek die je een koninklij-
ke onderscheiding opspeldt. Dat 
overkwam Griet de Vries op 16 
juni tijdens de afsluiting van het 
korfbalseizoen. De verrassing 
was nog groter, omdat de offici-
ele lintjesregen al op 26 april op 
het gemeentehuis had plaatsge-
vonden. Het is vooral het vrijwil-
ligerswerk dat Griet al meer dan 
veertig jaar voor De Flamingo’s 
doet, waarom ze in het zonnetje 
werd gezet. 

In 1815 bedacht koning Willem I 
de Militaire Willemsorde en de 
Orde van de Nederlandse Leeuw 
om militairen of burgers te belo-
nen die iets bijzonders hadden ge-
daan. Om meer bevolkingsgroe-
pen een schouderklopje te geven 
voegde koningin Emma daar in 
1892 nog de Orde van Oranje 
Nassau aan toe. In1994 werd het 
decoratiestelsel nog eens herzien. 
Uitgezonderd van de Militaire Wil-
lemsorde kan nu iedereen zonder 
onderscheid een lintje verdienen. 
Het maakt niet uit of je man of 
vrouw bent, arm of rijk en wat 
voor werk je doet. Het gaat erom 
dat je iets bijzonders hebt gedaan 
voor de Nederlandse samenle-
ving.

Boerendochter
Griet werd in 1956 geboren op een 
boerderij aan het Oost, even ten 
noorden van de spoorwegover-
gang. De boerderij bestaat alleen 
nog op foto’s. In 2007 werd het 
gebouw afgebroken om plaats te 
maken voor de verbindingsweg 
naar het industrieterrein. “In 1908 
zijn mijn pake en beppe daar ko-
men wonen”, duikt Griet de ge-
schiedenis in. “Mijn vader nam 
de boerderij over. We zijn met 
vijf kinderen: drie jongens, twee 
meisjes en ik ben de jongste van 
het stel. Mijn vader stierf toen ik 
zeventien was en de boerderij 
werd verkocht. Mijn moeder en de 
kinderen die nog thuis woonden, 
verhuisden naar een rijtjeswoning 
aan de Wumkesstraat in het dorp.” 
Weg van het boerderijleven werd 
Griet gedwongen om andere be-
zigheden te zoeken. “We woon-
den vlak bij het toenmalige sport-
terrein op het Mejontsmaveld. Ik 
speelde al bij de korfbalclub en 
toen ik daar eens stond te kijken, 
vroeg een trainer me of ik niet 
eens een jeugdwedstrijdje wilde 
fluiten. En zo is het begonnen.” 

Familiegevoel
Kenmerk van een vrijwilliger is, 
dat hij/zij zich, vaak naast een 
baan, voor een ander inzet. Dat 
geldt ook voor Griet: ze is al bijna 
tweeënveertig jaar werkzaam als 
directiesecretaresse. Dat beroep 
was niet haar eigen keuze. “Na het 
Atheneum wilde ik naar de 
Bibliotheek -en Documentatie-
school, maar ik werd uitgeloot. 
Mijn moeder adviseerde me een 
secretaresse opleiding te doen en 
het daarna nog eens te proberen. 
Bij Instituut Pont in Groningen 
haalde ik toen het directiesecre-
taresse  diploma. Ik solliciteerde 
onder andere bij psychogeria-
trisch -ik kon het woord niet eens 
uitspreken- verpleeghuis Nieuw 
Toutenburg in Noardburgum en 
werd aangenomen. Ik vond het 
daar zo leuk, dat ik er eenentwin-
tig jaar ben gebleven. Je had con-
tact met alle medewerkers en de 
bewoners. Je kreeg daar een soort 
van familiegevoel.”  

Tiepmiep
In 1997 fuseert Nieuw Toutenburg 
met het MCL in Leeuwarden. “De 
toenmalige directeur moest nog 
twee jaar doorwerken voor zijn 
pensioen en hij vroeg me of ik 

meeging”, vertelt Griet. “Dat was 
een hele verandering. Ik werk daar 
nog steeds, alleen nu nog drie da-
gen in de week. Mei volgend jaar 
neem ik afscheid.” Vroeger werd 
een secretaresse wel een ‘tiep-
miep’ genoemd, maar het werk 
houdt veel meer in. “Je bent een 
soort duizendpoot. Je wordt voor 
alles en nog wat ingeschakeld 
en je fungeert als luisterend oor. 
Ik heb ook wel privédingen voor 
mijn baas gedaan. Hij had oude 
brieven van zijn opa gevonden en 
vroeg mij of ik die uit wilde typen. 
Dat hoort officieel niet bij je werk, 
maar het tekent wel hoe wij op 
Toutenburg met elkaar omgingen. 
Mijn baas zei wel eens: ‘jij weet 
meer van mij dan mijn eigen kin-
deren’. En hij wist veel meer van 
mij dan ik zelf in de gaten had. We 
deelden veel, maar met gepaste 
afstand. ‘Het nieuwe werken’ van 
tegenwoordig waar iedereen met 
een telefoon aan het oor rond-
loopt, is veel onpersoonlijker.” 
Griet gaat als vrijgezel door het 
leven. “Toen ik achttien was, had 
ik nooit gedacht dat ik nu nog al-

leen zou zijn. Maar de dingen lo-
pen niet altijd zoals je graag zou 
willen.”

Gemengde sport
Het is niet zo dat Griet zich om die 
reden in de korfbalsport stortte.”Ik 
ben er gewoon ingerold. Omdat 
ik niet alleen wilde fluiten, ben 
ik cursussen gaan volgen.” Haar 
inzet voor De Flamingo’s levert 

een lange lijst op: trainer/coach, 
bestuurslid, wedstrijdsecretares-
se, ze zat in jubileumcommissies 
en organiseerde schoolkorfbal-
toernooien en traint/begeleidt 
mensen met een beperking. “Ik 
begon samen met iemand een 
jeugdgroep te trainen. Toen kwam 
er een vacature in het bestuur en 
kreeg ik meteen het wedstrijdse-

cretariaat toegewezen. Toen er een 
ledentekort dreigde, hebben we 
de vier lagere scholen benaderd 
voor het schoolkorfbaltoernooi. 
De toernooien zijn later vervangen 
door korfballessen die door leden 
van de Flamingo’s op de scholen 
worden gegeven. De club telt nu 
meer dan tweehonderd leden”, 
zegt de initatiefneemster van de 
toernooien.

In 1902 bedenkt een Amsterdam-
se onderwijzer een balspel waar 
de hele klas aan mee kan doen. 
Zo ontstond de eerste gemengde 
sport in Nederland. En het com-
mentaar is nog steeds niet van 
de lucht. “Jongens die meedoen, 
zijn ‘mietjes’ wordt vaak gezegd, 
en ‘douchen jullie dan ook ge-
mengd?’ is altijd de standaard-
vraag”, zegt Griet. ‘In Buitenpost 
hebben we het eerste opgelost 
door het organiseren van de Vo-
Kocup, een wedstrijd tussen een 
gemengd voetbalteam en een ge-
mengd  korfbalteam. We speelden 
een helft voetbal en een helft korf-
bal en wie de meeste doelpunten 
maakte, won de cup. Wij wonnen 
ieder jaar. Het verbroederde bei-
de sporten en leverde ons soms 
mannelijke leden op.”

Eigen keus
Zelf speelt Griet niet meer. Sinds 
2008 is ze lid van de Werkgroep 
G-korfbal voor mensen met een 
verstandelijke beperking en be-
geleidt ze een groep. “We hebben 
een eigen team dat deel uit maakt 

van De Flamingo’s, maar we spe-
len in provincieverband. Het is wel 
moeilijk om alles op de been te 
houden. Soms helpt de publiciteit 
een handje mee. We hebben een 
aanmoedigingsprijs gekregen van 
RTV Noordoost Friesland en ook 
naar aanleiding van het artikeltje 
in De Feanster over mijn onder-
scheiding kwamen mensen kijken. 
Een moeder met een hyperactieve 
dochter was bang dat we haar niet 
binnen de lijnen kunnen houden. 
‘Maar dat hoeft ook niet’, zeiden 
wij. ‘Wij zijn G-korfbal en weten 
wel dat zoiets kan gebeuren’. De 
nadruk ligt ook niet op het korfbal, 
maar op het bezig zijn.”

Griet werd ook voor een lintje 
voorgedragen voor de mantelzorg 
die ze aan haar moeder verleen-
de. “Mijn moeder had vanaf haar 
geboorte een heupafwijking. Ze 
werd steeds beperkter en raak-
te aan huis gekluisterd. De zorg 
kwam voor een groot deel op mij 
en mijn oudste broer neer. Toen 
het echt niet meer ging, is ze naar 
Haersmahiem verhuisd. Daar 
heeft ze nog tien jaar gewoond en 
bezochten mijn broer en ik haar 
‘s avonds om de beurt. Als ze het 
soms moeilijk had, zei ik: ‘Wat 
hadden we nou aan een moeder 
gehad die als een kievit door Tou-
tenburg loopt, maar ons niet meer 
kent’.” 
Voor alles wat hier opgenoemd is, 
kreeg Griet een lintje opgespeld. 
Terecht? “Ik had mezelf niet geno-
mineerd”, is het antwoord. “Het is 
een vrijwillige keuze en je beleeft 
er ook heel veel lol aan. Veertig 
jaar bij de baas werken en daar 
een lintje voor krijgen, hoeft van 
mij ook niet. Binnen de familie 
wisten ze hoe ik over een lintje 
dacht. Zij hebben het ook niet aan-
gevraagd. Mijn zus was nog bang 
dat ik nee zou zeggen. Maar ik ben 
er nu wel heel blij mee.”

Door Dave

De G-krofballers met begeleiders

Griet wordt verrast

Mijn zus was nog bang dat ik nee zou zeggen. Maar ik ben er nu wel 

heel blij mee”



 
Alles voor handlettering:

Van bulllet journal tot brushpen,
van fineliner tot

handletter oefenboek!

LAATSTE RONDE

ALLES MET STIP

10 EURO

Modique Nijenstein 11 Buitenpost 0511-543128
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De schoolfoto

Schoolfoto openbare lagere school, klassen 5 en 6 in 1957

In het voorjaar van 1957 hielden de klassen 5 en 6 van de Openbare 
lagere school aan de Schoolstraat een schoolreisje op de fiets door 
Noord-Nederland. De eerste dag gingen we naar Delfzijl. Hier werd 
overnacht op een schip. Deze werd gebruikt als jeugdherberg. De naam 
was ‘De Pieter Albert Koerts’. De tweede dag gingen we via Eelde (waar 
bijgaande foto werd gemaakt) naar jeugdherberg ‘De Zwerfsteen’ in 
Roden. De derde dag gingen we van Roden weer naar huis. De meeste 
leerlingen waren in de leeftijd van 11 tot en met 13 jaar. Een opvallend 
detail was dat meester Kimm met de Solex was. Een klein groepje, 
waaronder ondergetekende, kon hem bijhouden. De rest fietsten onder 
begeleiding van meester Rispens. 
Op de foto staan: van links af, staand: meester Kimm, Sikke de Haan, 
Bouwe Trommel en meester Rispens; middelste rij: Jifke Fokkinga, Griet 
Mulder, Jopie Dijkstra, Geke Bergsma, Willy Haytink, Marga Haytink, 
Chris Borgman (onzeker), Gerrit de Bruin en Foppe W. de Vries; voorste 
rij: Jan de Boer, Frits Zijlstra, Willem Hofstra en Roel Brandenburg.
De foto is aangeleverd door Foppe de Vries, Dr. Wumkesstraat.

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.

Al onze middagen beginnen om 
14.30 uur in de Schakel. 

Donderdag 13 september: Start 
van ons seizoen met fam.de Haas 
uit Cornjum die komt vertellen 
met dia’s over hun kajaktocht bij 
Vancouver Island in Canada.

Woensdag 26 september: 
Rayonstartavond. 
Aanvang 19.45 uur, vertrek 19.00 
uur bij de Schakel.
Plaats: de Lantearne Surhuister-
veen.
Kosten: 7 euro en 1,50 euro reis-
kosten voor meerijders.

Donderdag 11 oktober: Is het 
kunst of toch kitch? Dhr. Jan 
Menger ut de Blesse komt deze 
avond taxeren(u mag 3-5 artike-
len meenemen ter taxatie).

Woensdag 17 oktober: We bren-
gen een bezoek aan ziekenver-
voer Kijlstra in Drachten. We ver-
trekken 13.30 vanaf de Schakel. 
Kosten: 2,00 euro aan reiskosten.
 
Donderdag 8 november: Dhr. 
Harmen de Vries uit Burgum ver-
telt over: Mooi sûnder wergea 
binne de Wâlden (met mooie 
dia’s).

Donderdag 13 december: Ge-
zamenlijke kerstviering in de 
doopsgez.kerk Julianalaan, de 

doopsgezinde zusterkring heeft 
de organisatie in handen.
Aanvang: 14.30 uur. 
Kosten: 5 euro.

Donderdag 3 januari: Nieuw-
jaarsreceptie 10.00 uur
Fysiotherapeute Anouk geeft 
voorlichting over valpreventie 
samen met een ergotherapeut.

Donderdag 11 januari: Alexandra 
Dantuma
 
Donderdag 8 februari: Jaarfeest 
met de Kleastersjongers uit Ger-
kesklooster 

Donderdag 14 maart: de heer 
Andries Peterson vertelt over zijn 
reis: in de voetsporen van Paulus 
door Griekenland.

Donderdag 11 april: slotbijeen-
komst: ds.Terlouw uit de Wes-
tereen komt vertellen over gees-
telijke lessen uit Afrika. Hij heeft 
enige jaren met zijn gezin in Afri-
ka gewoond.

Mei: reisje

Er zijn op 23 november, 22 janua-
ri en 15 maart Akademylezingen 
van de Fryske Akademy. 

Voor inlichtingen kunt u bellen 
naar Joke Bergsma 543163 of 
Hinke v.d. West 0511- 542318.

Programma Kristelyke 
plattelânsfroulju Bûtenpost 
2018/2019

Uniek gebeid Twizelermieden wordt behouden
Vervolg van pagina 1

Hoe ontstond het plan?
In 2011 kon het agrarisch bedrijf worden gekocht 
van Louw de Winter bij De Tjoele. Deze aankoop 
zorgde ervoor dat een gebied van ongeveer 120 
hectare binnen de grenzen van het terrein dat de 
Twizelermieden omvat, beschikbaar kwam voor 
natuur(her)inrichting. Deze gronden liggen tussen 
de Buitenpostervaart en de Oude Dijk en tussen de 
Alde Dyk en de Miedsleat. Zie tekening.

Met de inrichting van deze gronden wordt beoogd 
de oorspronkelijke hydrologie van het gebied zo 
veel mogelijk te herstellen. Hydrologie is de ken-
nis van het vloeibare water in de aarde, met name 
van de stand en de stromingen van het grondwater 
en van de samenstelling van het water van de mi-
nerale bronnen. Het belangrijkste doel is het ver-
sterken van de kwel in polder Reahel en het deel 
van de Twizelermieden ten zuiden van de Miedwei. 
De Mieden staan vooral bekend om het kwelwater. 
Weidevogels voelen zich erg thuis in deze vochtige 
open graslanden. Zonder maatregelen verdroogt 
dit gebied en daarmee zouden belangrijke planten 
en weidevogelsoorten verdwijnen. Het draait dus 
vooral om het herstellen van kwelstromen. Lage 
waterpeilen en het graven van sloten zorgen er on-
der andere voor dat kwel in het natuurgebied af-
neemt. Kwel is diep grondwater dat naar de opper-
vlakte komt. Dit kwelwater is schoon en rijk aan mi-
neralen. Het vormt de basis voor unieke natuur met 
zeldzame planten- en dierensoorten, bijvoorbeeld 
de Spaanse Ruiter, Rietorchis en Dotterbloem.

Doel
Uit de beschikbare scenario’s besloot het colle-
ge van Gedeputeerde Staten om het onderdeel 
eco-hydrologie verder te laten uitwerken. In dit 
scenario worden de waterpeilen vooral bepaald 
aan de hand van de gewenste natuuromstandig-
heden in de Twizelermieden en de polder Reahel. 
Concreet betekent dit dat wordt gestreefd naar een 
zo gunstig mogelijke grondwaterinvloed. Neven-
doelstellingen zijn:
• Realiseren van goede/verbeterde omstandig-

heden voor kwelafhankelijke planten. In de ge-
kozen variant van Gedeputeerde Staten heeft 
het gebied gedurende het gehele jaar min of 
meer hetzelfde waterpeil. De hoogte van dit 
peil zal zo ingesteld moeten worden dat het 

mineraalrijke kwelwater tot in de wortelzone 
van de planten komen, waardoor deze speci-
fieke kwelafhankelijke vegetatie zich kan her-
stellen en verder ontwikkelen. 

• Ruimte voor weidevogels in delen van de Twi-
zelermieden en polder Reahel.

• Creëren van een robuust watersysteem met zo 
weinig mogelijk kleine peilvlakken.

• Mogelijkheden voor rendabel agrarisch me-
degebruik. Dit betekent dat percelen (groten-
deels) in de zomer gebruikt moeten kunnen 
worden voor graswinning ofbeweiding.

Landschap (stukje geschiedenis)
De Twizelermieden maken net als de Izermieden, 
Drogehamstermieden, Surhuizumermieden, Bui-
tenpostermieden en polder Reahel deel uit van het 
zogenaamde Friese Miedengebied. ‘Mieden’ bete-
kent natte hooilanden, want het gebied ligt laag en 
is daarom van oudsher erg nat. Ten westen liggen 
de hoger gelegen gronden van Twijzel. Ten oosten 
ligt de lager gelegen polder Reahel. Het gebied 
is relatief open en kent weinig wegen en bebou-
wing. Vanuit de omringende zandgronden en zelfs 
het Drentse Plateau stroomt grondwater naar het 
lage Miedengebied toe, waar het als kalk- en ijzer-
rijk kwelwater omhoog komt. Op plaatsen waar 
kwelwater binnen het bereik van de planten komt, 
zijn vegetaties als dotterbloemhooilanden, blauw-
grasland en trilveen (laagveen dat op water rust) te 
vinden. Het landschap heeft een halfopen tot meer 
weids karakter en vormt, naast de betekenis voor 
plantensoorten, een belangrijk broedbiotoop voor 
weidevogels.

Wordt binnenkort vervolgd.

Zeg het maar...
ingezonden brieven

Toen ik in de nacht van 24 op 25 
juli jongstleden om circa drie uur 
naar het toilet ging, brandde het 
buitenlicht bij de voordeur dat bij 
beweging aan gaat. Toen ik voor 
uit het raam keek, huppelde er 
een dier van onze stoep naar de 
hoeksteen van de buren. Dacht 
eerst aan een kat, maar daar was 
ie te klein voor. Kwam terug, met 
een tweede er achter aan, direct 
gevolgd door een derde. Met z’n 
drieën waren ze aan het spelen 

in ons gazon. Eén van de drie gaf 
nog even een demonstratie door 
drie keer in een rechte boom-
stam op en neer te gaan. Daarna 
vertrokken ze in oostelijke rich-
ting. Ben nog een half uur opge-
bleven om rondom het huis te 
kijken of ze er nog waren, maar 
heb ze niet meer gezien.
Niek Dijkstra, Beatrixstraat 11.

Steenmarters
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Diervriendelijk… of niet

‘Eet jij nog vlees?’ Zo hoorde ik 
iemand vragen vóór ik bij de sla-
gerszaak van Jan en Geertje van 
der Bijl naar binnen wilde gaan. 
Ik wilde mijn man trakteren op 
tartaar en er zelf ook even van 
genieten. Ik hield mijn fiets maar 
even stevig vast, klaar voor een 
laat-me-van-mijn-vlees-genie-
ten-preek. ‘Ach, waarom ook’, 
dacht ik. ‘Mijn man en ik delen 
de kriebels ten opzichte van het 
Green Happiness-evangelie’. 
Hopelijk roept The Green Happi-
ness bij u alleen vraagtekens op 
en gaat deze anti-vleeshype vol-
ledig aan u voorbij. De vleeseter 

is daarbij een soort verketterde 
roker. The Green Happiness-lo-
vers, te herkennen aan het tup-
perwarebakje met superfoods 
en fervent bezoeker van een hip 
veganrestaurant waar elke avo-
cado eerst op Instagram wordt 
gepost met happyvegan, kijken 
namelijk heel vies naar mensen 
die nog vlees eten. Ik ben dol op 
vlees. Zo dol dat ik mijn hoofd 
schuldbewust wegdraai als ik 
langs een affiche fiets met tref-
fende teksten als Diervriendelijk 
vlees bestaat niet. Natuurlijk 
vind ik dat een dier een goed 
leven verdient… vóórdat ik hem 
opeet. En ja, ik eet zo veel mo-
gelijk ‘verantwoord’ vlees en 
misschien nog wel vaker vis. 
Maar dat neemt niet weg dat je 
me wakker kunt maken voor Ita-
liaanse salami, verse filet ameri-
cain, draadjesvlees naar oma’s 
recept of een goede kotelet. 
Misschien dat ik er later enge 
ziektes van krijg, maar voorals-

nog zijn het de doorgeslagen 
sla-eters die in het ziekenhuis 
belanden. De nieuwste stoornis 
heet orthorexia nervosa. Het 
rechtstreekse gevolg van fixa-
tie op gezond eten. Want niet 
alleen vlees, maar ook slech-
te suikers, vetten, zuivel, vis, 
graan en koolhydraten worden 
in de ban gedaan. Met alle li-
chamelijke gevolgen van dien, 
zoals een tekort aan brandstof-
fen en bouwstoffen en dus aan 
energie. Oók de psychische 
gevolgen van te veel fixatie op 
gezond eten liegen er niet om. 
Nog niet zo heel lang geleden 
was er op sociale media een 
discussie gaande of schapen-
wol al dan niet als vegan wol 
mag worden verkocht. En of je 
als hippe veganist wel of geen 
wol en zijde mag dragen. Ik zou 
deze malgewordenvegans wil-
len adviseren eens in gesprek 
te gaan met een vleeskundige 
journalist. Een anekdote over 

een goed stuk vlees en de juiste 
bereiding ervan en je wilt niet 
anders meer. Zo iemand gaat 
smullend door het leven en 
deelt dit geluk maar wat graag 
met anderen. Overigens is het 
ook nog zo dat de Koninklijke 
Nederlandse Slagersorganisa-
tie geen enkele aanwijzing heeft 
dat er ook maar een gram min-
der vlees gegeten wordt. Zij wil 
The Green Happiness-leer geen 
nepevangelie noemen, maar 
lijkt wel enigszins over te hellen 
naar een overdreven en vooral 
Randstedelijke boodschap.

Brimzen 
praat

Stukje historie
De viering van een 

jubileum daar kijk je naar uit. Dat 
is een vorm van vooruitkijken, 
zou je kunnen zeggen. Echter, 
voor je zover bent, gaat er iets 
aan vooraf. In een reeks van ja-
ren gebeurt er het een en ander 
en zo kom je tot een mijlpaal die 
je een jubileum kunt noemen. Of 
je nu wilt of niet, als je bij zo’n 
punt aankomt, kijk je willekeurig 
of onwillekeurig toch even terug. 
We kunnen, wat dat betreft, zelfs 
in de vorige eeuw duiken, omdat 
het eerste Concours Hippique 
(CH) een charmante en onverge-
telijke start had in 1954, maar dat 
doen we niet, we beginnen met 
het jaar 2000 met uitzondering 
van de hierbij afgedrukte foto 
van de Paardensportcommissie, 
zoals die in 1994 was samenge-
steld. Dat is nostalgie, maar ook 
een stukje geschiedenis. Deze 
foto is genomen op 3 augustus 
1994 en óók die woensdag was 
het bijzonder heet.

Beloning en tegenslag
In De Binnenste Buiten van juni 
2003 stond op de voorpagina 
deze alinea uit een langer artikel. 
‘In 2000 kwam het CH Buitenpost 
door jurering van een commissie 
van de Koninklijke Nederlandse 
Hippische Sportfederatie als bes-
te in Nederland uit de bus van de 
wedstrijdkalenderconcoursen. 
Een hoogtepunt dus! Het jaar 
2002 werd een dieptepunt, om-
dat extreme regenbuien zorgden 
voor een zodanige wateroverlast 
dat het CH van 7 augustus moest 

worden afgelast. Zoiets had zich 
in 49 jaar nog nooit voorgedaan. 
Dit was een mentale tik voor 
de deelnemers en het publiek 
en voor de Paardensportcom-
missie tevens een euro-dreun. 
De commissie ging echter niet 
lang bij de (natte) pakken neer-
zitten, maar begon te werken 
aan een feestelijk programma 
voor het 50-jarige jubileum op 
woensdag 6 augustus 2003. De 
tuig- en springrubrieken werden 
afgewisseld met drie Nederland-
se kampioenschappen. Verder 
waren er vier bijzondere shows, 
waaronder een optreden van het 
wereldberoemde Rijwielorkest 
‘Crescendo’ uit Opende. Bij de 
slotshow kwamen er 50 paarden 
in de ring. Direct na afloop om 
18.00 uur begon op het terrein 
het spektakel van 35 opstijgende 
heteluchtballonnen van allerlei 
vorm en kleur.’ Dit 50-jarige jubi-
leum is al weer 15 jaar geleden. 
De toenmalige Paardensport-
commissie heeft in een speciale 
zitting diepzinnig nagedacht en 
gesproken over de vraag of het 
afgelaste concours kon worden 
meegeteld om in 2003 de 50e 
keer te kunnen vieren.
Bij die gelegenheid is in opper-

ste wijsheid besloten om 2003 
wel mee te tellen vanwege het 
feit dat de voorbereiding tot de 
laatste punt had plaatsgevon-
den. Daar kon een wolkbreuk op 

de avond van tevoren geen af-
breuk aan doen.

65e Concours Hippique
Een jubileum-concours dus op 
woensdag 1 augustus 2018. Hoe 
vieren we dat, zo moet de Paar-
densportcommissie zich afge-
vraagd hebben. Net zo als in de 
voorgaande 64 jaren? Neen, de 
gedachten leidden naar een later 
aanvangstijdstip en wel tot de 
zon in het zenit stond oftewel op 
het hoogste punt van de dag, te 
weten om 12.00 uur. Dan is het 
logisch dat er als nummer 1 een 
springconcours op het program-
ma stond. In de daarop volgende 
rubrieken zat zoveel variatie dat 
je je aandacht als toeschouwer 
gemakkelijk op scherp kon hou-
den en je de zinnen prima kon 
verzetten bij zoveel afwisseling 
in deze prachtige paardencarrou-
sel. Omdat de zon leuk en niet al 
te aangebrand meedeed, keken 
de deelnemende dames en he-
ren even vrolijk als hun dravend 

of zwevend paard. Het leek soms 
net of ze steeds meer op elkaar 
gingen lijken, maar dat was 

waarschijnlijk alleen maar zo op 
de momenten dat de zon even 
meer vrij spel had. Met enige 
fantasie zou je kunnen denken 
aan een fata morgana (luchtspie-
geling). Voor iemand die al wat 
langer het Buitenposter Con-
cours Hippique bezoekt, was te 
zien dat er nog aardig wat rijders 
uit de vorige eeuw meededen. 
Hoe komt het met de aflossing? 
Wil de jeugd wel komen, maar 
willen de ‘oude knarren’ niet 
vertrekken? Je kunt je er iets bij 
voorstellen, Sinterklaas heeft er 
ook moeite mee van zijn schim-
mel afscheid te nemen. Geloven 
de Young Riders daar nog in? 
Hoe het ook zij: iedereen had er 
plezier in. Ook het publiek dat, 
ondanks de vakantietijd en het 
warme weer, op dit 65e Buiten-
poster hippische festijn in vrij 
grote getale was afgekomen. 

Het verdere programma
Vier kampioenschappen kun je 
toch niet anders dan een hoogte-
punt noemen. Die zullen de com-
missie niet in de schoot gewor-
pen zijn, daar zal de nodige com-
municatie over gepleegd zijn, 
want ieder zichzelf respecterend 
Concours Hippique in Nederland 
wil ieder jaar het liefst minstens 
drie tot de verbeelding spreken-
de kampioenschappen. Buiten-
post was voor de viering van dit 
jubileum rijkelijk bedeeld en de 
rubriek vierspannen Fries ras is 
en blijft een schitterend schouw-
spel om te zien. Dat kan in iets 
andere zin ook gezegd worden 
van onze plaatselijke favoriete 
springster Hester Klompmaker. 
Die weet haar paarden steeds 
weer naar een winnend niveau 
te brengen, Dat liet ze ook deze 
keer weer duidelijk zien. De feli-
citaties! In de muzikale afsluiting 
van ‘Yaden’ stonden zowel man, 
vrouw als paard op hun feestelij-
ke benen. Commissie: proficiat!

Het 65e Concours Hippique bezien door het paardenoog van de redactie

V.l.n.r.: Roel Brandenburg, Wim Ausma, Altienus Idema, Hank van der Wal, Niek Dijkstra, Dries van der Meulen, Jan Hazenberg, Albert Pel, Jan Hoeksma, Joh. De Vries, 

Melle Baarsma, Joop van der Veen en Willem van der Bijl.

Concour s Hippique anno 2018    Foto: Hielke Boorsma

Hoe komt het met de aflossing? Wil de jeugd wel komen, maar willen 

de ‘oude knarren’ niet vertrekken?

Heeft u nieuws of 
aankondigingen?

Vergeet niet dit ook 
dorpsapp útPost

te vertellen!
mail@buitenpost.info



Con tact regelt het! 
Persoonlijk & Vertrouwd

MEER KLANTEN
MEER SERVICE
MEER TIJD?
Con tact ondersteunt u met:
• Telefoon beantwoorden
• Off ertes nabellen
• Klantenwerving
• Afspraken maken
• Verkoopactiviteiten

Informeer vrijblijvend naar 
onze persoonlijke werkwijze
en aantrekkelijke tarieven:

Wij spreken Nederlands, Fries, Duits en Engels

Con tact regelt het! 

www.conntact.nl

085-7606140
info@conntact.nl
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Uit  de oude doos

Het Buitenposter haventje in 1950

In de jaren veertig en vijftig van de vorige eeuw was de heer W. Stel landmeter bij Rijkswaterstaat. Bij mee-
topdrachten van lange duur in het noorden van ons land zocht hij daartoe meestal onderdak niet te ver 
van de werkzaamheden. In 1950 kreeg hij een grote klus in de directe omtrek van ons dorp. Stel had on-
dertussen een woonboot aangeschaft die met de opdrachten mee verhuisde. Deze vond met toestemming 
van de gemeente ruim een jaar lang een plek in de toenmalige haven van Buitenpost. De eerste foto van 
de vier werd gemaakt tijdens het transport naar ons dorp. Het laat de toenmalige brug, brugwachtershuis 
en bebouwing bij Blauwverlaat zien. De drie foto’s daarna geven een beeld van de aangemeerde boot in 
Buitenpost en de directe omgeving daarvan. De Beatrixstraat, Irenestraat en Margrietstraat waren toen 
een wijk in aanbouw. De Nederlands-Hervormde kerk was in de volksmond en optisch nog ‘de âlde wite’ 
(‘de oude witte’). En het haventje was nog steeds in gebruik bij enkele beurtschippers en bedrijfjes. Deze 
foto werd aangeleverd door Hennie Dijk-Stel uit Oudwoude. Onze hartelijke dank daarvoor.

In de maanden april, mei en juni 2015 verschenen een drietal arti-
kelen in ons maandblad over de vondst van een persoonsbewijs. 
Nader onderzoek leverde een boeiend verhaal op over twee jonge 
mensen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Deze geschiedenis kwam 
als een volslagen verrassing voor hun kinderen en de families van 
beide kanten. Over de oorlog hadden beiden zo goed als niets ver-
teld, zoals zo veel gebeurd is. Hun eerste zoon Sijtze werd geboren 
op 6 april 1945 ten huize van slager Rusticus in de Kerkstraat. In mei 
1946 emigreerde het gezin naar Canada. Omdat hun toekomst dáár 
lag, leerden ze hun kinderen geen Nederlands. Ze bleven uitsluitend 
de Engelse taal gebruiken. Hiermee blokkeerden ze de contacten met 
hun familie in Nederland. Waar-
schijnlijk zonder dat ze daar erg in 
hadden. Sijtze, in Canada Sidney, 
werd echter nieuwsgierig, mede 
door de contacten met de schrij-
ver. Tevoren had hij wel contact 
met Jaap Rusticus, aan de Rohel-
sterweg, zoon van de slager uit de 
Kerkstraat. Een ernstige ziekte ver-
hinderde zijn komst. Maar geheel 
hersteld kwam hij met zijn vrouw 
Sandy op 3 mei j.l. drie weken lo-
geren bij Jaap. Dit werd een groot 
succes. Met Jaap reisden ze langs 
veel familieleden, o.a. zijn neef Jan 
Huizinga aan de Kuipersweg, fami-
lie in Groningen, Haren, ’s Heeren-
berg. Bij alle ooms, tantes, neven 
en nichten was het een bijzonder 
hartelijk welkom. Ze gingen naar 
Moordrecht, waar moeder had ge-
werkt, Amsterdam en natuurlijk de bewaard gebleven schuilplaats, 
waarin moeder angstige ogenblikken had doorgebracht. Dit was wel 
een bijzondere gewaarwording. Prachtig, dat de familie Zijlstra deze 
bij de renovatie heeft laten blijven zoals het was. Ze waren in de wo-
ning van de voormalige slager Rusticus, waar vader met de slager 
zich verborgen onder de vloer. Alles voor hen onvoorstelbaar. Ze ge-
noten van de mooie tuinen rond de huizen, van de vele klinkers in 
de wegen, de smalle straten, de fietspaden en dat iedereen hier wel 
Engels spreekt. Het was één en al verwondering. Kortom een zeer 
geslaagd en dankbaar bezoek.
      Jasper Keizer

Op zoek naar de roots in 
Buitenpost

Bi jd ragen van H ie lke Boorsma en Liesbeth R ibb ink

Zomer in  beeld

Sidney en Sandy (foto via Jasper Keizer)



Wij hebben alles in huis 
voor een perfect feest!

Mitra ʻt Span in Burgum heeft 
alles in huis voor een feest(je). 
We leveren alle dranken, ook 
frisdrank en bezorgen dit bij je 
thuis. De onaangebroken spullen 
nemen wij kosteloos retour. 
Dan heb je altijd genoeg in huis!

Mitra ʻt Span
Markt 69 Burgum

0511 46 40 20
06 5217 1697
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Flitsen uit het dagelijks leven in Buitenpost tijdens de Tweede Wereldoorlog   -19-
De v.v. Buitenpost
“Op 1 mei 1942 is 
de voetbalvereni-
ging Buitenpost 
opgericht”. De enig-

ste zin uit de oorlogs-geschiede-
nis van deze vereniging. Terwijl 
reeds een aantal verenigingen 
moesten worden opgeheven, 
ontstond er midden in de oor-
log een nieuwe verening. Het 
is intrigerend om zich af te vra-
gen hoe dit mogelijk was. De 
verboden verenigingen kenden 
hun principes, die niet in over-
eenstemming waren met de 
nazi-ideologie. Voor de sport lag 

dat kennelijk anders, zij was neu-
traal. Maar die neutraliteit kende 
wel haar grenzen. En hoe ver kun 
je daar in meegaan? In 1941 wa-
ren joden niet meer welkom op 
de velden. Er was weinig of geen 
protest van de sportverenigin-
gen. De bezetter had belang bij 
rust en stabiliteit en vond dat de 
sport deze zou bevorderen. De 
reorganisatie van de sport kon 
zich dan ook geruisloos voltooi-
en naar Duits model, aangepast 
aan de Duitse nazi-wetten (64). 
En de bal rolde verder. Maar het 
hoe en wat is merendeels ver-
dwenen in het schemerdonker 
van de geschiedenis. Slechts 
enkele fragmenten kwamen hier 
en daar tevoorschijn. Reeds vóór 
de oorlog werd hier gevoetbald. 
Men had de beschikking over 
een perceel van Klaas de Bruin 
aan de Parallelweg in het Oost. 
Er werd ook wel gespeeld op een 

stukje grond achter de woningen 
in de Julianalaan. Uiteindelijk 
kwam men via het veld aan de 
Mejontsmastraat en het terrein 
aan de Parklaan terecht aan de 
Jeltingalaan: ‘De Swadde’. Er 
werden toen wel wedstrijden 
gespeeld tegen clubs uit de om-
liggende dorpen, zoals Twijzel en 
Kollum. Met de oprichting van 
de vereniging zal er duidelijk 
meer structuur in de wedstrijden 
zijn gekomen. Ze sloten zich al 
vrij snel aan bij de F.V.B., de Frie-
se Voetbalbond. Deze bond was 
op 18 december 1904 opgericht 
en zetelde in Leeuwarden. In 

1996 zijn alle onderbonden van 
de K.N.V.B. opgeheven.

De competities.
Al vrij snel na de oprichting speel-
den begin september 1942 twee 
elftallen in de F.V.B.-competitie. 
Zaterdag 5 september speelden 
bij de adspiranten Zwaagwest-
einde tegen Buitenpost. Zondag 
6 september speelde D.T.D. tegen 
Buitenpost. De klassen werden 
hier niet genoemd. Een maand 
later was Buitenpost al sterker 
vertegenwoordigd. Dan komen 
ook de klassen tevoorschijn. In 
de zaterdagcompetitie op 10 ok-
tober 1942 speelde Oranje Nas-
sau ( let op de naam, hoe is het 
mogelijk) tegen Buitenpost. Zon-
dag 11 oktober speelde in de 1e 
klasse Buitenpost tegen Bergum. 
In  de 3e klasse speelde Stiens 
2 tegen Buitenpost en Buiten-
post 3 tegen Buitenpost 2. De 

uitslagen werden niet vermeld.
Naarmate de oorlogsjaren ver-
streken werden de competities 
kleiner. Het begon gevaarlijker te 
worden voor de mannen “in de 
leeftijd”. Een toenemend aantal 
ouders waarschuwden de jon-
gens om er niet naar toe te gaan. 
Zo wilde de moeder van Roel 
Roosma ook niet dat haar zoon 
naar de wedstrijd ging. Maar hoe 
gaat het, Roel ging wel. Onder 
de wedstrijd kwam zijn jongere 
broer hem waarschuwen dat ‘ze’ 
morgen zouden komen. Moeder 
had de koffer reeds klaar staan 
toen hij thuis kwam, Roel dook 
onder. De periode van de zoge-
heten ‘jaargangenactie’ liep ten-
slotte over in de totale arbeids-
inzet (65) in september 1944. De 
slavenjacht begon, de bal rolde 
niet meer.

In tút 
fan de 
Brims

Het kan wel!

In Buitenpost kan nooit wat. Dat 
was wel weer duidelijk nog voor-
dat het kunstwerk aan het West 
werd onthuld. De chagrijnige re-
acties op Facebook begonnen al 
tijdens de opbouw van het kunst-
werk. Het ging door na de onthul-
ling. Jammer dat al die mensen 
met hun geschamper niet bij de 
opening waren, die was namelijk 
ontzettend leuk. En ook jammer 
dat deze mensen niet reageer-
den toen er een oproep werd ge-
daan om mee te denken over hoe 
Buitenpost mee kon doen aan 
Culturele Hoofdstad 2018. Want 
dan hadden ze zelf wat kunnen 
bedenken in plaats van kritiek te 
hebben! 
Kunt u zich voorstellen hoe hart-
verwarmend de positieve reac-
ties waren? De positieve reacties 
op de oproep van Plaatselijk Be-
lang Buitenpost om straatversie-
ringen te maken in het kader van 
het Buitenposter thema van Cul-
turele Hoofdstad:Buitenpost, bij-
en, brimzen, biodiversiteit.  Heel 
wat inwoners hadden er zin in en 
reageerden enthousiast. 
Kippenvel kreeg ik dan ook toen 
ik zag hoeveel werk de straten in 
dit thema hadden gestoken. Een 
groot deel van Buitenpost was 
versierd met bijen en bloemen, 
insecten en andere prachtige 
ideeën die aansloten op het the-
ma. Samen met de creaties van 
schoolkinderen in de winkeleta-
lages, de medewerking van de 
middenstanders en de prachtige 
kunstwerken van kunstenaars in 
de leegstaande panden aan de 
Kerkstraat en de Voorstraat heeft 
Buitenpost wat laten zien. Name-
lijk dat het wel kan!

De lichtroute is al sinds de jaren 
‘60 van de vorige eeuw continu 
in het feestweekprogramma te-
rug te vinden. De deelname door 
de straten varieert ieder jaar wel 
in aantal. Toch bestaat dit van 
buurtzin afhankelijke onderdeel 
gelukkig nog steeds.  De route 
werd dit jaar opnieuw door uit-
zendbureau @Work gesponsord. 
Daar bovenop deed dit keer 
Plaatselijk Belang een Kulturele 
Haadstêd-duit in het zakje. De 
jurering van de straten en tuinen 
vond plaats tijdens de traditio-
nele rondrit op de vrijdagavond. 
Jammer genoeg mochten de be-
woners van Haersmahiem van-
wege de hitte dit keer niet mee in 
de bus van Veenstra Reizen. De 
hoge temperatuur kon de pret 
verder niet drukken, wederom 
was het een erg gezellig gebeu-
ren. De rit duurde bijna twee uur, 
ook omdat de passagiers meer-
dere keren werden verrast door 
traktaties van deelnemende stra-
ten. 

De eerste prijs voor de @
Work-lichtroute was voor de 
Gysbert Japiksstraat met het 
thema ‘Kameleondorp Lenten’. 
Het dorp uit de jeugdboeken van 
schrijver H. de Roos was groots 
aangepakt. Er was veel verlich-
ting en kleur gebruikt. Mede 
hierom werd hier de 1e prijs uit-
gedeeld. De Akkelei kreeg de 2e 
prijs met haar thema ‘Winter’. 
Een gewaagde daad onder de 
toen heersende tropische om-
standigheden. Maar het was dui-
delijk zichtbaar dat men, waar-
schijnlijk heftig transpirerend, 
erg zelfwerkzaam was geweest. 
Er was zelfs een Elfstedentocht 
met veel wakken te bewonderen. 
De 3e prijs was voor het Pijlkruid. 

Omdat het op het moment van 
bezichtiging nog niet helemaal 
donker was, was de verlichting 
hier minder goed te beoordelen. 
Maar wel was te zien dat het was 
zondermeer heel leuk gemaakt 
was. En het thema was actueel te 
noemen: voetbalvereniging Bui-
tenpost werd gepromoot vanwe-
ge hun kampioenschap. Een eer-
volle vermelding was er voor de 
Ruiterstraat met hun camping. 
De jurering vond plaats door va-
der en dochter Waltje. 
De verdeling van de prijzen op 
een rij:
1e prijs: Gysbert Japiksstraat
2e prijs: Akkelei
3e prijs: Pijlkruid
Eervolle vermelding: Ruiterstraat

Plaatselijk Belang had naast de 
reguliere lichtroute extra prijzen 
beschikbaar gesteld voor stra-
ten en tuinen die meededen aan 
het LF2018-thema ‘Buitenpost, 
Bijen, Brimzen, Biodiversiteit’. 
Zeven van de zeventien straten 
en tuinen hadden zich op het 
thema bijen/LF2018 gestort, dus 
door zelf iets te maken in plaats 
van gehuurde palen! PBB-voor-
zitter Marian Rigter en Stichting 
Wrâldfrucht-bestuurslid Henk 

Pilat deden de jurering. In hun 
ogen waren alle themastraten en 
-tuinen creatief, origineel, met 
sfeer en mooie belichting (de cri-
teria van beoordeling) gemaakt. 
Het thema had klaarblijkelijk tot 
veel inspiratie geprikkeld bij de 
bedenkers en makers. Dusda-
nig zelfs dat de commissie van 
de reguliere lichtroute aangaf 
om ook na te gaan denken over 

een thema voor een volgende 
keer. Jammer genoeg waren de 
opschriften voor de te verdelen 
prijsbordjes door een fout van 
de leverancier afgeleverd in Bel-
gië. In plaats daarvan werden 
daarom ‘prijs’-slingers uitgereikt 
met de getallen 1, 2 en 3.

De eerste prijs voor Wollegras/
Wederik is zeer verdiend omdat 
de versiering uitmuntend scoor-
de op creativiteit, originaliteit 
en sfeervolle verlichting. Vooral 
de grote Bijenkorf was prach-
tig. Bovendien waren er imkers 
en overal bloemen en bijen. De 
tweede prijzen scoorden bijna 
even hoog, beiden ook uitmun-
tend op originaliteit en creativi-
teit. Bij de Zegge liepen er ook 
nog bijen mee met de bus. De 
derde prijs voor Kalmoes/Gagel 
is vooral verdiend door de mooie 

sfeer die zij wisten te creëren. 
De prijsverdeling voor de straten 
was hier:
1e prijs: Wollegras met de prach-
tige bijenkorf als middelpunt (zie 
foto).
2e prijs: Zegge & Pensteen
3e prijs: de Gagel/Kalmoes (zie 
foto), was niet alleen met de 
handen creatief geweest. Men 
was klaarblijkelijk ook in dicht-
vorm geïnspireerd geraakt, te 
lezen viel:
Wy moatte better passe op ús 
natoer,
oars dan bliuwe d’r gjin bijen 
meer oer,
se nimme dan harren kofferkes 
mei,
en fleane mei har allen nei Ha-
waï.
Vermeld moet verder ook wor-
den dat op de Molenstraat even-
eens levende bijen in het straat-
beeld te vinden waren.

De prijzen voor de tuinen waren:
Lege Seis 2/4 en de Zeilen 40.
Na afloop werd meteen de sug-
gestie gedaan dat PBB volgend 
jaar weer mee zou kunnen doen. 
Mogelijk dan opnieuw met een 
prijs voor tuinen. Dit voorstel 
wordt zeker in overweging geno-
men. Verder bedanken de leden 
van de lichtroutecommissie en 
het LF2018-thema alle deelne-
mende straten en tuinen voor 
hun medewerking en overdui-
delijke enthousiasme. Het geeft 
onmiskenbaar iets zichtbaars 
extra aan de feestweek. Graag 
volgend jaar weer!

Voor wie de lichtroute niet heeft 
gezien, of juist wel en daarvan 
wil nagenieten, alle foto’s van 
Hielke Boorsma staan op: www.
flickr.com/photos/buitenpost

De lichtroute in de feestweek stelde niet teleur

1e prijs LF2018

1e prijs lichtroute

3e prijs LF2018



De auto van Conntact is al lang geen 
onbekende meer in Buitenpost en
omstreken. Maar waar staat dit
bedrijf nu precies voor. Wat kan ze 
betekenen voor de ondernemers in de 
regio.
De naam zegt eigenlijk al genoeg; Con-
ntact is de connectie tussen bedrijven 
en hun contacten. Als specialist op het 
gebied van klantcontact onderhoudt 
Conntact de bestaande relaties en leg-
gen zij contact met potentiële nieuwe 
klanten. Conntact helpt bij het zoeken 
en vinden van nieuwe klanten door het 
opvolgen van o.a. mailings, offertes en 
beurscontacten. Conny Oldenhuis van 
Conntact, werkt samen met Annawijke 
en Tineke. Samen zorgen ze voor goed 
gevulde bezoekagenda’s van vertegen-
woordigers en verkoop-medewerkers. 
Bovendien zorgen zij voor optimale 
bereikbaarheid van bedrijven tijdens 
of na kantooruren of tijdens vakanties.

Telefoonservice
Telefonisch contact met een organi-
satie is voor klanten een waardevolle 
vorm
van communicatie. Op deze manier 
weten de klanten dat er actief naar hen 
wordt geluisterd. Het is als organisatie 
belangrijk om optimaal bereikbaar te 
zijn. De telefoonservice van Conntact 
helpt hierbij. Zij staan uw klanten snel 
en professioneel te woord en zorgen 
voor een juiste afhandeling van het 
gesprek. 
Het brengt rust in uw organisatie en 
men houdt meer tijd over om te doen 
wat men het liefste doet.

Persoonlijk & vertrouwd
De werkwijze van Conntact is uniek. Zij 
gaat uit van een persoonlijke en ver-
trouwde samenwerking. Niet alleen 
met de opdrachtgever, maar ook met 
de klanten. Door de jarenlange erva-
ring binnen dit vakgebied staan zij 
dicht bij de klanten en spreken zij de-
zelfde taal. De regionale betrokkenheid 
(we verstaan en spreken de Friese taal) 
maakt Conntact nét even meer bijzon-
der. Aandacht voor de klant speelt hier-
in de belangrijkste rol. In een sterke 
relatie moet immers geïnvesteerd wor-
den. Met de juiste benadering geeft 
Conntact de klant de aandacht die het 
verdient. Op deze manier dragen zij 
bij aan de groei en het behoud van uw 
netwerk. 
Wilt u weten wat Conntact voor uw 
bedrijf kan betekenen? Neem dan vrij-
blijvend contact op. Wij beantwoorden 
graag uw vragen.
Tel: 085-7606140. U kunt ons ook een 
e-mail sturen: info@conntact.nl.

Even voorstellen het Conntact-team: 
Annawijke, Tineke en Conny.

Bedri jv igheid
 Piet Pettinga

Een goed conntact en oprechte aandacht 
geeft altijd resultaat!

Sinds 1 juni is aan de Kelvinstraat 3 te 
Buitenpost (vanaf de Stationsstraat over 
het spoor de eerste weg rechts en vervol-
gens deze weg steeds blijven volgen en 
dan aan de linkerkant) Fietsservice Luin-
stra gevestigd. U zult zich afvragen of dit 
dé Luinstra van Kollum is ? Ja, inderdaad 
deze Jan Bauke is de oprichter van deze 
zaak en heeft daar ruim 20 jaar ervaring 
opgedaan in het verhandelen en repare-
ren van fietsen en er is bij hem altijd de 
wens gebleven om zelfstandig een be-
drijf te runnen. Inmiddels is hij specialist 
op het gebied van de E-bike, maar elke 
kapotte fiets is natuurlijk welkom en ook 
voor een nieuw exemplaar kunt u terecht 
op Industrieterrein De Swadde. 

Het gehele gezin wil op deze plaats te werk 
gaan en doen ieder op zijn of haar manier 
mee, de oudste zoon Ernst Jan, kan inmid-
dels een lekker bakje koffie zetten en zoon 
Fokke Tjipke staat ook al te trappelen om 
zich nuttig te maken, terwijl dochter Lize-
lotte van de wereld nog niet veel begrijpt 
en dat mag op een leeftijd van 8 weken, 
maar zij kan moeder Louise mooi bezig 
houden. In- en verkoop van alle merken 
is mogelijk en u kunt van maandag t/m 
vrijdag elke dag van 9 – 12 en van 13.00 
tot 17.00 uur terecht bij Fietsservice Luin-
stra, buiten deze tijden is er op afspraak 
ook veel te regelen. Voor nadere inlichtin-
gen kunt u terecht op tel.nr. 06-13283361 
of www. fietsserviceluinstrabuitenpost.nl.

Fietsservice Luinstra

- Friese Borgers 5 kilo € 7,00
- Banaan 0,99 ct p/kg
- Nieuwe oogst elstar 

appels 2 kg € 3,50                                                          
- 10 scharreleieren € 2,00                                                          

- Muskaatdruif € 2,99 p/kg                                                          
- Kropsla 0,69 ct p/st

Kerkstraat 24      Tel. 0511 540004       Volg ons ook op facebook
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Binnen -25 -
Buitenpost 

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

De warmte van Buitenpost

Het kan niemand ontgaan zijn 
dat het letterlijk warm was het 
afgelopen voorjaar en de zomer. 
Wij zijn begin juni 3 weken afge-
reisd naar het Franse Llauro, met 
dubbele L inderdaad, een plaats-
je vlakbij de Spaanse grens en 
dichtbij Perpignan. Een dorpje 
met letterlijk 1 restaurant, een 
kerk en een postkantoor. Verder 
was er niets. En de camping die 
wij uitgekozen hadden had ons al 
te pakken met die ene zin die de 
hele camping en omgeving om-
schreef: ‘Er gebeurt hier niets’. 
Nou hadden de gasten dit jaar op 
de camping deze tekst wel heel 
letterlijk genomen, want door 
het aanblijvende mooie weer in 
Nederland en de rest van Europa 
waren in het voorjaar de gasten 
ook grotendeels weg gebleven. 
Iets wat uniek was voor deze 
kleine camping met ongeveer 30 
plaatsen. De eigenaren vertelde 
ons dat het, tot het moment dat 
wij kwamen, ook eigenlijk iedere 
week nog geregend had. Dat het 
weer wat wij normaal gesproken 
in Nederland hebben, nu in de 
Pyreneeën zich afspeelde. Mooi 
weer, maar wel iedere week wat 
regen. Met het enige verschil dat 
het daar standaard 10 graden 
warmer is. De eigenaar van de 
camping had dat jaar al 2 keer 
alles moeten maaien, waar nor-
maal gesproken 1 keer in het 
vroege voorjaar voldoende was. 
Hoe anders is dat dit jaar in onze 
omgeving. In het jaar dat Fries-
land zich van zijn beste kant laat 
zien als Culturele hoofdstad cq 
Culturele provincie van Europa, 
zit het qua weer eigenlijk conti-
nu mee. Bij ons hoefde er sinds 
begin juni geen gras gemaaid te 
worden, en waren de bloemen 
en tuinen iets minder uitbundig 
dan normaal. Maar het zorgde 
er deze zomer ook voor dat de 
vele evenementen in ons dorp 
en de omgeving vrijwel allemaal 
prachtig weer kenden. De paar 
terrasjes die ons dorp rijk zijn 
waren meer dan eens goed ge-
vuld. Maar de echte warmte van 
ons dorp heb ik dit jaar ervaren 
met de ijskoude feestweek in 
onze buurt. Dat je in het meest 
tropische jaar als thema voor 
straatversiering “winter” kiest, 
kan eigenlijk niet mooier. En 
omdat onze buurt, zolang wij 
hier wonen, nog nooit eerder zo 
actief meegedaan had aan de 
straatversiering heb ik mij ver-
baasd over  de warmte die dit in 
de buurt opriep. Iedereen zorgde 
voor een leuke sfeer in de straat 
en bedacht zelf hoe de eigen tuin 
er het leukst uit kon zien. Ik denk 
dat hier ook de term voor Cultu-
rele Hoofdstad “Mienskip” zich 
in zijn eigen vorm liet zien. En als 
iedereen het steentje bijdraagt 
dat hem of haar het beste past, 
dan heb je al heel snel heel veel 
steentjes. Ondanks de rust op 
onze camping in Frankrijk deze 
zomer wist de eigenaar daar ook 
op zijn eigen, vrijblijvende en 
joviale manier die Mienskip te 
creëren.  Aan het einde van de 
middag schoof je aan voor een 
borrel, een paar hapjes en de 
mooiste verhalen.  

Inspirat ie
door Anneke Paauw

Tijdens de afgelopen warme 
vakantieperiode stond  alles op 
een laag pitje en leek het augus-
tusnummer nog heel ver weg. 
Maar niets is minder waar…..
O jee, waar haal ik in deze hitte 
mijn inspiratie???? Nou, het ant-
woord, of liever gezegd, de inspi-
ratie dient zich al snel aan: Kunst 
in de Kerk. Hier is Inspiratie met 
een hoofdletter!! 
Wat een talent! 
Wat een variatie aan kunstvor-
men.
Wat zijn er veel kunstenaars in 
onze ‘mienskip’.

Ieder jaar krijgt een aantal ama-
teur-hobbyisten de gelegenheid 
hun artistieke talenten te tonen 
tijdens de feestweek in de Kruis-
kerk. 
Als de expositie op vrijdag-
avond geopend word, krijgt elke 
exposant de gelegenheid om 
iets te vertellen over haar of zijn 
werk. Er zijn vele uiteenlopen-
de kunstuitingen: schilderijen, 
quilts, foto’s houtsculpturen, ke-
ramiek, basaltvormen, porselein, 
glas, composities van takken.
De één wordt geïnspireerd door 

de natuur, de ander door een ge-
beurtenis, weer een ander door 
de dieren om hem heen, door 
een tv-programma, door familie, 
een opmerking, kortom, alles is 
mogelijk! 
Ik loop vol bewondering en ver-
wondering rond, ben niet alleen 

onder de indruk van wat er ge-
maakt is, maar ook van de tijd 
die er waarschijnlijk in gestoken 
is. Natuurlijk, smaken verschillen 
en we worden niet allemaal door 
hetzelfde ‘geraakt’. Maar dat er 
veel te zien en bewonderen is, 
staat buiten kijf. Zo beschildert 
Nynke Kloosterman bijvoorbeeld 
porselein. Eerst schilderde ze 
op doek, maar op een gegeven 
moment dacht ze: “Wat moet ik 
met al die doeken?”  Zo kwam ze 
op het idee om zich te verdiepen 
in deze zogenaamde opglazuur 

schildertechniek, want: “Als ik 
er genoeg van heb, kan het stuk-
gegooid worden!” Dat zie ik niet 
gebeuren. Nynke wordt bijvoor-
beeld ook geïnspireerd door de 
Russische kunst, wat goed te zien 
is op een paar van haar werkstuk-
ken.

Riemie Popma en Anneke Veen-
stra zijn graag bezig met natuur-
produkten. Blikvanger bij bin-
nenkomst is een hele grote com-
positie van vele tientallen kleine 
pyramides van takjes, die weer 
met elkaar verbonden zijn en 
waarin vele reageerbuisjes met 
bloemen hangen. Wat een werk. 
Drie dagen zijn  ze bezig geweest 
en weet je? Dit kunstwerk wordt 
na afloop uit elkaar gehaald en 
dat was dat!! Maar voor hen is de 
inspiratie en het maken de kick!!

Wiepie Renkema liet zich inspi-
reren door het meisje met parel 
van Vermeer. Dit doek is weerge-
geven in pixels, een verwijzing 
naar het digitale tijdperk wat een 
boeiend resultaat heeft met al 
die tinten. 

Freja vd Zwaag werd o.a, geinspi-
reerd door de wadden en de zee. 
Hier en daar zagen we ook wer-
ken waarbij de ‘bij’ de inspiratie-
bron was. 
Al dit talent samengebracht in 
één ruimte maakt een mens 
onder de indruk. Als ik naar het 
werk kijk van Titus Oostenbrug 
en Anja Kuipers denk ik onwil-
lekeurig: Tja, het zit toch ook in 
de genen, maar dat wil niet altijd 
zeggen, dat je iets doet met het 
talent wat je kreeg.
En dan te bedenken dat dit maar 
een deel is van de Buitenposters, 
in vorige jaren hebben weer an-
deren geëxposeerd en hopelijk 
zien we volgend jaar wéér andere 
kunstuitingen, want na een jaar 
afwezigheid moet deze Kunst in 
de Kerk toch echt een blijvertje 
zijn. Bijkomend voordeel voor 
mij: met de lijst van deelnemers 
heb ík weer inspiratie gekregen 
voor deze rubriek! 

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

Een bezoek aan de expositie ‘Kunst in de 
Kerk’

Douwe de Vries, journalist en leraar 
Nederlands

Zijn status als gepensioneerde 
weerhoudt Douwe de Vries (72) 
er niet van geregeld de pen te 
hanteren. Hij schrijft als vrijwil-
liger nog steeds artikelen en 
recensies, iets waarmee hij ooit 
zijn brood verdiende. Dat begon 
al op jonge leeftijd met een bo-
vengemiddelde belangstelling 
voor nieuws, hoort de Binnen-
steBuitenpost op een prachtige, 
zonnige maandagmorgen van 
Douwe en echtgenote Sjoerdts-
je. In de tuin is het tijdens de hit-
tegolf ’s ochtends om 10 uur nog 
aangenaam. Een goed tijdstip 
dus voor een interview.
Het begon allemaal op achtja-
rige leeftijd, herinnert Douwe 
zich. Zijn ouders lazen het Frie-
sch Dagblad en zijn grootouders 
de Leeuwarder Courant. Hij las 
ze zodoende allebei. Volgens 
Sjoerdtsje wordt er zolang ze 
Douwe kent naar het Acht Uur 
Journaal gekeken, zelfs tijdens 
de vakantie in het buitenland.  
Douwe wil graag van alle nieuws 
op de hoogte blijven. Het was 
eigenlijk niet meer dan logisch 

dat hij na de HBS als 18-jarige 
solliciteerde bij het Friesch Dag-
blad. Hij belandde op de stads-
redactie. Tien jaar bleef hij jour-
nalist-redacteur. Daarna werd hij 
leraar Nederlands. Wel bleef hij 
op vrijwillige basis boeken re-

censeren voor die krant. 
Douwe: “Het Friesch Dagblad 
ontving veel boeken van uitge-
vers, die hoopten door gunstige 
recensies in onze krant hun boe-
ken goed te kunnen verkopen. 
Mijn collega op de kunstredac-
tie kwam er vaak niet aan toe. 
Slechts af en toe verscheen er 
een recensie. Ik vond dat jam-
mer en vroeg op een gegeven 
moment of ik ook recensies 
mocht schrijven. Ik lees namelijk 
graag en kan gemakkelijk schrij-
ven, dus wilde ik het graag doen. 
‘Graag’, zeiden ze bij de krant en 
zo is het begonnen.’’
Ondertussen studeerde Douwe  
perswetenschappen aan de Uni-
versiteit van Amsterdam (UvA), 
niet te verwarren met de Vrije 
Universiteit. ‘’De UvA was de 
enige universiteit waar die 3-jari-
ge opleiding werd gegeven. Een 
dag per week ging ik er heen en 
verder studeerde ik in de avond-
uren naast mijn werk. Nadat ik 
deze studie had afgerond, ging ik 
Nederlands studeren en behaal-
de de MO-graad Nederlands-A 

en later MO-B. Ik was toen jong 
en leerde vrij gemakkelijk, an-
ders had het niet gekund naast 
mijn werk.’’
De overstap naar het onderwijs 
volgde na tien jaar Friesch Dag-
blad. Douwe moest een reporta-

ge schrijven over zijn vroegere 
school het Christelijk Lyceum 
Oostergo in Dokkum, tegenwoor-
dig Dockinga College geheten. 
,,Ik vertelde dat ik geslaagd was 
voor mijn MO-Nederlands-A. 
‘Dan kun je hier wel komen wer-
ken, je hoeft alleen maar een 
sollicitatiebrief te schrijven’, rea-
geerde de directeur meteen. Dat 
deed ik en zo werd ik leraar.”
Wanneer je nu naar het gebouw 
van het Lauwers College in Bui-
tenpost kijkt, is het bijna niet 
voor te stellen, maar in 1972 
was een dependance van Oos-
tergo in Dokkum neergestreken 
in een houten gebouw aan de 
Hoefslag. Douwe en Sjoerdtsje 
woonden indertijd in Garyp en 
alleen daarom al was het gemak-
kelijker om hem naar Buitenpost 
over te plaatsen dan een leraar 
uit Dokkum.
Familie De Vries verhuisde in 
1976 naar Buitenpost; ze woon-
den eerst aan het Parcours en nu 
aan de Oude Dijk. Boeken lezen 
en daarna een recensie schrijven 
voor het Friesch Dagblad bleef 
Douwe altijd doen. “Ik verdien er 
geen cent mee, alleen het boek 
mag ik houden’’, vertelt hij.
Als favoriete schrijvers noemt 
hij Thomas Rosenboom, Tommy 
Wieringa, de onlangs overle-
den Renate Dorrestein en Jan 
Wolkers. Ook voor A.F.Th van 
der Heijden heeft Douwe goede 
woorden over.  Die laatste schrij-
ver bezorgde hem ooit eens een 
druk weekeinde, vertelt Sjoerdts-
je: “Douwe was gevraagd of hij 
een boek van Van der Heijden 
met meer dan 1000 bladzijden 
in het weekend wilde lezen. De 
dinsdag daarop moest hij de re-
censie al opsturen. Dat was drie 
dagen lang lezen; hij had hele-
maal geen tijd voor iets anders. 
’s Maandags moest hij de recen-
sie schrijven en ja hoor, hij kreeg 
het net op tijd voor elkaar. Dat 
was één keer, maar nooit weer. 
Vrijwilligerswerk moet wel leuk 
blijven.”
Behalve voor het Friesch Dag-

blad schrijft Douwe soms voor 
Samenklank, het mededelingen-
blad van de Buitenposter PKN- 
kerk. Ook beheert hij de websi-
te van de kerk en is hij voor de 
kerk de ‘spreekbuis naar buiten’.  
“Zo schreef ik onlangs over het 
afscheid van de koster Hein Cor-
poraal, die met pensioen ging. 
Dat artikel stuur ik dan, met een 
fotootje er bij, naar de streekbla-
den. De één plaatst het, de ande-
re niet.”
Het schrijven kan Douwe ook 
combineren met een andere 
hobby, reizen. Sjoerdtsje en hij 
hebben een camper en trekken 
met veel plezier door Europa. Zo 
bezochten ze onlangs Pilsen in 
Tsjechië. “Die stad was drie ja-
ren geleden Culturele Hoofdstad 
van Europa. Wat schetst onze 
verbazing: Ook daar prachtige 
fonteinen. Kennelijk hoort zoiets 
bij een culturele hoofdstad.”
Als lid van de Nederlandse 
Kampeerauto Club schrijft Dou-
we voor een campermagazine.  
“Van de technische kant van 
campers weet ik niet veel. Dat 
onderwerp laat ik over aan ande-
ren, maar een reisverhaal over 
bijvoorbeeld een tocht naar de 
hiel van de Italiaanse laars schrijf 
ik graag.’’
Ook interviews met mensen die 
iets bijzonders hebben uitgevon-
den, hebben zijn belangstelling.  
,,Zo schreef ik onlangs over een 
Twentenaar die een grote per-
soonsauto had verbouwd tot 
een rijdende en varende camper. 
Hij noemde het een kamfibie. 
Een paar foto’s waarop de man 
met zijn camper een kanaal over-
steekt en je hebt weer een arti-
kel.’’
,,Het schrijven gaat me nog al-
tijd gemakkelijk af, wanneer je 
iets schrijft, moet je er ook voor 
staan. Het controleren van het 
waarheidsgehalte kost tijd. Vroe-
ger moest je alles in boeken op-
zoeken maar tegenwoordig gaat 
het met internet een stuk sneller.  
Vrijwilligerswerk moet leuk zijn 
maar vrijblijvend is het nooit.“

Vri jwi l l igers
door Bote de Haan

Douwe de Vries (foto: Harrie Slagter)
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Op zondag 30 september 2018 
ziet Fryslân een nieuw evene-
ment: Helden fan Hjir! Op die dag 
zal (bijna) overal in dorpen en 
steden in de provincie muziek op 
het podium te zien en te beluis-
teren zijn. Bands, singer-song-
writers, rappers, korpsen, dj’s, 
koren en muziekverenigingen: 
iedereen kan meedoen.

In Buitenpost valt op deze dag 
vanaf 12.00 uur op maar liefst 
vier plaatsen muziek te beluiste-
ren: in De Muzykpleats (Syta & 
Marije, Sa kint ek!), Het Tuincafé 
van De Kruidhof (Dixie Doodle), 
Cadeauwinkel Op’e Stal (Paddy’s 
Day Off) en in It Koartling.

Open podium
Sociaal-cultureel centrum It 
Koartling organiseert een heus 
Helden fan Hjir-festival. Voor ie-
dereen die muziek maakt of zingt 
staat op deze zondag vanaf 19.00 
uur het podium klaar. Je kunt je 
tot 20 september opgeven voor 
deelname door een e-mail te stu-
ren naar kom-erbij@itkoartling.
nl.

De helden van de band Billed 
Out
Je deelt het podium met twee 
bands die hun medewerking 
inmiddels hebben toegezegd. 
Eén daarvan is ‘Billed Out’: een 
geweldig leuke pop-/rockband. 

Deze ‘openingsact’ vormt de be-
lichaming van het begrip ‘actieve 
cultuurparticipatie door senio-
ren’. De gemiddelde leeftijd van 
de leden ligt namelijk om en na-
bij 65 jaar. Dit doet echter niets 
af aan de muzikale prestaties en 
de geweldige sfeer die de band 
neer zet. Door hun repertoirekeu-
ze en hun aanstekelijk enthousi-
asme verandert iedere zaal in 
een ommezien in een swingende 
en deinende dansvloer. 

Bricquebec: de naamgevers van 
de Wâldrock
De term ‘Wâldrock’ staat voor 
een stevige rock- en bluesmuziek 
uit de Fryske Wâlden. De term 
werd geïntroduceerd door de in 
1986 opgerichte band ‘Bricque-
bec’. De bluesrockformatie ge-
niet grote bekendheid door zijn 
akoestische- en stevige uptempo 
nummers, maar ook door gevoe-
lige en melodieuze ballades. 

Na meer dan 20 jaar muziek ma-
ken besluit de band in 2008 de 
instrumenten aan de wilgen te 
hangen. Maar tijdens ‘Helden 
fan Hjir’ kan iedereen weer ge-
nieten van de bijzondere sound 
van Bricquebec. Zij vormen de 
indrukwekkende afsluiting van 
de avond.

Reserveer de datum alvast in je 
agenda
Zoals gezegd: de optredens door 
Billed Out en Bricquebec vinden 
plaats rondom een open podi-
um voor zowel gevestigd als 
aanstormend talent: iedereen is 
welkom! Je kunt je tot 20 sep-
tember opgeven voor deelname 
door een e-mail te sturen naar 
kom-erbij@itkoartling.nl.
 
Het definitieve programma 
wordt binnenkort bekend ge-
maakt en is dan onder andere te 
vinden op de website en Face-
book-pagina van It Koartling. Re-
serveer de datum echter alvast in 
jouw agenda:
Zondag 30 september
Aanvang 19.00 uur 
Toegangsprijs € 2,50 p.p.

De ‘Húskeamer fan Bûtenpost’ is een sociale inloop: een veilige plek 
voor ontmoeting in een ontspannen sfeer, toegankelijk voor iedereen. 
Alle mensen, jong en oud, kunnen hier nieuwe contacten opdoen, gezel-
ligheid vinden of vrijwilligerswerk doen.

Gastheer / gastvrouw voor de zondagmiddag
Voor de Húskeamer fan Bûtenpost wordt voor een of twee keer per 
maand voor de zondagmiddag van 14.00 tot 19.30 uur een gastheer of 
gastvrouw gezocht. De werkzaamheden bestaan onder andere uit het 
schenken van koffie of thee en het voeren van gesprekken met de be-
zoekers.
Als je het leuk vindt is het ook mogelijk om activiteiten te organiseren.
 
Creatieve en flexibele kok (m/v) voor de zondagmiddag
Vind je het leuk om een of twee keer 
per maand op zondagmiddag voor 
anderen te koken? Dan is dit mis-
schien iets voor jou. Tijd: van 14.00 
tot circa 19.30 uur. Je bepaalt zelf het 
menu (rekening houdend met even-
tuele dieetwensen van de bezoekers), 
doet de boodschappen en kookt. Je 
bereidt een smakelijke en verant-
woorde maaltijd tegen een lage kost-
prijs. Het bewaken van de voedselvei-
ligheid is een belangrijke taak.
 
Meer weten?
Stuur zo snel mogelijk een e-mail 
naar vrijwilligerswerk@itkoartling.nl 
om te laten weten dat je belangstel-
ling hebt, maar eerst meer wilt weten. 
Vergeet niet om in het bericht duidelijk aan te geven op welke vacature 
je reageert. Vergeet ook niet om jouw telefoonnummer te vermelden.

Vervolgens wordt zo spoedig mogelijk contact met je op opgenomen en 
een afspraak gemaakt.
 
Let op! Het betreft hier vrijwilligersvacatures. 
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It Koartling zoekt met spoed 
vrijwilligers voor de Húskeamer 
van Bûtenpost

Zodra de ‘r’ weer in de maand zit 
gaan in It Koartling weer de cur-
sussen van start. Die cursussen 
genieten bekendheid in de wijde 
regio, omdat zij hoge kwaliteit 
combineren met lage kosten. Op 
die manier kunnen zoveel moge-
lijk geïnteresseerden meedoen.

Graag was het sociaal-cultureel 
centrum dit najaar gestart met 
een geheel vernieuwd en sterk 
uitgebreid programma. Dat 
bleek onmogelijk, omdat de re-
novatie van het gebouw meer 
tijd in beslag neemt dan was 
voorzien. Daardoor wordt er de 
komende maanden nog volop 
gewerkt en is er onvoldoende 
ruimte om aan alle ideeën invul-
ling te geven. Maar … wat in het 
vat zit verzuurt niet.

Dit zijn de cursussen die binnen-
kort van start gaan.
Voor een aantal activiteiten is 
aanmelding nog mogelijk. Tij-
dens het Kom Erbij Festival kan 
informatie over de cursussen 
worden ingewonnen en is er 
eveneens de mogelijkheid voor 
inschrijving, voor cursussen die 
dit najaar beginnen, of anders 
die in het begin van 2019 van 
start gaan.

Heb je belangstelling voor een 
cursus die nu niet op de lijst staat, 
of wil je een cursus of workshop 
geven? Stuur dan een berichtje 
naar cursuswerk@itkoartling.nl. 
Je kunt ons natuurlijk ook tijdens 
het Kom Erbij Festival even aan-
schieten.

Het cursusaanbod:

• Maandag 13.00 - 15.30 uur 
Keramiek, docent: Jacomijn 
Steen

• Maandag 19.30 - 21.30 uur 
Keramiek, docent: Jacomijn 
Steen

• Dinsdag 9.00 - 11.00 uur 
Quilten & Patchwork, do-
cent: Truus Terpstra

• Dinsdag 13.00 - 15.30 uur-
Schildersclub

• Dinsdag 19.30 - 21.30 uur 
Basiscursus fotografie, do-
cent: Jerry Tillema

• Dinsdag 19.30 - 21.30 uur 
Luisteren naar muziek, do-
cent: Rudolf Nammensma

• Woensdag 19.30 - 21.45 uur 
Tekenen en schilderen, do-
cent: Corina Blom

• Woensdag 19.30 - 22.00 uur 
Leren Bridge spelen, docent 
Gerrie Hiddema

• Donderdag 19.30 - 21.30 
uur Spaans, docent: Klaske 
Kommery

Het cursusseizoen gaat weer 
van start

30 september 2018: Helden fan Hjir-festival in It 
Koartling

Kom Erbij Festival op 21 en 22 september 2018
in It Koartling
It Koartling in Buitenpost orga-
niseert in 2018 alweer voor de 
vierde keer het jaarlijkse Kom 
Erbij Festival. Op vrijdag een 
zeer belangrijk seminar, op za-
terdagmiddag een daarbij pas-
send evenement, met boeiende 
workshops, leuke optredens, 
belangwekkende presentaties, 
eten, drinken en een interessan-
te informatiemarkt. Iedereen is 
welkom en kan meedoen. Gezel-
lige livemuziek draagt bij aan het 
gevoel dat iedereen erbij hoort. 
De toegang is gratis.

Op vrijdag 21 september staat er 
een seminar op het programma, 
een bijeenkomst voor bewoners, 
organisaties en bestuurders, 
waarbij iedereen die in aanra-
king komt met sociale of emo-
tionele eenzaamheid, met uit-
sluiting of achterstelling, of met 
fysieke of mentale beperkingen, 
kan meepraten. 
Het thema daarvan luidt: wat 
werkt bij de aanpak van een-
zaamheid? 

Hoewel eenzaamheid wordt er-
kend als een belangrijk maat-
schappelijk vraagstuk, worstelen 
beleidsmedewerkers, zorg- en 
hulpverleners en mantelzorgers 
met de vraag hoe zij eenzaam-
heid kunnen aanpakken. 

Op vrijdag 21 september gaan 
deelnemers aan het seminar 
onder leiding van moderator 
Ted Willemsen op speelse en 
interactieve manier met elkaar 
aan de slag. Daarbij heeft Mar-
greet Jonker, wethouder van de 
gemeente Achtkarspelen, een 
prominente rol. Daarnaast leve-
ren verschillende anderen vanuit 
hun expertise een bijdrage. Het 
geheel wordt gecompleteerd 
met muzikale en audiovisuele in-
termezzo’s.

Onderwerpen die aan bod ko-
men, zijn:
• ouder worden en contact 

houden
• meedoen met een licht ver-

standelijke handicap
• omgaan met dementie en 

Alzheimer
• erbij horen en afwijken 

Na de lunch en een moment 
van reflectie in de tuinen van De 
Kruidhof, zorgt Atsje Lettinga van 
de Muzykpleats dat het middag-
programma vol energie van start 
gaat. Vervolgens kan worden 
deelgenomen aan workshops. 
Ook zal de Fryske Krite een bij-
drage leveren. 

Aan het einde van de middag 
worden spijkers met koppen ge-
slagen en wordt onder leiding 

van wethouder Margreet Jonker 
geprobeerd om duidelijke af-
spraken te maken over rolverde-
ling en samenwerking tussen be-
trokkenen in de komende twaalf 
maanden. Die afspraken worden 
vastgelegd in concrete acties op 
lange termijn. 

De middag wordt afgesloten 
met een gezamenlijke maaltijd, 
waarna de band Paddy’s Day Off 
’s avonds met sfeervolle Ierse en 
Schotse folk voor een warme uit-
smijter zorgt.

Voor deelname aan het seminar 
is aanmelding vooraf noodzake-
lijk. Dat kan via de website van 
het sociaal-cultureel centrum: 
www.itkoartling.nl

Wil je meedoen aan de informa-
tiemarkt, wil je een workshop of 
presentatie verzorgen of wil je 
komen optreden? Neem dan zo 
snel mogelijk contact op met de 
organisatie, door een berichtje te 
sturen naar kom-erbij@itkoart-
ling.nl. Geef daarbij even kort 
aan wat je wilt gaan doen. Ver-
geet je niet jouw contactgege-
vens te vermelden?

Het definitieve programma 
wordt binnenkort bekendge-
maakt en is dan onder andere te 
vinden op de website en Face-
book-pagina van It Koartling. 

Vrijdag: SEMINAR van 9.30 tot 
ca. 22.30 uur

Zaterdag: FESTIVAL van 13.00 
tot ca. 23.00 uur



Autoland van den Brug 
Ried 16, 9285 KK Buitenpost,  T 0511 - 541 330
buitenpost@vandenbrug.nl
vandenbrug.nl Service

Bedrijfswagens

Voordelig onderhoud voor Volkswagens die al wat langer meegaan.Voordelig onderhoud speciaal voor Volkswagens van 5 jaar of ouder

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 17 september 2018

Winnaar van de mei puzzel
De oplossing was: 874215693

Er waren 9 goede inzendingen.
De winnaar is: L. Oldenburger, De Ring 9.

Pri jspuzzel  
door Gryteke van IJsseldijk

Nieuwe dirigent 
voor Akkoord

Onder toeziend oog van bestuur 
en koorleden tekent Rinze IJts-
ma, de nieuwe dirigent van pop-
koor Akkoord de overeenkomst.

Het eerstvolgende optreden is 
op 15 september tijdens het Ko-
renfestival in Surhuisterveen.

Sa’n fyftich jier lyn wie Akke Radsma foar de radio mei 
‘Oer de hage’. Kostlike satiryske ferhaaltsjes fan Paulus 
Akkerman dy’t Akke sabeare oan in persoan oan’e oare 
kant fan de hage fertelde. De hage tsjinne ek yn de 
praktyk as loket om wat nijs tusken buorlju hin en wer 
gean te litten. De mosken sille harren fan al dat praat 
net folle oanlutsen hawwe en tsjilpen, kwetteren en 
piipen wilens dat it wat ôfdie. Tsjintwurdich ûntbrekke 
fakentiiden de hage, it praatsje en it tsjilpen en kommu-
nisearje de buorlju mei Twitter, de digitale mosk.

Hagen foarmen foar de mosken en noch wat oare 
fûgeltsjes in sosjaal netwurk, mar foaral ek in fysiek 
netwurk dat ferbinings, feiligens, iten, in nêstplak, in 
sliepplak en in sangpoadium bea. De Stikelbaarch koe 
dêrûnder in plakje foar syn winterkertier fine en samar 
fan it iene nei it oare hiem komme. It soe hiel moai 
wêze at dit hagennetwurk op’e nij wurklikhyd wurdt. 
Dêrmei kinne wy in geweldige ympuls jaan oan it na-
toerlik ferskaat. En ek noch ris in bydrage leverje oan 
it fersêftsjen fan de klimaatproblemen. Hokker soarten 
waarden hjir froeger yn de foarm fan hagen brûkt?

Skerpe hage
Wat wy de skerpe hage neame is in hage dy’t makke 
is fan de Hagedoarn. Mei in bytsje wurk kin sa’n sker-
pe hage in moaie en ûnnimbere barrière foar minsken 
en gruttere dieren foarmje. Mar just de mosken fiele 
hjir harren it allerbêste tús. Dat is oan de feiligens, mar 
likegoed ek oan alle iten te tankjen dat se yn dy hage 
fine kinne. Sa komt it no en dan foar dat Spinselmot-
ten de hiele hage kealfrette, mar de hage komt dêr wol 
wer oerhinne en de mosken hawwe der ûnderwilens 
in feestmiel oan.

Ligusterhage 
Fan de Liguster wurde twa soarten yn hagen tapast: de 
Gewoane liguster en de Hageliguster.
De Gewoane liguster is wat mear winterhurd en de 
Hageliguster bliuwt wat griener yn de winter. Fierder 
makket it net sa folle út hokker at brûkt wurd. Sa’n Li-
gusterhage waard yn de folksmûle ek gauris Lugister-
hage of Registerhage neamd. Dat bekket wol sa goed, 
en hoe sille jo no ek witte wat de wierhyd is at je it noait 
op skrift sjoen hawwe?

Boekehage
De Boek is ús grutste boskbeam en it is dan ek núver 
dat er him sa maklik ta in hage foarmje lit. Guon mins-

ken binne wyld op de goudbrúne blêdden dy’t de hiele 
winter troch musyk meitsje. Oaren wurde dêr just wyld 
fan. Feit is dat hy in protte ferskûl biedt at oare soarten 
harren blêdden al lang falle litten hawwe. 

Taxushage
De Taxus is in ynheemske koanifear dy’t him hiel 
maklik ta in tichte wintergriene hage foarmje lit. Dit is 
in wat djoerdere en dêrmei wat lúksere hage. It is wol 
saak om him net neist greiden dêr’t fee weide wurdt te 
plantsjen, want de nuddels binne tige giftich.

Hulsthage 
De Hulst is ek in soarte dy’t hjir tús is. En krekt as de 
Taxus is hy wintergrien. De Hulst jout in hiele moaie 
hage en is troch syn stikelige blêd ek tige feilich foar 
lytse fûgels.

Mingde hage
Op plakken dêr’t wat mear romte is kin in mingde hage 
oanplante wurde. Alle boppeneamde soarten kinne 
dêryn plante wurde, mar ek Giele kornoelje, Reade kor-
noelje, Flear, Spaanske aak, Iik, Kriik en Wichter. By net 
al te yntinsyf behear komme dan de Toarnbeien fan-
sels. Foar allegearre bistjes is dit it paradys ûnder de 
hagen.

Eksoaten 
Tsjintwurdich wurde der op it mêd fan haachplanten ek 
eksoatyske soarten tapast. At dy ûnderyn net hermety-
sk ôfsluten binne mei gaas of in sket, kinne de stikel-
bargen noch wol fan de iene yn de oare tún komme. 
Mar faaks wolle de lytse bistjes dêr net in bek op sette 
en at er gjin rûpke mear fine kin is der foar in mosk ek 
net folle mear te twitterjen, uhhh... kwetterjen.

Behear fan de hage
Lit de grûn ûnder de hage sa folle mooglik mei rêst.  En 
lit ek foaral it blêd lizze. Lûk mei de hân allinne dat túch 
út dat jo echt fuort ha wolle. Hjirtroch komt der net folle 
nij túch by en kin der in hiel soad lyts krûpend libben 
guod gedije. Dêr profitearje de fûgels en de stikelbar-
gen dan wer fan. 

Miskien wurdt it no tiid om mei de buorlju te praten oer 
in nije hage. 

Puur  natuur
door Jan de Boer

Oer de hage

Enthousiast gingen ze in januari 
van start. Krap een half jaar la-
ter stonden de leerlingen van het 
Lauwers College in Groningen als 
winnaar van de Energy Challenges 
op het podium. “Dit is fantastisch, 
ook voor de bewustwording.”

Bij het project Energy Challenges worden jongeren uitgedaagd om 
slim met energie om te gaan. En dat deed het groepje van twaalf eer-
stejaars leerlingen van de locatie Buitenpost van het Lauwers College 
de voorbije maanden. Op allerhande manieren gingen ze onbevan-
gen en op speelse wijze aan de slag met besparing en duurzaamheid.

Het project omvatte in totaal een achttal opdrachten en activiteiten. 
Zo haalden ze bij de kick-off astronaut en wetenschapper André Kui-
pers naar Buitenpost voor zijn verhaal over duurzaamheid. De visite 
van Kuipers leverde een fantastische bijdrage aan het project, zo kre-
gen de leerlingen in Groningen te horen van de deskundige jury.

Door de Energy Challenges zijn er bovendien zichtbare resultaten ge-
boekt bij het energieverbruik op de vestiging in Buitenpost. “Er is écht 
bespaard”, stelt Hoogterp. De Energizers - zo worden de leerlingen die 
aan het project meedoen genoemd - wezen docenten bijvoorbeeld 
erop om tijdens de pauzes beamers en het licht uit te doen. Ook wierp 
een warme-truiendag op school de nodige vruchten af. 

Bij de leerlingen zelf heeft de deelname aan de Energy Challenges 
eveneens een gedragsverandering veroorzaakt, zo heeft Hoogterp 
bespeurd. “Er is sprake van een toenemende bewustwording.” De 
kinderen geven aan dat ze thuis nu ook vaker het licht uitdoen wan-
neer ze een ruimte verlaten. “Het is geweldig om zoiets te horen.”

‘Paarden onder den man’
4 Augustus 1900
Buitenpost - Woensdag j.l. had 
de jaarlijkse paardenmarkt alhier 
plaats. Aangevoerd waren 1173 
paarden en 65 veulens. De handel 
was levendig. Bij gelegenheid van 
de kermis werd donderdag ene 

harddraverij van paarden onder 
den man gehouden, waaraan te-
vens eene wedren van pony’s was 
verbonden.

De volgende Binnenste Buiten-Post wordt verspreid in de week 
van 24 september

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

Volop profijt van groene 
uitdagingen

Zondag 12 augustus werd het Nederlands kampioenschap stockcar-
races gehouden in Sint Maarten 
(Noord Holland) De stockcar van 
Roderwolde werd landskampioen. 
Normaal had de BinnensteBui-
tenpost hieraan geen aandacht 
besteed, ware het niet dat de Bui-
tenposter stockcar van Henk Dijk-
stra en Carol Zaal derde werd. 
Een heel mooie prestatie en Henk 
en Carol zijn heel tevreden met 
het resultaat.  Met nog een paar 
maanden te gaan kun je nu bijna 
al spreken van de come-back van 
het jaar 2018. Begin 2017 brand-
de de schuur van Henk en Carol 
af en werd hun woning zwaar be-
schadigd. Van de stockcar, die ze 
toen hadden , was helemaal niets 

meer over. Met hulp van sponsoren, 
vrienden, andere stockcarteams die reserve onderdelen beschikbaar 
stelden, werd een nieuwe stockcar in elkaar gebouwd. Edwin Ploeg 
uit Peize was de coureur. 

Derde plaats voor Buitenposter 
stockcarracers

Foto: eigen foto

Liefde is als de wind
Je kan het niet zien,

Maar je voelt het met 
heel je lichaam



OP SHOWROOMMODELLEN KORTINGEN TOT WEL 70%!
Kom langs voor keukens, slapen, wonen, accessoires en meer...

NU TOT WEL70% SHOWROOMKORTING
Hoekbank Erova
Zachte stof met sierstiksel op de rug. Met zwarte 
metalen poten. Breedte 283x180 cm. Van € 1.199,-.  

Heel veel boxsprings 
nu veel goedkoper!

Wij maken ruimte voor nieuwe formules!

NU VOOR:  € 899,-
metalen poten. Breedte 283x180 cm. Van € 1.199,-.  

Hoekbank Erova
Zachte stof met sierstiksel op de rug. Met zwarte 
metalen poten. Breedte 283x180 cm. Van € 1.199,-.  

NU VOOR:  € 899,-

BUITENPOST: Voorstraat/Irenestraat, (0511) 54 44 44
www.kapenga.nl

Fauteuil Dani
In stof, lederlook en leder. 
Met een stoer draadvormig metalen 
onderstel.

NU VOOR:  € 399,-

Keuken Rodez
Witte keuken met stoere betonlook.
Incl. koelkast, oven, kookplaat en afzuigkap. 

  Nu voor:  € 4.999,-


