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In volle bloei
De jongste woonwijk van Buitenpost, Lytsepost, en het nog jongere stuk groenzoom langs de westelijke
rondweg liggen er mooi bij in de late voorjaarszon. Vanaf 30 meter hoogte is duidelijk te zien dat een zee
van rode klaprozen en witte margrieten op het hoogtepunt van hun bloei zijn. De foto is gemaakt met
behulp van de drone van Harrie Slagter.

Va n d e re d a c t i e Jubilerend PBB gaat voor
Evaluatie
Dit is alweer het laatste nummer
vóór de vakantieperiode 2019.
Voor het gevoel is dit jaar pas
op gang. Als redactie kijken we
eigenlijk met een goed gevoel
op de afgelopen periode terug.
We hoefden ons gelukkig niet
in allerlei bochten wringen om
de Binnenste Buiten gevuld te
krijgen. We hadden dan ook alle
medewerking van auteurs die
geen deel van de redactie uitmaken. De fleur zat erin en ook
de kleur kwam door de bank
genomen iedere keer iets beter
tot zijn recht. Verder werkten wij
met elkaar aan de 20e jaargang.

Publiek watertappunt bij
het station

1000 leden

Volgend jaar viert Plaatselijk Belang Buitenpost haar 100-jarig bestaan. Als waakhond van de plaatselijke bevolking heeft ze zich in dat
lange tijdsbestek voortdurend ingezet voor de leefbaarheid in ons
dorp. Haar werk is vaak een kwestie van lange adem en lang niet
alles wat ze wil wordt gerealiseerd. Toch kan ze met gepaste tevredenheid terugkijken op een lange lijst van kwesties waar haar handelen of
haar stem (of geblaf) een positieve invloed had. U kunt er de komende maanden in dit blad meer over lezen.
In ieder geval is er genoeg reden om een feestje te vieren. Het mooiste geschenk zou voor haar verjaardag zou zijn om aan het eind van
het jaar 2020 een ledenlijst met 1000 namen te hebben. Dat moet
haalbaar zijn denken wij als bestuur. Wij gaan ervoor!

In november beginnen we met
de 21e en dan viert onze dorpskrant officieel zijn vierde lustrum
x5 jaar. Dat mag op deze plaats
toch wel even in kleur en fleur
vermeld worden. Het is een bijzondere mijlpaal als je bedenkt
dat het eerste exemplaar bestond uit een simpel A-4tje. Dat
groeide uit tot een echte krant
van 20 pagina’s en soms meer.
Dit orgaan ‘hat fertuten dien’,
voor de adverteerders, die de
financiële draagkurk vormen en
de lezers, die ons af en toe laten
weten dat ze de Binnenste Buiten graag lezen.
Dat is ook een kurk om verder op
te drijven. We gaan het liefst met
de stroom mee, maar als het
moet roeien we er tegenop met
de riemen die we hebben, want
de redactie is nog steeds goed
bemensd en is zelfs met 1 lid uitgebreid. Zij stelt zich zelf binnenkort zwart-op-wit met kleurenfoto voor. We hopen elkaar weer
eind augustus te ontmoeten.

De opwaardering van de spoorlijn
Leeuwarden Groningen is weer een
stapje dichterbij. Naast de werkzaamheden elders voor de toekomstige
extra sneltrein werd er vorige week
ook bij ons plaatselijk station gegraven. De NS wil namelijk een bijdrage
leveren in het stoppen van het gebruik van plastic wegwerpflesjes. Ze
heeft daarom besloten dat eind 2019
op minstens 200 stations het mogelijk moet zijn om vers kraanwater te
tappen. Zo willen zij een gezonde en
duurzame levensstijl faciliteren en
hopen ook een kleine bijdrage te leveren aan het verminderen van het
zwerfvuil. Dat daardoor de omzet van
drankjes in de stationskiosken misschien vermindert, wordt voor lief
genomen. Vanaf nu kan iedere treinreiziger in Buitenpost zijn eigen
‘dopper’ vullen met gratis vers kraanwater.

De lichtroute van de feestweek
Ook dit jaar wordt er tijdens de feestweek een lichtroute van versierde
straten en tuinen georganiseerd. Veel straten zijn al druk bezig met de
voorbereidingen. Vrijdag 2 augustus wordt er door Veenstra Reizen
een rondrit aangeboden. Senioren en mensen die niet in staat zijn om
fietsend de route te volgen worden hiervoor van harte uitgenodigd.
Wilt u mee met deze gezellige rondrit? Geef u dan op bij Haersmahiem. Woont u in Boelenstate, Molenhof of Bouhof dan kunt u zich
daar opgeven door middel van een inschrijfformulier.

Een leuk verjaardagscadeau voor de jarige?
Word lid van Plaatselijk Belang!
Om het lidmaatschapsgeld hoeft u het niet te laten, volgens ons. De
contributie voor PBB is maar 5 euro per jaar. Lid worden kan door
een mailtje met uw naam en adres te sturen naar pbb@gmail.com
U krijgt dan het inschrijfformulier in de bus.
PBB

Jullie kunnen de bus verwachten tussen 20.30 en 23.00 uur. Maak er
een feestje van op vrijdag 2 augustus! Er zijn drie prijzen te winnen
voor versierde straten en drie prijzen voor versierde tuinen. Ook dit
jaar worden de prijzen voor de versierde straten beschikbaar gesteld
door @Work Personeelsdiensten uit Drachten. Plaatselijk Belang Buitenpost (PBB) steunt de lichtroute door prijzen beschikbaar te stellen
voor versierde tuinen. Voor particuliere tuinen is dit een 1e prijs van
75 euro, een 2e prijs van 50 euro en een 3e prijs van 25 euro.
Donderdag 1 augustus zal een officiële jury langs de lichtroute rijden
die de straatversiering en de versierde tuinen zal beoordelen. Is uw
straat/tuin nog niet opgegeven voor de lichtroute? Doe dit dan voor
15 juli via lichtroutebuitenpost@hotmail.com en geef daarbij het volgende door: versierde straat of tuin (huisnummer), thema, contactpersoon (mailadres/06-nummer).
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Opnieuw drie Krite-voorstellingen …
voor uw en jouw agenda

Winterprogrammering 2019-2020
Cultuuraanbieder Maskelyn
Toneelvoorstelling De man fan dyn Libben
Friestalige toneelvoorstelling met Jan
Arendz, Marijke Geertsma en Anke Bijlsma. Toneelstuk over liefde en wraak, geschreven door Arthur Japin naar aanleiding van zijn boek ‘De man van je leven.’ Het gaat over een vrouw
die erg ziek is en niet weer beter wordt. Om haar man goed achter te
laten, zoekt ze een nieuwe liefde voor hem. Er wordt een contactadvertentie geplaatst en een knappe jonge vrouw reageert. Geweldig
toch… zou je denken. Zondagmiddag 13 oktober 2019 in The Point.

De tandwielen van de klok richting maart 2022, 100 jaar Krite,
draaien onvermoeibaar door.
Ze zullen ook het winterseizoen
2019-2020 van de Fryske Krite
passeren. Een kleine tip van de
sluier van dit aanstaande winterseizoen kunnen we alvast geven.
De bezetting van de stukken is op

een haar na geregeld. We houden u nog even in spanning...
Zaterdagavond 23 en 30 november 2019: Voorstelling volwassenentoneel.
Zaterdagavond 25 januari en 1
februari 2020: Voorstelling jon-

geren in een prachtige combinatie met ‘senioren-leden’ onder de
naam ‘Jeugdt(h)eater WitWat’.
Zaterdagavond 7 en 14 maart
2020: Voorstelling volwassenentoneel.

The Billy Joel Experience
Muzikale namiddag met pianoman Alexander Broussard die de muziek speelt van één van de meest succesvolle artiesten uit onze muziekgeschiedenis: Billy Joel. De liedjes van Billy Joel behoeven geen
introductie meer. Ze zijn deel geworden van ons collectieve geheugen. Hij behoort tot de meest succesvolle artiesten uit de popgeschiedenis en heeft meer dan 30 top tien hits op zijn naam staan. – Raadzaal gemeentehuis Buitenpost. – Zondagmiddag 3 november 2019.

Uiteraard alles in The Point.

VV Buitenpost speelt zaterdag 29 juni
tegen SC Heerenveen
SC Heerenveen speelt zaterdag 29 juni tegen hoofdklasser
VV Buitenpost. De wedstrijd begint om 19.00 uur op sportpark
De Swadde in Buitenpost. Het
is het tweede oefenduel van
SC Heerenveen in de voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen. Kaarten kosten € 10 en € 5
voor kinderen tot en met 12 jaar.
Iedereen die deze wedstrijd mee
wil maken kan kaarten kopen bij
Autowas en Tankstation Veenstra
aan de Kuipersweg 74A .
Ruim 30 jaar topvoetbal
Het organiseren van topwedstrijden in Buitenpost is uitgegroeid
tot een traditie met jaarlijks
duizenden bezoekers. Vele topspelers hebben hun voetsporen
achtergelaten op sportpark De
Swadde. Het begon in 1984 met
AFC Ajax. Daarna volgden nog

vele clubs zoals Barcelona (in
1989, 1993 en 1995), Valencia,
Feyenoord, KV Mechelen, AZ, FC
Groningen en PSV. Ajax speelde

in totaal vier keer op het hoofdveld van de Blauwkes. SC Heerenveen speelt 29 juni voor de
13e keer in Buitenpost.
Geartsje Zwerver en Gerard Alderliefste
Franse liedjes en Friese
chansons. Geartsje vertaalde mooie Franse liedjes naar het Fries om een
verwantschap tussen deze
twee prachtige talen te creëren. Gerard doet wat hij
het liefste doet: gitaar spelen, zingen en verhalen vertellen. Zondagmiddag 19
januari 2020, Interieurcafé
Pilat&Pilat in Twijzel.

Uit de oude doos: voorzitter Paul Olijve begroet Johan Cruijff in Buitenpost.
(© foto: eigen foto)

Statiegeldactie Coöp Buitenpost voor musical Mozes
In de periode van 1 juli tot 30
september 2019 kan het statiegeld van bij de Coöp Supermarkt
ingeleverde flessen worden gedoneerd aan de musical Mozes.
Het bestuur van de Stichting
Toneel & Muziek Buitenpost e.o.
hoopt dat hiervan veel gebruik
wordt gemaakt onder het motto:
Uw fles, ons succes!
Een groep van meer dan 60 Buitenposters doet mee aan de musical Mozes die eind maart/begin
april 2020 in Buitenpost wordt
opgevoerd. In navolging van de
succesvolle musical Ester, die in
2017 op uitverkochte zalen mocht
rekenen, zijn de eerste voorbereidingen gestart onder leiding van
regisseur Atsje Lettinga. Om zo’n
musical neer te kunnen zetten, is
geld nodig. Dankzij de hulp en
inzet van vrijwilligers, waarbij de
samenbindende kracht van zo’n

musical goed naar voren komt,
is veel mogelijk. Er moeten echter ook kosten worden gemaakt
voor materialen voor kleding en
decors, licht en geluid, drukwerk
etc. Dergelijke statiegeld- en
sponsoracties zijn dan ook zeer
welkom. Klanten van de Rabobank kunnen via lidmaatschap
favoriete clubs steunen De Rabobank Drachten Friesland Oost
heeft de Rabobank Club Support Campagne waaraan clubs,
verenigingen en stichtingen
kunnen meedoen. De Stichting
Toneel & Muziek Buitenpost e.o.
wil de musical Mozes daarvoor
aanmelden. Hoewel de actievoorwaarden voor 2019 nog niet
exact zijn vastgesteld, is bekend
dat de clubs zich vanaf medio
juni tot september 2019 kunnen
inschrijven en dat leden van de
Rabobank in september hun
stemmen kunnen uitbrengen.

Even voorstellen
Mijn naam is Annemieke Altena, en sinds mei maak ik deel uit van
de redactie van de Binnenste Buiten Post. Samen met mijn man en
kinderen (die inmiddels het huis uit zijn) kwam ik 25 jaar geleden in
Buitenpost wonen. En dat doen we nog altijd met veel plezier.
Afgelopen oktober ging ik met pensioen, na ruim een kwart eeuw
gewerkt te hebben bij de afdeling Bosatlas van Noordhoff Uitgevers.
Nu heb ik tijd om andere dingen aan te pakken. Binnen de redactie zal
ik mij bezighouden met algemene zaken (zoals redigeren, opmaken,
meedenken over de inhoud van de krant), en probeer ik Buitenpost
op de kaart te zetten. In dit nummer vind u mijn eerste bijdrage. Als u
suggesties heeft voor kaarten over Buitenpost dan hoor ik die graag.

Leden van de Rabobank kunnen
in september 2019 maximaal 5
stemmen uitbrengen op minimaal 3 deelnemende clubs die
door de bank zijn geselecteerd.
Per club mogen zij ten hoogste
2 stemmen uitbrengen. De Stichting Toneel & Muziek hoopt voor
deelname geselecteerd te worden en dat zoveel mogelijk leden
van de Rabobank vervolgens 2
stemmen op de musical Mozes
zullen uitbrengen. Iedere stem
levert ongeveer € 5,- euro op.
Meer informatie hierover is te vinden
op de website van de musical www.
musicalbuitenpost.nl.

Dûbelportret door Hymhamp
Friestalig theater met Hymhamp. Prachtig ‘vervolg’ op de succesvolle voorstelling ‘Op Portret’ met de acteurs Jelmar Hoekstra en Fokke
Plantinga. Zondagmiddag 9 februari 2020 in The Point.
Myn Skip door Age Veldboom
Verhalenverteller Age Veldboom neemt het publiek op enthousiaste
wijze mee in de wereld van het skûtsje, die hij als geen ander kent.
Het duo Ella & Herman speelt en zingt de speciaal voor deze voorstelling geschreven liedjes. De verhalen, beelden en liedjes zorgen voor
een verbeeldende reis door 100 jaar skûtsjehistorie. Zondagmiddag
29 maart 2020 in The Point aan de Voorstraat.
TePlak van Gurbe Douwstra
De titel van het nieuw solo-liedjesprogramma van singer/songwriter
Gurbe Douwstra. ‘TePlak’ is Fries voor wat je ‘thuis’ zou kunnen noemen, maar het is meer dan dat. Het is de plaats waar je hoort te zijn,
daar waar je oprecht ‘thuis’ bent. Muzykpleats Egypte, zondagmiddag 19 april 2020.

Feestweektentoonstelling in de
Doopsgezinde kerk
Ook tijdens de feestweek van 2019 kunt u in de Doopsgezinde kerk
aan de Julianalaan terecht voor alweer een bijzondere tentoonstelling. Inmiddels al meer dan 15 jaar lukt het toch elk jaar weer iets
moois te vinden wat, of door de getoonde voorwerpen/schilderijen
een verbinding heeft met het geloof, of met het dorp Buitenpost. Dit
jaar zijn het viltschilderijen, gemaakt door Jeltje Venema-Mulder en
Bea Boscolo-Venema uit Hurdegaryp. Moeder en dochter maken viltschilderijen met zowel het thema liturgisch het jaar rond (denk aan
engelen met kerst, de kruisiging met Pasen enz.) als vrij werk.
Ze hebben, na lessen bij Ym Koudstaal, hun eigen stijl en werkwijze
gevonden en gunnen ons een blik daarop. In plaats van het ‘prikken’
op linnen werken zij op vilt. Met deze manier van werken zijn zij begonnen toen ze de zusterkring wilden laten werken met deze techniek.
Het werkt iets eenvoudiger. En zij geven, op maandag 5 augustus om
15.00 uur, een inloop-workshop. U kunt dan ook zelf aan de slag. Opgave daarvoor is niet nodig.
De tentoonstelling is geopend op: zaterdag 3 augustus 14.00-17.00 uur
(Tsjerkepaed), zondag 4 augustus 10.00-12.00 uur (officiële opening met
kerkdienst),maandag 5 augustus 14.00-17.00 uur, dinsdag 6 augustus, 14.0017.00 uur, woensdag 7 augustus, 10.00-17.00 uur in de Doopsgezinde kerk,
Julianalaan 12A. De toegang is vrij. Wees welkom!
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A l g e l eze n?
> De jongerenraad van Achtkarspelen krijgt een formele adviesrol in de plaatselijke politiek. In
het reglement van orde wordt
vastgesteld dat de gemeenteraad verplicht is om de jongerenraad om advies te vragen als
er voorstellen op tafel liggen die
van belang zijn voor jongere inwoners. De jongerenraad is voor
jeugd vanaf 13 tot en met 21 jaar,
die in Achtkarspelen woont of er
naar school gaat.
> Het CDA in Achtkarspelen deelt
de zorg van de Federatie Plaatselijke Belangen Achtkarspelen
omtrent de woonontwikkelingen
in de dorpen van de gemeente.
De federatie maakt zich ernstig
zorgen omtrent de woningbouw
in alle dorpen, terwijl in de omliggende gemeenten met name
in de huursector volop wordt
vernieuwd en gebouwd. Met
name over de behoefte aan seniorenwoningen/appartementen
en woonruimte voor mensen
met een beperking.
> Er moeten afspraken komen
over de frequentie van avondlijke evenementen op het terras
van het tuinrestaurant bij botanische tuin De Kruidhof. Dat
vragen omwonenden in een
brief aan de gemeente Achtkarspelen. Ze ervaren al langere
tijd geluidsoverlast, zowel door
stemgeluid als door muziek. De
omwonenden willen ook van de
gemeente weten wat de onlangs
gedane geluidsmetingen hebben
opgeleverd.

Woonvisie bepaalt gemeentelijk
beleid voor de komende jaren
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Va n d e b e s t u u r s t a fe l

Lang leefde binnen ons dorp het idee dat Buitenpost het koopcentrum van Noordoost-Friesland moest worden. PBB heeft de conclusie
getrokken dat dit een achterhaalde gedachte is. Dokkum, Kollum en
Surhuisterveen hebben in onze streek een leidende positie waaraan
voorlopig niet valt te tornen. Voor Buitenpost is het belangrijk dat ze
een plaats blijft waar het goed is te wonen. In feite is natuurlijk een
soortgelijke conclusie voor elk dorp apart in de onze gemeente te
trekken. Om daar goed zicht op te krijgen en te houden stelt Achtkarspelen regelmatig een nieuwe woonvisie op. Daarin omschrijft ze
voor zichzelf doelen om naar toe te werken. In zo’n woonvisie komen
zaken te staan als: hoeveel woningen zijn er nodig, voor welke doelgroepen, moet dat huur of koop zijn en in welke dorpen moeten ze
staan. De gemeente wil daarbij graag gebruik maken van de informatie en wensen van een grote groep eigen inwoners.
Dag van het Wonen
Op 12 juni, de Dag van het Wonen, hield de gemeente zowel ’s middags als ’s avonds in het gemeentehuis een voorlichtingsbijeenkomst
rondom dit thema. ’s Middags waren bouwers, architecten, woningcorporaties en makelaars aanwezig en ’s avonds geïnteresseerde
inwoners en vanuit de verschillende dorpen ook bestuursleden van
Plaatselijk Belang. Na een welkom door de gemeente werd het woord
gegeven aan Companen, een adviesbureau voor woningmarkt en
leefomgeving. Dit bureau assisteert de gemeente bij het opstellen
van de nieuwe woonvisie. Dat het een ingewikkelde materie is met
soms tegenstrijdige belangen bleek wel tijdens de presentatie. Kijk je
alleen naar het huidige aanbod aan huizen dan moet er bijgebouwd
worden, want de komende jaren groeit de bevolking nog. Maar over
enkele jaren gaat dat veranderen. Tien of vijftien jaar verder krimpt
de bevolking in onze gemeente. De vraag is dus: ga je bouwen voor
de huidige vraag en daarna de leegstand of handhaaf je de huidige
krapte?

Juni 2019
Onze laatste vergadering leek vol
gepland met vooral gemeentelijke
issues. Voorgaande aan deze vergadering hadden we als bestuur een
rondleiding in de Kruidentuin, omdat een van onze bestuursleden
daar vrijwillig gids is. Opvallend is toch dat je de bezienswaardigheden dichtbij huis meestal niet bezoekt, terwijl je op vakantie zo’n gelegenheid niet voorbij laat gaan. Drie kwartier was zo om en we hebben
lang niet alles gezien. De lange agenda, liefst twee bladzijden, kon
toch op tijd afgehamerd worden. Belangrijkste punten:
- Een thema voor de lichtroute tijdens de feestweek.
- Uitnodigingen onder andere van de gemeente voor woonvisie, lancering van een toeristische app en de midsimmermoeting.
Het dorpsbezoek door het College is in ere hersteld, behalve dat het
nu een keer per twee jaar is in plaats van ieder jaar (wat meestal toch
niet lukte, dus niet echt een grote verandering).
- Terugblik op het bezoek van de PvdA, waarover u in de vorige Bibu
heeft kunnen lezen. Het bestuur heeft ook de andere politieke partijen
uitgenodigd, omdat zo’n bezoek waardevol is gebleken.
- De gemeente wil eind dit jaar een centrumvisie opgesteld hebben.
Dat gaat vooral over de invulling van het winkelbestand met daaruit voortvloeiend een eventuele woonfunctie. Dat er behoefte is aan
wonen in het centrum blijkt wel uit de grote belangstelling voor de
appartementen die nu gebouwd worden in het voormalig Schleckerpand en de Roskam.
- Terugblik op de start van de voorbereiding voor het jubileum van
PBB-100 jaar.
Bij de bespreking van de volgende vergaderdatum bleek dat de nieuwe bestuursleden nog niet op vakantie willen. De agenda staat meestal zo vol, dat er een extra vergadering is afgesproken om een aantal
punten meer uitgebreid te kunnen behandelen. Voor de bestuursleden die hun termijn er al bijna op hebben zitten is het enthousiasme
inspirerend!
Namens het bestuur van PBB, Marianne Rigter

Help uw omgeving verduurzamen
en maak gebruik van het fiscaal voordeel!
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Wilt, kunt of mag u zelf geen zonnepanelen plaatsen? Doe dan mee
aan het Postcoderoos-project. Goed voor het milieu en uw portemonnee!

Dat is niet de enige vraag. Voor wie zijn de huizen bedoeld? Heb je
starters- en eengezinswoningen nodig of juist seniorenappartementen? Waar moeten die laatste trouwens staan? In iedere plaats een
aantal? Of hoofdzakelijk in de grote dorpen dicht bij de beschikbare zorg? Ook de betaalbaarheid kwam aan bod en niet te vergeten
de vraag wie ervoor moet zorgen. Kan het aan de particuliere markt
overgelaten worden, ligt
hier een taak voor de woningcorporaties of moet
de gemeente ook een duidelijke vinger in de pap
hebben. Achtkarspelen wil
in ieder geval voor de komende jaren een duidelijk
plan hebben liggen waar Met name de vraag naar luxere appartementen
alle spelers op dit veld voor ouderen lijkt in ons dorp te groeien. Op de
zich aan moeten houden. foto Boelensstate aan de Parklaan (© redactie)
En elk goed idee is daarbij
welkom.
Wensen
Nadat bureau Companen de toehoorders meer dan een uur had voorzien van gegevens, over huidige en verwachte geboorte- en sterftecijfers, verhuisbewegingen tussen de verschillende gemeentes,
opbouw van het huidige woningaanbod zowel kwalitatief als de verhouding huur/koop en toekomstige behoeftes zoals starters-, gezins-,
senioren- of levensloopbestendige woningen, was het de beurt aan
de toehoorders. Op de muren waren grote vellen papier bevestigd en
ieder dorp kreeg een eigen vel. Terwijl de gemeente voor een tweede
kopje koffie zorgde konden de betrokken aanwezigen hun wensen en
ideeën kwijt op het vel van hun dorp. Hier werd ruim gebruik van
gemaakt. Het zal nog een hele klus worden hier een geheel van te maken omdat soms de wensen haaks op elkaar stonden. Terwijl de een
alle senioren/zorg woningen in de grote plaatsen wilde hebben vroeg
een ander juist om die woningen in het kleine dorp waar hij of zij al
jaren woont. De avond werd afgesloten met een korte samenvatting
van alles wat op de verschillende vellen stond geschreven.
Hoe nu verder?
Op 27 juni heeft bureau Companen nog een discussie met de gemeenteraad waarna gedurende de zomer de concept-woonvisie gereed
gemaakt wordt. Dit komt na de zomer ter inzage. In de herfst moet
de raad het dan definitief vaststellen. Eind 2019 moet voor iedereen
duidelijk zijn wat de plannen op het vlak van wonen voor de komende
10 tot 15 jaar zijn. De komende herfst hopen we in de Binnenste Buitenpost te kunnen vertellen wat dit voor Buitenpost gaat betekenen.
PBB

De vrijwilligers van de Energie Cooperatie Buitenpost willen samen
met u Buitenpost en de omliggende dorpen verduurzamen en zo
uw energierekening naar beneden
brengen. Dit doen wij door middel
van collectieve zonnedaken in Buitenpost en omgeving.
Wat is een collectief zonnedak?
In totaal plaatst de coöperatie 200 zonnepanelen op een groot dak in
Buitenpost. Inwoners van Buitenpost en alle omringende dorpen kunnen deelnemen aan dit zonnedak. De zonnepanelen worden niet bij u
zelf op het dak geplaatst maar gezamenlijk bij iemand anders op een
groot dak. Ideaal wanneer u zelf geen zonnepanelen kunt of wilt plaatsen op uw eigen dak. De eerste locatie waar de zonnepanelen geplaatst worden is bij Veenstra Reizen op industrieterrein de Swadde.
Hoe doet u mee?
U kunt één of meerdere zonnepanelen kopen van de coöperatie in de
vorm van zoncertificaten. Door uw deelname aan het project wordt
dan duurzame energie opgewekt en u ontvangt jaarlijks, de komende
15 jaar, ook nog eens een korting op uw energierekening door teruggave van de energiebelasting!
Het verwachte voordeel?
1) Voor één zoncertificaat betaalt u eenmalig € 99,2) Hiermee zorgt u er voor dat er jaarlijks 265 kWh aan duurzame
energie wordt opgewekt
3) Het verwachte voordeel per jaar per zoncertificaat is € 14,4) Na 15 jaar is de totale verwachte besparing per zoncertificaat € 210,(15 jaar x € 14,-)
Doet u mee met 10 zoncertificaten? Dan betaalt u eenmalig dus € 990,en is uw verwachte besparing na 15 jaar € 2.100,-. Door uw deelname
wordt zo jaarlijks 2.650 kWh aan duurzame energie opgewekt en uw
energieverbruik duurzaam opgewekt.
Ga samen met E.C. Buitenpost voor duurzaam opgewekte energie!
Er zijn nog een aantal zonnepanelen beschikbaar. Dus uw deelname
is belangrijk voor het wel of niet doorgaan van dit project! Kijk voor
meer informatie over het project op www.ecoop.nl/buitenpost of in
onze informatieflyer die huis-aan-huis verspreid is.
Meer weten? U kunt bellen, langskomen of mailen.
Bellen: bestuurslid Auke Attema: 06-54983013
Langskomen? Inloopavond in It Koartling, woensdag 26 juni vanaf 20.00 uur.
Mailen kunt u naar: ecbuitenpost@gmail.com.
Kijk ook op pagina 12 en 13!
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“Wat zou het mooi zijn als we zoiets in
het dorp hadden...”
Geertje van Dijk maakt zich sterk voor de dierenweide

Een doorzetter is iemand die niet gauw opgeeft. Geertje van Dijk is
zo iemand. Al meer dan vijf jaar is zij de stuwende kracht achter de
plannen voor een dierenweide in ons dorp. Eerst in hoedanigheid
van bestuurslid van Plaatselijk Belang Buitenpost, na haar afscheid
bleef ze actief voor de dierenweide commissie. De realisatie leek
in december 2018 bijna rond. Weer leek er een kink in de kabel te
komen. Maar Geertje gooit het bijltje er niet bij neer.
De Stichting Dierenweide Buitenpost wil op het terrein van de Friese
Wouden een Dierenweide aanleggen, onderhouden en toegankelijk
houden voor de cliënten van Haersmahiem en voor bewoners van
Buitenpost en omgeving. De dierenweide kan op deze wijze een positieve bijdrage blijven leveren aan het woon- en leefklimaat van alle
betrokkenen. (Bron: Stichting Dierenweide Buitenpost)
Karaktereigenschap
Geertje kan zich wel identificeren met een doorzetter. “Dat is
zeker waar. Het doel voor ogen
houden, positief proberen te
blijven”, noemt ze als belangrijke
voorwaarden om niet snel op te
geven. “Want als je dat niet doet,
ga je al gauw de negativiteit in en
daar red je het vaak niet mee.” Als
kind zat het er al wel een beetje
in. “Ik ging wel voor dingen die
ik wilde bereiken. Niet dat het
sterk vaar voren kwam, maar ze
zeggen wel eens dat karaktereigenschappen versterkt worden
naarmate je ouder wordt”, zegt ze
gekscherend.
Een automatisering bij de Nederlandse Spoorwegen bracht Geertje en haar man Meint in 1983
vanuit Stiens naar Buitenpost.

Dat evenement geeft bekendheid
aan Buitenpost.” Wie denkt dat de
familie Van Dijk die dag dan op de
eerste rang zit, heeft het mis. “Er
staan reclameborden voor en wij
zien er niks van. Of ik zou op de
garage moeten gaan zitten.”
Door en voor het dorp
Nadat ze elf jaar thuis voor haar
drie dochters thuis was gebleven,
ging Geertje weer aan het werk.
Daardoor werd ze – zoals velen
onder ons – een forens. Actief
was en is ze met name in de kerk.
“Ik ben wel vaker voor dingen gevraagd, maar door lichamelijke
klachten heb ik wel geleerd om
‘nee’ te zeggen.” In 2010 zei Geertje wel ‘ja’ toen Plaatselijk Belang
Buitenpost (PBB) haar als lid wilde toevoegen. “Ik had geen idee
wat ze allemaal deden, maar daar

dorpskrant Binnenste Buiten Post
gepubliceerd. PBB zet zich dus in
voor het nut van het algemeen.”
Afhankelijk van anderen
Vijf jaar geleden wandelt Geertje
met een vriendin richting Kollum
en passeren ze de dierenweide
van Kollum. Het gesprek gaat al
gauw over hoe mooi het zou zijn
als Buitenpost zoiets had. “Dan
zet je het toch op de agenda van
PBB?”, zegt de vriendin. Geertje voegt de daad bij het woord
en legt het idee aan het bestuur
voor. “En zo is het gekomen”.
In vogelvlucht lijkt alles voorspoedig te gaan. Er komt een
dierenweidecommissie met een
eigen Facebookpagina, er volgen
gesprekken met de gemeente en
de commissie wordt een heuse
stichting. Ook worden er sponsoren gezocht. Op meerdere plekken in het dorp staan spaarpotten, schoolkinderen houden een
spontane actie en de provincie
Fryslân verstrekt subsidie uit het
Iepen Mienskipsfûns. En nu nog
een geschikte locatie zien te vinden. “Dat deden we samen met
de gemeente. Dat duurde echt
wel een hele tijd. Want soms is er
een archeologische bestemming
voor de grond of een particuliere bestemming. Verder wordt er
gekeken of de dierenweide op de

“Het doel voor ogen houden, positief proberen te blijven...”
“We kenden Buitenpost helemaal niet. Ik wist ongeveer waar
het lag”, bekent ze. “Via de Concourslaan zijn we aan de Mejontsmastraat terecht gekomen met
vrij uitzicht op het Mejontsmaveld.” In 2007 kwam Geertje nog
in actie als lid van de Mejontsmaveldcommissie toen de gemeente een strook van het veld voor
woningbouw wilde bestemmen.
Om te laten zien dat het veld nog
steeds intensief gebruikt wordt,
somt Geertje op: “Het wordt door
het Lauwers College en Nordwin
College voor gymnastieklessen
gebruikt, zaterdags is de scoutingvereniging er actief. Twee
keer per jaar is er een braderie
annex vlooienmarkt op het veld,
bij mooi weer gaan er ballonnen
de lucht in en er zijn altijd mensen
die de hond uitlaten of met de
kinderen een balletje trappen. En
natuurlijk vindt er eens per jaar
het Concours Hippique plaats.

ben ik wel ingegroeid. Na een
jaar weet je het in grote lijnen wel
en ik heb het altijd met plezier
gedaan.” Kort samengevat kun
je zeggen dat de doelstelling van
PBB is: ‘door en voor het dorp’.
“Dat is ook zo. Je kunt als particulier met je vragen onder andere per mail wel terecht bij PBB,
maar er wordt vooral gekeken
of het breder getrokken kan worden. Als meer mensen hetzelfde
probleem hebben bijvoorbeeld.
Zelf heb ik de steenmarterproblematiek aangedragen omdat
wij een steenmarter in de auto
hebben gehad. Daarna bleken
er veel meer mensen last van te
hebben. Door er bekendheid aan
te geven, kun je elkaar helpen.
We hebben iemand uitgenodigd
die het gedrag van steenmarters
uitlegde, hun leefwijze en hoe je
ze kunt bestrijden. We hebben
meer dan vijftig signaleringen in
kaart gebracht en dat alles in de

locatie past en of het niet te dicht
bij woningen in de buurt komt.
Dat moest allemaal gewikt en
gewogen worden. Je bent altijd
afhankelijk van andere partijen.”
Vanaf het begin is de samenwerking met de gemeente goed

Geertje wandelt het Pieterpad (foto: eigen foto)

en in juli 2015 wordt een perceel
aan de Akelei geschikt bevonden.
“We kregen met een teleurstelling te maken. Om verschillende
redenen wilden teveel mensen
van de Mûnewyk niet dat de dierenweide in hun buurt komt”, vervolgt Geertje. “Dan breekt het je
bij de handen af. En dan komt het
op doorzettingsvermogen aan.
Willen anderen met jou verder
gaan? De gemeente staat er nog
altijd achter en het is inmiddels
ook wel zo bekend, dat de mensen in het dorp vragen of de dierenweide er nog komt.”
Geduld
En de aanhouder wint. In 2018
biedt het Haersmahiem de mogelijkheid om achter het gebouw
de dierenweide te realiseren.
“We waren er blij mee dat Haersmahiem de gelegenheid bood
om in hun achtertuin en aan de
waterpartij een ontmoetingsplek
te maken voor de Buitenposters,
jong en oud. Dat er veranderingen aan het gebouw aan zaten
te komen, was geen belemmering. Tot een paar maand geleden. Woonzorg Nederland, de
verhuurder van het gebouw, wil
alsnog in gesprek met de dierenweidecommissie. Op 12 juni
vond het overleg plaats. “Nadat
we de locatie nog eens bekeken,
liet Woonzorg weten iets dieper
op details en knelpunten te willen
ingaan”, vat Geertje het gesprek
samen. “De intentie is om de
plannen door te laten gaan. Over
een paar weken hopen we dat er
alsnog een overeenkomst getekend kan worden. En dan kunnen
we eindelijk een vergunning voor

de dierenweide aanvragen.” Zoveel geduld is niet voor iedereen
weggelegd. “We hadden ook al
vrijwilligers die de dierenweide
wilden verzorgen, maar omdat
de realisatie zo lang duurde zijn
sommige vrijwilligers te oud geworden of hebben al iets anders
gevonden.” Wat nou als het onverwacht toch niet goed komt?
“Dan proberen we het nog één
keer”, zegt Geertje. “Want ook de
geschikte locaties houden een
keer op.”
Ons kent ons
Volgend jaar viert PBB haar
100-jarig jubileum. Geertje zit
in de jubileumcommissie. “PBB
gaat er zorg voor dragen dat er
nieuwe welkomstborden komen
te staan.” Op initiatief van Geertje
zijn er in 2018 lage bloembakken
bij de welkomstborden geplaatst.
Op mijn verbaasde reactie dat ik
daar dan zomaar aan voorbij rijdt,
reageert ze teleurgesteld: “Weet
je waarom? Omdat het gras om
drie van de bloembakken hoger staat dan de bakken en er
pas in september weer gemaaid
wordt!” Inmiddels weet Geertje
veel over het reilen en zeilen in
Buitenpost. En toch: “Ik voel me
wel een Buitenposter, totdat je te
maken krijgt met Buitenposters
die hier geboren en getogen zijn.
Dan vragen ze opeens: ‘Kensto
dy en dy net? Dat is famylje fan ..’
Dat stukje mis je dan. Het zijn de
contacten die je zelf hebt opgebouwd, waardoor je bij het dorp
hoort.”

Repair Café: 3 maanden zomerstop
Het Repair Café houdt dit jaar een extra lange zomerstop. Het eerstvolgende RepairCafé vindt plaats op 5 oktober. Alle data voor het seizoen 2019-2020 vindt u in onderstaand overzicht.
Data Repair Café seizoen 2019-2020
2019
5 oktober
2 november
7 december
2020
4 januari
1 februari
7 maart
4 april
2 mei
Graag tot ziens op 5 oktober in It Koartling aan de Schoolstraat!

De Vries Verzekeringen en Hypotheken
Ried 4 | 9285 KK Buitenpost
Tel. 0512-35 22 21 info@mjdevries.nl
www.verzekeringen-hypotheken.nl
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Vind jij het leuk om te lezen?
En wil je graag kinderen helpen in hun
ontwikkeling?
In de gemeente Achtkarspelen start Humanitas samen met de Bibliotheek het project ‘Voorlezen, hulp bij taal en huiswerkbegeleiding’.
Hiervoor zoeken wij vrijwilligers, die één keer per week bij een gezin
thuis willen voorlezen aan kinderen vanaf 2 jaar of helpen met hun
huiswerk. Als taalvrijwilliger help je kinderen spelenderwijs met hun
taalontwikkeling en laat je hen kennis maken met het plezier in lezen.
Dit doe je door voor te lezen, te praten over het verhaal en over hun
eigen belevenissen. Als er weinig tot geen boeken in huis zijn, neem
je geschikte boeken mee of gaat samen met het gezin naar de bibliotheek om boeken te lenen. Ook help je oudere kinderen met hun
huiswerk, dit doe je in overleg met school.
Vrijwilligster Elly: ”Ik heb veel plezier in mijn werk, en de kinderen
staan al bij de deur als ik eraan kom, super.” Word ook vrijwilliger!
Aanmelden of meer informatie? Neem dan contact op met Gerda
Groen, via telefoon: 06-12687918 of e-mail: g.groen@humanitas.nl.

Een rode loper in de Schoolstraat
In het vorige nummer van onze dorpskrant vroeg de redactie zich af
waar de twee parkeerplaatsen aan de Schoolstraat voor dienen. Het
antwoord op deze vraag is letterlijk op straat te vinden. Wie op de
(niet-)parkeerruimte gaat staan ziet rode klinkers als een loper uitgerold naar de ingang van Kinderopvang Tiko (kinderdagverblijf en
BSO). De parkeerplaatsen zijn dus niet bedoeld voor (lang-)parkeerders, maar voor het brengen en halen van kinderen. Vandaar het bord
‘Hier niet parkeren’.
Annemieke Altena
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Buitenlandse Bands (8) - Jongenskoor Boni Pueri
Wij schrijven 1994-1995 en dit
wereldberoemde
Tsjechische
jongenskoor bezoekt Buitenpost. Dat is een grote eer, want
ze is vergelijkbaar met koren als
de Wiener Sänger Knaben uit
Oostenrijk of het King’s College
Cambridge Choir uit Engeland.
Natuurlijk is daar belangstelling
voor, en niet alleen in Buitenpost. Theater Romein in Leeuwarden zou ook graag een uitvoering willen verzorgen en dus
op met de bus naar Leeuwarden.
Als buitenstaander denk je dan:
“Ach daar gaat een bus, niets bijzonders, dat zie je wel meer. Je
denkt ongeveer te weten hoe het
daar binnen aan toe gaat. Maar
als je dan weet dat deze bus het
koor Boni Pueri vervoert onder
leiding van zijn dirigent Pavel
Horak, dan is het een andere
zaak. Want het invoelen in en
het uitvoeren van muziek op dit
niveau is iets van een geheel andere orde. Horak besloot op de
tocht van Buitenpost naar Leeuwarden geen tijd te verliezen en
aan te vangen met het in conditie brengen van zijn jeugdige
schare. Alleen gestoord door het
motorgeluid van de bus.
En hoe gaat zo iets? Een monotoon geluid verlaat de lippen van

Het Tsjechische jongenskoor Boni Pueri.
Horak, kennelijk verstaanbaar
voor zijn pupillen. Er ontstaat een
gevoel van hypnose, een totaal
overgeven aan het voorliggende
gebeuren - een kooroptreden in
theater Romein, Een onbekende
omgeving voor een onbekend
publiek, in een vreemd land. En
dan ben je 12 of 13 en je kunt
zingen. Je moet presteren want
ieder noot is een onderdeel van
een totaal. Een totaal stuk muziek wat in een totaal moet passen, geen toontje te hoog, geen
toontje te laag.
Daar staat Horak voor in, om het
juiste gevoel op het juiste moment over te brengen. En dan
ben je 12 of 13 en je kunt ook
nog heel veel anders wat je ook
leuk vindt. Maar je bent geselec-

teerd, je behoort tot de besten
en je wilde mee. Dus geef je je
over aan een totale concentratie.
Horak gaat door, theater Romein
wordt bereikt en in alle stilte
wordt, na de kleedkamer, het podium beklommen. Het opstellen
is een automatisme, een ieder
weet zijn plek. Het publiek is in
stille afwachting en dan de eerste toon zo zuiver als water. En
dat gaat door. Vlotte, melodische
en gedragen stukken volgen elkaar op. Eenstemmige reactie.
Het was meer, het was veel meer
dan ik verwacht had. Applaus.
En de bus passeerde de nietsvermoedende buitenstaander op
weg naar Buitenpost, waarin de
trance verbroken werd...

Kondig evenementen aan op
regiomarketing Noordoost-Friesland

Enthousiaste deelnemers aan
workshops voor musical Mozes
Een grote groep enthousiaste Buitenposters deed mee aan de eerste workshops voor de musical Mozes die eind maart/begin april
2020 in Buitenpost wordt opgevoerd. Na de succesvolle musical
Ester in 2017 zijn nu de voorbereidingen voor de musical Mozes
gestart onder de inspirerende leiding van regisseur Atsje Lettinga.
Meeloper of koploper
De musical gaat over Mozes. ‘Meeloper of koploper’ luidt de ondertitel. Tijdens de workshops werd onder andere in kleine groepjes geoefend achter elkaar aan te lopen, waarbij de deelnemers wisselend
koploper en meeloper waren. Als koploper moest ervoor gezorgd
worden dat het groepje mee kon komen tussen obstakels en andere
groepjes door. Meeloper zijn leek makkelijker, maar het was nog niet
zo eenvoudig om in hetzelfde tempo achter iemand aan te lopen en
diegene niet op de hakken te trappen. Met de ogen dicht en de hand
op de schouder van degene die voor je liep, was zo mogelijk nog
lastiger.
Mozes in de tijd van nu
In grote lijnen vertelt de musical het levensverhaal van Mozes. In de
musical wordt dit verhaal getransformeerd naar een verhaal van nu,
tegen de achtergrond van de verhoudingen in onze wereld. Wij worden door onder andere de klimaatverandering geconfronteerd met
de grenzen aan onze manier van leven. De musical speelt niet het
Bijbelverhaal na, maar gebruikt het verhaal om vragen van vandaag
over het voetlicht te brengen. Mozes groeit op in een wereld van welvaart. Maar voelt hij zich daar wel echt thuis? Bewogen door een stem
die hem ingeeft dat het anders kan, plaatst Mozes de mensen voor de
keuze of zij op de oude voet door willen gaan of met hem mee willen
gaan op zoek naar een nieuwe manier van bewust samenleven.
Workshop en repetities
Op zondag 30 juni is de laatste workshop om 19.30 uur in De Schakel,
Voorstraat 15. Belangstellenden en mogelijke deelnemers aan de musical zijn van harte welkom! De repetities starten op zondagavond 8
september 2019 en vinden daarna in principe elke zondagavond vanaf
19.00 uur plaats eveneens in De Schakel. Belangstellenden die een rol
willen spelen in het verhaal van Mozes, maar op 30 juni verhinderd
zijn, zijn welkom op 8 september.
Meer informatie is te vinden op www.musicalbuitenpost.nl.

De organisatie Regiomarketing
en Toerisme (RMT) heeft een
website ontwikkeld waarop een
heleboel recreatieve informatie
over de regio Noordoost-Friesland staat. Daarmee geeft deze
site een goed beeld van wat er
allemaal in onze mooie regio te
doen en te zien is. Er worden in
Noordoost-Friesland
namelijk
een heleboel evenementen georganiseerd. Het zou mooi zijn

dat al deze evenementen zoveel
mogelijk op deze website gepubliceerd worden.
Echter om deze te publiceren
moet RMT wel op de hoogte zijn
van het evenement. Daarom een
oproep aan alle organisatoren
van evenementen om informatie
over de te organiseren evenementen door te geven aan deze
website. Dit is namelijk een uit-

gelezen kans om meer publiciteit
aan uw evenement te geven. Bovendien is het voor de bewoners
en de toeristen een mooie mogelijkheid om er achter te komen
wat er in de regio te doen is. Voor
meer informatie zie: www.eropuitinfriesland.nl/evenementen.
Wilt u een evenement doorgeven dan
kan dit via info@rmtnof.nl.

Klassieke beelden en prenten in het gemeentehuis
van Joop Sipma en Roel Timmermans
Van 4 juli tot en met 27 september exposeren
beeldhouwer Joop Sipma uit Drachten en tekenaar/graficus Roel Timmermans uit Buitenpost samen in de hal van het gemeentehuis. Een bijzondere combinatie van klassieke technieken in een
modern gebouw.
Stichting Keunstkrite Twizel zorgt vier keer per jaar
voor een expositie in het gemeentehuis. “We proberen een breed publiek te bedienen, dus zorgen
we voor afwisseling. Deze keer betreft het klassiek,
figuratief werk”, aldus Hetty Combs, woordvoerder
van de Keunstkrite.
Joop Sipma hield zich jarenlang bezig met modelfotografie. Rond zijn vijftigste begon hij met
beeldhouwen. Hij ontwikkelde een eigen techniek
en werkt met de hand. Terugkerend thema is waardering voor vrouwelijke schoonheid. Hij transformeert ogenschijnlijk harde, ongenaakbare natuursteen naar zachte, natuurlijke vormen, zoals benen
van balletdanseressen en torso’s van vollere mo-

dellen. Dit contrast tussen vorm
en materiaal is kenmerkend.
Roel Timmermans’ voorliefde
gaat uit naar oude steden en
prenten daarvan. Hij vond inspiratie bij onder andere 17de
eeuws werk van Verstraeten en
Merian en pakte na zijn pensioen
het tekenen weer op. Inmiddels
is er een ruim oeuvre van tekeningen en etsen, waarvan de
originelen zelden te zien zijn. Niet alles wordt exact
gekopieerd. Timmermans geeft er graag een eigen
draai aan: waar in het origineel een slaaf geketend
is afgebeeld, verlost Timmermans deze bijvoorbeeld van zijn ketting.

Opening: donderdag 4 juli om 16.00 uur in het
gemeentehuis door potzenmaker Jan Ketelaar uit
Drachten. Publiek is daarbij van harte welkom.
Meer informatie op www.keunstkrite.nl en
www.achtkarspelen.nl
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Kampioenen tennisvereniging
Van 16 tot en met 19 juni werd er op de banen van Tennisvereniging
Buitenpost het traditionele Dames-en Heren dubbeltoernooi gehouden, mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Faber Installatietechniek. Ondanks de tegenvallende opgaves werden er toch leuke
wedstrijden gespeeld en was het naast de baan ook super gezellig. Bij
de dames werden Sjoukje Miedema en Christina Kooistra kampioen
en bij de heren Jan Slingerland en Jelmer Bil. Beide teams kregen uit
handen van Munir Yacoub een mooie prijs overhandigt.
(© foto: Jan Broekhuizen).

Eeuwenlang werd de jaarlijkse veemarkt midden in het
dorp op de Voorstraat gehouden. Tot begin jaren ‘30 van
de vorige eeuw het toenemend autoverkeer dat niet langer
toeliet. In 1931 werd daarom verhuisd naar het toenmalig

‘uitbreidingsterrein’ van het dorp. Op de foto vooraan de
noordelijke kant van de Schoolstraat en op de achtergrond
de oostelijke kant van de Julianalaan met vee, boeren,
kooplui, belangstellenden en een ijscokar. (© redactie)
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Het vroegere Buitenposter zwembad bij de Oude Dijk
Als je geboren en getogen Buitenposters vraagt of ze het voormalige zwembad bij de Oude Dijk kenden dan krijg je meestal een enthousiast ‘ja’ te horen. In de jaren ’50 en ’60 van de vorige eeuw
hebben we daar volop gezwommen en op allerlei manieren waterplezier beleefd. Je kunt gerust stellen dat er massa’s kinderen en
volwassenen aldaar de plomp ingingen en de zwemsport al ploeterend onder de knie kregen. Vraag je vervolgens of men weet hoe
die plas omringd door bomen en struiken, daar gekomen is, dan
zijn de reacties minder duidelijk en komen er uiteindelijk op neer
dat men van het ontstaan geen of nauwelijks weet heeft. Dat was
voor de redactie reden eens in de geschiedenis van dat min of meer
mysterieuze openlucht zwembad te duiken.
Historie
Al die mondelinge overleveringen omtrent dat oude zwembad,
de ene nog mooier en spannender dan de andere, zijn niet in
wat voor geschriften dan ook geboekstaafd. Een zekere waarheid
en toedracht moesten dus op
andere wijze gevonden worden.
Dan zoek je iemand die bij dat
‘olympische’ en ‘futuristische’
zwemwater gewoond heeft en/of
een persoon die op de hoogte is
van de geschiedenis van die omgeving. Dat waren agrariër Louw
de Winter uit Buitenpost en Wiebe Jagersma, voormalig kweker
te Twijzel. Louw de Winter was
een jaar of vijf toen hij met zijn
ouders in 1951 vanuit Zeeland
hier kwam wonen en zijn vader
in de buurt van het oude zwembad een boerderij ging beheren.
Die tamelijk ronde (zwem)plas
was er toen al en gevuld met
behoorlijk schoon water. Er was
sprake van doorstroming, omdat
er vanuit die kom een brede wa-

tergang liep met een zodanige
route dat die uitmondde in het
Prinses Margrietkanaal. Volgens
Jan Kloosterman werd die de
Ald Feart genoemd. Deze situatie
was niet spontaan ontstaan. Dat
had een reden. Wiebe Jagersma,
die zijn jeugd doorbracht op de
boerderij bij het bosperceel aan
de Dijkhuisterweg, wist te vertellen dat deze watergang en de
poel, waar het hier om gaat, in
de crisis-jaren’30 zijn gegraven
door mensen die via de Werkverschaffing in dit gebied tewerkgesteld werden. Voor een goed
begrip zal het goed zijn iets te
zeggen over de ontwikkeling van
deze omgeving in nog vroegere
jaren.
‘Prehistorie’ Rohelsterpolder
Volgens Jagersma is hier honderden jaren geleden begonnen
met turf afgraven. Daarna is dit
gebied wel 100 jaar aan zijn lot
overgelaten en daarom sprak
men van ‘onland’. In de jaren
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© Kadaster, Top25Raster (verkleind)

1800 kwamen er in de (Buitenposter) mieden veel boomkwekerijen voor. Maar hoe de kwekers ook hun best deden: bomen
wilden daar niet goed groeien.
Pieter Kroon, een kapitaalkrachtige figuur uit Sappemeer, bouwde in latere jaren (1900 zoveel)
een boerderij, zonder woning,
aan de Oude Dijk. Hij plantte in
dat gebied duizenden fruitbomen (appel, peer, pruim enzovoort). Ook dit soort bomen gedijde daar helaas niet. In plaats
van een kroon op zijn werk werd
hij straatarm. Louw de Winter
zijn vader kocht de boerderij van
deze Pieter Kroon.
Latere ontwikkeling
Zowel Louw de Winter als Wiebe Jagersma hadden het over
de schraalheid van de grond
en noemden de plannen die tot
uitvoering kwamen om tot een
meer stevig en meer vruchtbaar
resultaat te komen. Er werd aarde en zand naar de Rohelsterpolder gevoerd en over dat gebied
verspreid. Dat begon in de reeds
genoemde crisisjaren ’30 van de
vorige eeuw. Dat ging allemaal
per schip, vaak met duwbakken.
Het meeste zand werd opgediept
uit het Prinses Margrietkanaal.
Tevens werd zand aangevoerd
van de vliegbasis Leeuwarden.
Om dit vervoer mogelijk te maken waren de Ald Feart en de
ronde poel reeds uitgegraven.
Het oude zwembad was in werkelijkheid een draai- of zwaaikom

voor schepen die terug moesten
varen om de volgende vracht
aan te leveren. Zo had deze kom
niet alleen een nautische maar
ook een recreatieve functie. Zo
maakte de Buitenposter jeugd
van de nood een deugd. Een prima speel- en zwemgelegenheid
en dat kwam ook nog eens de
gezondheid ten goede. Daarom
lopen er in Buitenpost zoveel
soepele jongbejaarden rond.
De vruchtbaarheid van de
Buitenposter Mieden steeg
met stip
Louw de Winter vertelde verder
dat het land laag was en niet erg
geschikt voor akkerbouw, zoals
de praktijk reeds had aangegeven. Met die aanvoer van zand
en aarde was het de bedoeling
om petgaten te dichten en moerassige ondergrond te verhogen
en te verstevigen. De mestveehouderij kwam in opkomst. Kleinere percelen werden vergroot
en gedraineerd. De ontwatering
van de polder kreeg veel aandacht. In het begin van de jaren
’80 werd het oude gemaal bij het
zwembadbos vervangen door
een nieuw gemaal, hetgeen een
flinke stap vooruit was. In de huidige tijd, nu het Natuurontwikkelingsplan Buitenpost-Twizelermieden ten uitvoer is gebracht,
is het slootwaterpeil 60 tot 70
cm. omhoog gebracht.
Sport en recreatie
De gemeente leverde ook haar
bijdrage maar dan vooral om
het recreatieve aspect enige
praktische glans te geven. Die
medewerking bestond uit onderhoudswerkzaamheden. De zogenaamde zwembadreed vanaf
de Oude Dijk naar de zwempoel
werd knap begaanbaar gemaakt.
Er werd zelfs een zandstrandje
aangelegd en er kwam een wc
te staan. De omliggende bosjes
(struikgewas) deden dienst als
verkleedcabine. Jan Kloosterman beleefde dit alles mee en
volgens hem klopt het wel, alleen het verkleden beperkte zich

nog al eens tot alleen uitkleden
en sprong de jeugd spontaan en
zonder enige vorm van schaamte pardoes in het water. Ook de
jongens en meisjes uit Twijzel,
Augustinusga, Gerkesklooster
en Stroobos deden daar vrolijk aan mee. De Survival-groep
Kootstertille
en
omstreken
maakte ook gebruik van de gelegenheid en hield daar haar oefeningen/trainingen in de jaren
2005 – 2010. Van deze groep is
nu nog bekend dat zij het zwembad en naaste omgeving steeds
keurig schoon hielden. Er bleven
geen ongerechtigheden achter.
Toch kwamen er in die jaren ook
al klachten binnen over drukte
en lawaai wat nadelig voor de
vogels en andere schuwe dieren
zou zijn. Dit liep gelukkig niet uit
de hand.
Huidige situatie (2019)
Kortgeleden werd het Natuurontwikkelingsplan Buitenpost-Twizelermieden ten uitvoer gebracht. Staatsbosbeheer nam de
zaak over, Het ‘oude zwembad’
raakte sinds de jaren ’70 en ’80
in de versukkeling. De zwaaikom
en naaste omgeving werden niet
meer onderhouden, ook niet via
het bovengenoemde natuurplan.
In de waterkom valt niet meer te
draaien en te zwaaien. Met omgewaaide bomen en overwoekering door wilde plantengroei
werd de natuur de vrije hand gelaten. Er werd geen stuur en richting meer aan gegeven (zie foto’s). Het motto dat je de natuur
soms zijn gang moet laten gaan,
heeft wel tot verwildering geleid,
maar deed, volgens kenners, de
wild- en vogelstand niet groeien.
Ja, vossen maakten burchten
aan de onderkant van liggende bomen, maar of dat nu een
verrijking is? Hebben provincie,
staatsbosbeheer, waterschap en
gemeente hier een ‘recreatieve’
kans laten liggen?
Wim Ausma; © foto: Hielke Boorsma
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Noors Leven
Haantje
Afgelopen winter hebben wij een
aantal prachtige kuikens gekregen.
Van die kuikens zijn er twee haantjes. En naarmate ze ouder worden
werkt dat niet zo best. Haantjes
onderling vertonen nogal eens
haantjesgedrag. Zo ook deze. We
hebben zelfs een derde haantje lopen. Van onze prachtige bolligwollige krielkipjes. Dus u kunt zich vast
voorstellen wat een hanige drukte
we daarvan hebben. Gelukkig zijn
onze kippen (en hanen) hele vrije
en blije uitloopkippetjes. Ze hebben geen hek nodig (mijn moestuin daarentegen wel, mede door
het uitgeloop van de kippen :-)), dus
ze hebben ruimte genoeg om een
beetje te bekvechten en daarna
ieder huns weegs te gaan rond ons
erf. Onze kuikenhaantjes leren net
kukelen. Dat klinkt een beetje als
een schreeuwende puber die net
zijn baard in de keel begint te krijgen. De eerste keer dat ons haantje
de voorste (de meest dominante)
begon te kraaien schoot ik van alle
weeromstuit in de lach. De tranen
gleden me over de wangen. Tja,
haantje de voorste.

Schoolfoto cbs De Flambouw, schooljaar 1987-1988, groep 2
Op de foto staan: alle namen in willekeurige volgorde!, Elbricht
Veninga, Rick van Denderen, Fokke Zandbergen, Douwe de Boer, Martje van
der Woude, Mark Bijlsma, Hein Botter, Chris van der Veen, Siebren de Haan,
Grietje van der Kooi, Ritske, Neeltje Pilat, Evelien Elzinga, Hilde de Jonge, Gerda
de Haan, Anneke Hoekstra, Pieter Coehoorn, Feike Luinstra, René Geertsema,
Karst-Jan Bies, Durk Kloosterman, Mathilde van der Meer, Carina de Winter,
Jelte-Matthijs Kuipers, Agnes Boonstra, Sharon Steringa, Marja Veld, Wiebe

Terpstra, Ellen IJsinga, Romke Dupont, Femke de Haan, Neeltje Wijma.
Onze hartelijke dank aan Loes van Denderen voor de aanlevering van deze foto.
Lever ook uw schoolfoto aan voor deze rubriek! U kunt deze sturen
aan bibupost@gmail.com Het liefst met de namen erbij vermeld, maar als het
niet compleet is, is dat geen probleem..

Hoe stemde Buitenpost bij de Europese verkiezingen?
De zon scheen uitbundig, buiten was het 20 graden. Het was
23 mei 2019, dag van de Europese verkiezingen. Het weer
was dus geen beletsel om te
gaan stemmen. In Achtkarspelen
brachten 7845 kiezers (36,3%)
hun stem uit. In 2014 waren dat
er 7275 (33,9%). De opkomst was
dus hoger dan in 2014, maar lager dan het landelijke gemiddelde van 41,8%. Het CDA werd de
grootste partij, gevolgd door CUSGP en de PvdA.
Dat is de grote lijn. Maar de uitslagen zijn tot in het kleinste detail (per stembureau en per kandidaat) beschikbaar op de site
van de gemeente Achtkarspelen.
Dat nodigde uit om meer in detail naar de cijfers te kijken.
In de elf dorpen van Achtkarspelen kon in 16 stembureaus
gestemd worden op 16 partijen,
met in totaal 308 kandidaten.
CU-SGP had de meeste kandidaten (30), de partij Jezus Leeft de
minste (3).
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Kaart 1. Opkomstpercentage per dorp
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Kaart 2. Grootste partij per dorp
Opkomst
Buitenpost was het meest stemlustige dorp. Daar ging bijna 50%
van de kiezers naar de stembus,
terwijl in Harkema slechts 25%
die gang maakte. Kaart 1 laat
de verschillen tussen de dorpen
zien.

tij was, geldt dat in 2019 slechts
voor Achtkarspelen en Noardeast-Fryslân. Behalve in Dantumadiel (CU-SGP) werd de PvdA
in alle overige Friese gemeenten de grootste partij. Ondanks
het feit dat het CDA in Achtkarspelen de grootste partij
werd verloor het 5,7% (-6,3%
in Buitenpost). Ook D66, SP,
PVV en 50PLUS verloren. De
grote winnaars waren het Forum
voor Democratie (nieuw met
14,5%, Buitenpost 9,3% grootste
in Harkema met 29,5%) en PvdA
(+4,3% in Achtkarspelen, +5,8%
in Buitenpost), maar ook GroenLinks en VVD wonnen.
%
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Annemieke Altena

Uitslag Europese verkiezingen 2019, vergelijking Achtkarspelen - Buitenpost
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Voorkeursstemmen
In Achtkarspelen werden 3250
(Buitenpost 304) voorkeursstemmen (op andere kandidaten
dan de nummers 1) uitgebracht.
De meeste voorkeursstemmen
kreeg Anja Haga van de CU-SGP
(Achtkarspelen 658, Buitenpost
230).
De lijsttrekker met de meeste
stemmen was Esther de Lange
van het CDA (Achtkarspelen:
1230, Buitenpost: 349).
De kaarten zijn geschud, het
woord is nu aan Brussel.
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Uitslagen
Achtkarspelen heeft 21.586 kiesgerechtigden, waarvan er 7845
gestemd hebben. Elf mensen
stemden blanco, 15 stembiljetten waren ongeldig. Voor Buitenpost waren dat 4375 kiesgerechtigden, waarvan er 2160 hebben
gestemd (2 blanco, 4 ongeldig).
Het CDA werd in de gemeente weliswaar de grootste partij,
maar dat was niet in alle dorpen
het geval. In Buitenpost werd
CU-SGP de grootste. Kaart 2 laat
het verschil tussen de dorpen
zien.
Waar in 2014 in bijna alle Friese
gemeenten CDA de grootste par-
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Met kinderen gaat dat al net zo.
Ook hier. Hier begint onze oudste
zoon stevig te puberen en slaat
zijn stem hier en daar wat over.
Daar lach ik zeker niet openlijk
om want u weet hoe gevoelig pubers zijn. Maar daar waar onze
kinderen in Nederland best wel
eens haantjesgedrag vertoonden
(kijk eens wat ik kan, hoe stoer ik
ben, wat ik heb en hoe hard ik kan
schreeuwen) hebben ze die neiging
hier veel minder. Er lopen namelijk
maar drie van die jongens hier op
het erf. Er is ruimte genoeg om elkaar te ontlopen als het even botst
(wat zeer zelden voorkomt moet
ik zeggen). En op de school heerst
alles behalve prestatie- of competitiedrang. Er zit alleen enig competitie gevoel in de sportieve gedeeltes, zoals handbal, slabal, hockey en
dergelijke. Maar in het dagdagelijkse leven wordt niet stoer gedaan
over cijfers, welk merk broek je
draagt, op welke fiets je rijdt, hoe je
haar zit, of je dun of dik bent, met
wie je verkering hebt en meer van
die dingen.
En daarmee raak ik precies de snaar
die wij de rest van ons leven hopen
te horen. Zelfs op de vervolgschool
wordt kei- en keihard gewerkt aan
de groepsdynamiek. Worden kinderen gestimuleerd de zwakkeren
te helpen en elkaar in hun waarde
te laten. Zie je (bij een bezoek) een
‘nerdig’ typje gezellig keuvelen met
een stoer uitziende gast. Op een ouderavond van die school wordt uitgebreid besproken hoe ouders ook
pestgedrag kunnen herkennen
en hoe er samen tegen gestreden
word. Niet achter gesloten deuren
maar met naam en toenaam in de
openbaarheid. Kinderen met hoge
cijfers, helpen de kinderen met de
lagere cijfers op weg. Ons valt op
dat haantjesgedrag hier, alleen te
zien is in onze achtertuin. En wat
vinden we dat mooi. Wonen in
een omgeving waar je geen haantjesgedrag nodig hebt om gezien
te worden. Zo groeien onze jongens nu op. Met gevoel, empathie
en zonder de druk om haantje de
voorste te willen zijn.
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De camera op de drone van Harrie Slagter laat fraai de 12 hectare grote ‘Sinnegreide’ op industrieterrein De Swadde zien. Door
alle bouwactiviteit van het afgelopen jaar begint het bedrijventerrein nu toch behoorlijk vol te raken. De foto is van begin juni
2019. (©foto: Harrie Slagter)

Laat de zon maar komen!
Zo groots uitpakken als het bedrijf Solar Fields dat op het industrieterrein doet, kan de Energie Coöperatie Buitenpost (ECB) niet. Waar de Sinnegreide 31.168 panelen in kan zetten pakt de ECB het in haar
Postcoderoosproject met 200 stuks wat bescheidener aan. En toch zijn ze niet minder belangrijk! Het is
onvermijdelijk dat we ons los moeten maken van de CO2-uitstoot veroorzakende en nog maar beperkt
voorradige fossiele brandstoffen. De tijd dringt om de overgang naar de alternatieven te maken - is het
niet voor uzelf, dan zeker voor uw kinderen en kleinkinderen. En u kunt nú daarin uw steentje bijdragen.
Dankzij de medewerking van Veenstra Reizen kan de ECB haar Postcoderoos-project van start laten
gaan. Het vervoersbedrijf heeft het dak van haar bedrijfsgebouw beschikbaar gesteld voor de plaatsing
van 200 zonnepanelen. Het Postcoderoosproject geeft inwoners van Buitenpost, die om welke reden dan
ook geen panelen op het eigen dak kunnen of willen plaatsen, de gelegenheid om zelf ook ‘panelenboer’
te worden. U wekt dan alternatieve energie op èn kunt geld verdienen. Want het is tegelijk een reëele mogelijkheid dat u, afhankelijk van het aantal zonne-uren, de elektriciteitsprijs en het energiebelastingstarief
meer of minder op uw energierekening kunt gaan besparen.
U heeft afgelopen week opnieuw een informatiekaart van de ECB ontvangen. Daarmee kunt u zich voor
het Postcoderoos-project opgeven of meer informatie aanvragen. Of gebruik de bon op pagina 13! Doen!
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met het bestuur van E.C. Buitenpost:
André van der Laaken, Marian Rigter, Cor
Giezen, Auke Attema en Grietje Riedstra

voornaam en achternaam:
straat en huisnummer:
postcode en plaats:
email:

_________________________________________________________

_____________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

telefoon:

____________________________________________________________________________

stuur de bon naar:
Energie Coöperatie Buitenpost U.A.
p/a Schoolstraat 8
9285ND Buitenpost
of mail uw gegevens naar:
ecbuitenpost@gmail.com

 Benader mij om deelname aan
Zonnecollectief Buitenpost van
Energie Coöperatie Buitenpost te bespreken

 Ik wil ____ (aantal) panelen (certificaten)
aanschaffen en bespaar zo jaarlijks naar
verwachting € 14,- per paneel op mijn
energierekening

De Binnenste Buiten Post

Ballonvaren op 6 augustus
Wat is het een mooie traditie
aan het worden! Al voor de 14e
keer op rij, zal het ballonvaren
plaatsvinden in de Feestweek
Buitenpost. Omdat het Concours
Hippique een middag-/avondconcours is geworden, gaan de
ballonnen dit jaar op dinsdag 6
augustus de lucht in.
Het is al meer dan 230 jaar geleden dat de eerste luchtballon
in Frankrijk ‘het luchtruim’ koos.
Flying Balloon Compagnie, opgericht in 1986, van Herman
Kleinsmit uit Joure, zal de vluchten opnieuw verzorgen. Hij is
zelfs de wereld over geweest
met een grote Koe en Kikker. De
nieuwste aanwinst is een reusachtige Superbike Motor van 38
bij 45 meter.
Vaart u dit jaar ook mee? Het is
een onvergetelijke ervaring om
Buitenpost e.o. ook eens ‘van
boven te bekijken’. Heb je last
van hoogtevrees? Dan kun je
tóch mee, want daar heb je alleen last van als je contact hebt

met de aarde. De vlucht zal ongeveer een uur duren. Na de vlucht
word je met de volgauto van het
ballonbedrijf weer teruggebracht
naar het beginpunt.
Vorig jaar zijn er vijf ballonnen
opgestegen, gaan wij dat dit jaar
overtreffen? In 2018 kwamen de
deelnemers niet alleen uit Buitenpost en wijde omgeving maar
zelfs uit Zwitserland én Brazilië!
* prijs is € 140,- per persoon
* Het spektakel begint ongeveer
18.45 uur (de tijd van opstijgen is
afhankelijk van de thermiek)
* startplaats is bij de fam. Roorda aan
de Parallelweg 2 (in het Oost)
* per ballon kunnen er 4 tot 12
personen meevaren
* kaarten zijn te koop bij Dropshop
Liquorice Kerkstraat 72
* voor vragen kunt u langskomen in
de winkel of mailen naar:
info@dropshop.frl
* voor de actuele gegevens kijk op
www.facebook.com/dropshop.
buitenpost of op www.dropshop.frl

Buitenpost in kaart: Hoge Nood
In het vorige nummer van de Binnenste Buiten-Post werd een
opsomming gegeven van de Hoge Nood locaties in Buitenpost. Ook
werd vermeld dat alle locaties zijn opgenomen in de Hoge Nood app
die je op je smartphone kunt installeren. Maar dat blijkt niet het geval
te zijn.
Daarom nu een kaart met álle locaties, waarbij de eventuele extra voorzieningen (rolstoeltoegankelijkheid en voorziening om een baby te verschonen) ook zijn aangegeven.
Hoge Nood locaties zijn te herkennen aan een oranje sticker op de
deur. In ons dorp is de sticker echter nog niet overal aan de buitenkant
van het betreffende gebouw aanwezig.
Annemieke Altena

Switte
It Koartling
De Kruidhof
Poiesz

Stationsrestauratie De Orient
Gemeentehuis

Kennis- en Innovatiehuis
Pyramide
Noordoost Fryslân
Kapenga
Binnen Markt
Bibliotheek
Lauwers College
Haersmahiem
Texaco
Cultuurcentrum
Zwembad De Kûpe
Wâldsang
De Houtmoune
Stichting
Woningbouw
Achtkarspelen
Hoge Nood locaties
Toiletruimte
Toiletruimte, rolstoel toegankelijk
Toiletruimte, rolstoel toegankelijk en met baby verschoontafel

Inspiratie door Anneke Paauw

Marieke Veringa, schrijfster
“Er moet wel iets mythisch, iets magisch in mijn boeken zitten”

Een schrijfster interviewen is
weer een nieuwe ervaring voor
mij, schrijven over een schrijfster
lijkt me een ietsepietsie moelijker, want ga ik nu dan ook op
mijn eigen schrijven, mijn stijl,
mijn woordkeus letten? We gaan
het zien…
Sinds een jaar woont Marieke
met haar echtgenoot in Buitenpost. Het is een hele praktische
keus voor ons dorp: hij woonde
en werkt in Leeuwarden, zij in
Groningen, dus ja, precies in het
midden zochten en vonden ze
een huis en wonen ze hier naar
volle tevredenheid.
Marieke bedenkt al verhalen zolang ze het zich kan herinneren;
als kleuter dicteert ze haar oudere zus haar bedenksels en zodra
ze zelf kan schrijven is ze hier veel
mee bezig. Ze houdt van verhalen schrijven en als kind schrijft
ze al enkele boeken die ze niet
naar een uitgever stuurt maar
gewoon voor zichzelf houdt.
Ze ziet het dan ook nog niet als

haar toekomst, nee, ze volgt een
Hbo-opleiding theologie. Maar
het schrijven krijgt een steeds
grotere rol in haar leven en uiteindelijk valt de keus hierop. Behalve het schrijven van boeken
houdt ze zich inmiddels ook bezig met redactiewerk voor haar
uitgever, zowel tekstueel als inhoudelijk. Daarnaast krijgt ze ook
manuscripten te lezen ter beoordeling en is ze schrijver-coach
voor aspirant-schrijvers.
In haar boeken maakt ze graag
reizen in een soort volksverhalen. Als ze veertien jaar is, schrijft
ze haar eerste boek, maar bewaart dat voor zichzelf. Later,
in 2009/2010 begint ze met een
boek over een broer en zus die
op zoek gaan naar hun moeder
en allerlei avonturen beleven.
Dit resulteert in een serie van
drie boeken onder de naam: ’De
Gave van de Selkie’ (een selkie is
volgens een mythe een zeehond
die op het land zijn huid af kan
werpen en zo een menselijke gedaante aan kan nemen). De titels

van de boeken zijn: “De stem van
de zee”, “De roep van Avalon” en
“De komst van de koning”. Ze
schrijft onder pseudoniem, haar
naam is dan Mara Li, Mara van
Marieke en Li van haar tweede
naam Lidewij. Marieke werkt
gestructureerd, neemt een persoon of gebeurtenis als startpunt
en werkt van daaruit verder. Het
verhaal speelt vaak in een ander
land en in een andere tijd. En er
moet wel een vleugje magie, iets
mythisch in de verhalen zitten.
Doelgroep van deze serie is de
‘oudere jeugd’, dus jeugd vanaf
14 jaar.
Omdat ze het even helemaal
heeft gehad met het genre, begint ze aan iets heel anders, stapt
buiten haar comfort-zone en
dat resulteert in ‘Half Face’, een
spannende thriller. Hierin speelt
Juliette de hoofdrol, zij is getuige van een overval en heeft de
pech te worden gegijzeld door
de overvaller. Deze neemt haar
mee op reis en ze belanden op
de vlakten in Mongolië. Hoewel

De Gave van de Selkie serie: De Stem van de Zee, De Roep van Avalon en De Komst van de Koning.

Marieke Veringa. (@ eigen foto)
Marieke dit boek in eerste instantie puur voor haar eigen plezier
schrijft, is de uitgever er zeer
mee ingenomen en verkoopt
zelfs de rechten naar Amerika en
Duitsland. Helaas ligt het boek
niet in de Readshop in Buitenpost. Het zou natuurlijk wel leuk
zijn als dat gaat gebeuren.
Marieke heeft meerdere talenten. Ze maakt muziek en ze tekent en schildert ook graag en
verdienstelijk. In haar boeken
staan al hele kleine illustraties.
Maar voorlopig wil ze dat graag
hobbymatig doen. En wie weet…
verschijnt er in de toekomst een
boek van haar hand wat niet alleen geschreven maar ook rijk
geïllustreerd is.
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In tút fan
de Brims
Meer ruimte
voor wonen
De provincie heeft besloten dat
er meer ruimte komt voor woningbouw. In de dorpen wordt
het niet meer beperkt. Er komt
ruimte om van één woning twee
of meer te maken. Van een boerderij een zorgcomplex te maken.
In Buitenpost wordt daar al een
voorschot op genomen. In de oude
winkel van Wessel Dijkstra en in de
Roskam komen appartementen.
Overbruggen
De provincie kiest hier voor omdat
er nog behoefte zal zijn aan meer
huizen. Door scheidingen en kleinere gezinnen is er nog een wachtlijst bij de corporaties. Men verwacht dat over 15 jaar het aantal
gezinnen zal krimpen. Tot die tijd
moeten er dus nog woningen bij.
Vinger aan de pols
Als dorp is het belangrijk om vinger
aan de pols te houden. Als er te veel
nieuwe woningen worden bijgebouwd dan kan dat betekenen dat
oude woningen straks niet meer te
verkopen zijn. Dat willen we niet.
We moeten ook oppassen dat de
gemeente niet de laatste groene
plekken in het dorp een aanwijzen als locatie voor woningbouw.
Slimme oplossingen
Er zijn ook andere slimme oplossingen te bedenken. Dat wil
de provincie ook. Daar ligt een
mooie uitdaging voor de inwoners
en ondernemers in Buitenpost.
Welke mogelijkheden zijn er in
leegstaande bedrijfsgebouwen?
Misschien is er wel een bouwbedrijf dat slimme woonunits kan
maken die je zo een loods in kunt
schuiven. Containerwoningen zie
je ook meer en meer verschijnen
op locaties die even geen andere
bestemming hebben. In ons dorp
zijn ook genoeg leegstaande kantoren en winkels. Waarom zou je
daar niet tijdelijke woonruimte
kunnen maken? Ik durf te wedden dat er best Buitenposter ondernemers zijn die nog een stukje
gebouw over hebben waar ze wel
een appartementje willen maken.
Kangaroewoningen
Tot slot kunnen ook gewone burgers slimme dingen doen. Wie een
ruime tuin heeft, heeft misschien
wel ruimte voor een stacaravan
of een vakantiehuisje. Zorg voor
voldoende isolatie en verwarming en het is een prima woonruimte voor een jongere die voor
het eerst op zichzelf gaat wonen.
Of een mooie zorgunit voor ouderen die eigenlijk het liefst een
gelijkvloerse woning willen. Als
die in de tuin van hun kinderen
kan staan is er gelijk iemand die
een oog je in het ziel kan houden.
Het gaat niet vanzelf
Hiervoor is niet alleen ruimte van de provincie nodig. Ook
de gemeente moet dit een zetje geven. Ik ben benieuwd op
welke manier onze gemeente
de burgers gaat uitdagen om
meer woonruimte te realiseren!
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Cursussen en workshops in It Koartling!
Cursussen en workshops zijn onlosmakelijk met
het sociaal cultureel werk verbonden. Het aanbod
van It Koartling kenmerkt zich door een hoge kwaliteit en alleszins redelijke kosten. Binnenkort verschijnt de brochure voor het seizoen 2019-2020.
Hieronder een greep uit het cultureel, recreatief en
educatief activiteitenaanbod (crea) – een vlag die de
lading volledig dekt. Overigens is dit aanbod altijd
in ontwikkeling, en ook nu staan er nog nieuwe cursussen en workshops op stapel. Kijk daarom regelmatig op onze website www.itkoartling.nl of volg
ons op Facebook.

Cursus Muziek op Schoot
Tijdens de cursus Muziek op Schoot komt jouw kindje op ongedwongen en speelse wijze met muziek in
aanraking. Samen plezier beleven aan muziek, dat is
waar het in deze leuke cursus om gaat. Jonge kinderen vertalen muziek veel sterker in beweging dan
ouderen. Zij kunnen zich volledig uitleven door vrij te
bewegen op muziek en zang. Een bijeenkomst van
muziek op schoot is daarom echte quality-time met
jouw kind. Papa, mama (opa, oma of de vertrouwde
oppas) doen volledig mee aan de les (maximaal 1 begeleider per kind).

It Koartling zoekt vrijwilligers!
Het bruist als vanouds in sociaal-cultureel centrum It Koartling. De
actieve vrijwilligersorganisatie zet zich in voor een betere samenleving, waarin iedereen meetelt en meedoet. Een samenleving waarin
mensen om elkaar geven en naar elkaar omzien. Daarom worden er
gedurende zeven dagen per week activiteiten georganiseerd, voor
jong en oud. Dat kan natuurlijk alléén wanneer er genoeg vrijwilligers
zijn. Op dit moment zoeken we gemotiveerde en praktisch ingestelde
vrijwilligers voor onder andere de volgende onderdelen.

Cursussen en workshops
Cursussen en workshops zijn onlosmakelijk met het sociaal cultureel
werk verbonden. Daarbij zoekt It Koartling nadrukkelijk samenwerking
met andere organisaties, zodat de partners elkaar kunnen inspireren,
stimuleren en steunen, en doublures worden voorkomen. De activiteiten worden door vrijwilligers inhoudelijk en praktisch georganiseerd:
zij bepalen het aanbod en zoeken er de gewenste docenten bij.

Aandacht voor kwetsbare mensen, jong én oud
De focus van It Koartling ligt steeds nadrukkelijker op het grote aantal
eenzame en/of kwetsbare mensen in de samenleving, jong én oud. Die
moeten niet alleen tijdig in beeld komen, maar zij verdienen een luisterend oor en méér dan dat. Vrijwilligers onderzoeken wat daarvoor
nodig is, hoe het georganiseerd kan worden en gaan na wat er in de
praktijk nog méér bij komt kijken.

Samenwerking in het voorliggende veld
Sociaal cultureel werk behoort tot het “voorliggende veld” van het sociaal domein. Die term wordt gebruikt als aanduiding van de door vrijwilligers georganiseerde ondersteuning van kwetsbare groepen, dicht
bij de inwoners. De activiteiten zijn laagdrempelig, hebben vaak een
sterk sociaal karakter en richten zich doorgaans op het ‘voorkomen van
erger’ – oftewel: preventie. De gemeente wil dat in het ‘voorliggende
veld’ van het sociaal domein meer wordt samengewerkt. Daarvan is It
Koartling een groot voorstander en dus zoekt de vrijwilligersorganisatie mensen die hierin een rol willen en kunnen spelen.

Activiteiten voor kinderen en jongeren
“It takes a village to raise a child”. Met dit Afrikaanse gezegde wordt
bedoeld dat de gehele lokale gemeenschap is betrokken bij het opvoeden, het leren en de ontwikkeling van kinderen en bij de groei naar
zelfstandigheid, zelfredzaamheid en volwassenheid. Vrijwilligers van It
Koartling leveren hieraan op ongedwongen, maar doelgerichte wijze
een bijdrage.

Intergenerationele activiteiten
Naast de bestaande activiteiten voor kinderen en jongeren wil It Koartling graag ‘intergenerationele’ activiteiten organiseren. Het gaat om
laagdrempelige activiteiten waaraan iedereen kan deelnemen en leeftijd juist géén factor vormt. Het sámen doen en beleven vormt de kern.

Creatieve activiteiten
Creatieve activiteiten voor kinderen zijn niet alleen leuk, maar ook goed
voor de emotionele expressie, taalontwikkeling, concentratie, fantasie,
motoriek, cognitieve ontwikkeling en sociale vaardigheden. Daarnaast
dragen creatieve activiteiten bij aan de zelfstandigheid van kinderen.
Ook helpen de activiteiten kinderen bij het leren om problemen op creatieve wijze op te lossen. Steeds vaker wordt bij creatieve activiteiten
een uitstapje naar de techniek gemaakt.
Met Rumoer! zet It Koartling in op een breed, gevarieerd creatief aanbod voor kinderen van circa 4 tot 12 jaar. Daarvoor zoekt It Koartling
hulp: van méér vrijwilligers, maar ook van clubs en verenigingen, van
‘creatievelingen’ en mensen die het leuk vinden om kinderen te laten
kennismaken met techniek.
Belangstelling of wil je graag meer informatie?
Stuur dan een e-mail naar vrijwilligerswerk@itkoartling.nl

Voor wie?: kinderen vanaf 8 maanden tot 4 jaar; docent: Lutske Pilat; start: de cursus muziek op schoot
start op 7 oktober 2019; frequentie: de cursus bestaat uit 10 wekelijkse bijeenkomsten tijdens de
herfstvakantie (19 okt. 2019 t/m 27 okt. 2019) is er
géén les; tijd: de cursus vindt op maandagochtend
plaats van 9.30 tot 10.15 uur; kosten: € 75,00, inclusief koffie of thee; opgave via e-mail:
cursuswerk@itkoartling.nl; inschrijven kan tot uiterlijk 1 september 2019.

Basiscursus over het Jodendom
De vraag of er in Nederland sprake is van een
joods-christelijke samenleving is iets wat velen bezighoudt. Aan de ene kant hebben christenen de
joden jarenlang slechts als tweederangs burgers geduld, vaker werden joden echter volledig buitengesloten en niet zelden werden zij heftig vervolgd. Aan
de andere kant heeft het christendom veel overgenomen van de joodse omgeving waarin het ontstond.
Maar... wat weet je eigenlijk van het jodendom? Van
de joodse cultuur en het joodse leven? Wat maakt het
bijzonder? Na het volgen van deze basiscursus heeft
het jodendom voor jou veel minder geheimen.
Voor wie?: de basiscursus is voor iedereen die belangstelling heeft voor religie, cultuur en geschiedenis, specifiek in relatie tot het jodendom en het
joodse leven; docent: Hans Abbink; start: de basiscursus het jodendom start op 23 september 2019;
frequentie: de cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten:
23 september, 28 oktober, 25 november, 27 januari, 24 februari en 23 maart; tijd: de cursus vindt
op maandagavond plaats, van 19.30 tot 21.30 uur;
kosten: € 75,00, inclusief koffie of thee; opgave: via
e-mail: cursuswerk@itkoartling.nl; inschrijven kan
tot uiterlijk 1 september 2019.

Cursus Quilten & Patchwork
Er is veel te doen op het gebied van patchwork en
quilten. Bij quilten gaat het simpel gezegd om het
doorpitten met kleine rijgsteekjes van lagen stof.
Bij patchwork en appliqueren worden verschillende soorten en maten lapjes aan elkaar gezet. Veelal
wordt er op creatieve wijze gespeeld met kleur, vorm,
motief, enzovoort. Quilten en patchwork zijn eeuwenoude technieken die volop in de belangstelling staan.
Verworvenheden die (bijna) overal op de wereld
voorkomen. Je kunt je dus door de historie en allerlei
culturen laten inspireren. De cursus Quilten & Patchwork bestaat uit zes gezellige en leerrijke bijeenkomsten in workshop-achtige sfeer.

een (gast-)docent van tijd tot tijd voor extra input op
creatief of technisch vlak. Dus… hou jij van schilderen en vind je het leuk om dat samen met andere
enthousiaste amateurs te doen, sluit je dan aan bij de
schildersclub in It Koartling.
Voor wie?: iedereen die van schilderen houdt en
zich in clubverband wil laten inspireren en stimuleren en zich creatief en technisch wil ontwikkelen;
docent: diverse gastdocenten; start: de schildersclub start op 17 september 2019; frequentie: in het
najaar heeft de schildersclub 10 wekelijkse bijeenkomsten; tijdens de herfstvakantie (19 okt. 2019
t/m 27 okt. 2019) niet; tijd: de cursus vindt op dinsdagmiddag plaats van 13.00 tot 15.30 uur; kosten:
€ 110,00 inclusief koffie of thee. Je gebruikt jouw
eigen materiaal; opgave: voor meer informatie en
aanmelding bel je met Jitske Menkveld, telefoon
06-20 253 730.

Basiscursus Fotografie
Fotograferen is plezier maken, plezier hebben en
vooral plezier delen. Maar om een goede foto te
maken is wél enige basiskennis vereist. Tijdens deze
basiscursus leer in je tien lessen van alles over de
techniek van het fotograferen en de instellingen van
de camera. Ook wordt veel aandacht besteed aan
belichting, verlichting en compositie. De deelnemers
bekijken en bespreken tijdens de cursus ook foto’s –
van beroemde fotografen én van elkaar. Zo leer je
om te ‘zien’, in plaats van alleen maar te kijken.
Voor wie?: de basiscursus is voor iedereen die
belangstelling heeft voor fotografie en graag iets
meer wil weten om betere foto’s te maken; docent: Jerry Tillema; start: de basiscursus fotografie
start op 24 september 2019; frequentie: de cursus
bestaat uit 10 wekelijkse bijeenkomsten; tijd: de
cursus vindt op dinsdagavond plaats van 19.30 tot
21.30 uur; kosten: € 115,00, inclusief koffie of thee
en lesmateriaal; opgave: via e-mail:
cursuswerk@itkoartling.nl;
inschrijven kan tot uiterlijk 1 september 2019.

Basiscursus Kunstgeschiedenis
Een leven zonder kunst is ondenkbaar. Kunst weerspiegelt daardoor de ziel van de mensen gedurende duizenden jaren. In deze basiscursus kunstgeschiedenis leer je de betekenis van de kunst door
de eeuwen heen zien en de ontwikkeling in de kunst
begrijpen. Je raakt zoetjesaan bekend met beroemde kunstenaars of beroemde kunstwerken. Na deze
cursus bekijk je kunst met andere ogen en begrijp je
wat iets ‘bijzonder’ of ‘belangrijk’ maakt en óók… dat
kunst niet altijd ‘mooi’ hoeft te zijn.
Voor wie?: de basiscursus is voor iedereen die belangstelling heeft voor kunst en graag iets meer
wil weten over de ontwikkeling van kunst tot vandaag; docent: Hetty Combs; start: de basiscursus
kunstgeschiedenis start op 24 september 2019; frequentie: de cursus bestaat uit 10 wekelijkse bijeenkomsten; tijdens de herfstvakantie (19 okt. 2019 t/m
27 okt. 2019) is er géén les; tijd: de cursus vindt op
dinsdagavond plaats van 19.30 tot 21.30 uur; Kosten: € 135,00, inclusief koffie of thee, en een praktisch en rijk geïllustreerd cursusboek; opgave: via
e-mail: cursuswerk@itkoartling.nl; inschrijven kan
tot uiterlijk 1 september 2019.

Cursus Luisteren naar Muziek

Wil je klassieke muziek niet zomaar beluisteren, maar
daadwerkelijk beleven? Rudolf Nammensma vertelt
over muziek en laat je de muziek ‘ondergaan’. Daardoor hoor je meer en begrijp je waarover het gaat.
En natuurlijk gaat het tijdens de cursus ook over de
componisten: over hun leven en werk, maar ook over
de verhalen en anekdotes. Met deze cursus ontdek je
de wereld áchter de noten. De eerste bijeenkomst is
Voor wie?: de cursus is geschikt voor beginners en een ‘proefavond’, waaraan je kosteloos kunt deelnegevorderden die hun vaardigheden willen verbe- men, om daarna te besluiten of je al dan niet de hele
teren en zich op die manier kunnen ontwikkelen; cursus gaat volgen.
docent: Truus Terpstra; start: de cursus start in het
najaar van 2019 en loopt door tot het voorjaar van Voor wie?: de cursus is voor iedereen die geniet van
2020; frequentie: de cursus bestaat uit 6 bijeen- klassieke muziek en graag méér wil weten van de
komsten; tijd: de cursus vindt op dinsdagochtend Achtergronden en ontwikkelingen; docent: Rudolf
plaats van 9.00 tot 11.00 uur; kosten: € 50,00, inclu- Nammensma; start: de cursus luisteren naar musief koffie of thee, exclusief materiaal; opgave via ziek start op 1 oktober 2019; frequentie: de cursus
e-mail: cursuswerk@itkoartling.nl; inschrijven kan bestaat uit 8 bijeenkomsten: 1 oktober, 15 oktober,
tot uiterlijk 1 september 2019.
29 oktober, 12 november, 14 januari, 28 januari ,11
februari en 3 maart; tijd: de cursus vindt op dinsDe schildersclub in It Koartling
dagavond plaats van 19.30 tot 21.30 uur; kosten:
De schildersclub bestaat uit een groep enthousiaste € 70,00, inclusief koffie of thee; opgave: via e-mail
vrijetijdsschilders die (buiten de zomerperiode) we- bij Marianne Looijen: looijencm@upcmail.nl; inkelijks op de dinsdagmiddag bij elkaar komt. Op die schrijven kan tot uiterlijk 1 september 2019; Mariwijze inspireren en stimuleren de deelnemers elkaar, anne is telefonisch te bereiken op: 06 - 11 163 031.
maar gezelligheid en het onderlinge contact vormen
eveneens onmisbare ingrediënten. Daarnaast zorgt Vervolg op pag. 19
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Cursus Spaans

Cursusprogramma It Koartling,
vervolg van pagina 17

In deze beginnerscursus leer je de basis van
de prachtige Spaanse taal. Zo wordt er aandacht besteed aan uitspraak, spelling en eenvoudige basiszinnen, waardoor je al snel een
kort gesprek kunt voeren in het Spaans. Je
leert bijvoorbeeld om iets te bestellen in een
restaurant of om de weg te vragen. Zo bouw
je een flinke woordenschat op en krijg je een
levendig en actueel beeld van de Spaanstalige wereld. Lesmateriaal moet zelf worden
aangeschaft.

Cursus Tekenen en Schilderen
Tijdens de cursus Tekenen en Schilderen komen verschillende teken- en schildertechnieken aan de orde. Er wordt gewerkt naar thema’s en ook naar aanleiding van werk van
kunstenaars. Docente Corina Blom doet veel
voor en legt alles stap-voor-stap uit. De cursus is geschikt voor beginners en gevorderden. Plezier in het werk staat voorop, maar
wel náást technische ontwikkeling. Beginners
doen samen een programma. Je kunt streven
naar het ontdekken van een eigen thematiek
en stijl, indien gewenst. Het volgen van een
individueel programma kan ook. Materialen
moet je zelf aanschaffen.
Voor wie?: de cursus is geschikt voor beginners en gevorderden die hun vaardigheden
willen verbeteren en zich op die manier kunnen ontwikkelen; docent: Corina Blom; start:
de cursus Tekenen en Schilderen start op
18 september 2019; frequentie: de cursus
bestaat uit 10 wekelijkse bijeenkomsten;
tijdens de herfstvakantie (19 okt. 2019 t/m
27 okt. 2019) is er géén les; tijd: de cursus
vindt op woensdagavond plaats van 19.30
tot 21.45 uur; kosten: € 97,50; koffie of thee
wordt individueel (contant) afgerekend aan
de bar; opgave via e-mail:
corinablom1@gmail.com; inschrijven kan
tot uiterlijk 1 september 2019; Corina is telefonisch te bereiken op 06-10264241

Voor wie?: de cursus is geschikt voor iedereen die de basis van de Spaanse taal wil
leren; docent: Klaske Kommery; start: de
cursus Spaans start op 2 oktober 2019; frequentie: de cursus bestaat uit 8 wekelijkse
bijeenkomsten; tijdens de herfstvakantie (19
okt. 2019 t/m 27 okt. 2019) is er géén les; tijd:
de cursus vindt op woensdagavond plaats
van 19.30 tot 21.30 uur; kosten: € 80,00, inclusief koffie of thee. Opgave: via e-mail:
cursuswerk@itkoartling.nl; inschrijven kan
tot uiterlijk 1 september 2019.

Cursus Filosofie
Verdiep je in de wijsbegeerte en maak kennis
met bekende filosofen en hun ideeën. Maar
géén stoffig gedoe! Het gaat over actuele
thema’s, bijvoorbeeld democratie. Docente
Diana de Esch heeft zich aan de RUG gespecialiseerd in de Moderne en Hedendaagse
Filosofie en in de verhouding tussen de Angelsaksische en de Continentale Filosofie.
Onlangs heeft ze een research-master gericht
op dit onderwerp afgerond aan de Université
Paris Nanterre in Parijs.
Voor wie?: de cursus is geschikt voor iedereen die zich verdiept in mens en maatschappij en die (ànders) wil leren denken en argumenteren; docent: Diana de Esch; start: de
cursus Filosofie start op 19 september 2019;
frequentie: de cursus bestaat uit 10 wekelijkse bijeenkomsten; tijdens de herfstvakantie (19 okt 2019 t/m 27 okt 2019) is er géén
les; tijd: de cursus vindt op donderdagochtend plaats van 9.30 tot 11.30 uur; kosten:

€ 110,00, inclusief koffie of thee; opgave: via
e-mail: cursuswerk@itkoartling.nl; inschrijven kan tot uiterlijk 1 september 2019.
		

Cursus Keramiek/Boetseren

Werken met klei is een heerlijke, ambachtelijke bezigheid die volop ruimte biedt voor creatieve invulling. Voor de bewerking is geen
duur gereedschap nodig: het belangrijkste
gereedschap zijn immers jouw handen. In
deze cursus leer je inderdaad om klei met de
hand te vormen, waardoor er schier eindeloze mogelijkheden ontstaan. Je leert verschillende klei-, vorm-, kleur- en decoratietechnieken toe te passen. De lessen zijn afgestemd
op jouw niveau en persoonlijke wensen. De
cursus Keramiek/Boetseren is daarom geschikt voor zowel beginners als gevorderden.
Voor wie?: de cursus is voor iedereen die belangstelling heeft voor het werken met klei
en zich vaardigheden en technieken wil eigen maken; docent: Liesbeth Daale; start: de
cursus Keramiek/Boetseren start op 26 september 2019; frequentie: de cursus bestaat
uit 10 wekelijkse bijeenkomsten; tijdens de
herfstvakantie (19 okt 2019 t/m 27 okt 2019)
is er géén les; tijd: de cursus vindt op donderdagochtend plaats van 9.30 tot 11.30 uur.
Kosten: € 150,00. Het cursusgeld is exclusief materiaal en het (bisquet- en glazuur-)
stoken van de objecten, koffie of thee wordt
individueel (contant) afgerekend aan de bar;
opgave via e-mail: liesbethdaale@hotmail.
com; inschrijven kan tot uiterlijk 1 september 2019; Liesbeth is telefonisch te bereiken
op 06-49 075 782
Tenzij hiervoor anders is aangegeven kun je
je tot 1 september 2019 voor deelname aan
de cursussen aanmelden via cursuswerk@
itkoartling.nl Na inschrijving ontvang je een
verzoek tot betaling van het cursusgeld. De
betaling daarvan moet vóór de aangegeven
datum plaatsvinden. De cursussen vinden
uitsluitend doorgang bij voldoende belangstelling. Voor overige voorwaarden kijk je op
onze website: www.itkoartling.nl.

Vrijwilligers door Bote de Haan De lichtroutecommissie,
drie vrijwilligers en twee aspiranten
Vorig jaar oktober besteedde De
Binnenste Buiten-post aandacht
aan de Feestcommissie Buitenpost. Zij zijn het overkoepelend
orgaan van alle festiviteiten die
jaarlijks in ons dorp plaatsvinden. Daarbij moet u denken aan
de Sint Nicolaasintocht en allerlei andere activiteiten. Al deze
subgroepen draaien op vrijwilligers en wat zou Buitenpost een
saai dorp zijn, wanneer zij er niet
waren. Ieder jaar in de maand
augustus wordt de feestweek
georganiseerd met de inmiddels
traditionele lichtroute. Ook voor
de lichtroute is een subgroep in
het leven geroepen, bestaande uit drie vrijwilligers te weten
Sikke Visser en de zussen Jeltsje Rispens-Spinder en Janneke
Raap-Spinder. Sikke komt uit
Wouterswoude, maar woont al
elf jaar in Buitenpost. Vroeger
maakte hij met zijn ouders een
rit in de auto door ons dorp om
lichtjes te kijken. Nog altijd zijn
er veel mensen uit Buitenpost
en de regio die graag een rit per
auto of per fiets maken om al het
moois te bekijken.
“Drie jaren geleden lazen wij op
Facebook dat er dat jaar geen
lichtroute zou plaatsvinden in
verband met te weinig vrijwilligers. Mijn zus en ik zijn van
huis-uit opgevoed om ook wat
voor de gemeenschap te doen”,
vertelt Jeltsje, “ik heb Janneke
gevraagd of wij het niet konden
organiseren en zij vertelde dat
Sikke ook wilde helpen. Zo is het
balletje gaan rollen. 2016 was al
een paar maanden oud toen wij

begonnen en het werd spannend om alles af te krijgen, nu
spreiden wij het over een aantal
maanden.” Er zijn ook twee aspirant-vrijwilligers, de twee dochters van Janneke, Gerieke en
Lianne Raap. “Een van de taken
van de commissie is het uitzetten van de route. Het zijn meestal dezelfde straten en tuinen die
meedoen, maar wij kunnen niet
klakkeloos alles kopiëren van het
jaar daarvoor. Het komt regelmatig voor dat er een nieuwe straat
bijkomt of dat er een stopt, dus
dan moet er wat worden aangepast. “Bij Texaco Veenstra kan
men een route ophalen. Ook kan
ze van internet worden gedownload. Op de vraag of zij de straten en de tuinen jureren volgt
een ontkennend antwoord. “Het
enige wat wij daar over kunnen
vertellen is dat zij donderdagavond, wanneer het donker is,
een rit maken door het dorp.
Meer vertellen wij niet, zelfs niet
het merk van de auto”, vertelt
Janneke, “het is een volkomen
neutrale jury, die door ons wordt
gevraagd om dit te doen. Wij zijn
altijd blij dat er mensen zijn, die
deze taak op zich willen nemen.”
Een dag later op de vrijdagavond
rijdt de bus. Deze wordt kosteloos, compleet met chauffeur,
beschikbaar gesteld door Veenstra Reizen. “Senioren en mensen die niet in staat zijn om fietsend de route te volgen worden
hiervoor van harte uitgenodigd.
Tijdens de rit worden de prijzen,
die door de jury zijn toegekend
uitgereikt aan de winnende straten en tuinen. De reisleidsters

tijdens de rit zijn de dochters van
Janneke Raap, de al genoemde
aspirant vrijwilligers Gerieke en
Lianne. “We maken mee dat de
mensen na zo’n rit door het dorp
ontroerd zijn,” vertelt Jeltsje, “ze
komen weinig meer in het dorp
en genieten met volle teugen.
Daar doen wij het voor.”
De taken zijn verdeeld, zo onderhoudt Sikke de contacten met de
sponsoren. Naast Veenstra Reizen zijn dat @Work Personeelsdiensten en Plaatselijk Belang.
De laatste twee stellen de prijzen beschikbaar. Janneke heeft
contact met Haersmahiem en
deelt opgavebriefjes uit in Boelensstate, Molenhof, Herbranda
en Bouhof. De mensen geven
zich dan op en Janneke regelt
het dan verder met de bus. Jelt-

sje doet de publiciteit, schrijft en
stuurt stukjes aan de regionale
pers, waaronder de Binnenste
Buiten-post. Samen met Sikke
beheert zij de Facebookpagina.
De Lichtroutecommissie is een
zelfstandig optredend orgaan;
met de Feestcommissie hebben zij zelden contact, maar de
verstandhouding is goed. “Wanneer alles goed gaat is dat ook
niet nodig”, zegt Sikke. Op de
vraag of zij naast de commissie
Lichtroute, hun gezinnen en hun
werk nog meer vrijwilligerswerk
doen, antwoorden alle drie positief. Petje af voor deze jonge
mensen, die midden in het leven
staan, het druk hebben met van
alles en nog wat, maar wat zou
Buitenpost zijn zonder zulke vrijwilligers.

Van links af, achterste rij: Jeltje Rispens, Janneke Raap, Sikke Visser. Voorste rij:
Lianne en Gerieke Raap. (©foto: Harrie Slagter)
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Verhaaltjes
-24Alinda Elsenga - partner, moeder en
werkzaam bij verstandelijk beperkten deelt haar verhaaltjes uit het dagelijks
leven.

Parodontitis
Al op jonge leeftijd was ik
doordrongen van het feit dat een
goede tandverzorging van groot
belang is, daar zorgden de twee
kunstgebitten in een bakje op het
aanrecht wel voor. Doordat mijn
beide ouders vroeger niet naar
de tandarts gingen omdat hier
het belang niet van werd ingezien
hadden ze beide al op jonge leeftijd
een kunstgebit. Ik zie mijn vader
nog bewegingsloos op de stoel
zitten met een doekje voor zijn
mond. Al zijn tanden waren in
één keer getrokken, wat een pijn
had hij! Hierdoor nam ik mijn
gebitsverzorging heel serieus, goed
poetsen en twee keer per jaar naar
de tandarts. Toen onze tandarts
tegen mijn moeder zei dat onze
schooltandarts er wel heel raar in
om had geboord zei mijn moeder:
“dat heb je dan zelf gedaan want
bij een schooltandarts zijn ze nog
nooit geweest”.
Het liet zich niet raden dat ze een
andere tandarts voor ons zocht.
Een net afgestudeerde tandarts
te Bergum. Naar de tandarts gaan
was niet onze hobby maar deze
maakte er iedere keer weer een
klein feestje van en we begonnen
het zowaar niet meer erg te vinden
om naar hem toe te gaan. De dag
van zijn pensionering brak aan en
toen vond ik de tijd rijp om hier
in Buitenpost naar de tandarts te
gaan met de rest van het gezin. Na
een paar keer heen te zijn geweest
vertelde de tandarts dat ik last
had van beginnende parodontitis
(tandvleesontsteking).
Ik kon er met mijn verstand niet
bij! ik, die altijd zo goed poets,
regelmatig naar de tandarts ga,
heb last van parodontitis! In het
ergste geval kunnen de bacteriën
die via de holtes tussen tanden
en kiezen naar binnen komen
dementie veroorzaken. Dat is wel
een heel groot schrikbeeld en ik
ga met mijn klachten naar de
mondhygiëniste, die metingen
doet in mijn tandvlees en de grote
van de holtes in de computer in een
schema zet. Ze vertelt me hoe ik
tussen de tanden moet raggen en
stoken en dat het heel belangrijk
is dat ik dat goed volhoud. Nou! dat
ben ik wel zeker van plan! Waar
eerst de beide gebitten in een bakje
mijn motivatie was om goed te
poetsen is dat nu wel het idee dat
bacteriën zelfs dementie zouden
kunnen veroorzaken!! Ik rag en
stook er flink op los en daar is dan
weer het moment van de controle
bij de tandarts. Ik lig gespannen
op de stoel. Na een tijdje in mijn
mond gekeken te hebben zegt de
tandarts: “Hier wordt een tandarts
blij van!” Zelf ben ik erg opgelucht
en ben weer op de goede weg en nu
vooral zo door blijven gaan!

De Binnenste Buiten Post

Flitsen uit het dagelijks leven in Buitenpost
tijdens de Tweede Wereldoorlog - 28 en 29 - door Jasper Keizer
zendingen nu in gevaar kwamen.
Het eerste exemplaar werd reeds
in de nacht van 22 mei 1943 door
de geallieerde bommenwerpers
uitgestrooid. In totaal zijn er 139
nummers verschenen. Aanvankelijk eenmaal per twee weken,
in 1944 wekelijks en na 6 oktober
dagelijks in een oplage van 2,5
tot 5 miljoen exemplaren. Het
blad telde vier pagina’s en had

De april-meistaking
Donderdag 29 april 1943 riep
Generaal Friedrich Christiansen,
Wehrmachtsbefehlhaber in den
Niederlanden, alle ex-militairen
op zich te melden. Dit betekende
dat 300.000 mannen als krijgsgevangenen naar Duitsland
zouden worden weggevoerd.
Nog diezelfde dag en de vrijdag
daarop braken overal in het land
spontaan stakingen uit. Nergens
werden eisen gesteld, het was
louter demonstratief. De bezetter had een dergelijk reactie niet
verwacht. Ze grepen onmiddellijk in. Vrijdag 30 april werd het
politiestandrecht afgekondigd:
stakers werden zonder pardon
neergeschoten, op samenscholingen van meer dan vijf personen zou worden geschoten. In de
kranten publiceerden ze onder
een zware kop de executies als
een ernstige waarschuwing (89).

92

Met deze stakingen begon de
derde fase van de bezetting. De
verhouding verhardde zich. De
Duitse autoriteiten verscherpten
hun beleid, ze lieten hun ware
gezicht zien. Dit alles miste haar
uitwerking ook niet in Buitenpost. Het was er onrustig en het
onderwerp van de gesprekken.
Burgemeester Matze moest de
gebeurtenissen melden in Leeuwarden. Uit zijn uitvoerig rapport
van 11 mei 1943 lichten we de
punten die op Buitenpost betrekking hebben er uit in de originele
tekst (90). Kennelijk ontkwam hij
ook niet aan de spanningen van
deze woelige dagen. Hij vergiste
zich: ‘Maandag 4 Mei’ moest zijn
‘Maandag 3 Mei’. Hij deed zijn uiterste best om deze dagen in een
zo gunstig mogelijk daglicht te
plaatsen. Al werd hier die maandag niet meer gestaakt, met het
bekend worden van de dood van
Sjouke Stel, kwam de onrust opnieuw. De verontwaardiging was
groot. Iedereen kende immers
de groentenboer aan de Voorstraat. Toen daar nog bij kwam
dat er tweemaal achter elkaar
een poging tot sabotage aan de
spoorrails had plaatsgevonden,
vreesde men de wraak van de
bezetter. Dit werd nog eens versterkt door de Duitsers met het
publiceren van hun executies.
Een aantal inwoners koos de veiligste weg en sliep elders tot de
rust terug keerde. Donderdag 6
mei ’s morgens om 7.00 uur werd
Sjouke Stel begraven. De bezet-

bijna de grootte van een A-4,
27x21 cm. Door de kleine letters
en rijke illustraties bevatte het
veel nieuws. Het was de bezetter
een doorn in het oog. In Buitenpost werden ze ook gevonden
en door gegeven. Een enkeling
vernietigde zijn exemplaar, bang
voor de straf die er opstond. De
steeds harder wordende toon en
maatregels, ook in persberichten
(illustratie onder) maakte de verzetsgeest los.
ter vreesde onrust. Slechts enkele familieleden mochten hier bij
aanwezig zijn. Deze roerige en
angstige gebeurtenissen waren
het onderwerp van gesprek. Het
werd een keerpunt in de bezetting.
De radio
Een week nadat de bezetter
de april-mei stakingen bloedig
neergeslagen had, totaal landelijk 175 doden, (waarvan 80
standrechtelijk
geëxecuteerd)
in Friesland 22 doden, waarvan
één in Buitenpost, kwam er op 13
mei 1943 een nieuwe maatregel.
Hans Rauter, commissaris van
de openbare veiligheid en Höhere S.S.- und Polizeiführer, vaardigde het bevel uit dat alle radio-ontvangers en – onderdelen
moesten worden ingeleverd. De
inwoners rolden van het één in
het ander, nú werd dit het onderwerp van gesprek. Een vrijwel
algemene geest van verzet was
door de staking wakker geworden. Velen probeerden de maatregel te ontduiken. Dirk Beerde
wist een blanco ontvangstbewijs
te bemachtigen, waarvan veel
in omloop waren. Hiermee ging
hij zijn toestel inleveren. Van de
meewerkende ambtenaar verkreeg hij stempel en handtekening. Het kostte deze immers
geen kaart en Beerda keerde
met de radio weer ‘door de achterdeur’, zoals hij vertelde, huiswaarts. Beiden waren gedekt. Zo
waren er meer. Anderen gingen
naar Kamstra om een oude radio en leverden die in. Kamstra
had destijds zijn radiozaak aan

de Voorstraat, schuin tegenover
de apotheek. Weer anderen verborgen hun toestel. Het illegale
luisteren naar radio Oranje ging
gewoon door. En Hitler had er
een titel bijgekregen: “Handelaar
In Tweedehands Luidsprekers
En Radio’s”. Zoals in Buitenpost
werd ingeleverd, gebeurde dit
ook landelijk. De opbrengst was
een grote tegenvaller voor de bezetter. In oktober kreeg de bevolking nogmaals de gelegenheid
tot inlevering. Ook die mislukte,
in feite had de bezetter verloren.
De Vliegende Hollander
De inlevering van de radiotoestellen werd de aanleiding voor
de verspreiding van ‘De Vliegende Hollander’ (92). Het was een
idee van radio Oranje uit Londen.
Daar werd gevreesd dat hun uit-

Rijwielhandel Wiersma, destijds
in de Herbrandastraat, werd
verplicht om alle goede gebruikte fietsen in te leveren (94). Hij
bracht ze zo onopvallend mogelijk naar de boerderij van Jacobi
aan de Trekweg. Nieuwe onderdelen gingen per bakfiets met
een zeil er over naar de boerenarbeider van Jacobi.

94

De fietsenhandel van Marten Wiersma in ‘de bocht’ van de Herbrandastraat.
(foto: eigen foto)

In verband met de zomervakantie verschijnt er geen julinummer van dit blad!
De volgende Binnenste Buiten-Post wordt verspreid in de week van 27 augustus
Kopij uiterlijk 21 augustus aanleveren.
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-30- Binnen
Buitenpost
Pieter de Boer woont sinds begin 2015
in Buitenpost en beschrijft zijn ontdekkingsreis door het dorp en de omgeving.

De zomer
van Buitenpost
Het is begin juni als ik deze column
schrijf. Ik ben altijd een beetje
een ‘last-minute’ man als het op
deze column aankomt, maar
om een fi jne reden moet ik hem
deze maand even iets vroeger
schrijven. Ik beloof dat ik daar
na de zomer even op terugkom.
Ik las in de laatste week van mei
ergens een artikel dat mei een
koude en droge maand was. Juni
begint spetterend mooi met
een heerlijk warm hemelvaart
weekend en zomerse warmte die
daarop volgt. Het is een mooi begin
van de zomer in Buitenpost. De
zomer waarop ik nu vooruit kijk
en, nog meer misschien, naar uit
kijk. Pas over 2 maanden ontvangt
u weer een nieuwe Binnenste
Buitenpost en in die tijd heeft een
groot deel van het dorp vakantie.
Met in ons dorp natuurlijk als
hoogtepunt de feestweek. Dat
mijn inburgeringscursus na ruim
3 jaar nog niet compleet was
merkte ik vorig jaar. Toen ik mijn
feestweek-debuut maakte. Om de
één of andere reden was het er nog
nooit van gekomen, maar vorig
jaar werd ik mede door toedoen
van onze straat meegesleept in
de feestweek. Onze wijk deed mee
aan de straatversiering en ook de
feesttent werd ‘onveilig’ gemaakt
met mijn aanwezigheid. Het was
allemaal heel bescheiden, maar
ik kwam er wel achter hoe veel er
gebeurt in deze week. Daar hoef
je niet eens tijdens de vakantie je
dorp voor te verlaten. Maar ook
met kamperen in de buurt kun
je er even helemaal tussenuit. De
afgelopen 2 jaar hebben wij zowel
een keer een weekend de tent
opgezet in Twijzel als in Kollum.
Handig als je, zoals in ons geval,
katten hebt maar er toch even
tussenuit wil. Op de fiets naar huis
om de katten te voeren, maar toch
het gevoel als je op de camping
staat dat je helemaal weg bent.
Sterker nog, wij zagen er schijnbaar
zo toeristisch uit dat de bakker in
Kollum op zaterdagochtend vroeg
of we op de camping stonden. Met
een grote grijns vertelde we dat
dat zo was. Toen ze vroeg waar wij
vandaan kwamen en als antwoord
Buitenpost gaven, dacht ze vast
even een moment dat ze in de
maling genomen werd. Ik vind het
een heerlijk idee dat de zomer er
weer aankomt. Barbecue, lekker
in de zon zitten na een lange dag
werken, een klein speciaalbiertje
erbij, de natuur die er op z’n
allermooist voor staat en het gevoel
dat iedereen net even wat liever
voor elkaar is. Maak er een mooie
zomer van en tot in augustus!

Een probleem is de
kans, om het beste
uit jezelf te halen

Zomer Sale
leegverkoop
10 tot 60 %
korting!
Welkom in het
Schoenenhuys
in Kollum

Prijspuz zel door Liesbeth Ribbink
Wie is dit?
Wie herkent op de foto deze Buitenposter ondernemer?

Oplossen en inleveren
Stuur uw oplossing op een kaartje en deponeer deze in onze brievenbuis.
De prijs van 10 euro wordt ter beschikking gesteld door De Binnenste Buiten
Post. Oplossingen – bij voorkeur op een kaartje inleveren in de kopijbus bij The
Readshop (Nijenstein 7) vóór maandag 19 augustus 2019.

Winnaar van de april-puzzel
De oplossing van de april-puzzel was: Jetze van der Veen.
Er waren 19 inzendingen, waarvan 18 correct.
De winnaar is : M. v.d. Hoek-Roeters.

Bedrijvigheid

door Piet Pettinga

Tiemersma schilderwerken aan de Wattstraat
Dit bedrijf is al sinds 1975 een begrip in Buitenpost en omstreken. Eerst aan de Voorstraat
en sinds 1980 aan de Wattstraat 2 op bedrijventerrein De Swadde, waar in 1992 een woning
werd aangebouwd. Op dit ogenblik werken er 6 schilders bij Tiemersma, vijf mannen en een
vrouw.
De onderneming is aangesloten bij GlansGarant dat bekend is om zijn Onderhoudsplan. Dit
is een abonnement bij en met Tiemersma. U kunt een onderhoudscontract afsluiten, waarbij
u jarenlang verzekerd bent van een schitterend geschilderd huis. Dan heeft u er geen omkijken meer naar, de schilder houdt alle verfwerk in de gaten. U kunt de mogelijkheden voor
een Glans Garant contract aanvragen bij Schilderwerken Tiemersma. Tevens is het mogelijk
om gewoon een offerte voor uw schilderwerk of glaswerk aan te vragen, los van een dergelijk
contract. De schilders werken uitsluitend met kwaliteitsverf van Sikkens en Sigma.
Tiemersma staat ook bekend om het verzilveren van spiegels, in Nederland een uitstervend
vak. Uw oude spiegels worden weer als nieuw, de oude/antieke spiegels krijgen hun glans
terug door middel van verzilvering. Ook kunnen ze nieuwe spiegels met dezelfde techniek
voor u op maat maken, misschien een idee voor een origineel cadeau ? Al met al een veelzijdig bedrijf met vakmensen voor uw onderhoud, nieuwbouw, beglazing, glasverzilvering,
glaslamineren en glascoating. Telefonisch te bereiken op: 0511-541362 of via de mail:
info@tiemersma.nl en de website is ook aan te raden: www.tiemersma.nl

Help de bezorger de vakantie door
De vakantietijd breekt aan. Voor velen betekent dat even uit de dagelijkse sleur, en
misschien onbekommerd op pad. Of u ver weg gaat of liever dicht bij huis blijft, één
ding is zeker: u kunt tijdelijk niet dagelijks uw brievenbus legen. Toch is het aan te
raden om ervoor te zorgen dat er voldoende ruimte in uw brievenbus is. Anders
hebben postbodes, kranten- en folderbezorgers de grootste moeite hun stukken
te bezorgen en kunnen deze uit de brievenbus steken. Poststukken kunnen retour
afzender gestuurd worden als ze niet meer in de brievenbus passen, en alles wordt
nat bij een flinke regenbui tijdens uw afwezigheid.
Niet minder belangrijk is dat u inbrekers op die manier ook een handje helpt. Zij
zien wanneer een brievenbus overvol blijft, of wanneer de post zich achter uw deur
opstapelt. Dat is het teken dat een huis tijdelijk niet bewoond wordt, het maakt de
kans op inbraken groter. Wanneer u weggaat is het dus raadzaam om familie, buren of kennissen te vragen om uw brievenbus regelmatig te legen (dan kunnen ze
meteen uw planten water geven). U helpt er dus ook uzelf mee.
Hartelijk dank namens alle bezorgers uit
Buitenpost

Zwer ven over de Swadde

door Piet Pettinga

Schildersbedrijf van der Veen
Aan de Newtonstraat is het de laatste tijd een drukte van belang, het ene bedrijf is nog niet
gebouwd of een ander slaat ook al de eerste palen. Dit jaar worden nog een aantal bedrijven
aan deze straat in het zonnetje gezet en aan u voorgesteld. Eén van de ondernemers van het
eerste uur is op nummer 8 Schildersbedrijf van der Veen (sinds 2012). Deze vakschilder is
inmiddels al helemaal ingeburgerd in Buitenpost en 80% van de werkzaamheden worden in
het dorp uitgevoerd. Een laagdrempelig bedrijf met oog voor service en samenwerken met
de collega’s en buurtgenoten op De Swadde is het motto. Oog hebben voor het milieu is ook
een van de grondpijlers. In totaal werken er drie mensen in de grote bedrijfsruimte met alles
op voorraad.

De Binnenste Buiten Post

Puur natuurdoor Gertie Papenburg

Tuinbeleven
juni

Giele fakkel

Dokkum heeft z’n om en nabij 300 jaar oude Zwarte moerbei tegen de zuidmuur van de Grote kerk. Hemelum heeft z’n Gifsumak
aan de Vangdijk bij de Morra. Heeft Buitenpost ook een bijzondere
plant? Nou, niet zo exclusief als de genoemde voorbeelden, maar
wij hebben ‘Giele fakkels’ met een verhaal...
De Nederlandse flora kent twee
soorten Agrimonie. De Gewone agrimonie (Agrimonia eupatoria) is in midden en zuidelijk
Nederland vrij algemeen. Deze
wordt pakweg 90 cm hoog. Hij
is in Noord-Nederland zeldzaam
en dan meestal uitgezaaid. Landelijk veel zeldzamer is de veel
forsere (± 120 cm hoge) Welriekende agrimonie (A. procera), die van oudsher nu juist in
NO-Fryslân voorkomt en ook
een officiële Friese naam heeft:
Giele fakkel. De soort is voor
Nederland voor het eerst vastgesteld bij Oudwoude in 1841.
NO-Fryslân is een van de bolwerken van deze soort. Al kan
ik beter zeggen: wás een van de
bolwerken, want het is de soort
slecht vergaan in onze streken.
In de literatuur wordt voor de
Giele fakkel vermeld dat hij vooral voorkomt op ‘aangesneden
leem’, wat in de praktijk betekent: in (sloot)taluds op plaatsen
waar leem aan de oppervlakte
komt. Van na 1950 waren groeiplaatsen bekend in elzensingels
rond Twijzel, de Koaten en in de
Zwagermieden, en op een tweetal plaatsen in het talud van de
Stroobosser Trekweg: bij Westergeest en bij Lytsewâld (Augsbuurt). Sloot- en wegtaluds zijn
uit hun aard kwetsbare groeiplaatsen, want altijd liggen er
slootdempingen en -verbredingen en wegwerkzaamheden
op de loer. Eind jaren 70 waren
alleen de laatstgenoemde groeiplaatsen over. Bij Westergeest
toen (en nog altijd) een rijke populatie, bij Augsbuurt toen nog

Jan Willem Zwart schrijft iedere
maand de column ‘Tuinbeleven’. De
tuin van De Kruidhof is daarvoor zijn
inspiratiebron.

een rijke maar inmiddels een
moeizaam standhoudende populatie.
De Zwagermiedenpopulatie is
in de jaren ‘70 door vergraving
ten onder gegaan, maar schoolmeester Hille Veenstra (19151992) uit Kollumerzwaag heeft
destijds planten gered en ‘ex
situ’ in zijn tuin ondergebracht.
Die term ex situ gebruiken we
als de bronpopulatie bekend is
en de overplaatsing naar een
andere locatie goed gedocumenteerd is. Toen de erfgenamen in
1992 het huis van Veenstra verkochten, is die ex situ-populatie
overgeheveld. Een deel is teruggeplaatst naar een laantje in de
buurt van hun herkomst in de
Zwagermieden, dat inmiddels in
bezit van Staatsbosbeheer was.
Een ander deel is naar een sloottalud langs mijn tuin in Buitenpost verhuisd. Omdat wij als natuurbeschermers zuinig zijn op
zulke laatste populaties, proberen we ze ook ex situ te bewaren.
Zo beheert Staatsbosbeheer aan
de Wedze bij Twijzel een uit zaad
opgekweekt bestand afkomstig
van de Westergeestpopulatie. Je
weet maar nooit hoe zulk materiaal weer te pas kan komen...
Dat bleek maar eens in 2011.
Toen werd de oostelijke rondweg rond Buitenpost aangelegd,
van Lutkepost tot de Stroobosser
Trekweg bij De Laatste Stuiver.
Bij de ‘aanhechting’ van de rondweg op de Stroobosser Trekweg
bij Lytsewâld werd toen trouwens nog een derde deel van
die oorspronkelijke populatie

66e Concours Hippique met
drie kampioenschappen
De eerste woensdag van augustus, een vast
gegeven in de agenda van velen, vindt het
Concours Hippique Buitenpost plaats. Hét hippisch evenement voor jong en oud waarbij de
paardentopsport centraal staat. Ook de 66e
editie op 7 augustus belooft weer een spektakel te worden met drie kampioenschappen op
het Mejontsmaterrein.
Dit jaar worden opnieuw vele deelnemers verwacht uit heel Nederland, die samen met hun
paarden uitkomen in verschillende rubrieken.
De organisatie van het concours heeft ook dit
jaar voor een gevarieerd programma gezorgd met maar liefst drie
kampioenschappen: Vierspannen Fries ras, Hackney’s Tweespannen
en 6/7-jarige Tuigpaarden. Het totale programma heeft meerdere
spectaculaire onderdelen, met verscheidene spring- en tuigrubrieken.
Uiteraard wordt er weer gestreden om de Grote Prijs van Buitenpost,
zijn er meerdere jeugdrubrieken met deelnemers uit de regio, Friese
tuigpaarden onder het zadel en een duo-sulky draverij. Daarnaast zal
Rixt van der Horst een dressuurclinic verzorgen met een zeer speciale
afsluiting! Het Concours Hippique Buitenpost draagt bij aan het culturele erfgoed van Fryslân is daarom opnieuw de trotse gastheer van
één van de mooiste eendaagse openlucht paardensport evenementen van Nederland.
Net als vorig jaar is het aanvangstijdstip 12.00 uur, waarbij het afwisselende programma doorloopt tot 21.00 uur. Het publiek kan plaatsnemen op de tribune die overdekt is indien de weersomstandigheden
daarom vragen. Het Concours Hippique Buitenpost is een jaarlijks terugkerend paardensportfeest waar jong en oud elkaar ontmoet in een
bijzondere sfeer en is traditiegetrouw dé afsluiting van de jaarlijkse
feestweek van Buitenpost. Inmiddels is de online kaartverkoop voor
Concours Hippique Buitenpost gestart. Een toegangskaart in de online voorverkoop kost € 7,50 en aan de kassa op 7 augustus € 10,00. Ga
naar www.chbuitenpost.nl voor meer informatie, de kaartverkoop en
houdt de website of social media in de gaten voor het complete dagprogramma!
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De natuur bereidt
zich voor op de winter

Een deel van de nieuwe Giele fakkels bij De Laatste Stuiver, juli 2015.
Giele fakkel letterlijk weggewerkt
in het talud van de bermsloot!
Intussen was het mij opgevallen
dat op het traject van de rotonde in Rijksweg N355 tot aan de
Trekweg over grote afstand leem
was aangesneden. Ook was er in
de oksel van de afweg naar de
Parallelweg een eilandje opgeworpen van lemige grond. Een
ideale situatie voor de ontkieming van Giele fakkel. Maar hoe
moet dat zaad er dan komen? In
2012 heb ik van mijn ex situ-materiaal van de Zwagermiedenpopulatie een grote hoeveelheid
zaad gewonnen. De zaden van
de Giele fakkel zijn kleine klitjes.
En die heb ik in de herfst uitgestrooid over die nog steeds kale
leemtaluds en over dat eilandje.
Het resultaat is fantastisch! Er
zijn honderden nieuwe planten
opgekomen, in de taluds van de
westelijke bermsloot en op de
oostrand van het leemeilandje.
Zie de rode sterren op de kaart.
Uiteraard is de hele operatie
goed gedocumenteerd in de Nationale Databank Flora en Fauna

(NDFF). Eind juni-begin juli is de
hoofdbloei van de Giele fakkel. Ik
zou zeggen: ga dat zien!

Bronnen: foto van de auteur d.d. 8
juli 2015; kaartje op basis van Google
Earth.

€ 1350,76 voor Amnesty-collecte
De collecte van Amnesty International, die van 10 tot en met 16 maart
2019 plaatsvond in Buitenpost heeft € 1350,76 euro opgebracht. Achtentwintig vrijwilligers collecteerden voor de mensenrechtenorganisatie. De organisatie dankt alle vrijwilligers voor hun geweldige inzet.
Opbrengst van onschatbare waarde
Amnesty is een onafhankelijke organisatie en neemt voor haar onderzoek, lobby en actie geen geld aan van overheden of politieke groeperingen. Juist daarom is de opbrengst van de jaarlijkse collecte van
onschatbare waarde. Met het geld dat tijdens de collecte wordt opgehaald, kan Amnesty haar werk blijven doen. Bijvoorbeeld om mensen
vrij te krijgen die gevangen zitten vanwege verzonnen aanklachten.
Mensen als Jeremy Corre uit de Filipijnen. Hij zat zes jaar vast op
de valse beschuldiging van drugsbezit. Tijdens zijn gevangenschap
werd hij gemarteld. Amnesty voerde actie voor zijn vrijlating en tijdens Write for Rights 2014 werd er massaal voor hem geschreven. In
maart 2018 kwam hij vrij. Kijk voor meer informatie over het werk van
Amnesty International op: www.amnesty.nl.

Opbrengst van Reuma Collecte
Voor de collecte van Reuma Nederland zijn 83 collectanten op pad
geweest. De opbrengst collectebus in de Dropshop: € 12,50, en bijtandarts Van der Wal: € 26,35. Bovenop dit bedrag komt ook nog meer
dan € 10 aan Tikkies (gescand via QR-code). Dit alles samen heeft gezorgd voor een super-mooie opbrengst van € 3220,=. De opbrengst
ligt daarmee € 180,- hoger dan in 2018. Heeft u, ondanks de vele collectanten die op pad zijn geweest geen gift kunnen geven, maar u wilt
alsnog schenken, dan kan dat rechtstreeks op NL64ABNA043 533 633
ten name van Reuma-Nederland in Amsterdam.
De naam is veranderd van Reumafonds in Reuma-Nederland. In het
Reuma-collecte-comite zitten 3 leden die dit werk al 25 jaar doen. In
de Molenstraat wonen maar liefst 7 collectanten van het reumafonds!
Enkele collectanten zijn (bijna) 80 jaar en willen er, na vele jaren trouwe dienst, mee ophouden. Wie wil hun bus overnemen? Mail naar
info@dropshop.frl of kom langs in de Dropshop.
Alle gevers en collectanten: hartelijk dank! Tot 15 tot 21 maart 2020.

Op 21 juni, hebben we de langste
dag alweer gehad. Hoewel de zomer nog moet beginnen, is dit
voor de natuur het moment om de
voorbereiding te starten voor de
winter.
Bijen halen honing voor de wintervoorraad en planten schieten in
het zogenaamde Sint Janslot (een
nieuwe scheut die zich ontwikkelt
na Sint Jan, wat op 24 juni wordt
gevierd).
Alles in de natuur is gericht op
de voorbereiding van de winter.
Vruchtzetting, bloemen en een
overdaad aan zaden die rijp beginnen te worden. Allemaal om na de
winter verder te kunnen gaan.
Weliswaar valt het zaai- en plantseizoen niet volledig stil na de langste dag, maar veel planten hebben
na deze datum onvoldoende tijd
over om te groeien en te rijpen.
Met name voor asperges en rabarber is 21 juni een bijzondere datum.
Deze planten moeten na de langste dag niet meer worden geoogst.
Rabarber en asperge maken dan
nieuwe scheuten met bladeren. Via
deze nieuwe bladeren kunnen de
planten de rest van de zomer nieuwe energie opdoen.
Zou je rabarber en asperges blijven
oogsten, dan nemen de planten te
weinig zonlicht op en verzwakken
ze onnodig.
Toch zijn er ook snelgroeiende
groenten die je nog na de langste dag nog wel kunt oogsten. Tal
van groenten die in het voorjaar
geplant of gezaaid worden, zijn in
mei en juni al rijp om geoogst te
worden. Voor sla, spinazie, peultjes,
snijbiet, radijs en rode bieten is het
dit ideale moment om deze te verwerken in smakelijke gerechten.
Half juni is ook bij uitstek geschikt
voor het knippen van hagen. Het is
aan te bevelen om pakweg 2 weken vóór de langste dag de heg nog
een keer te knippen. Die loopt dan
nog een keer uit waardoor de open
plekken in de heg goed worden opgevuld.

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

