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Kom Erbij-festival in het teken van eenzaamheid
Burendag op zaterdag 22 september was voor de organisatie in It Koartling een goede aanleiding om het 
groeiend maatschappelijk probleem van de vereenzaming te bespreken. Naast de muzikale en creatieve 
onderdelen was er daarom  op vrijdag 21 september een seminar georganiseerd met als thema “Wat werkt 
bij de aanpak van eenzaamheid?”. Hink Speulman van It Koartling vertelt erover in ‘Buitenposters’.
(@foto: Hielke Boorsma)

Redactie-medewerkers gezocht 
voor sport en natuur!
Zonder de vaste rubrieken zou ons blad 
een stuk saaier zijn. De Binnenste Buiten 
wil graag ons dorp van alle kanten be-
lichten met een verscheidenheid aan on-
derwerpen. Samen met de aangelever-
de kopij zorgt dit hopelijk iedere maand 
voor 20 pagina’s gevarieerde en leesbare 
inhoud. De diverse sporten die door bui-
tenposters worden beoefend mogen be-
slist niet in onze kolommen missen. Met 
name zijn wij nieuwsgierig naar de drijfveren van sporters en nieuwe 
ontwikkelingen binnen de verenigingen. En ook de natuur in onze 
streek is de moeite van het beschrijven meer dan waard. Voor bei-
de rubrieken zoeken wij mensen die regelmatig daarover in ons blad 
willen schrijven. Deze medewerkers hoeven geen vergaderingen bij 
te wonen of aan andere verplichtingen te voldoen. De redactie zorgt 
voor namen van buitenposters die naar haar idee een plekje in onze 
pagina’s verdienen. Maar we zeggen geen ‘nee’ tegen eigen initiatief.

We zijn geen professioneel blad en maken het blad samen als vrijwil-
lige redactie en medewerkers. Enthousiasme en betrokkenheid zijn 
daarom voor ons het belangrijkst. Schrijfervaring is handig, maar niet 
onmisbaar en al doende immers te verkrijgen. Er is een financiële 
vergoeding per artikel beschikbaar. En een niet mindere beloning is 
het dat het naar onze ervaring een leuk en voldoening gevend werk is 
dat door velen in het dorp wordt gewaardeerd. 
Reacties graag naar ons mail-adres: bibupost@gmail.com 

In Buitenpost samen energie 
en geld besparen?
Doe mee! Kom naar de informatieavond in it Koartling op 
maandag 29 oktober, aanvang 19.30 uur

Energie besparen is goed voor het 
milieu en de portemonnee. Dat 
willen we allemaal wel. Toch komt 
het er vaak niet van. Uit onderzoek 
blijkt dat als een buurt de krachten bundelt, het opeens wél lukt om 
besparingsmaatregelen van de grond te tillen. In Buitenpost zijn een 
aantal buurtbewoners uit de buurt Oan ‘e Swadde (alle straten ten 
noorden van de Voorstraat, inclusief deze straat) de uitdaging aan-
gegaan. En Buurkracht helpt, met de Energiecoöperatie Buitenpost, 
om energie en geld te besparen door gezamenlijk acties te organi-
seren. We zoeken nu buurtgenoten om zoveel mogelijk te besparen!

Als team willen we besparingsacties organiseren, bekend maken en 
tot een goed einde brengen. Zodat goede voornemens geen voor-
nemens blijven, maar ook echt worden uitgevoerd. Zo wordt energie 
besparen voordeliger, makkelijker én gezelliger. Wie wil dat nu niet?

Enthousiast? Doe mee!
Hoe Buurkracht helpt, vertellen wij tijdens een informatieavond op 
29 oktober vanaf 19.30 uur in it Koartling aan de Schoolstraat 31. 
Buurtbewoners die nu al enthousiast zijn, kunnen zich al aanmel-
den bij de Energie Coöperatie Buitenpost. Er is voor iedereen iets te 
doen. Van je eigen ervaringen met besparen delen tot het aanvragen 
van offertes en het vergelijken van bedrijven die de werkzaamheden 
gaan uitvoeren.

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

Op de foto staan enkele leden van de buurkrachtcommissie, van links af: Henk 
Pilat, Meine Hamstra, Toos van der Vaart, dhr Broekhuizen, Rina Koning, Jelle 
Pilat, Marianne Rigter en Robert de Vink (@foto: eigen foto).

Steenmarter-meldingen 
blijven welkom
Een artikel op Facebook en in dit blad 
leverde in juni onverwacht veel reac-
ties op. Zelfs Omrop Fryslân pikte het 
op en gebruikte het in haar nieuwspro-
gramma. Ook andere media hebben 
in de afgelopen maanden regelmatig 
aandacht geschonken aan het fraaie, 
maar voor de mens soms erg lastige 
roofdiertje. Hoewel de afgelopen we-
ken er nog een drietal meldingen in onze mail verschenen, lijkt het 
alsof de aandacht ervoor enigzins is verslapt. Toch is voor PBB het 
onderwerp nog niet af. Ze gaat in de nabije toekomst in het overleg 
met de gemeente dit probleem zeker ter tafel brengen. Als dorps-
blad gaan we er in het volgende nummer opnieuw aandacht aan 
schenken. Het is daarom voor ons nog steeds van belang om mel-
dingen te krijgen. We horen graag waar en wanneer er steenmarters 
gesignaleerd worden, maar ook de gevolgen willen we in kaart bren-
gen. Meldingen graag op: pbbuitenpost@gmail.com

Van de  redact ie

Kleur

Het groot woordenboek ‘de dik-
ke’ Van Dale geeft in een onbe-
grijpelijk definitie weer wat kleur 
is. Die handelt over lichtstralen, 
terugkaatsende golflengtes en 
nog wat en die samenhang doet 
een indruk op ons netvlies ont-
staan, waardoor we vorm en 
kleur kunnen onderscheiden. 
Daar zal waarschijnlijk niemand 
over beginnen die de vraag krijgt 
voorgelegd wat kleur is. Als het 
om kleur gaat, denken wij toch al 
gauw aan de kleuren van de re-
genboog. Er is wel eens beweerd 
dat dingen die in het donker 
staan geen kleur hebben. Zodra 
er licht op valt wel. Deze inlei-
ding over kleur houdt verband 
met het feit dat dit nummer van 
De Binnenste Buiten Post voor 
het eerst in kleur verschijnt. De 
redactieleden die de opmaak van 
deze krant verzorgen, hebben  
uitgedokterd hoe het een en het 
ander het beste in kleur gebracht 
kan worden. U kunt het resultaat 
aanschouwen en hopelijk wordt 
het u niet groen en geel voor de 
ogen. Deze kleurrijke uitgave zal 
niet direct volmaakt zijn, maar 
u zult toch kleur kunnen onder-
scheiden. De adverteerders, die 
een belangrijke plaats in het be-
staan van dit orgaan innemen, 
kunnen hun bedrijf en goederen 
nog fleuriger onder de aandacht 
brengen. Dat is een goede zaak 
in minstens twee betekenissen. 
Een media-professional liet ons 
een tijdje geleden weten, dat hij 
de dorpskrant van Buitenpost 
qua aanblik, inhoud en strekking 
in de provincie bij de beste vond 
behoren. Dan sta je er ‘gekleurd’ 
op. Wij steken nu even de vlag 
uit: rood, wit, blauw.
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Vrouwen van Nu Afd. Twijzel e.o.
Vanaf 18 september starten weer 
de bijeenkomsten van onze afde-
ling. Het programma van 2018-
2019 ziet er volgt uit.

18 september - dhr. de Vries met dia’s ‘Moai sûnder wjergea binne de 
wâlden’
16 oktober - dhr. van Dijk verteld over de traumahelikopter
20 november - dhr. Visser met reisverhalen en belevenissen als bus-
chauffeur/reisleider
17 december - Bloemschikken onder leiding van Froukje Wijbenga
20 december - mw. Wassenaar met ‘Kerst in Zweden’
15 januari - Margriet Brandsma verteld over haar werk bij de NOS
19 februari - Jaarvergadering. Na de pauze: mw. van Toorn vertelt 
over veiligheid in Achtkarspelen.
19 maart - mw. Duursma verteld over autisme
9 april - dhr. de Groot met humoristische verhalen,muziek en zang 
met 3 dames
16 april - Feestavond 100-jarig bestaan Vrouwen van Nu Fryslân
18 juni - Gezellige middag

Zou u eens een afdelings avond willen bijwonen dan bent u van har-
te welkom. Kijk ook eens op onze site  www.vrouwenvannufryslân.
nl Alle bijeenkomsten worden gehouden in dorpshuis ‘de Bining’ te 
Twijzel.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
G. Buikema-Dalstra, tel: 0511 541952

Ontbijtje tegen eenzaamheid op 
30 september bij Raderwerk
Tijdens de Week tegen de Eenzaam-
heid, 27 september tot en met 6 ok-
tober, wordt er bij kringloopwinkel 
Raderwerk een lekker ontbijt geor-
ganiseerd. Iedereen is welkom. Is 
vervoer naar de kringloopwinkel een probleem? Raderwerk Buiten-
post komt je graag ophalen en na afloop weer thuisbrengen. Geef 
dit wel even aan Raderwerk door. Aanmelden kan tot en met 30 sep-
tember. Vol is vol!

Datum: dinsdag 2 oktober; Aanvang: van 08.00 t/m 10.00 uur
Locatie: Kringloopwinkel Raderwerk Buitenpost, Marconistraat 2
Kosten: Gratis, wel aanmelden (vol=vol); Aanmelden via: s.dillema@werkpro.nl 
of telefoonnummer: 0511 544808

Nationale Kringloopdag bij 
Raderwerk op 6 oktober
Nationale Kringloopdag wordt op zaterdag 6 oktober landelijk uit-
bundig gevierd. Raderwerk Buitenpost geeft dit jaar haar eigen draai 
aan de Nationale Kringloopdag! Met onder andere:
• Korting draaien aan het  rad. Bepaal je eigen korting
• Het is feest, wij trakteren op iets lekkers bij de koffie/thee.
• Rondleiding door en achter de schermen van de kringloopwinkel. 
Kom je kijken? Iedereen is van harte welkom!

Musical Ester krijgt vervolg in 2020 
nieuwe musical voor en door dorp
In navolging van de succesvolle musical Ester, die begin 2017 volle 
zalen trok, wordt in Buitenpost een nieuwe musical voorbereid. De 
speciaal voor dit doel opgerichte Stichting Toneel & Muziek Buiten-
post e.o. is inmiddels begonnen met de voorbereidingen zoals het 
uitzoeken van een musical. Het is de bedoeling dat de musical eind 
maart/begin april 2020 wordt opgevoerd. De repetities zullen vanaf 
september 2019 starten. Meer informatie is te zijner tijd te vinden op 
www.musicalbuitenpost.nl

Konsert Meindert Talma yn 
riedseal Bûtenpost
Meindert Talma út Noordhorn, âld-ynwenner 
fan Surhústerfean, is yn de perioade 2017-
2018 Wâlddichter / Wâldsjonger fan Achtkar-
spelen. Meindert sjongt syn gedichten en 
brûkt byldmateriaal, dat er tagelyk sjen lit op 
in skerm. Krekt dizze kombinaasje, mei syn 
drûge humor, makket it optreden fan Mein-
dert hiel bysûnder en autentyk. 

Benijd nei syn wâldlieten fan de ôfrûne twa jier? 
Kom dan snein 7 oktober, om 15.30 oere, nei de 
riedseal fan it gemeentehûs yn Bûtenpost. Tagong 
fergees! (@foto: eigen foto)

Stichting Oud-
Achtkarspelen 
programma
Dinsdag 13 november, 19.45 uur
Lezing: Beurtschippers en bo-
derijders door de heer Willem 
Mollem, locatie: Bibliotheek, B.J. 
Schurerweg 14, Surhuisterveen
Dinsdag 8 januari, 19.45 uur
Lezing: Historie van de Mûntse-
groppe door de heer Japik de 
Jong, locatie: De Spitkeet, De 
Dunen 3, Harkema
Dinsdag 19 februari, 19.30 uur
Cursus stamboomonderzoek
locatie: Bibliotheek, B.J. Schurer-
weg 14, Surhuisterveen
Dinsdag 12 maart, 19.45 uur
Lezing: De Mieden, lânskip yn de 
Noardlike Fryske Wâlden door de 
heer Jakob Hanenburg, locatie: 
De Schakel, Voorstraat 15

Voor meer informatie zie:
www.oudachtkarspelen.nl
www.facebook.com/oudachtkarspe-
len

Bij-Zondere bijenreis in 
Doopsgezinde kerk
Op zondagmiddag 21 oktober vanaf 
15.00 uur neemt Jan-Willem Zwart van 
de Kruidhof u mee op een BIJ-zonde-
re bijenreis in de Doopsgezinde kerk, 
Julianalaan 12A. Er worden verschil-
lende stations aangedaan zoals: soor-
ten bijen, onderzoeksresultaten, maar 
vooral heel veel informatie over wat 
een particulier daadwerkelijk kan doen 
om een bij vriendelijke tuin te maken. 
In het jaar van Culturele Hoofdstad 
Leeuwarden staan de bijen helemaal 
centraal. Zeker in Buitenpost. Er zijn 
vele initiatieven geweest om de aan-
dacht te vestigen op bijen. Scholen 
hebben hard meegewerkt aan projecten, er staat kunst op verschillen-
de plaatsen in Buitenpost en ook de kerken hebben aandacht besteed 
aan bijen.

Waarom al die aandacht? Het gaat niet goed met de bij. Met name 
wilde bijen hebben het erg moeilijk. Bijen van imkers, worden goed 
verzorgd en redden zich prima.  Wilde bijen leven vaak alleen en heb-
ben specifieke gebieden nodig om in te kunnen leven. Het zijn dan 
ook vaak deze gebieden die de oorzaak zijn van bijensterfte. Dat is 
erg jammer voor de biodiversiteit, maar het heeft ook direct gevolgen 
voor onszelf. Zonder bijen is er geen voedsel en kan er geen bestui-
ving plaatsvinden. 

Bijen zijn dus essentieel voor de mensheid. Van harte welkom bij deze bijzondere 
lezing.

Maskelyn Winterseizoenopening: 
Marcel Smit ‘Poer Lykme Allinne’
Marcel Smit waard grut yn it yllústere doarp De 
Westereen. Hy kocht syn earste gitaar yn 2010 mei 
airmiles dy’t hy sparre by de benzinepomp. It die 
bliken dat dit it wiere ynstrumint foar him wie. Syn 
earste sels skreaune nûmer waard oppakt troch 
Omrop Fryslân en Marcel wie ferkocht. Mear en 
mear Fryske ferskes folgen en ûnderwilens fine wy 
syn lieten heech werom yn de Fryske top 100. 

It ôfrûne en ek oankommend winterskoft kamen 
en komme wy Marcel tsjin op de Fryske podia. Mei 
Gurbe Douwstra en Piter Wilkens, mar ek mei Wan-
der van Duin. By Pilat&Pilat komt Marcel solo del, 
siz mar ‘Poer-Lykme Allinnich’. Yn in yntym harkkon-
sert nimt Marcel ús mei lâns bekende en fansels 
nije nûmers. (@foto: eigen foto)

Sneintemiddei 7 oktober
Oanfang: 15.30 oere /  Pilat&Pilat Twizel
Foarferkeap Dropshop Liquerice Kerkstraat: 8,50 / Oan de 
doar yn Twizel:10,00
Ynfo: www.maskelynbuitenpost.nl / 0511 541444

Agenda: 
-Zondagmiddag 28 oktober: Ovada en Iris Kroes – “Friese 
toppers in de Raadzaal” Aanvang: 15.00 uur /  Raadzaal ge-
meentehuis Buitenpost.
Ynfo: www.maskelynbuitenpost.nl / 0511 541444
-Sneintemiddei 2 desimber: Sânman, Sikke & Freark Smink 
– “Kryst yn ‘e sel”
Oanfang 15.30 oere / Riedseal gemeentehûs Bûtenpost
Ynfo: www.maskelynbuitenpost.nl / 0511 541444

Fryske Krite – winterskoft 2018-2018
Elkenien hat der sa út en troch 
ferlet fan, in jûn de doar út foar in 
pear oerkes klearebarre ferdive-
daasje. De fuotten langút, it gat 
ûnderút en genietsje fan in fleu-
rich en/of bysûnder stik toa-
niel. Krite Bûtenpost hat dan it 
kommend winterskoft krekt wat 
jo sykje. Trije produksjes, trije jû-
nen kultuer wêr’t jo en jimme 
it doarp wier net foar úthoege. 
“The Point is the place to be”

Op tiisdeitejûn 23 oktober 2018 
earst noch gjin toaniel, mar wol 
wichtich fansels: de ledegear-
komste, 20.00 oere, boppeseal 
The Point. 

Op de sneonen 24 novimber en 
1 desimber 2018 spilet de Krite 
‘de klucht der kluchten’: ”De Tan-
te fan Charly” (“Charley’s aunt”) 
fan de Ingelske toanielskriuwer 
Thomas Brandon yn in Frys-
ke oersetting fan Anneke Burgy. 
De Hollânske kluchtspiler Jon 
van Eerd hat mei it stik as “de 
tante” in soad toanielsealen fol-
slein plat spile en is dit winters-
koft wêr by’t paad mei “de tante”, 
mar dan yn in muscal. Foar de 
Krite binne yn tou de toppers: 

Remco de Poel, Dictus Benedic-
tus, Frouke Holtrop, Renate Rut-
ter, Andries Hovinga, Iebe Bou-
ma, Lourens de Zee, Ria Krist 
en Anneke Nieuwenhuis. Regy: 
Henk Roskammer.

Yn it wykein fan 25 en 26 jan-
newaris 2019, freed en sneon, 
op’e nij in foarstelling fan de 
jongerein. Tegearre mei regis-
seur André Beeksma betinke en 
meitsje Nienke ten Hoven, Dette 
Hiemstra, Oetsen vd Veen, Jo-

han Moes, Renze Welfing, Jel-
ly Douma, Dagmar Kingma en 
Anouk Minnema wer har eigen 
foarstelling. Wurdt lykas “Hotel 
Droomoord”, it ôfrûne winters-
koft, grif like bysûnder.
 
Op de sneonen 2 en 9 maart 2019 
it twadde ‘grutte stik’ sa’t dat yn 
it ferline altiten neamd waard. De 
artistike kommisje fan de Krite 
is drok dwaande om hjirfoar de 
lêste puntsjes op de i te setten. 
Meikoarten grif mear nijs hjiroer.

De volgende Binnenste Buiten-Post wordt 
verspreid in de week van 29 oktober

De krant niet of te laat ontvangen? 
Meld het zo snel mogelijk met uw adres bij:

Piet Pettinga, tel. 0511 540014 of 06 12325671,
e-mail: p.pettinga8@chello.nl
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De Binnenste Buiten Post is een uit-
gave van de Stichting Dorpsblad ‘de 
Binnenste Buiten’. Deze is verantwoor-
delijk 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 admini-
stratie: 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 22 oktober 2018 
De volgende editie verschijnt 

op 29 oktober 2018.

A l  ge lezen? Van de  bestuurstafe l

Augustus 2018

Het nieuwe seizoen is weer begon-
nen en we hebben ook een nieuwe 
vaste vergaderavond: van de eer-
ste woensdag in de maand naar 
de eerste dinsdag. Door vakantie, 
ziekte en werk zaten we op dinsdagavond maar met een kleine groep. 
Maar goed nieuws voor het bestuur is dat Theo Bakker tot ons bestuur 
is toegetreden. Hij woonde al een tijd onze vergaderingen bij en heeft 
meteen zijn waarde bewezen door veel praktische zaken te regelen. 
Dus we zijn erg blij met zijn toezegging.

In juli vorig jaar hebben we Wijlijn een flink bedrag gegeven om de 
app Útpost in drie jaar verder te ontwikkelen. Voor de zomer hoorden 
we tot onze grote verbazing dat de Wijlijn niet meer verder wilde met 
de app. U heeft misschien in de vorige Bibu de oproep gelezen om er-
varingen met de app te melden. Daar is weinig respons op gekomen 
en de informele werkgroep rond deze app heeft de toekomst van de 
Útpost besproken. Het lijkt erop dat de app niet aan de verwachtingen 
-Voor en Door het dorp- voldoet. We vinden het jammer dat na één 
jaar de stekker er al uitgetrokken zal worden.

We kregen van verschillende kanten vragen: over hondenpoep, over 
steenmarters, over de molensteen en woningbouw in Achtkarspelen. 
We zullen met de gemeente overleggen over of en wat het beleid is bij 
overlast van steenmarters en over woningbouwplannen. Ook hoor-
den we dat de gemeente nogal traag of afhoudend reageert op plan-
nen voor zorgwoningen. Ook hierover gaan we graag het gesprek 
aan. De vraag in onze gemeente naar de aanleg van glasvezel is nog 
onvoldoende. Misschien hikt men aan tegen de extra kosten, maar 
het is toch ook een waardevermeerdering voor de woning, dus een 
investering in de toekomst. Hopelijk kan Kabel Noord ook hier aan de 
slag, evenals bij Tytjerksteradiel. 

Al eerder hebben we over het over Tjaskerhiem gehad en geïnfor-
meerd bij Talant. De buren zijn bezorgd over de voortgang en hebben 
bij de gemeente en bij ons aan de bel getrokken. Volgende vergade-
ring gaan we met hen in gesprek om te bezien of PBB iets kan doen. 

Met het weggaan van de Reuzen uit Leeuwarden, leek LF2018 af-
gelopen. Dat is toch echt niet het geval. Ook bij de Kruidhof zijn er 
nog activiteiten. De werkgroep van PBB2018 kan met tevredenheid 
terugkijken op alle activiteiten, die zij heeft ontplooid. Wat nog rest, 
de kunstwerk met de bijen op de rotonde bij West, zal afgebroken 
worden als de Kruidhof zijn deuren sluit.

Tot slot nog over deze uitgave van de Binnenstebuiten. Al langer werd 
er gesproken over kleur. Als het goed is, heeft u nu een kleurige Bibu 
in de hand. Gefeliciteerd redactie en opmakers met deze mijlpaal. 

Namens het bestuur van PBB, Marianne Rigter

> Jurjen van der Kooi is op 4 sep-
tember op 74-jarige leeftijd over-
leden. De in Buitenpost woon-
achtige Van der Kooi was tot zijn 
pensionering als hoofddocent 
en professor Volkskunde en 
Orale Literatuur verbonden aan 
de Rijksuniversiteit Groningen. 
Hij verzamelde en bestudeerde 
jarenlang de volksverhalen uit 
deze regio. Hij ontving voor zijn 
werk verschillende onderschei-
dingen. Van der Kooij heeft ook 
enkele jaren bijdrages voor dit 
blad geleverd.
> Burgemeester Gerben Ger-
brandy (FNP) van de gemeente 
Achtkarspelen stelt zich kandi-
daat als Eerste Kamerlid. Eind 
september gaat zijn partij daar 
over stemmen. Gerbrandy stopt 
in januari als burgemeester. Hij is 
66 jaar en was eigenlijk van plan 
om met pensioen te gaan. 
> De nieuwe burgemeester 
van Achtkarspelen moet voor-
uitstrevend en informeel zijn, 
bovendien een betrokken per-
soonlijkheid die stevig in zijn of 
haar schoenen staat. Dat is be-
schreven in de profielschets die 
tijdens een speciale raadsverga-
dering op 11 september aan de 
commissaris van de Koning Arno 
Brok is uitgereikt. Inwoners en 
medewerkers hebben hun me-
ning kunnen gegeven over het 
profiel van hun toekomstige bur-
gemeester. De officiële installatie 
en kroonbenoeming van de nieu-
we burgemeester vindt volgens 
planning in februari 2019 plaats.

Creatief Café op 4 oktober
Op de eerste en derde donderdagmiddag van de maand zal er in De 
Schakel een Creatief Café gehouden worden. Net als het Grandcafé 
en het sociaal café (koffie-ochtend) is dit een activiteit voor-en-door 
het dorp. Het creatief café is bedoeld voor een ieder die graag creatief 
bezig is en het gezellig vindt om dit samen met anderen te doen. Ei-
gen werk mag meegenomen worden, maar we willen ook gezamen-
lijke projecten gaan doen. Bijvoorbeeld breien voor een goed doel of 
iets maken voor een kunstproject. 

De eerste keer Creatief Café is op donderdagmiddag 4 oktober van 
13.30 uur tot 16.00 uur. Om te beginnen lijkt het ons mooi dat ieder-
een zijn eigen creatief werk meeneemt en laat zien waar hij/zij mee 
bezig is. U kunt zelfs meteen al aanschuiven bij een tafel om een 
werkstukje te maken. Denk bijvoorbeeld aan kaarten maken, haken, 
beeldhouwen, quilten, borduren en ook kralen rijgen voor een kroon-
luchter. En zo zijn er nog meer activiteiten. We willen in de toekomst 
bijvoorbeeld ook kerststukjes maken en bloemschikken. Ideëen zijn er 
dus genoeg. Er is zelfs geopperd om in de hal van de Schakel spelle-
tjes te doen. En ook dat is mogelijk! En als u niet mee wil doen, maar 
gewoon kijken, dan mag dat ook. Er staan potjes op tafel om geld in 
te doen voor koffie/thee en materiaalkosten.

Als u er meer van wilt weten en ook wilt helpen of ideëen hebt, mag u contact 
opnemen met Ria Tack (541501) of Joke de Vries (543803). Deze activiteit wordt 
ondersteund door ambtsgroep vorming, toerusting en gemeenteopbouw van de 
PKN-kerk.

Op 30 september ‘Hap & Stap’ event 
Foodwalk Buitenpost-Kollum
Op zondag 30 september wordt er van 12.00 tot 17.00 uur een speci-
ale najaarseditie van de Foodwalk Buitenpost-Kollum gehouden. De 
Foodwalk sluit keer aan bij het gratis muziekevenement Helden van 
Hjir, waardoor dit jaar op alle locaties naast hapjes uit de natuur ook 
muziek van Fryske ‘helden’ aanwezig is. De IZI travel app met wandel-
route van ruim 6 km wordt aangepast met informatie over najaars-
bloeiers zoals noten en fruit. Met de ‘Hap en Stap kaart’ kunnen deel-
nemers bij vijf bedrijven op de route een stempel halen en genieten 
van hapjes en live muziek. 

De wandelroute gaat door het prachtige coulissenlandschap tussen 
Buitenpost en Kollum en langs allerlei eetbare planten en kruiden. Het 
Tuincafé (gelegen op De Kruidhof), De Kruidhof zelf, Het Bloemenpa-
radyske, De Muzykpleats, OBS De Mienskip en Op ‘e Stâl organiseren 
de route al voor de 5e keer op rij. Dit zijn start- en rustpunten op de 
route. Met behulp van de IZI-travelapp kunt u de route lopen en daar-
naast interessante informatie over najaarsbloeiers krijgen. De route 
kan zo nog meer worden beleefd en de plantenkennis verbreedt. De 
app kunt u vooraf downloaden in de app- of playstore; zoek daar-
in naar Foodwalk Buitenpost-Kollum zomer-herfst. Deelnemers aan 
de Foodwalk kunnen door gebruik te maken van de app gemakkelijk 
vanaf elke gewenste locatie starten én zelfs in tegengestelde richting 
lopen. In De Kruidhof is ook een papieren routebeschrijving verkrijg-
baar.

Prijzen en reserveren:
Kaarten voor de Foodwalk kosten € 12,50 voor volwassenen en voor kinderen tot 
en met 11 jaar zijn de kosten € 5,-. Kaarten kunt u vooraf reserveren en betalen via 
het online bestelformulier, ook te vinden via de ticketoptie van het Facebooke-
venement: Foodwalk; de muziekeditie. Mochten de kaarten nog niet uitverkocht 
zijn dan kunt op 30 september nog kaarten kopen bij De Kruidhof, Schoolstraat 
29b. Deelnemers kunnen starten tussen 12.00 en 15.00 uur.  De route kan ook per 
fiets worden afgelegd.

Top-2000 concert in Buitenpost 
volop in voorbereiding 
Popkoor Akkoord, onder leiding van de nieuwe dirigent Rinse IJtsma, 
is momenteel druk met de voorbereidingen voor het  Top 2000 con-
cert op zaterdagavond 10 november in ‘The Point’. Tijdens deze avond 
wordt er samengewerkt met de rondom bekende band ‘SA! en Oaren’ 
(5 bandleden onder andere Sander en Atje van de Muzykpleats te Bui-
tenpost). Wat kunt u verwachten? Er worden door zowel het popkoor 
als de band veel Top 2000 nummers ten gehore gebracht. De avond 
wordt swingend afgesloten met live ‘Top 2000’ muziek van de band. 
U bent allen van harte uitgenodigd!

Toegangskaarten á EUR 6,50 per persoon zijn verkrijgbaar bij Carin’s Haarmode. 
Ook te bestellen door tijdig overmaken op NL31 RABO 030 4268 321 t.n.v. Pop-
koor Akkoord onder vermelding van naam en adres. De kaarten liggen dan op 10 
november klaar bij de entree van The Point. Mits beschikbaar ook nog bij de zaal.

Oogstdag 
op 6 oktober
Op zaterdag 6 oktober sluit Hortus van Fryslân De Kruidhof traditio-
neel haar seizoen af met een Oogstdag en Fruitshow. Op deze fees-
telijke laatste openingsdag deelt De Kruidhof haar oogst met het pu-
bliek en houdt een markt. Vaste bezoekers van de Oogstdag rekenen 
al sinds jaar en dag op een schaaltje heerlijke hutspot of pittige ma-
issoep. De opbrengst van de soep en stamppot gaat volledig naar 
‘vergeten’ kinderen uit gebroken of ontwrichte gezinnen.

Najaarsmarkt en presentatie van de oogst
In de Kloostertuin en in de kas is een najaarsmarkt met onder ande-
re verschillende jams, verzorgingsproducten, geitenkazen, dressings, 
kruidenthee en diverse proeverijen. Er worden pompoen- en fruit-
soorten verkocht en zijn er demonstraties van een houtdraaier en een 
eendenkorfvlechter. Ook is er informatie over bijen en verkoop van 
honingproducten. In de kas tonen we de oogst van onze oude cultuur-
gewassen. Verder zo’n tachtig soorten appels en peren van voorna-
melijk oude rassen uit eigen Fruithof. Pomologen vertellen over fruit 
en kunnen uw appel- of perenboom determineren. Hiervoor kunt u 
het beste vier of vijf vruchten meenemen. Ook over ziektes en de ver-
zorging van fruitbomen kunt u informatie krijgen. Heeft u een zieke 
boom? Neem dan een takje met één of meer bladen mee. 

Activiteiten voor jong en oud en laatste dag plantensale
Tussen 10.30 en 16.00 uur kunnen kinderen in de kas een lampion 
snijden uit een pompoen. De kosten zijn € 3,50 per kind. In de kas 
kunt u een boeket schikken met bloemen en ander herfstmateriaal 
uit onze tuinen. Dit kost € 0,25 per tak of bloem. U kunt om 14.00 uur 
voor € 2,50 p.p. deelnemen aan een rondleiding en proeverij van huis-
gemaakte kruidenlikeuren en kruidenbitter. Na afloop krijgt u een re-
ceptenboekje mee naar huis. In de grote Verkooptuin vindt u naast de 
planten, fruitbomen- en kruidencollectie speciale aanbiedingen van 
vaste planten. In de week van 29 september tot en met 6 oktober wor-
den alle planten met 50% korting verkocht. De Oogstdag is de laatste 
dag waarop deze actie geldt.

De Kruidhof is deze Oogstdag geopend van 10.00 tot 17.00 uur. De entreeprijs is 
€ 3,50. Kinderen tot 12 jaar € 1,50. Met een Museumkaart of seizoenskaart van 
de tuin heeft u gratis toegang. Meer informatie vindt u op www.dekruidhof.nl.
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Buitenposters
door Nelleke Kemps-Stam

Je ziet niet direct resultaat, maar je ziet mensen 
wel veranderen
Hink Speulman over het nut van eenzaamheidbestrijding

Het Sociaal Cultureel Planbureau liet deze maand weten dat Neder-
landers de kwaliteit van leven waarderen met een 7,8. Tegelijkertijd 
blijven er grote verschillen tussen groepen in de samenleving be-
staan. Een groep die het leven niet altijd zo’n hoog cijfer geeft, zijn 
de eenzame mensen onder ons. Voor hen worden van 25 septem-
ber tot en met 4 oktober in De Week tegen Eenzaamheid allerlei 
activiteiten georganiseerd. It Koartling roept al vier jaar: Kom erbij! 
Wat die oproep in de praktijk betekent, vertelt Hink Speulman, ad-
viseur sociaal-cultureel werk van It Koartling. 

De regering neemt initiatieven 
om eenzaamheid onder oude-
ren tegen te gaan en kwetsbare 
groepen meer vaste grond onder 
de voeten te geven. We mogen 
niet berusten in het feit dat meer 
dan de helft van de 75+’ers zegt 
zich eenzaam te voelen. Samen 
met provincies, gemeenten en 
lokale instanties wil het rijk bre-
de coalities vormen om mensen 
uit hun isolement te halen en 
een nieuwe kans te geven. (bron: 
Troonrede 2018)

Kleuren en vormen
“Eenzaamheid is een algemeen 
woord waar je alle kanten mee 
op kan”, zegt Hink. “Er zijn men-
sen die een zwak sociaal netwerk 
hebben en daardoor eenzaam en 
kwetsbaar zijn. In samenwerking 
met Coalitie Erbij zijn we daar-
om vier jaar geleden met het 
Kom Erbij Festival begonnen. 
We hebben toen tegelijkertijd 
alle organisaties en particulie-
re initiatieven die in Buitenpost 
iets met ouderen doen op papier 
gezet. Mensen kunnen daardoor 
gemakkelijker vinden waar ze te-
recht kunnen en wat bij hen past. 
Want je kunt wel bij een club 
gaan, maar dat wil nog niet zeg-
gen dat je je daar direct bij thuis 
voelt. Er zijn een heleboel initia-
tieven, maar het is wel moeilijk 
om het gaande te houden. Zowel 
financieel als bestuurlijk. En de 
gemeente heeft het ouderen-
werk weg gesaneerd. Het is dus 
een heel kwetsbaar iets.”

De insteek van het Festival van 
dit jaar was gefocust op de vraag: 
welke werkafspraken maken we  
in Achtkarspelen om eenzaam-
heid in al zijn kleuren en vormen 
in beeld te krijgen om daar met 
elkaar aan te werken. “Er ge-
beurt overal wel wat in aparte or-

ganisaties zoals KEaRN, kerken, 
maatschappelijk werk, het Rode 
Kruis, Humanitas, De Zonne-
bloem.  Maar je kunt elkaar ook 
versterken. We zijn bijvoorbeeld 
anderhalf jaar begonnen met het 
huiskamerproject De Húskeamer 
fan Bûtenpost. KEaRN heeft er 
goed bij geholpen om dat voor 
te bereiden. De groep mag niet 
te groot worden, anders is de 
vertrouwelijkheid weg. Vrijwilli-
gers lopen soms tegen situaties 
van mensen aan waar ze niet 
goed raad mee weten. Daarvoor 
kunnen zij weer terecht bij Stich-
ting Aan Zet, die voor de bege-
leiding en ondersteuning van de 
vrijwilligers zorgt. 

Tegelijk met De Húskeamer zijn 
we ook met de multiculturele 
vrouwengroep Mélange gestart. 
Beide initiatieven hebben zin: 
ze brengen een positieve veran-
dering teweeg. Aan het aantal 
mensen dat van buiten het dorp 
komt, zien we dat beide groepen 
aan een behoefte voldoen.”

Wat ook zijn nut heeft bewezen, 
is het Netwerkcafé. “Dat is on-
dertussen gestopt. De economie 
is intussen weer wat aangetrok-
ken. Iedereen heeft werk gevon-
den, op enkelen na. Die krijgen 
als het nodig is nog een steun-
tje in de rug. Als je zonder werk 
komt, raak je je sociale netwerk 
kwijt, plus dat je je een outcast 
voelt”, zegt Hink uit ervaring. 

Kom bij de club
Naast De Húskeamer en Melan-
ge die mensen moeten stimule-
ren om de deur uit te komen, zijn 
er nog veel meer activiteiten in It 
Koartling. “Neem de volksdans-
groep op de woensdagmorgen. 
Het is een netwerk voor oudere 
dames, die ook actie onderne-
men als er iemand van de groep 
ziek is. Het is heel belangrijk dat 
je met elkaar een groep vormt 
die bijdraagt aan een sociaal 
netwerk. Dat geldt ook voor de 
schildersclub: je bent actief en 
je komt onder de mensen. Dat 
geldt voor een heleboel activitei-
ten. Sociaal culturele activiteiten 
vinden overal plaats in de maat-
schappij, zoals een ouderensoos 
binnen de kerken. Maar wij zijn 
een organisatie die het sociaal 
cultureel werk als doel heeft. Wij 
proberen over de volle breedte 

van de maatschappij mensen 
van 0 tot 100 te bereiken. Met 
initiatieven die het voor een 
groepje goed doen. Er gebeurt in 
Buitenpost heel veel. Maar men-
sen weten het gewoon niet. De 
versnippering maakt het kwets-
baar en door de sanering van het 
ouderenwerk is er geen overzicht 
meer.” Of de folder met dorpsac-
tiviteiten na vier jaar nog actueel 
is, is de vraag. De contactperso-
nen van een activiteit of organi-
satie die niet meer in functie zijn, 
kunnen dat opgeven bij It Koart-
ling zodat een nieuwe uitgave 
kan worden gedrukt.

Samen bereik je meer
“Wat we ook graag zouden wil-
len uitbreiden, is om mensen 
met een beperking gewoon mee 
te laten doen in de samenleving”, 
vervolgt Hink. Een mooi voor-
beeld daarvan is een vraag van 
Talant of een van de bewoners 
mee kon helpen in It Koartling. 
“Voor Talant was dat wel een 
hele stap en ze kwamen met al-

lerlei voorwaarden. Wij zeiden: 
nee, dat hoeft niet. Er kan niet 
zoveel misgaan als je de vinger 
aan de pols houdt. En het gaat 
hartstikke goed. We hebben hier 
activiteiten waarvan je niet goed 
kunt zien wie de vrijwilliger is of 
de deelnemer. De vrijwilliger is 
soms de deelnemer en anders-
om. Ze hebben allebei behoefte 
aan die activiteit. Dat geldt ook 
voor zo’n huiskamergroep. De 
vrijwilligers daarvan zijn niet een 
ander soort mensen. Het zijn de-
zelfde mensen als die er komen 
om gezelligheid te vinden. De 
een heeft dan verantwoordelijk-
heid die de anderen niet hebben, 
maar ze hebben ook een geza-
menlijke verantwoordelijkheid 
om er iets van te maken.”

Eenzaamheid is een fysiek ver-
schijnsel, net als honger en 
dorst. De mens heeft behoefte 
aan contact. “Dat kan per mens 
verschillen”, relativeert Hink. “Je 
hebt mensen die met rust ge-
laten willen worden als ze pro-
blemen hebben. Als er steeds 
gevraagd wordt hoe het met je 
gaat, ga je juist contact vermij-
den. En jezelf isoleren. Je hebt 
sociale eenzaamheid bij een ge-
mis aan contacten, emotionele 
eenzaamheid als je je eenzaam 
voelt in een grote groep men-

sen en er is nog existentiële 
eenzaamheid bij mensen met 
levensvragen als: wat doe ik hier 
nog op aarde? Op dat laatste vlak 
begeven wij ons niet, dat is voer 
voor psychologen. Maar ook 
door economische oorzaken kun 
je achtergesteld en uitgesloten 
worden. De kringloopwinkel Ra-
derwerk vangt bijvoorbeeld deze 
groep op, maar het zou mooi zijn 
als alle neuzen dezelfde kant op 
gingen. Want je kunt met geza-
menlijke inspanning meer berei-
ken dan  nu met al die verschil-
lende kleine centra. WerkPro zou 
daarin een rol kunnen vervullen 
door meer naar samenwerking 
met -bijvoorbeeld- It Koartling te 
streven.”

Waardering
Per 1 januari 2019 wil Hink na elf 
jaar stoppen als adviseur. Valt er 
nog iets positiefs te zeggen voor 
mensen die net als hij hun tijd 
willen besteden aan vrijwilligers-
werk of een bestuursfunctie? “Er 
zijn gelukkig nog genoeg men-

sen die wat willen doen. Je groeit 
vanzelf in het werk. Je krijgt weer 
een netwerk en je wordt gewaar-
deerd. Vrijwilligerswerk is be-
langrijk en je bloeit een beetje 
op, ongeacht wat je doet. Je ziet 
niet direct resultaat, maar je ziet 
mensen wel veranderen. Enkele 
vrouwen met een migratieach-
tergrond die mee deden aan 
activiteiten van Mélange, zijn 
onlangs naar elders verhuisd. Ze 
lieten weten dat ze er veel aan 
gehad hebben. Door de contac-
ten, de betere taalbeheersing en 
het gevoel erbij te horen, zijn ze 
opener geworden. Binnen het 
sociaal-cultureel werk zijn we 
gefocust op zowel groepen als 

individuen. Vaak lukt het alleen 
om bij een of enkele individuen 
positieve resultaten te bereiken. 
Dat is niet erg. Het gaat immers 
niet om de kwantiteit, maar om 
de kwaliteit.”

De deelname aan het seminar 
over eenzaamheid tijdens het 
Festival viel zodanig tegen, dat 
het programma aangepast moest 
worden.” Maar we gaan met z’n 
allen heel effectief bezig om een-
zaamheid zichtbaar te maken en 
daar wat aan te doen. De ver-
zorgingsmaatschappij is er niet 
meer. Maar ook die was niet za-
ligmakend. Ik denk anderzijds dat 
als het om eenzaamheid gaat, wij 
samen met elkaar iets kunnen be-
denken wat zou kunnen werken. 
Maar dan moet iedereen wel een 
steentje bijdragen.” De koning 
had  het niet beter kunnen zeg-
gen.  
(@foto’s: eigen foto’s)

    De Vries Verzekeringen en Hypotheken    
    Ried 4 | 9285 KK Buitenpost 

    Tel. 0512-35 22 21  info@mjdevries.nl 
    www.verzekeringen-hypotheken.nl 

 
 

Urker mannenkoor optreden op 
27 oktober in Kruiskerk
Het Urker mannenkoor ‘Onger Oens’ komt zaterdag 27 oktober in ons 
dorp. Dit bekende koor zal gaan zingen ten behoeve van de Buiten-
poster stichting Tabor. Deze stichting werkt in Roemenië voor onder 
andere bejaarden en kinderen met een beperking. De toegang is vrij, 
maar wel wordt er een collecte gehouden voor Tabor.

locatie: Kruiskerk aan de Voorstraat
aanvang: 19.30 uur

Eenzaamheid is een fysiek verschijnsel, net als honger en dorst.



Surhuisterveen
Nije Jirden 14
Postbus 140
9230 AC  Surhuisterveen

T 0512 - 36 98 00 I www.mookdenotaris.nl
E info@mookdenotaris.nl  @MOOKdeNotaris

LOKET-Buitenpost
Kuipersweg 5 
9285 SN  Buitenpost
(Innovatiehuis Lauwersdelta)

VERKRIJGBAAR IN VIER
VERRASSENDE SMAKEN!

Dé likeur van            slijter Kees Jan Kempenaar uit Buitenpost!

swiet
& oars

Boeren kaas jong 500 gram € 4,50

Giese wildeman stoofperen 2 kg € 2,50

Pers-sinaasappels 15 stuks € 3,50

Pitloze witte druiven 500 gram € 1,69

Alleen deze week 10 kilo Friese Borgers 
voor € 10,=!
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Gezonder 
leven

De recente hete zomerweken bo-
den veel gelegenheid om in een 
koele schaduw van alles te lezen 
over eten, drinken, roken, kortom 
over ongezond en gezond(er) leven. 
In een wereld waarin we steeds 
langer leven, zijn we voortdurend 
bezig om de nog resterende be-
lemmeringen die een langer leven 
in de weg staan aan te pakken. Een 
recent onderwerp van aandacht 
was de wijnconsumptie. Een tijd 
lang was de gedachte dat dagelijks 
een glas drinken prima was, net zo-
als die ene appel per dag de dokter 
buiten de deur houdt. Regelmatig 
een glas wijn drinken zou een la-
ger risico op hart- en vaatziekten 
met zich meebrengen. Het bewijs 
werd zogenaamd geleverd door 
de Fransen, die per persoon 45 li-
ter wijn per jaar dronken, tegen 
27 liter bij ons en toch een hogere 
levensverwachting hebben dan 
wij en ook nog eens minder aan 
hartaanvallen zouden lijden. Hier-
op volgde een andere inzicht dat 
wij de wijnconsumptie moeten 
beperken tot maximaal vijf glazen 
per week, want wijn zou helemaal 
niet zo goed zijn.  Sigaretten zijn als 
erkende kankerverwekkers al eer-
der in de ban gedaan. In speelfilms 
in de jaren ‘50 en ‘60 van de vorige 
eeuw werd constant gerookt. Dat 
was toen ook de praktijk van het 
dagelijkse leven. Per hoofd van de 
bevolking was het roken van siga-
retten (tabak) eind jaren zeventig 
twee keer zo hoog als begin jaren 
vijftig. In diezelfde tijd stagneerde 
de levensverwachting van Neder-
landse mannen. Toen in het kader 
van emancipatie vrouwen ook gin-
gen roken, gebeurde met hen in de 
jaren negentig hetzelfde. Maar on-
danks alle waarschuwingen, ver-
boden en prijsverhogingen, rookt 
toch nog steeds een kwart van de 
Nederlandse bevolking. Fabrikant 
Philip Morris verkoopt wereldwijd 
30% meer sigaretten dan 10 jaar 
geleden en maakt zoveel winst dat 
het aandeel, inclusief dividenden, 
sinds 2000 met 3300% is gestegen. 

Oók veel vlees eten is uit de boze. 
Rood en bewerkt vlees verhogen 
het risico op diabetes en kanker. 
Het produceren van vlees is bo-
vendien een bijzonder inefficiën-
te manier om aan eten te komen. 
Volgens Natuur & Milieu is voor 
een kilo vlees gemiddeld 8600 liter 
water nodig, terwijl de productie 
van een kilo rundvlees zelfs 15.000 
liter schijnt te kosten. Voor een kilo 
biefstuk is ook nog eens 8 kilo voer 
nodig. Het lijkt tegenwoordig wel 
of niks meer mag en dat alles wat 
we graag consumeren ongezond 
is, maar het feit is dat we door de 
toegenomen welvaart te veel zijn 
gaan eten en drinken en roken. 
Ondanks de afname sinds midden 
jaren negentig, consumeren we 
per persoon nog steeds 85% meer 
vlees dan voor de oorlog, roken we 
bijna twee keer zo veel en drinken 
we 25 keer zo veel wijn. Honderd 
jaar geleden kwamen mensen eer-
der te overlijden dan nu, maar dat 
kwam in ieder geval niet door een 
uitbundig gebruik van voedings- 
en tabaksmiddelen. Wie meer wil 
leven, moet minder consumeren. 

Brimzenpraat
Sipke Veenstra werd nationaal 
kampioen zeismaaien
Op zaterdag 25 augustus gingen 
18 teams de strijd aan om de na-
tionale titel ‘Maaien met de zeis’. 
Onder veel belangstelling streden 
zij op de Boer’n dag in Elspeet om 
de Gouden Strekel én de eer. In 
de zeer spannende finale versloeg 
het herenteam Fryske Wâlden, be-
staande uit de gebroeders Veen-
stra, nipt één van de sterke teams 
uit Elspeet. Eén van die broers is 
Sipke Veenstra van Egypte 30. Op 
de foto demonstreert hij (in het 
rode shirt) het werken ‘mei de sei-
ne’.

Zeismaaien is een oude traditie die 
weer aan populariteit wint. Steeds 
meer jonge mensen pakken weer de zeis om het gras te kortwieken. 
Daardoor stijgt het aantal jongere deelnemers aan dit NK ieder jaar 
weer. Meer informatie en foto’s op: www.maaienmetdezeis.nl

Badmintonclub zoekt
nieuwe leden
Sporten is gezond, volgens de on-
derzoekers werkt het uitstekend 
tegen stress, verhoogt de weer-
stand en geeft nieuwe energie. 
Misschien ben je altijd al op zoek 
geweest naar een leuke enthousi-
aste sportclub, dan ben je bij ons 
aan  het juiste adres. Wij spelen 
op creatief niveau. Leeftijd gebon-
den?? Helemaal niet! Onze club is 
voor alle leeftijden.

Dus schroom niet kom achter de computer of TV vandaan en ga met 
ons badmintonnen. Je hoeft niet gelijk een racket aan te schaffen, 
deze zijn aanwezig op de club. Het enige wat je nodig hebt is sport-
kleding en indoor/sportschoenen en je kunt gelijk met ons meedoen.
De eerste 3 keer mag je vrijblijvend en gratis meespelen, zodat je een 
indruk krijgt hoe het badmintonnen als sport volgens de regels van 
het spel officieel gaat. Wij spelen dinsdags ‘s avonds van 19.00 tot 
20.30 uur in sporthal ‘De Houtmoune’. 

Wil je eerst nog meer informatie bel dan met Jellie de Jong: 0511-543003 of met 
Rob de Vries 06-14118100.
(@foto: Pexels)

Tafeltennisvereniging Buitenpost
Tafeltennisvereniging Buitenpost is een actieve en gezellige club voor 
zowel recreatie als wedstrijd tafeltennis. De club is de laatste tijd be-
hoorlijk gegroeid naast veel senioren leden hebben we nu ook een 
groep jeugdleden. Omdat de club een eigen zaal heeft met gezellige 
kantine is de club bijna de hele week open. Naast de trainingen en 
wedstrijden is de zaal ook vaak open voor mensen die even een bal-
letje willen slaan. (@foto: eigen foto)

Vernieuwde kantine mooie 
aanwinst voor voetbalvereniging
De voetbalvereniging Buitenpost heeft een vernieuwde kantine, een-
tje waarmee je voor de dag kunt komen in de Hoofdklasse van het 
zaterdagvoetbal. Nadat eerst de parkeerplaats en de entree een gron-
dige opkapbeurt heeft gekregen was het nu de beurt aan de kantine 
en iedereen weet dat dit de kurk is waar menige vereniging op draait. 
Met de Popke Hoekstra-tribune bij het hoofdveld en een kunstgras-
veld waar je u tegen zegt, zit de vv Buitenpost goed op koers en alles 
is slechts mogelijk als er veel vrijwilligers de handen uit de mouwen 
steken en daar mag het bestuur zich zeer gelukkig in prijzen. Het voet-
bal leeft in Buitenpost en de eerste punten zijn binnen voor het eerste 
elftal op dit hoge niveau, maar ook de andere seniorenelftallen en 
dames- , vrouwen- en jeugdteams genieten wekelijks van hun sport. 
U bent altijd welkom om eens een kijkje te komen nemen.
(@foto: eigen foto)

Viering 40-jarig bestaan buurtvereniging Spikant
Buurtvereniging Spikant (de Spil 
en Achtkant) vierde op zaterdag 
22 september een bijzonder ju-
bileum: haar 40-jarig bestaan. 
De vereniging werd kort na de 
oplevering van de nieuwe wijk 
Molenerf in 1978 opgericht. Tal 
van oude en huidige bewoners 

van de beide straten waren bij de 
viering aanwezig. De dag startte 
met een feestelijk samenzijn in 
de Fonteinkerk waar Emmy Dan-
tuma iedereen verwelkomde. 
Daarop volgde een speech van 
burgemeester Gerbrandy, een 
voordracht van Bert Vegter over 

de historie van de wijk Molenerf 
en een door Harry Tees en Dou-
we van der Boon samengestel-
de fotopresentatie. De beelden 
van vroeger vielen in de smaak 
en voor elke familie was er een 
USB stick met daarop alle foto’s 
en andere info. Na afloop van 

het formele deel ging men een 
wandeling maken door de met 
ballonnen en vlaggen versierde 
buurt èn werd onderstaande foto 
gemaakt. Daarna was er vanzelf-
sprekend nog tijd voor een hapje 
en een drankje.
(@foto en tekst: Hielke Boorsma)

Volg ons ook op onze Facebookpagina. 
U kunt ons vinden op 

www.facebook.com/dorpbuitenpost



Greta’s 
Pedicuresalon
Franklinstraat 1
9285WT Buitenpost
06 11 948 103
info@gretaspedicuresalon.nl
WWW.GRETASPEDICURESALON.NL

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

Golf 
onderhouds-
beurt vanaf

€225

Polo
onderhouds-
beurt vanaf

€175
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Noors Leven
Hiken

Regelmatig slaan we hier in Noor-
wegen aan het hiken. In Neder-
land noemden we dat altijd: een 
boswandeling maken. Hier heeft 
dat zeer weinig met wandelen 
te maken. Om in Noorwegen een 
wandeling te kunnen maken zul 
je een pad moeten volgen. Een 
weg, gravelweg, trekkerpad of een 
wildpaadje. Wij houden daar niet 
zo van. Hoewel, de wildpaadjes 
vinden we ook nog wel leuk. Maar 
normaal gesproken hiken we. In 
de herfst (wat het ondertussen bij 
ons al echt geworden is) gaan we 
paddenstoelen- zoek- hike- toch-
ten maken. Afgelopen weekend 
was de eerste van het jaar. Manlief 
pakte een grote rugzak met extra 
verstevigingen voor het gemakke-
lijke hike-gevoel. Ik pakte (zoals een 
goed huisvrouw betaamt) eten en 
drinken voor een korte hike van 
anderhalf uur (wat, even terzijde, 
in Nederland voor ons al snel een 
lange wandeling was geweest). 
Vol goede moed stapten we met 
stevige wandellaarzen, rugzak 
vol tourvoer, petten, zonnebril-
len, muggennetten voor over je 
hoofd en zakmessen de deur uit. 
De kinderen huppelden al blatend 
voor ons uit. Onze nieuwe kittens 
(we hadden wat teveel muizen en 
ratten in de naaste woonomge-
ving voor één kat om op te eten) 
huppelden al miauwend achter 
ons aan. Ik bracht ze, niet huppe-
lend en al mopperend weer terug 
naar onze naaste woonomgeving. 
We probeerden het nog een keer. 
Met een sukkeldrafje wisten we 
verdere navolging te voorkomen. 
We waren op weg. Klaar om onze 
eerste paddenstoelenoogst van 
dit jaar naar binnen te hengelen. 
Al grappend en grollend en blokjes 
chocolade naar binnen werkend 
liepen we onze oprit af, welke van 
zichzelf al een kilometer lang is. We 
namen een stuk van de autoweg, 
een stuk grindpad en daarna een 
trekkerpad het bos in. Het is één 
van mijn favoriete plekken om te 
hiken. Het lopen gaat er niet al te 
makkelijk (wat daarmee direct 
het verschil aangeeft tussen het 
wandelen en het hiken), waardoor 
het een prima conditietraining is. 
En er valt altijd wat te zien. Sporen 
van herten en elanden, poep van 
een wolf of vos of een das, hazen-
burchten of spinnen en nieuwe 
paddenstoelen die we nog nooit 
gezien hebben, honderd verschil-
lende soorten mossen. De zon die 
zijn stralen door het dichte groen 
verderop laat schijnen. Prachtige 
zonovergoten open plekken, waar 
je spontaan in het bestaan van elf-
jes, kabouters en trollen zou gaan 
geloven. De geur van het vochtige 
mos en de snel opkomende pad-
denstoelen doet fris aan. En tot 
onze verrassing zien we de reden 
waarom een paddenstoel een pad-
denstoel genoemd word. Een klein 
padje zit wat verdwaasd naar ons 
omhoog te kijken vanaf een mooie 
bruine sandsopp (een bruine pad-
denstoel dus). In zijn eigen sprookje 
zijn wij vast de reuzen. We genieten 
enorm. Praten honderduit. Vinden 
heel veel oneetbare paddenstoelen 
die we bewonderen en laten staan. 
Zien omgewaaide bomen die met 
hun immense netwerk van wor-
tels boven de grond uisteken. En na 
een lange pauze van rust, boslucht 
en vogelgezang hiken we weer te-
rug naar huis.

de schoolfoto

Deze schoolfoto is waarschijnlijk in het schooljaar 1962/63 van de 6e klas van de lagere school aan de Kuipersweg gemaakt. 
Waarom er alleen maar meisjes en geen jongens en onderwijzers op staan is onbekend. Alle rijen van links af, achterste 
rij: Annie Spriensma, Gerrie Brouwer, Anneke de Groot, Gerrie Kramer, Jetty …?, Jannie Vaatstra, Grietsje de Vries, Hinke 
Groenhof, Alie Holwerda, en Margreet Fuykschot; voorste rij: Jannie Henstra, Anneke Bruining,  Gonnie van der Meer, 
Baukje Kloosterman, Alie Tjoelker, Joke Kloostra ?, Geertje van der Veer, en Eke Hoekstra. Deze foto werd aangeleverd door 
Baukje Zwier, Gerrie Brouwer-Wobbes en Anneke Bruining-Alma, waarvoor onze hartelijke dank.

Handwerkmarkt had weer een succesvolle aflevering
Op vrijdag 14 september was 
er al weer de zesde editie van 
de jaarlijkse handwerkmarkt op 
het Nijensteinplein. Net als vo-
rig jaar zorgden zo’n 45 stand-
houders voor een goed gevulde 
maar gezellige aankleding van 
het plein en een aangrenzend 
deel van de Kerkstraat. Naast 
de verkoop van allerlei stoffen, 
materialen en haak-, naai-, bor-
duur- en breibenodigdheden wa-
ren er demonstraties van oude 
handwerktechnieken. Dorpsfoto-
graaf Hielke Boorsma maakt er 
de volgende impressie. Alle 94 
gemaakte plaatjes kunt u op zijn 
flickr-fotosite terugzien.

Juf Jantina Hoekstra vierde 25-jarig werkjubileum!
Op basisschool De Fontein werd woensdag 19 
september een feestje gevierd! De intern begelei-
der van de school, juf Jantina Hoekstra, was na-
melijk 25 jaar werkzaam in het onderwijs. Al die 
tijd profiteren de kinderen op De Fontein van haar 
warme belangstelling, haar kundige onderwijs (ze 
werkte jarenlang als kleuterjuf) en deskundige be-
geleiding. 

De kinderen van de school verrasten haar met de 
meest prachtige kop-en-schoteltjes (want daar 
houdt juf Jantina van) en een flashmob van een 
van te voren stiekem ingestudeerd feestlied. Ver-
volgens werden groepsfoto’s met juf Jantina ge-
maakt. ’s Middags werd de juf getrakteerd op een 
heerlijke brunch in de Kruidhof, in het bijzijn van 
collega’s en oud-collega’s. 

IJsclub-nieuws

Na een prachtige warme zomer 
beginnen nu de eerste tekenen 
van de herfst zich aan te die-
nen. Terwijl ik dit schrijf is het 
nog steeds mooi weer en denkt 
men nog niet aan schaatsen. 
Toch zijn we alweer bezig met 
de voorbereidingen en komen 
we binnenkort bij de leden langs 
om de contributie voor het jaar 
2018/2019 op te halen. Ook heeft 
de ijsclub een eigen Facebook 
pagina waarop dit staat vermeld. 
Het blijkt dat deze site goed word 
bekeken en hierdoor al een heel 
aantal nieuwe leden zich hebben 
aangemeld.

Het is de bedoeling dat we op 
vrijdag 16 november de ijsbaan 
onder water zetten en we op 26 
november de jaarlijkse leden-
vergadering gaan houden. De 
uitnodiging hiervoor zal in het 
oktobernummer van deze krant  
komen te staan. Natuurlijk kunt 
u voor meer informatie ook te-
recht op facebook. Even zoeken 
op ijsclub buitenpost en hier 
kunt u naast informatie ook fo-
to’s bekijken van de afgelopen 
jaren. Op de valreep om precies 
te zijn 1 maart 2018 konden we 
toch nog een paar dagen open 
zijn. En ondanks de harde wind 
was het gezellig druk die dagen. 
Nu staat het nieuwe seizoen 
klaar en ziet u ons deze weken 
de kaarten langs brengen.

Namens het bestuur een hartelijke 
groet en graag tot ziens.



Volop verkrijgbaar: 
agenda’s en

kalenders 2019!
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In tút fan
de Brims

Groenzoom of 
bloemenzoom

Wat heb ik afgelopen voorjaar en 
zomer genoten van de groenzoom 
aan de westkant van het dorp. 
Ondanks dat de meeste bloemen 
nu zijn uitgebloeid is het er nog 
steeds prachtig. Niet alleen ik en 
veel dorpsgenoten genieten er van. 
Insecten, grote libellen en vliegens-
vlugge zwaluwen zijn nog steeds 
te vinden tussen de bloemen en 
de planten. Vogels vinden zaden 
tussen de planten en bessen in de 
bomen en de heesters. 
Jammer is het dat aan de zuidkant 
ten oosten van Autoland Van den 
Brug, de gemeente geen bloeien-
de zoom heeft aangebracht. Na 
raadpleging van omwonenden 
en Plaatselijk Belang heeft de ge-
meente toch besloten om daar 
het gras te handhaven. Het ziet er 
keurig uit. Maar een gemiste kans 
om bij de entree van het dorp aan 
beide kanten te benadrukken dat 
Buitenpost hét dorp is van bijen en 
biodiversiteit. 
Wat zou het mooi zijn als de ge-
meente toch nog geld beschikbaar 
stelt om ook daar bloemen, bloei-
ende heesters en vruchtdragende 
bomen aan te planten. Dat is niet 
alleen goed voor de insecten en de 
vogels. Ook voor de omwonenden 
is een natuurlijke omgeving mooi 
en gezond. Het mooiste zou het 
natuurlijk zijn als ook het fiets- en 
wandelpad wordt doorgetrokken 
zodat een rondje Buitenpost mo-
gelijk wordt voor alle Buitenpos-
ters! 

September foto’s

Bovenstaande drie foto’s zijn afkomstig uit het boek-
werk ‘Friesland’, uitgegeven door ‘Het Nieuwsblad 
van Friesland’ in 1939. Het is een lijvige pil die een 
cultureel en economisch overzicht geeft van alle 
Friese gemeentes, waaronder Achtkarspelen, op 
dat moment. Ons dorp wordt daarin in lovende be-
woordingen vermeld: “Eerstgenoemde plaats (Bui-
tenpost), de residentie der gemeente, is een fleurig 
dorp, dat rond de 2000 inwoners telt. (...) De ruime 
bouw, het aristocratische, solide karakter van de ou-
dere woningen, de goed verzorgde stratenaanleg, al-
les behoorlijk door geboomte omlijst, maakt Buiten-
post tot een der mooiste dorpen van de provincie”.

Er is verder een aparte sectie aan de pas opgerichte 
kruidentuin gewijd. De bovenstaande foto’s dienden 
daarbij als illustratie. Het bijschrift bij deze foto’s is 
afkomstig van Ir. van der Slikke, destijds de directeur 

van de tuin. Hij vertelt: “Een drietal jaren geleden is 
door de Tuinbouwvereeniging “de Noordoosthoek” 
te Buitenpost een gedeelte van haar Proeftuin af-
gestaan voor het nemen van proeven met de teelt 
van geneeskrachtige, aromatische en aanverwante 
gewassen. Deze nieuwe afdeeling, ‘de kruidentuin’ 
genoemd, heeft zich in die jaren ontwikkeld tot een 
bedrijf, waarop voor de liefhebber en vakman veel 
valt te zien en te leeren”. 

Het gebouwtje op de grote foto is nog steeds op De 
Kruidhof te vinden. Op het weelderig ingekleedde 
tuingedeelte op de voorgrond staat nu It Koartling en 
is er het parkeerterrein. Kort na de oorlog werd dit 
deel bebouwd en werd er aan de westkant van het 
gebouw meer grond in gebruik genomen. De kleinere 
foto bovenaan laat hetzelfde gebouw zien, met daar-
voor enkele eenvoudige lage kassen.

De door de gemeente daarbij geplaatste advertentie 
typeert de gedachtengang van die tijd. Buitenpost is 
er om goed te wonen, Surhuisterveen om er te wer-
ken. Dat uitgangspunt heeft men ondertussen wel 
verlaten.

Afsluitend in zijn verhaal promoot Van der Slikke  
de kruidentuin met verve:“De tuin ligt voor een be-
zoek zeer gunstig. Op een afstand van ongeveer 100 
Meter van het station te Buitenpost is men bij den 
ingang van den tuin. De chef van den tuin, de heer 
Blaauw, is altijd bereid bezoekers rond te leiden. 
Ondergeteekende is ook, indien de werkzaamheden 
zulks toelaten, genegen belangstellenden deze cul-
tures te laten zien en hen van voorlichting te dienen”. 
En dat laatste aanbod geldt nu natuurlijk niets minder 
op de Kruidhof.

Op 10 augustus werd begonnen met de aanleg van het zon-
nepanelenveld ‘Sinnegreide’ op industrieterrein De Swadde. 
De eerste van de 30.436 zonnepanelen werden op 5 september 
geplaatst. Hiermee wordt jaarlijks een vermogen van 11,7 
MWp opgewekt. Deze ‘groene’ stroom voldoende voor ruim 
3.800 huishoudens.

EHBO-afdelingsvoorzitter Jan van der Bij ontving Dr. C.B. 
Tilanus jr onderscheiding voor zijn bijzondere inzet voor de 
EHBO. Jan is al 40 jaar lid, vele jaren werkzaam geweest op 
diverse bestuursniveau’s binnen de KNVEhbo en al ruim 32 
jaar instructeur. In het dagelijks leven is hij docent EHBO 
aan de Friese Poort. Van der Bij ontving de onderscheiding 
tijdens de jaarvergadering op 11 september uit handen van 
Siebe Boomsma van het districtsbestuur KNVEhbo.

Uit de oude doos

Op 21 en 22 september werd in de raadszaal van het 
gemeentehuis het symposium ‘Keer het tij voor de bij’ 
gehouden. Dit in het kader van de LF2018-activiteiten 
van de Kruidhof. De bijna honderd deelnemers hoorden 
ondermeer gedeputeerde Kramer spreken en er was een 
live-verbinding met een bijen-expert in Australië.

Zondag 26 augustus was er een nachtvoorstelling bij de 

Muziekpleats en It Blomme Paradyske. Het publiek dat daar 

‘s nachts in een tentje had geslapen werd vroeg in de ochtend 

om 4.30 uur gewekt waarna de voorstelling rond 5.00 uur be-

gon.Na het eerste deel gingen de bezoekers van de ene locatie 

naar de andere. Onderweg ontmoetten ze elkaar en kregen ze 

een ontbijt waarna ze het tweede deel op de andere locatie 

konden zien.

Leren zwemmen is 
leren overleven

Leren zwemmen is in ons water-
rijke land heel belangrijk. Wij wo-
nen in buurten met vele sloten 
en vijvers  en zoeken het water in 
onze vrije tijd ook graag op in een 
van de vele zwembaden of recre-
atieplassen. Daarom is het van 
belang dat kinderen al op jonge 
leeftijd leren zwemmen. Als uw 
kind 4 jaar is, kunt u hem of haar 
inschrijven voor zwemles. Goede 
opgeleide zwemonderwijzers(es-
sen) van zwembad de Kûpe leren 
uw kind zwemmen volgens het 
nationale Zwem ABC. Het Zwem 
ABC bestaat uit drie zwemdiplo-
ma’s: A, B en C. De zwemdiplo-
ma’s A (Aanleren) en B (Beter 
worden) zijn waardevolle tussen-
stapjes naar het zwemdiploma 
C (Compleet). Wanneer uw kind 
het complete Zwem-ABC heeft 
gehaald, kan hij of zij zich goed 
redden in moderne zwembaden 
en bij activiteiten in, op en aan 
het water. Silvester, zwemon-
derwijzer vertelt: “Via het leer-
lingvolgsysteem kunt u online 
thuis in alle rust samen met uw 
kind de vorderingen zien op de 
persoonlijke pagina van uw kind. 
Hierdoor bent u helemaal op de 
hoogte! Dit is ook leuk voor alle 
opa en oma’s. Tevens kan uw 
kind gratis zwemmen als deze 
op zwemles zit bij zwembad de 
Kûpe!”. Laat uw kind direct na 
de zomervakantie starten met 
zwemlessen. 
Meer info: bel 0511-543180 of mail 
naar info@dekupe.nl. 
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Joop van der Veen
naamgever van De Binnenste Buiten-post

Ongeveer 20 jaar geleden was er in ons dorp huis-aan-huis adver-
tentieblaadje dat ‘Buitenpost in het nieuws’ heette. Het was een 
krant van de middenstanders en marktkooplui. Plaatselijk Belang 
mocht ook in dat blaadje schrijven. Aan het eind van de vorige eeuw 
was er behoefte aan een dorpskrant, die ook andere onderwerpen 
behandelde. ‘Buitenpost in het nieuws’ schreef een prijsvraag uit 
om een mooie, toepasselijke naam te bedenken. De winnaar kreeg 
een vierdaagse vakantie in Limburg aangeboden. Joop en Mattie 
van der Veen kwamen op het idee om dat blad ‘De Binnenste Bui-
tenpost’ te noemen, een dorpskrant voor, door en over dorpsgeno-
ten. De jury kende hen de prijs toe en Joop en Mattie hadden vier 
heerlijke dagen in de meest zuidelijke provincie van Nederland.

Sinds 1985 wonen Joop en Mat-
tie in ons dorp. Aan de wand in 
zijn kantoor hangt een oorkon-
de, waaruit blijkt dat Joop lid is 
in de Orde van Oranje Nassau. 
Deze onderscheiding ontving 
hij omdat hij zich jarenlang als 
vrijwilliger inzette voor de kerk, 
politiek, school, wereldwinkel en 
concours hippique. 

Joop werd 75 jaar geleden in 
Peebos, een streek bij Doezum 
(gemeente Grootegast) geboren. 
De boerderij van zijn vader over-
nemen, daar had hij geen zin 
in. Dan liever de fouragehandel 
van een oom, die een bedrijf had 
aan de Provinciale weg, midden 
in het dorp Doezum.  Hij trouw-
de met Mattie Tolsma, samen 
hebben ze drie kinderen.  Jaren-
lang verdiende Joop een goede 
boterham. “Eigenlijk had ik het 
wel langer kunnen blijven doen, 
maar het ontbrak ons simpelweg 
aan ruimte. Het bedrijf een beet-
je uitbreiden lukte niet. In die tijd 
deed ik veel zaken met Koop-
mans Koninklijke Meelfabrieken 
uit Leeuwarden. Twee maal  de-
den zij een bod op mijn bedrijf, 
maar ik weigerde”, vertelt Joop, 
“toen zij mij voor de derde keer 
een goed voorstel deden hapte ik 
toe. Ik kreeg een baan bij Koop-
mans als bedrijfsleider/manager. 
Door de verkoop van het foura-
gebedrijf moesten wij verhuizen. 
Eerst probeerden wij een huis te 
kopen in Doezum, maar om iets 
geschikt te vinden viel niet mee. 
Onze oudste zoon Fokke ging in 
die tijd naar het Lauwerscollege 

in Buitenpost. Daarom keken wij 
hier ook rond en vonden wij dit 
huis aan de Achtkant, het was 
precies wat wij zochten. Van di-
verse kanten hoorden wij “in 
Buitenpost wennen jullie nooit”, 
ik zei dan: “de deur naar binnen 
opendraaien, dan komt er van-
zelf wel eens iemand in. Nee, 
geen klachten over Buitenpost, 
wij voelen ons hier thuis.” 

Het besturen zit de Van der Veen-
’s in het bloed, Joop’s vader had 
vaak een kerkelijke functie en ook 
zijn ooms waren actief, zowel in 
kerk, gemeente of in het vereni-
gingsleven in het dorp. “Ik heb 
het dus van huis uit meegekre-
gen. Jaren ging het goed, totdat 
ik op een gegeven moment een 
burn-out kreeg. Ik had te lang op 
mijn tenen gelopen”. Het kostte 
Joop toen zijn baan, het duurde 
een tijd, maar gelukkig herstelde 
hij. Hij werd toen benoemd tot 
voorzitter van het CDA in Bui-
tenpost, dat ging later op in het 
Gemeentelijk bestuur CDA-Acht-
karspelen, Joop was toen secre-
taris van CDA. Naast de politiek 
en de kerk zat Joop ook in het 
bestuur van het Lauwerscollege 
en de Club van Dertien van het 
concours hippique.

In de vorige editie van de Bin-
nenste Buitenpost staat een foto 
van de Club van Dertien van het 
bestuur van de Paardensport-
commissie. Het is een foto uit 
1994, de namen van de bestuurs-
leden worden in het onderschrift 
genoemd. Joop van der  Veen 

was toen één van de dertien. De 
liefde voor de paardensport zit 
nog altijd diep bij Joop en Mat-
tie. Alle evenementen tijdens 
het concours hippique vinden 
ze prachtig, vooral de tuigpaar-
densport. “Je kunt een goede 
ruiter hebben en een slecht 
paard. Dat wordt niks. Idem dito 
een slechte ruiter met een goed 
paard”, vertelt Joop, “het moet 
een twee-eenheid zijn. Een ruiter 
moet het maximale uit een paard 
kunnen halen. De tuigsport is 
een jurysport, dat paard moet 
zich zo goed mogelijk presente-
ren en het is een hele kunst om 
het paard op het juiste moment 
te laten pieken“. Aan de Club van 
13 bewaart Joop goede herinne-
ringen. “Wij vergaderden in een 
speciale kamer boven het café 
’De Roskam’, dat heet nu ‘Club 
39’. Aan de wanden hingen paar-
densportattributen. Er mocht 
toen nog worden gerookt en 
tijdens de vergaderingen stond 
het kamertje blauw van de rook. 
Wij zaten aan een ronde tafel, 
iedereen had een vaste plek. De 
onderlinge sfeer was erg goed, 
we hadden wat voor elkaar over. 
Heb mooie herinneringen aan 
die tijd”.

Joop als lid van de commissie van 13 
Concours Hippique (foto: eigen foto)

De 75 jaren zijn Joop niet aan te 
zien, toch doet hij het wat vrijwil-
ligerswerk betreft wat rustiger 
aan dan voorheen. “Nadat 

ik uit het bestuur van het CDA 
was gestapt, vroegen ze mij om 
nog een keer ouderling te wor-
den en dat heb ik gedaan. Ook 
ben ik nog penningmeester bij 
de Wereldwinkel. Ik spendeer nu 
wat meer tijd aan de hobby’s. Zo 
hebben wij een caravan en gaan 
af en toe naar een camping er-
gens in Nederland. Ik lees graag, 
bij voorkeur (auto)biografieën, 
waarbij ik dan let op hoe deze 
mannen en vrouwen een land of 
een bedrijf besturen. Dat heeft 
mijn speciale interesse. Zo las ik 
onlangs een boek over Abraham 
Lincoln, een man die de lood-
zware taak op zich nam om de 
slavernij in Amerika af te schaf-
fen. Wanneer je zo’n boek leest 
realiseer je je pas welke bergen 
werk de man heeft moeten ver-
zetten. Kreeg diep respect voor 
Lincoln. Een andere hobby is de 
tuin, waar ik een hoop energie in  
kwijt kan“.

Joop, de naamgever van de 
Binnenste Buitenpost is  vol lof 
over de dorpskrant. “Het is ge-
varieerd, er staan interessante 
artikelen in, je leert dorpsgeno-
ten beter kennen en geeft een 
goed beeld weer van datgene 
wat er in ons dorp leeft”. Dat 
compliment hoort de Binnenste 
Buitenpost graag en we bedan-
ken de bedenker van de naam 
nogmaals.

Vrijwil l igers
door Bote de Haan

Buitenposter bridgers vieren 45-jarig jubileum
Donderdag 6 september 2018 bestond de 
BridgeClub Buitenpost op de dag af 45 jaar. 
Veel van de 94 leden die de club momenteel 
telt waren die avond aanwezig in zalencen-
trum ‘The Point’ dat voor de gelegenheid 
dankzij ons lid Geertje de Vries fleurig en 
feestelijk was aangekleed. Een uitgelezen 
gelegenheid dus om dit jubileum met een 
passend drankje en een hartige versnapering 
te vieren. 

Deze bijzondere dag viel ook nog eens sa-
men met de eerste donderdagavond van het 
nieuwe bridgeseizoen. Tevens vond de tradi-
tionele jaarlijkse ledenvergadering plaats.
Bridgeclub Buitenpost een buitengewoon 
moderne club en er is het afgelopen jaar 
dan ook fors geïnvesteerd in spelmateriaal 
en technologie waardoor de uitslagen en het 
spelverloop al direct na afloop van een speel-
ochtend of –avond bekend zijn. 

Ook kunnen de leden hun resultaten later 
nog eens uitgebreid op de eigen website van 
de club bekijken om te zien of een bepaald 
spel misschien nóg beter gespeeld had kun-
nen worden. Hoezo zou bridge niet van deze 
tijd zijn?

Eenmaal aan de bridgetafel willen we van-
zelfsprekend allemaal graag winnen als we 
spelen, maar het allerbelangrijkste doel is dat 
we er allemaal plezier in hebben. Daarom is 
het streven van onze club: Het aanbieden van 

en deelnemen aan een gezellig, relaxed, res-
pectvol en sociaal moment van ontspannen 
inspanning. 

Zou bridge ook iets voor u zijn? Tja, wij den-
ken uiteraard van wel, maar het is net als met 
het eten van haring en spruitjes: je moet het 
eerst proberen en dan leren te waarderen. 
Om u over die drempel te helpen hebben 
we dit jaar een wel heel aantrekkelijk aan-
bod. Want dit najaar start er weer een Cursus 
Bridge Leren onder deskundige leiding van 
onze voorzitter en bridgedocente Gerrie Hid-
dema. En het allermooist is dat u vier avon-
den lang gratis kunt ‘proeven’ van het spel 
dat absoluut naar meer smaakt...

Vanaf 26 september kunnen belangstellen-
den vier woensdagavonden gratis kennis-
maken met onze prachtige denksport. Pas 
daarna beslist u of u daadwerkelijk de cursus 
voor beginners gaat volgen. De kennisma-
kingsavonden vinden plaats in It Koartling. 
Wel is het absoluut noodzakelijk om u vooraf 
op te geven. 

Wilt u eerst meer informatie over deze unieke kans 
dan kunt u altijd bellen of mailen met Gerrie Hidde-
ma. Zij is telefonisch bereikbaar op 0511-541058 of 
op 06-16318126. Haar persoonlijke mailadres is:
gerrie@hiddema.nl
(@foto: eigen foto)

Verhaaltjes
-21-

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

Rotte vis!
In de krant las ik laatst het volgen-
de: “Kinderen spelen, ouders online. 
Bijna 70% van de ouders beperkt 
de tijd dat de kinderen met hun 
smartphone of tablet mogen spe-
len omdat ze willen dat ze vaker 
buiten spelen. Intussen neemt de 
helft van de ouders wel hun eigen 
telefoon mee als ze met hun kinde-
ren naar buiten gaan”.

Toen ik dit las moest ik denken aan 
een voorval deze zomer. Samen 
met de jongste en een vriendje wa-
ren we naar ons favoriete strandje 
op Oostmahorn. Terwijl we over 
het strandje liepen om een mooi 
plekje te zoeken, zag ik een dode 
vis liggen. Hij is al in verre staat 
van ontbinding en stinkt. Waar-
schijnlijk overbodig, waarschuw ik 
de jongens dat ze van die vis maar 
beter af kunnen blijven. De jongens 
pompen de kano op en zijn al gauw 
verdwenen. Ik blijf alleen achter en 
aanschouw het strandpubliek. Er 
arriveert een jonge moeder met 
drie kleintjes. De handdoekjes wor-
den klaargelegd, de zwembroek-
jes aan en de zwembandjes om. 
Schepje en emmertjes komen uit 
de tassen en daar gaan de kindjes, 
lekker scheppen op het strand. 
Moeder gaat zitten op haar hand-
doek en pakt haar telefoon uit de 
tas. Al gauw is ze helemaal verdiept 
in haar apparaat. Ze let echt niet 
meer op haar kinderen. 

Dan ziet één van de kinderen de 
rotte vis liggen. Hij vindt het wel 
interessant en roept ook de ande-
re twee erbij. Tot dan toe blijft het 
gelukkig alleen maar bij kijken. Ze 
prikken er een paar keer met hun 
schep in maar dan tot mijn afgrij-
zen tilt het jongetje de vis op! Hij 
loopt er een heel eind mee over het 
strand. Al die tijd ziet de moeder 
niets. Een beetje verbaasd ben ik 
wel, want het zijn toch nog maar 
hele jonge kinderen, nu al best lang 
zonder toeziend oog van de moe-
der. Het jongetje gooit de vis op het 
strand en dan halen ze de moeder 
op om haar de vieze vis te laten 
zien. Ze gruwelt van de vis. Ze zegt 
dat de kinderen er niet aan mogen 
komen niet wetend dat ze al over 
het halve strand hebben gelopen 
met de vis. Ik loop toch maar even 
naar de moeder om te vertellen 
dat het jochie de vis al heeft vast-
gepakt, zodat hij even zijn handjes 
kan wassen. Ze schrikt zichtbaar 
dat ze dit allemaal heeft gemist. 

Dit voorval zette me wel tot na-
denken. Zelf ben ik ook verzot op 
mijn telefoontje. Hoe vaak willen 
de kinderen niet iets vertellen dat 
ik nog eerst even een appje af moet 
maken af een berichtje moet le-
zen. Al met al probeer ik een beet-
je bewuster om te gaan met mijn 
‘online-gedrag’. Want voordat je het 
weet mis je een leuk verhaal of... ze 
gaan er vandoor met de rotte vis!



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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Luisteren naar Muziek 2018 - 2019
Op 25 september starten we weer met een nieuwe cursus ‘Luisteren 
naar Muziek’. De cursusleider, Rudolf Nammensma (onder meer be-
kend als recensent van de Leeuwarder Courant) neemt u mee op een 
muzikale ontdekkingsreis, kriskras door de klassieke muziek.

Hij leert ons op zijn eigen wijze hoe we muziek kunnen ontdekken 
en beleven, door te vertellen over de componisten en hun leven. Be-
halve interessant is muziek beluisteren ook een goed middel om te 
ontspannen. Een muzikale achtergrond is niet nodig. De eerste avond 
is gratis toegankelijk. Aan het eind van deze avond kunt u besluiten 
of u de cursus verder wilt volgen. Graag van te voren aangeven of u 
dit van plan bent.

De volgende avonden staan gepland voor 2018: 25 september, 9 en 
30 oktober en 13 november. In 2019: 8 en 15 januari, 5 en 26 februari

De cursus wordt gehouden in It Koartling, Schoolstraat 31.
De avonden duren van 19.30 - 21.30 uur. Voor meer informatie en op-
gave kunt u contact opnemen met Marianne Looijen bij voorkeur via 
looijencm@upcmail.nl of tel.nr. 0511-544166.

Kaarten en nakaarten 
in It Koartling
Elke week wordt er in It Koartling geklaverjast. Vind je het ook leuk om 
regelmatig een kaartje leggen, gezellig met anderen? En kun je kla-
verjassen? Kom dan op donderdagmiddag naar It Koartling. Aanvang 
circa 13.30 uur. Je bent van harte welkom.
Een ander spannend en boeiend kaartspel waaraan je veel plezier 
kunt beleven is bridge. Net als klaverjassen is ook bridge een sociale 
sport. Je ontmoet veel verschillende mensen en kunt overal, met en 
tegen iedereen, spelen. De spelregels zijn wereldwijd hetzelfde.
Bridge Club Buitenpost bestond afgelopen donderdag 6 september 
op de dag af 45 jaar. Op de website van Bridge Club Buitenpost zie je 
waar en wanneer er wordt gespeeld.
 
Wil je leren bridgen?
Dit najaar vindt in It Koartling weer op de woensdagavond tussen 
19.30 en 22.00 uur een beginnerscursus plaast. Meer weten? Kom 
langs of neem contact op met Gerrie Hiddema: gerrie@hiddema.nl, 
telefoon 0511 - 54 10 58 of 06-16 318 126.

Voortaan ook 
schaken in 
It Koartling
Schaakvereniging De Twee Kas-
telen houdt voortaan haar weke-
lijkse clubavond in It Koartling. 
Tussen 19.00 en 19.45 uur is er 
schaakles voor de jeugd: jongens 
en meisjes van 6 tot 16 jaar. Van-
af 20.00 uur wordt er door de 
oudere jeugd en volwassenen 
geschaakt. Dan wordt de interne 
competitie gespeeld. Daarbij is 
iedereen welkom, ongeacht het 
spelniveau. Dus: kom een keertje 
kijken of vrijblijvend meespelen. 
Als je het leuk vindt kun je lid 
worden.
 
DTK speelt vanzelfsprekend ook 
externe wedstrijden, tegen an-
dere schaakteams. Spannend en 
uitdagend. Meer weten? Kijk dan 
op de website van de schaakver-
eniging.
 
Schaken voor de jeugd van 
6 tot 16
Wil je een keer meedoen? Kom 
dan op vrijdagavond naar It 
Koartling. Van zeven tot acht krijg 
je les, maak je opdrachtjes, speel 
je partijtjes en doe je schaakspel-
letjes. Ook kun je aan toernooi-
tjes meedoen.
Je mag drie keer gratis meedoen 
en als je het leuk vindt wordt je 
lid voor € 30,- per seizoen. Je 
krijgt dan ook een lesboek. Kom 
langs of neem contact op met 
Rick Weggen: r.weggen@chello.
nl, telefoon 06-27 443 987.

Met spoed vrijwilligers gezocht 
voor de Húskeamer fan Bûtenpost
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, 
gezelligheid 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 gast-
vrouw gezocht. De werkzaamheden bestaan onder andere uit het schen-
ken van koffie of thee en het voeren van gesprekken met de bezoekers. 
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 misschien iets voor jou. Tijd: van 
14.00 tot circa 19.30 uur. Je bepaalt zelf het menu (rekening houdend 
met eventuele dieetwensen van de bezoekers), doet de boodschap-
pen en kookt. Je bereidt een smakelijke en verantwoorde maaltijd te-
gen een lage kostprijs. Het bewaken van de voedselveiligheid is een 
belangrijke taak.

Meer weten?
Stuur zo snel mogelijk een e-mail naar vrijwilligerswerk@itkoartling.
nl om te laten weten dat je belangstelling 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.

Wolky introduceert Wolky White. Een schoenenlabel voor 
vrouwen met een eigen stijl, die graag goed gekleed voor 
de dag komen én  com fortabel willen lopen. Wolky  White is 
casual, eigengereid, stoer en vrouwelijk. 

W O L K Y  W H I T E

Hetschoenenhuys
Schoenen voor de hele familie

www.hetschoenenhuys.nl 
Kerkstraat 17, 9285 TA Buitenpost | Voorstraat 89, 9291 CE Kollum

Patriot 02775 AdamsPatriot 02775 Adams Patriot 02775 Adams

Rugged 01260 Red DeerRugged 01260 Red Deer 01260 Red Deer 01260 Red Deer Rugged 01260 Red Deer

Rugged 01262 Drayton Curve 08061 Eskara



Modeshow
woensdag 3 oktober

Middag: 13.30 uur
Avond: 19.30 uur

kaarten gratis af te halen in de winkel!

Modique Nijenstein 11 Buitenpost 0511-543128

6 oktober 2018
 Oogstdag en Fruitshow

 10.00-16.00 uur
pompoensnijden, markt,

fruitshow, proeverijen
toegang: volwassenen € 3,50

 kinderen € 1,50

Schoolstraat 29b, Buitenpost

Hier had u er
gekleurd

in kunnen staan!
Neem daarvoor contact op met onze acquisiteur Ursula Groenhart
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Flitsen uit het dagelijks leven in Buitenpost 
tijdens de Tweede Wereldoorlog -20- door Jasper Keizer

Jacht op man en fiets
De 27e juli 1942 schreef Willem 
van de Veer in zijn dagboek: 
“Fietsenvordering, bij een 35 
tal inwoners werd het stalen 
ros weggenomen. Verscheidene 
jongens moeten voor de keu-
ring voor werk in Duitsland”. 
Daarmee typeerde hij precies 
dit tijdsbestek. Er kwam sys-
teem in de opzet van de depor-
tatie van arbeidskrachten. De 
vrijwilligheid  voor de arbeid in 
Duitsland kwam onder druk te 
staan. De werklozen werden fei-
telijk verplicht om werk over de 
grens te aanvaarden (66). Vanaf 
april 1942 kunnen we spreken 
van een beperkte gedwongen 
tewerkstelling, het zogenaamde 
uitkammen van de bedrijven. De 
steenhouwerij van Klaas de Vries 
aan de Jeltingalaan was één 
van de bedrijven die hiervoor in 
aanmerking kwam. Maar omdat 
hier reeds 2 personen vrijwillig 
naar Duitsland waren vertrok-
ken, behoefde dit bedrijf nu geen 
werknemers te leveren. Verder 
waren er geen bedrijven qua 
omvang in Buitenpost die hier-
voor in aanmerking kwamen. De 
Wehrmacht onttrok steeds meer 
de broodnodige  mannen aan 
hun thuisfront. De lege plaatsen 
moesten worden ingevuld door 
de werkkrachten uit de bezette 
gebieden. De inwoners werden 
er maar al te duidelijk mee ge-
confronteerd. Op 17 september 

1942 stond Jurjen IJlstra met vijf-
tien man op het perron te wach-
ten op de trein met “met tamelijk 
veel publiek om ons uitgeleide 
te doen. Als slaven werden we 
weggevoerd naar het land dat 
we haatten en werk dat we niet 
wensten”. Zo verschenen vrij re-
gelmatig groepjes mannen op 
het perron, waarbij velen ook uit 
de omliggende dorpen. Men kon 
niet anders, het verzet was nog 
niet georganiseerd en het onder-
duiken “was immers in een be-
ginstadium”, aldus Jurjen. Waar 
moesten ze allemaal heen? Een 
enkeling ging bij familie of een 
kennis ‘logeren’.

Een vrijstelling
In diezelfde periode kregen be-
paalde inwoners de gelegenheid 
om formulieren in de vullen “ter 
verkrijging van een vrijstelling 
voor de vordering van rijwie-
len (67). Vóór zaterdagmorgen 
10 uur, 8 augustus 1942 moesten 
deze bij de gemeenteveldwach-
ters ingeleverd zijn. Leden van 
de politie, de brandweer of “den 
luchtbeschermingsdienst” wa-
ren automatisch vrijgesteld.

Antisemitisme
Tegelijkertijd werden de inwo-
ners geconfronteerd met een 
sterk antisemitische flyer, afge-
worpen door de Luftwaffe, maar 
ook in grote aantallen verspreid 
door N.S.B.–ers. Bijgaande af-

beelding (68) is op ware groot-
te, maar ze waren er ook in de 
afmeting 13x19 cm., in de kleu-
ren zwart en rood. Van links naar 

rechts zijn het de spotprenten 
van Roosevelt, Churchill en Sta-
lin met boven een fluit spelen-
de man. De flyer was bedoeld 
ter beïnvloeding van de Neder-
landers tegen de joden. Veel 
inwoners kwamen hiermee in 

aanraking. Kennelijk zijn ze snel 
vernietigd, want er zijn maar 
weinig bewaard gebleven. De 
antisemitische spotprent werd 
niet op prijs gesteld. Boven ge-
noemde gebeurtenissen misten 
hun impact niet, het was bij ve-
len het onderwerp van gesprek. 
De houding tegenover de bezet-
ter werd irritanter. Steeds vaker 
poogde men zich te onttrekken 
aan maatregels van de bezetter. 

De eerste gedachten aan verzet 
in het dorp werden uitgewisseld, 
dr. Van der Kam, Kl. de Vries en 
J.  Pijnacker. 

-25-   Binnen
Buitenpost 

Pieter de Boer woont sinds begin 2015 
in Buitenpost en beschrijft zijn ontdek-
kingsreis door het dorp en de omge-
ving. 

Het wordt weer tijd 
voor ‘Binnenpost’

Op het moment dat ik deze column 
schrijf ben ik eigenlijk veel te laat. 
Hij had al ruim aangeleverd moe-
ten zijn bij de redactie. Maar hier-
door is het thema van mijn column 
zo last minute wel bepaald. Want 
hoewel de houtkachel nog niet aan 
staat kijk ik naar buiten en reali-
seer ik mij dat de weergoden de sei-
zoensovergang naar de herfst wel 
heel letterlijk nemen. Op de dag dat 
we zeggen dat de herfst begint, is 
de eerste herfststorm in aantocht 
en regent het voor het eerst echt 
weer eens serieus sinds lange tijd. 
Ik merk dat ik er stiekem ook wel 
een beetje blij van word. Na het 
fantastische voorjaar en de mooi-
ste zomer die ik mij in Nederland 
kan herinneren, zijn de dagen dat 
je binnen bezig bent een leuke wel-
kome afwisseling. De dagen van 
lekker koken met de producten die 
we de afgelopen maanden in de 
tuin verbouwd hebben. De oogst 
van onze fruitbomen doet ons de 
komende periode weer genieten 
van zelfgemaakte appelmoes, ap-
pel/perensap en natuurlijk mijn 
eigen favoriet, de appeltaart! Het 
is ook de tijd van spelletjes doen op 
zondagmiddag en heerlijke stoof-
schotels eten op zondagavond. En 
natuurlijk weer genieten van een 
herfstwandeling met van die heer-
lijke geuren van vers gevallen bla-
deren. Buitenpost gaat weer naar 
binnen de komende maanden. 

Maar volgens mij betekent het niet 
dat er niets meer te doen is. Sinds 
enkele maanden maken Tamara 
en ik deze krant om de maand zelf 
op. Wat mij opviel in de afgelopen 
editie waren alle programma’s die 
toegestuurd werden voor activi-
teiten die georganiseerd worden 
voor ouderen, voor vrouwen, door 
It Koartling en die nog gepland 
staan in De Kruidhof. Je zou er bij-
na tijdgebrek van krijgen. En afge-
lopen week zag ik bijvoorbeeld ook 
nog een oproep langskomen om te 
helpen met de oogst van de meest 
noordelijke wijngaard van Neder-
land, de Frysling. Iets waar ik sinds 
onze vakantie afgelopen jaar in het 
wijnland Frankrijk nog steeds met 
meer bewondering naar kijk. Voor 
ons zelf wordt komend najaar een 
periode waarin we het even wat 
rustiger aan gaan doen. Of ik daar-
mee veel kan toevoegen aan de ont-
dekkingsreis hier in de omgeving 
ga ik nog wel ervaren. We hebben 
het de afgelopen maanden onszelf 
best heel druk gemaakt. Zowel qua 
werk, maar ook met bijvoorbeeld 
de aanleg van onze nieuwe tuin en 
belevenissen die we graag wilden 
meemaken in dit jaar waarin Fries-
land zo cultureel bezig is. Ikzelf 
merk dat ik daarom wel even zin 
heb in die gure dagen waarin je een 
warme chocolademelk maakt. Met 
appeltaart natuurlijk. Gewoon, om 
even helemaal een dag niets doen, 
geen ontdekkingsreis of andere 
verplichting. Even genieten van el-
kaar en van alles om je heen. Het is 
weer even tijd voor ‘Binnenpost’. 

Inspiratie
door Anneke Paauw

Anneke Veenstra krijgt inspiratie van wat 
de natuur geeft
“Van niets iets maken geeft de meeste voldoening“

Anneke Veenstra krijgt inspiratie van wat de natuur geeft! “Van 
‘niets’ iets maken geeft de meeste voldoening”. Na het zien van 
haar werkstukken tijdens ‘Kunst in de kerk’ was ik toch wel erg be-
nieuwd naar de hobby van Anneke Veenstra en na enig aandringen 
wilde ze uiteindelijk wel iets vertellen en laten zien.

Als je aankomt bij haar huis inde 
Einsteinstraat zie je al waarmee 
ze zich bezighoudt, er hangen en 
staan allerlei creaties van aller-
lei materialen. Bij binnenkomst 
is het niet mogelijk om meteen 
te gaan zitten, want je blik glijdt 
door de woonruimte en je móet 
er dichterbij komen om alles te 
bewonderen.

Anneke schildert niet, ze tekent 
niet, ze beeldhouwt niet, ze is 
niet met lapjes bezig, nee, Anne-
ke is vooral met ‘afval’ bezig. Ik 
heb het dan niet over afval, wat 
we in de grijze container gooien, 
maar afval uit de natuur: takjes, 
boomstronken, berkentakken, 

maar ook vruchten als kastanjes, 
beukennootjes, eikels, hazelno-
ten, zaaddozen en dergelijke.

Hoe begint zo’n hobby? Twintig 
jaar geleden begon ze met het 
maken van een beer van beu-
kennootjes. Met een veger, blik 
en emmer erop uit en veel, heel 
veel beukennootjes mee naar 
huis. Dan alles op een tafel, de 
modder, steentjes en andere za-
ken er tussen uit halen en iets 
bedenken. Het werd een beer! 
Als ’s avonds de kinderen in bed 
lagen, begon ze en werkte tot 
diep in de nacht door. 

Het werken met afval uit de 

natuur heeft haar in de greep: 
het werkt verslavend. Ja, dat 
is moeilijk uit te leggen, je ziet 
buiten iets liggen en vindt het te 
mooi om te laten liggen, neemt 
het mee naar huis, bekijkt het 
eens en nog eens en plotseling 
denk je: “Hé, dat is leuk om een 
wanddecoratie te maken. Als 
ik onderweg ben, kijk ik ook al-
tijd om me heen: ligt er iets op 
straat, wordt ergens gesnoeid. 
Mijn man wil me niet meer mee 
hebben naar de vuilstort, want 
dan zie ik veel te veel wat ik zou 
kunnen gebruiken. De kans is 
dus aanwezig, dat de aanhang-
wagen op de terugreis voller is 
dan op de heenreis! Ook de con-
tainer van buurman Tamminga 
wordt regelmatig aan een onder-
zoek onderworpen, want latjes 
en plankjes zijn altijd welkom. 

Uiteraard heeft Anneke ook wel 
eens cursussen gevolgd, wer-
ken aan een opdracht geeft extra 

inspiratie en leert je je blik ver-
ruimen. Met Riemie Folkertsma 
werkt ze zo nu en dan samen, 
enkele keren hebben ze een ex-
positie gehad in het kerkje van 
Lichtaard. Speciaal voor een ex-
positie worden dan werken ge-
maakt, die daarna weggegooid 
worden. Maar het werken er 
aan geeft hen het meeste ple-
zier. Soms wordt een werkstuk 
opgesierd door bloemen, maar 
dat is uitzondering: het is ge-
makkelijk om geld te besteden 
aan bloemen die het mooier ma-
ken, maar de meeste voldoening 
haal ik uit het werken met de 
dingen die de natuur ons biedt. 
De meeste kosten gaan zitten 
in de ‘hulpmiddelen’ zoals lijm, 
spijker, nietjes, ijzerdraad, mal-
len enzovoorts,

Dus, mocht u, juist in dit seizoen, 
inspirerend afval in uw tuin heb-
ben...



Siton voor onbezorgde mobiliteit

Drachten
De Knobben 25
0512 51 44 55

www.siton.nl
info@siton.nl

Opel Mokka 1.4 Turbo
Brandstof Benzine 
Kmstand  40.938 km
Bouwjaar 2014

       € 19.950,-

Extra’s

chromen interieuraccenten, 
cruise control, lichtmetalen 
velgen, parkeersensoren, start-
stop systeem, etc.
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mijnkwaliteitvanleven.nl ook in Achtkarspelen
mijnkwaliteitvanleven.nl is een 
langlopend landelijk onderzoek 
om de kwaliteit van de zorg 
te verbeteren. Door het invul-
len van een vragenlijst kunnen 
mensen inzicht krijgen in hun 
situatie. De uitkomst van het 
onderzoek geeft de overheid en 
andere instanties inzicht in de 
wijze waarop mensen de kwali-
teit van zorg ervaren. 

Elke gemeente in Nederland 
waar minstens 100 deelnemers 
zijn aan mijnkwaliteitvanleven.
nl, ontvangt zo’n overzicht. De 
afgelopen tijd zijn er in Achtkar-
spelen zoveel deelnemers bij ge-
komen, dat er in het najaar voor 
het eerst een rapport beschik-
baar komt. Hierin staan de resul-
taten geanonimiseerd vermeld. 
Zulke rapportages zijn belangrijk 
voor het ontwikkelen van beleid 
op het gebied van zorg en wel-
zijn. Daarnaast heeft meedoen 
voor de individuele deelnemer 
het voordeel dat men na het in-
vullen per e-mail een persoon-
lijk overzicht ontvangt. Hiermee 
krijgt de deelnemer helder in 
beeld wat goed gaat en wat be-
ter kan. Ook leest men terug 
over welke hulp en ondersteu-
ning men tevreden bent en wat 
er nodig is. Het overzicht helpt 
mensen om goed voorbereid 
in gesprek te gaan met familie, 
zorgverlener of gemeente.

Voor wie
Iedereen kan meedoen aan 

Mijnkwaliteitvanleven.nl. De 
vragenlijst is met name geschikt 
voor mensen met een chroni-
sche ziekte of beperking, mensen 
die belemmeringen ervaren bij 
het ouder worden of mensen die 
als mantelzorger voor een kind, 
partner, een ander familielid of 
bekende zorgen. De vragen gaan 
over iemands persoonlijke situa-
tie, mogelijkheden en beperkin-
gen. De overheid vindt dat ieder-
een meer zelf moet doen. Ook 
mensen die zorg nodig hebben, 
zoals ouderen of mensen met 
een chronische ziekte of beper-
king. Als u zorg aanvraagt, moet 
u goed onder woorden kunnen 
brengen waarom u zorg nodig 
heeft. Door mee te doen en de 
vragenlijst in te vullen, brengt u 
uw persoonlijke situatie in kaart. 
Hierdoor kunt u bijvoorbeeld 
duidelijk aangeven wat voor u 
belangrijk is of waaraan u be-
hoefte heeft. Door mee te doen, 
maakt u uw situatie inzichtelijk. 
Daarnaast geeft u een signaal af. 
U laat zien hoe het met u gaat, 
waar u behoefte aan heeft. 

Volledige of korte versie
Wanneer u zich aanmeldt krijgt u 
de keuze de volledige vragenlijst 
of de korte vragenlijst in te vul-
len. Het invullen van de volledige 
vragenlijst duurt circa 20 minu-
ten, afhankelijk van uw persoon-
lijke situatie. De korte versie van 
de vragenlijst duurt ongeveer 5 
tot 15 minuten, afhankelijk van 
uw persoonlijke situatie. Als er 

een periode weinig is veranderd 
kunt u de korte vragenlijst invul-
len. Als er veel is veranderd of 
staat te veranderen in uw leven, 
kunt u beter voor de volledige 
vragenlijst kiezen. Zo brengt u 
in beeld hoe uw situatie op dat 
moment is en op welke levens-
gebieden de veranderingen in-
vloed hebben.

Digitaal en op papier
Wanneer u het lastig vindt om 
de vragenlijst zelf online in te 
vullen, kunt u iemand in uw om-
geving vragen u te helpen. Is dit 
voor u niet mogelijk, dan kunt u 
contact opnemen met het Nati-
onale Zorgnummer: 0900 23 56 
780 (€0,20 p/gesprek). Het Natio-
nale Zorgnummer is bereikbaar 
van maandag tot en met vrijdag 
van 9.00 tot 17.00 uur. Bij één van 
de medewerkers laat u uw naam 
en telefoonnummer achter. Ver-
volgens belt ons landelijke bel-
team u terug, zodat u de vragen 
telefonisch kunt beantwoorden.

Website
Alle informatie over dit program-
ma staat op www.mijnkwaliteit-
vanleven.nl. Op de homepage 
vindt u de Doe mee-knop. Daar-
mee komt u bij de vragenlijsten. 
Aanmelden is op elk moment 
mogelijk. Wilt u zien hoe mensen 
in andere gemeenten denken 
over hun kwaliteit van leven, kijk 
dan onder Uitkomsten.

Jan J. de Boer overleden

Op 22 augustus overleed geheel 
onverwacht Jan de Boer uit Boe-
lenslaan. Sinds februari van dit 
jaar schreef hij de rubriek ‘Puur 
Natuur’ in dit blad. Afwisselend in 
it Frysk en Nederlands schreef hij 
onderhoudend en met grote ken-
nis van deze streek en de natuur 
daarin. Jan was een echte ‘wâld-
pyk’ met liefde voor ‘de wâlden’ en 
haar cultuur. Hij was ondermeer 
actief in Wrâldfrucht, Brommels, 
het project Tuinen Verbinden, de 
Noardlike Fryske Wâlden en tal van 
andere regionale organisaties.

Prijspuzzel
door Gryteke van IJsseldijk

Hoe werkt de sudoku?
Op elke rij moeten de cijfers 1 tot en met 9 komen te staan. Zowel ho-
rizontaal 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 ge-
steld door De Binnenste Buiten Post. Oplossingen – bij voorkeur op 
een kaartje inleveren in de kopijbus bij The Readshop (Nijenstein 7) 
vóór maandag 22 oktober 2018.

Winnaar van de juni-puzzel
De oplossing van de juni-puzzel was: bijenkorf.
Er waren 35 inzendingen. De winnaar is Geeske Dijkstra..

Opheffing Modista 
bruidsmode
Na 30 jaar stopt Modista (bruid)
stoffen aan de Voorstraat 40 met 
haar winkel, ze wil samen met 
haar man genieten van het aan-
stormende pensioen. 

Binnenmarkt biedt ook cadeaupakketten aan
Zoals velen van ons weten is er van alles wat bij de Binnen Markt. Een lekker kopje 
koffie/thee met een lekkere square of een lekkere sandwich. Wist je dat de Binnen 
Markt ook leuke cadeaupakketten verkoopt. Voor zowel vrouwen als mannen. De 
Binnen Markt heeft een erg ruim assortiment in speciale bieren, en ze maken er ook 
leuke cadeaus van. Of de lekkere Ilmiogusto wijnen, een licht mousserende wijn in 
diverse smaken… Swietbek is er ook. Ook hier worden leuke koffiepakketten van 
gemaakt... Ook voor een klein budget kun je terecht . Er is van alles mogelijk. De 
lekkere handgemaakte chocoladebonbons, Weleda producten, oliën en balsamico’s 
etc. etc.  Dus mocht je nog een leuk verjaardagscadeau of kerstpakket zoeken, loop 
dan eens binnen bij de Binnen Markt. Wat je misschien ook nog niet wist is dat ze 
lunch op locatie verzorgen of een high tea to go (thuis bezorgen), ook hapjes voor een 
feestje kun je bestellen.

Bedrijv igheid
door Piet Pettinga

Eerste paal nieuwbouw Creative Work
Op 27 juli was er een klein feestje op industrieterrein De Swadde, de eerste paal werd 
geslagen door Rinze en Fedde Stienstra voor een nieuw gebouw/kantoor van Crea-
tive Work en Badkamer XXL.nl. Na de bouwvak is onmiddellijk begonnen met de 
bouw en de aannemer hoopt eind december klaar te zijn. Het huidige pand aan De 
Schepperstraat 2A zal worden verkocht of verhuurd (zie de advertentie elders in deze 
krant).

In memoriam Prof. dr. van der Kooi

Op 4 september overleed een 
oud-medewerker van De Bin-
nenste Buiten, de heer Jurjen 
van der Kooi. Als kenner van 
met name Friese volksverhalen, 
leverde hij na 2010 enkele jaren 
artikelen aan met Bijzondere ver-
telsels uit onze omgeving. Prach-
tige verhalen in onze blad, die 
van der Kooi al dan niet bewerk-
te. Sommige berusten op waar-
heid, andere kon je voor waar 
aannemen, maar die waren wel 
eens doorspekt met enige lokale 
fantasie. We hebben er allemaal 

van genoten 
en de verhalen 
kregen onwil-
lekeurig een 
extra dimensie 
door de mar-
kante foto van 
Van der Kooi 
met zijn onaf-
scheidelijke pijp. Hij beschouwde 
volksverhalen als een gemeen-
schappelijk cultuurbezit dat iets 
zegt over de mensen van vroe-
ger en over hoe de maatschappij 
zich later heeft ontwikkeld. 

Aquarelcursussen 
starten weer

Op dinsdag 11 september om 
9.30 uur gaat de aquarelcursus 
van Cereleum weer van start. Er 
zijn nog enkele plekjes vrij! Deze 
cursus is geschikt voor begin-
ners en gevorderden. Doordat 
de begeleiding is toegespitst op 
het niveau van de aquarellist 
krijgt een ieder de mogelijkheid 
om lekker te schilderen op eigen 
niveau!

Meer informatie? 
Mail: me_loonstra@hotmail.com 



KAPENGA WONEN 
Voorstraat/Irenestraat 2-6
9285 NS BUITENPOST 
Tel: (0511) 54 44 44  
www.kapenga.nl

OPENINGSTIJDEN:
Maandag   13.00 - 18.00 uur
Dinsdag 09.30 - 18.00 uur
Woensdag 09.30 - 18.00 uur
Donderdag 09.30 - 18.00 uur
Vrijdag  09.30 - 21.00 uur
Zaterdag 09.30 - 17.00 uur
Zondag gesloten

Kapenga Buitenpost  
BRUIST VAN VERNIEUWING!

Zoals u gezien en gemerkt heeft 
zijn wij druk bezig om onze 
showroom in Buitenpost toekomst 
bestendig te maken. 
Ploegen bouwvakkers en 
interieurstylisten zijn al diverse 
weken bezig. En het wordt mooi! 

- De vernieuwde, zeer goed 
lopende Superkeukens afdeling 
wordt een plaatje! 
- Henders & Hazel, de landelijke 
formule, wordt geheel vernieuwd. 
- Droomdomein, onze kwaliteits 
bedden afdeling is geheel 
verplaatst. 
- En aan de nieuwe woonformule 
Profi jt Meubel wordt driftig 
gebouwd. 

Kortom het bruist!


