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Een nieuwe visie op het centrum

De gemeente Achtkarspelen werkt sinds kort aan een nieuwe Centrumvisie voor het dorp. Samen met een onderzoeksbureau wordt daarom door de gemeente studie gemaakt van de mogelijkheden voor en de wensen van de plaatselijke
middenstand. Hieronder kunt u er meer over lezen.

Va n d e re d a c t i e

Wat is een vitaal centrum voor Buitenpost?

20 jaar BiBu

Gemeente bereidt nieuwe Centrumvisie voor

Een jaargang van De Binnenste
Buiten Post loopt van 1 november tot en met 31 oktober. Op
1 november jongstleden ging
de 21e jaargang van start. De bijzondere betekenis daarvan is dat
onze dorpskrant kortgeleden zijn
20e verjaardag vierde. Dat is een
vrij volwassen leeftijd en een
felicitatie waard. We mogen wel
stellen dat de groei vanaf 1999
voorspoedig is verlopen. Van
één zwart-grijs A-viertje met een
paar advertenties van de donderdagmiddag-marktkooplui opgeklommen tot een volwaardige
krant in kleur (sinds 2018), kunnen we zonder overdrijving opmerken dat een gestage aanpak
van dit advertentie- en Buitenposter nieuwsorgaan ‘fertuten
dien hat’. En als we de positieve
woorden hierover mogen geloven – en dat doen we maar al te
graag natuurlijk – is men de BiBu
met steeds meer interesse en
genoegen gaan lezen. Daar doen
we het voor!

“Een vitaal dorpscentrum is
voor Buitenpost van groot belang om een aangename sfeer te
houden voor winkelen, werken,
wonen en recreëren”. Met deze
openingszin begon de Ontwikkelingsvisie van de gemeente
Achtkarspelen voor het centrum
van Buitenpost uit 2011. Maar
de uitgangspunten en wensen
kunnen met de tijd veranderen.
Achtkarspelen vindt het nu tijd
voor een nieuwe centrumvisie.
Ze nodigde daarom op 25 oktober een verscheidenheid aan
belanghebbenden en geïnteresseerden uit het dorp uit om hun
mening daarover te geven.

Gemeentehuis
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Tijdens de bijeenkomst kwamen
vragen naar voren als, “Is het
winkelgebied bij de tijd?, “Wat
zijn de zwakke en sterke punten
van het winkelgebied?” en “Hoe
kijkt de middenstand tegen het
ondernemersklimaat in Buitenpost aan, nu en in de toekomst?”.
Om zicht op die vragen te krijgen zullen ondernemers ook
persoonlijk worden benaderd.
Opvallend was het soms grote
verschil van mening tussen de
deelnemers over de mogelijkheden in het centrum. Waar de
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Het uitbrengen van een eigen
dorpskrant bleek een gouden
greep van de Vereniging Plaatselijk Belang te zijn, een uitmuntend initiatief vanuit een profetische blik. De Buitenposter
middenstand en het Buitenposter bedrijfsleven zorgden met
hun advertenties en zakelijke
artikelen voor een steeds sluitende begroting. Alle lof en de
redactie rekent er graag op dat
dit zo doorgaat. Heel veel vrijwilligers zorgden de afgelopen
20 jaar voor een boeiende en
dus lezenswaardige vulling van
deze krant. Ook daarvoor is een
woord van dank op z’n plaats. En
als we met z’n allen de regel uit
het levenslied van Ramses Shaffy: ‘Wij zullen doorgaan…’, voor
ogen houden, dan blijft onze eigen krant met gemak in stand.

In de bijeenkomst onder leiding van het onderzoeksbureau
Droogh, Trommel en partners
werden medewerkers van de
gemeente, de middenstand, de
Businessclub Buitenpost, Plaatselijk Belang en andere inwoners
gevraagd hun kijk op de winkelkern in ons dorp te geven. Sinds
2011 is de Voorstraat en het
Stationsgebied op een grondige
wijze aangepast en hebben zich
verschillende wijzigingen in het
winkelbestand voorgedaan. Opvallend zijn natuurlijk de groeiende en langdurige leegstand in
Kerk- en Voorstraat.

Station

De visiekaart uit het gemeentelijke
rapport van 2011 met de gebieden
van aandacht en suggesties voor de
inrichting. (kaart: gemeente)
meesten het in ieder geval wel
over eens waren, was dat de inrichting van het gebied veel te
wensen over laat qua sfeer, praktische indeling en aankleding. En
er was een verheugende mededeling. Een vertegenwoordiger
van de Business Club gaf aan dat
er pogingen worden gedaan om
de middenstand te verenigen
in een ‘toonbank’-afdeling van
deze club.
De nieuwe centrumvisie zal al
begin volgend jaar aan de gemeenteraad worden aangeboden. Dan zullen we meer aandacht geven aan dit belangrijke
vraagstuk voor de leefbaarheid
van ons dorp.

Bestaande bebouwing
1 Opwaarderen
2 Opwaarderen of nieuwbouw,
maximaal 1,5 tot 2 bouwlagen
met kap
3
4
5

Opwaarderen
Opwaarderen of nieuwbouw, 3 bouwlagen met kap
Opwaarderen of nieuwbouw, 2 bouwlagen met kap

Nieuwbouw
6 Kleinschalig, max. 1,5 tot
2 bouwlagen met kap
7 Diverse omvang, max. 1,5
tot 2 bouwlagen met kap
8 Vrijstaande bouw in
groene ruimte, tot
4 bouwlagen, plat dak
9 Max. 3 bouwlagen met kap

Herinrichten

Herstructureringsgebied

Herprofileren

Opwaarderen

Belangrijk verblijfsgebied

Nieuwbouw

Aandacht voor kruispunten

Groene laan structuur

Routes langzaam verkeer

Groene (erf)afscheiding

Karakteristieke (lint-)bebouwing

Poort naar de Kruidhof

De Binnenste Buiten Post

pagina 2

Veel nieuwe vrijwilligers bij VV Buitenpost
VV Buitenpost heeft met de aanpak ‘Meer Vrijwilligers in Kortere
Tijd’ van Sport Fryslân tientallen
nieuwe vrijwilligers aan de club
weten te binden. Met een belronde in juni zijn veel vacatures
ingevuld. De vereniging blijft
echter constant op zoek naar
meer vrijwilligers. Zo is er op dit
moment behoefte aan nieuwe
scheidsrechters.
Betrokken leden zijn belangrijk
voor VV Buitenpost. De club wil
graag dat ieder lid iets bijdraagt.
“Vele handen maken licht werk.
Daarom proberen we de taken
over zoveel mogelijk vrijwilligers
te verdelen”, aldus bestuurslid
Rudi Stuursma.
Belteam
Afgelopen juni heeft een team
van ruim tien personen een
groot aantal leden telefonisch
benaderd met de vraag om vrijwilligerswerk te doen voor de
vereniging. Stuursma was blij
verrast door de getoonde betrokkenheid van de leden. “Het ver-

goed in zijn. Het doel was voor
alle vrijwilligers een passende
taak te vinden. Zo zijn er dit seizoen veel nieuwe barmedewerkers en mensen die hun handen
uit de mouwen willen steken bij
veldwerkzaamheden, zoals het
beregenen in de zomer. Ook voor
de nieuw opgerichte activiteitencommissie en sponsorcommissie zijn verschillende vrijwilligers
gevonden.

baasde ons in positieve zin hoeveel mensen willen bijdragen
aan onze vereniging. Het blijkt
dat men wel vrijwilligerswerk wil
doen, maar eerst gevraagd moet
worden. Ik ben ontzettend trots
op de inzet van het belteam, dat
maar liefst bijna 50 nieuwe vrijwilligers wist te werven.”
Nieuwe vrijwilligers
Aan de leden is gevraagd waar
hun interesses liggen en waar ze

Aan het begin van het seizoen zoekt VV Buitenpost naast
scheidsrechters ook altijd naar
nieuwe trainers en leiders.
Verder zijn er onder andere nog
vrijwilligers nodig voor de kaartverkoop en de coördinatie daarvan.
Aanmelden als vrijwilliger
Wil je je ook aanmelden als vrijwilliger? Stuur dan een e-mail
met je gegevens, de taak die je
zou willen oppakken of waar je
goed in bent naar info@vvbuitenpost.nl.

Winterprogramma
2019-2020
Frans en Frysk
De Balkster zangeres Geartsje Zwerver en de Amsterdamse chansonnier Gerard Alderliefste ontmoetten elkaar op een vakantie op Terschelling. Al snel ontdekten ze elkaars passie voor het chanson en
verzorgden spontaan een optreden
op de camping.
Dat smaakte naar
méér: 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. De Franse
Citroën DS misstaat niet in Friesland en het is ook nog eens dichterbij.
Veel plezier met Franse liedjes en Friese chansons.
Voorverkoop Dropshop: € 13,50 / Aan de zaal: € 15,Info 0511 541444 / www.maskelynbuitenpost.nl
Interieurcafe Pilat & Pilat Twijzel, Zondagmiddag 19 januari 2020, 15.30 uur.
Agenda 2020

Coop en klanten zamelen geld in voor Voedselbank
In oktober is een statiegeldactie gestart in de Coop Supermarkt die ten goede komt aan
Voedselbank Achtkarspelen. Elke
klant die lege flessen bij de Coop
inlevert kan er voor kiezen om
het bedrag, door middel van de
‘doneerknop’ op de flessenautomaat, te schenken aan de Voedselbank in Achtkarspelen. U kunt
zo vaak meedoen als u wilt! Hoe
vaker, hoe beter!
Samen maak je het verschil!
Coop Buitenpost staat dicht bij
haar klanten en is daardoor betrokken bij hun leefomgeving.

Daarom organiseert deze Coop
ieder jaar vier statiegeldacties
voor goede doelen uit eigen omgeving.
De Voedselbank Achtkarspelen
voorziet elke week ongeveer
50 mensen/gezinnen in de gemeente Achtkarspelen van een
voedselpakket. Dit pakket wordt
o.a. gevuld met levensmiddelen,
groenten, fruit, brood en vlees.
Deze producten worden wekelijks opgehaald door de Voedselbank bij een aantal supermarkten, warenhuis en bakkers
in de gemeente Achtkarspelen.

Mark Veenstra, bedrijfsleider van de Coop Supermarkt bij de flessenautomaat.

Daarnaast worden er nog wekelijks producten geleverd vanuit
het distributiecentrum van Voedselbank Nederland. De doelstelling van de Voedselbank is om
voedselverspilling tegen te gaan
en deze overtollige goederen terecht te laten komen bij mensen
en gezinnen die het financieel
moeilijk hebben. Dit alles gebeurt volledig met de inzet van
vrijwilligers.
De statiegeldactie bij Coop duurt
nog tot en met 31 december 2019.
Het totaalbedrag wat met deze
actie wordt bereikt, wordt door
Coop supermarkten Nederland
nog een keer verdubbeld en geschonken aan de Voedselbank
Achtkarspelen, die op deze manier zijn kosten kan dekken. Deze
statiegeldactie wordt van harte
bij u aanbevolen!
Wilt u de Voedselbank Achtkarspelen ook ondersteunen (op
welke manier dan ook), neemt u
dan contact op met www.voedselbankachtkarspelen.nl of bel
06-45353549 voor inlichtingen.
Direct doneren mag natuurlijk ook op IBAN: NL97RABO
0149480644.

“Dûbelportret”: Friestalig theater met Hymhamp. Prachtig ‘vervolg’
op de succesvolle voorstelling “Op Portret” met de acteurs Jelmar
Hoekstra en Fokke Plantinga.
The Point – Zondagmiddag 9 februari 2020
“Myn Skip”: 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 skûtsje historie.
The Point – Zondagmiddag 29 maart 2020
“TePlak”: 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

Nog één keer / noch ienkear
“Klontsjes”
Een vrijgezel, drie dates, één rechercheur, één
kind, bijzondere humor, spijkerharde competitie, ondraaglijke spanning, gedichten van hoog
niveau en … suikerklontjes.
Nog niet gezien … of gewoon voor de tweede keer
naar The Point?

Teken –en Schilderlessen Atelier De Heakiep
Op 13 januari 2020 gaan de
wekelijkse schilderlessen van
Atelier De Heakiepbyfolly van

start. Elke maandagavond van
19.00 tot 21.30 uur worden er
schilderlessen gegeven, aan de
Trekweg 14 in Buitenpost (maximaal 7 personen). De lessen zijn
zowel voor beginners als gevorderden.
De cursus bestaat uit de volgende onderdelen:
• De belangrijkste elementen in
de teken- en schilderkunst.
• Materiaalkeuze (verf/inkt/grafiet en soort drager)
• Compositie (lineaire, diagonale, (a)symmetrische en driehoekcompositie)
• Ruimtelijke werking van lichtval
• Kleur (uitleg beperkt palet en
verzadiging)

• Toets (voorbeelden fijnschilderwerk, losse toets, enz.)
• Lineair of picturaal werken
• Zeggingskracht. Wanneer raakt
een schilderij je?
Folly Spoelstra is afgestudeerd
aan de NHL Leeuwarden als docent Beeldende Kunst en Vormgeving, en aan de Klassieke
academie als Vrij Beeldend Kunstenaar.
Tegenwoordig is zij docent
Kunstvakken aan Terra Winsum.
Inspiratiebron: Haar eigen leven
en omgeving.
Voor informatie:
www.atelierdeheakiep.nl.

The Point – Zaterdagavond 30 november, 20.00 uur (zaal open 19.00 uur)
Ien frijgesel, trije dates, ienresjersjeur, ienbern, bysûndere humor,
spikerhurdekompetysje, net te ferdragen spanning, gedichten fan
heechnivo en ….. sûkerklontjes.
Noch net sjoen …. of gewoanfoar de twaddekearnei The Point?
The Point – Sneontejûn 30 novimber, 20.00 oere (seal iepen 19.00 oere)
Mei/met: Frouke Holtrop, Ria Krist, Andries Hovinga, Anneke Nieuwenhuis, Dictus Benedictus en Renate Rutter. (Foto: Jonas Reitsma)
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A l g e l eze n?
> Paul Olijve heeft zijn functie als
voorzitter van voetbalvereniging
Buitenpost per direct neergelegd. Hij heeft zich ruim veertig
jaar ingezet voor de club.
> Met ingang van het nieuwe jaar
gaat Achtkarspelen de gft-container weer om de twee weken legen, door bezuinigingen was die
frequentie in de wintermaanden
naar één keer per maand gebracht.
> Om de ‘ike-optocht-rûp’, ofwel de eikenprocessierups te
bestrijden gaat de gemeente
Achtkarspelen nestkastjes voor
de pimpelmees en de koolmees
ophangen en uitdelen aan inwoners, scholen en bedrijven. Deze
vogels dragen bij aan de bestrijding van de rups, die tot gezondheidsklachten leidt. . Er wordt
daarbij gebruik gemaakt van de
kennis van lokale vogelwachten.
> Het braakliggende terrein aan
de Voorstraat in Buitenpost, waar
voorheen Autoland Van den Brug
was gehuisvest, lijkt na jaren eindelijk bebouwd te worden. De
gemeente Achtkarspelen heeft
een deel van het terrein te koop
aangeboden. Er kunnen maximaal vier grondgebonden woningen worden gerealiseerd.
> De gemeente Achtkarspelen
heeft op financieel vlak de zaken
goed voor elkaar. Een sluitend
perspectief voor 2020, met een
positief saldo van 350.000 euro.

Groene vingers gezocht…
en gevonden!
In een vorige editie van de Binnenste BuitenPost deed het bestuur
van Plaatselijk Belang Buitenpost een oproep. Er werd gezocht naar
iemand “met groene vingers” die bereid was de bloembakken bij de
ingang van ons dorp af en toe eens te ontdoen van onkruid en in droge zomers ze eens van wat water te voorzien.

Die oproep had succes. Johannes Snijder wil deze klus wel op zich
nemen. Sinds zijn pensionering heeft hij de tijd daar wel voor. Hij
heeft ook ervaring met dit soort werk want de laatste jaren voor zijn
pensioen deed hij onderhoudswerkzaamheden bij botanische tuin De
Kruidhof.
PBB is heel blij met deze hulp en we wensen Johannes veel succes
met deze klus.

Va n d e b e s t u u r s t a fe l
November 2019
Het is alweer Sinterklaastijd,
straks kerst, oudjaar en dan is
het jaar 2019 voorbij. Dan begint
het jubileumjaar van Plaatselijk
Belang Buitenpost, 100 jaar: een
eeuweling. Hoewel het niet meer zo zelden voorkomt dat een persoon
de 100 jaar haalt, toch blijft het bijzonder. Oudere mensen worden
vaak afgeschreven, is dat bij de plaatselijk belangen ook zo?
Ik probeer hier vaak de verdiensten van een vertegenwoordiging
van en voor het dorp duidelijk te maken. Toch zijn er veel Buitenposters, die zich niet verbonden voelen met het dorp en dus ook niet
met plaatselijk belang. De bestuursleden zijn bezig om de bewoners
die nog niet per automatische incasso het ledengeld betalen, over te
halen om dit wel te doen, omdat de kosten voor het versturen van
de rekening bijna de jaarlijkse bijdrage overtreffen. Jammer genoeg
blijkt dat toch zo’n helft van degenen die benaderd zijn, geen lid willen
blijven. En dat voor vijf euro per jaar?
Toch gaat de bijna eeuwelinge wel door met haar activiteiten in het
belang van het dorp. We voeren gesprekken met de gemeente, met
de politieke partijen en steken veel tijd als vrijwilligers in het zo goed
mogelijk vertegenwoordigen van ons dorp en vooral de leefbaarheid
te bevorderen. Steeds terugkerend thema is de leegstand in het centrum én de behoefte aan woningen voor zowel ouderen als voor jongeren. We spreken de gemeente hierop aan en vragen de politieke
partijen wat zij hieraan kunnen doen. Zien zij ook de mogelijkheden?
Of, zoals we te vaak tegenkomen, alleen bezwaren. Bekend is nu dat
de Roskam begin volgend jaar zes appartementen gaat opleveren.
Ook de prijs is bekend: € 775,- huur per maand voor 75 m2 (op de website staat vermeld dat huurtoeslag mogelijk is, maar die ligt dit jaar
op € 720,-). De zeven appartementen die bij de voormalige Schlecker
worden gebouwd, zijn in ieder geval degelijker gebouwd en – naar
we hebben gehoord – al verzegd. Daaruit blijkt wel de behoefte aan
wonen in het centrum.
De gemeente is nu bezig met het opstellen van een centrumvisie met
behulp van een ingehuurd bureau. Begin 2020 zal deze visie opgesteld zijn en we zijn erg benieuwd. Via twee bestuursleden zijn we
nauw betrokken met dit project. Wordt vervolgd.

Charles Dickens kerstmarkt
COLOFON
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Binnenste Buiten’. Deze is verantwoordelijk voor de inhoud van deze krant en
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Op zaterdag 7 december 2019 zal er weer van 14.00-20.00 uur een
Charles Dickens kerstmarkt in Buitenpost plaatsvinden.
Op deze gezellige en druk bezochte kerstmarkt met ruim 85 kramen
kunt u zich weer in de vervlogen tijd van Charles Dickens wanen. Zo
kunt u genieten van de prachtige koren in de Mariakerk en muziek
op straat, maar ook de sfeervol aangeklede kramen dragen hieraan
bij. Het aanbod van waren is zeer divers. Er staan kramen met onder
meer kerstdecoraties, woonaccessoires, bloemstukken, sieraden, ambachtelijk op houtoven gestookt brood en lekkere hapjes en drankjes.
Traditiegetrouw kunt u ook een kijkje nemen bij de oude ambachten
zoals Fries houtsnijwerk, Fries aardewerk, vlechten met wilgentenen,
glas graveren en glas in lood. Ook de levende kerststal is weer aanwezig net zoals de ijsbaan voor de kinderen.
Kortom, het is een dagje uit voor jong en oud. De toegang voor dit
evenement is gratis en het is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Op de Facebook van Kerstmarkt Buitenpost kunt u meer informatie vinden over de deelnemers.

Planning Binnenste Buiten 2020
In de onderstaande tabel vindt u de sluitingsdata voor het aanleveren
van de kopij en verschijningsdata van De Binnenste Buiten voor 2020.
Zoals gebruikelijk is er geen juli-editie in verband met de zomervakantie.
		

Sluitingsdatum

Verschijningsdatum

Januari

maandag 20 januari

maandag 27 januari

Bezorging:
Vragen en klachten over de bezorging:
Piet Pettinga, tel. 540014 / 06 12325671
e-mail: p.pettinga8@chello.nl

Februari

maandag 17 februari

maandag 24 februari

Maart

maandag 23 maart

maandag 30 maart

Druk:
Hoekstra Krantendruk, Emmeloord
Zet- of drukfouten voorbehouden

April

maandag 20 april

dinsdag 28 april

Mei

maandag 18 mei

maandag 25 mei

Juni

maandag 22 juni

maandag 29 juni

Juli

Geen krant i.v.m. zomervakantie

Augustus

maandag 24 augustus

Exemplaren zijn ook af te halen in
The Readshop, It Koartling en
de bibliotheek.
Kopij graag getypt of via e-mail aanleveren, maximaal ongeveer 150 woorden.
De redactie kan geen garantie geven
dat kopij wordt geplaatst. Zij behoudt
zich het recht voor ingezonden stukken redactioneel te wijzigen of niet te
plaatsen. Anonieme stukken worden
niet geplaatst.
Kopij voor het volgende nummer
inleveren voor 9 december 2019
De volgende editie verschijnt in de
week van 16 december 2019.
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Namens het bestuur van PBB, Marianne Rigter
Wilt u reageren: pbb@gmail.com

Grote foto- en video-expositie op
jubileumreünie op 21 maart 2020
Meld je nu aan!
Zoals eerder aangekondigd organiseert Plaatselijk Belang Buitenpost
naar aanleiding van haar 100-jarig jubileum een reünie voor alle ouden huidige inwoners van Buitenpost in It Koartling op 21 maart 2020.
Maar er is niet alleen gelegenheid om anderen weer eens te ontmoeten. In het hele Koartling-gebouw komt een grote foto- en videotentoonstelling. Tientallen grote foto’s geven dan een beeld van het
oude-Buitenpost en ter vergelijking wordt dat gecombineerd met foto’s van de situatie nu. Daarnaast draaien er op videoschermen films
van het oude Buitenpost en zijn er op computerschermen een nog
grotere sortering foto’s van oud-Buitenpost te bekijken. Bij voldoende
deelname is er dezelfde dag een rondrit met een bus door Buitenpost.
Ook zal er gelegenheid zijn om een lunch te gebruiken.
De kosten voor de inschrijving bedragen € 5,- per persoon. Hiervoor
krijgt u in ieder geval twee drankjes en een feestversnapering terug!
Na ontvangst van de aanmelding ontvangt u aan het begin van 2020
de tegoedbonnen, het feestprogramma en een formulier van ons.
Daarop kunt u verdere details invullen, aangeven of u interesse heeft
in de rondrit, het jubileumboek en een diner- of luncharrangement.
Waarschuw familie, vrienden en andere (oud-)Buitenposters over
deze bijzondere ontmoetingsdag! Inschrijving kan door een mailtje te
sturen aan: pbbuitenpost@gmail.com, of door onderstaand briefje te
sturen naar PBB, Postbus 30, 9285ZV Buitenpost of deze te deponeren
in de Binnenste Buiten-bus bij The Readshop op het Nijensteinplein.
Ja, ik kom naar de jubileumreünie op 21 maart 2020
Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Tel. nummer
E-mailadres

September maandag 21 september

maandag 31 augustus
maandag 28 september

Oktober

maandag 19 oktober

maandag 26 oktober

November

maandag 23 november

maandag 30 november

December

maandag 14 december

maandag 21 december

Rectificatie
In de krant van oktober is een storende fout geslopen in het onderschrift bij de foto op de voorpagina. De burgemeester van Achtkarspelen heet natuurlijk niet Oebele Vries maar Oebele Brouwer.

REIZEN
Op reis met de feestdagen?
Boek een bijzondere Kerstcruise over de Donau en
bezoek de steden Wenen, Boedapest en Bratislava!

Voorstraat 3A, Buitenpost |  06-55774352 | www.viptravelplus.nl
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Buitenposters door Nelleke Kemps-Stam Je kunt het alleen maar met zoveel mogelijk liefde doen
Renate Boersma is moeder en mantelzorger voor haar dochter Anneke

De eerste die me verwelkomt als ik me meld aan de Haersma de
Withstraat 3, is Anneke. Even later lopen we gearmd naar binnen,
wijst ze me een stoel en geeft ze haar moeder opdracht mij een kop
koffie te geven. Zo is Anneke. Hartelijk en sociaal. Trots neemt ze me
mee naar een ruimte die ingericht wordt als atelier waar ze eigengemaakte cadeautjes uit kan stallen. Ze boft met zo’n creatieve moeder
als Renate Boersma die er alles aan doet om haar dochter ondanks
een verstandelijke beperking zo lang mogelijk thuis te houden.
Mensen met verstandelijke beperkingen en hun familie zullen
meer zelf moeten gaan regelen
in de toekomst. In 2020 kunnen
ruim 33.000 mensen een beroep
gaan doen op dagbesteding,
vervoer of begeleiding via de
gemeente. 76.000 Mensen met
verstandelijke beperkingen zullen niet meer wonen op kosten
van de AWBZ, maar zullen hun
eigen woonruimte bij de zorgaanbieder of elders gaan huren.
(bron: TNO)
Van het kastje naar de muur
“Oh, wat leuk”, is de eerste reactie van Renate als ik haar vraag
om een interview. Hoewel haar
dochter Anneke onderwerp van
het gesprek is, wordt het geen
gesprek in de trant van een
WMO-keukentafelgesprek.
Renate hoeft niet op haar woorden te passen uit angst om gekort te worden, maar ze spreekt
vrijuit over het leven met een
kind met een verstandelijke beperking. “Anneke is in 2004 in
Duitsland geboren”, begint ze te
vertellen. “Wij waren daar een
bedrijf begonnen omdat mijn
toenmalige man als veehandelaar in Duitsland meer klanten
kreeg. Zodra Anneke in mijn armen lag, dacht ik dat er iets niet
goed was. Maar kinderartsen
verzekerden dat er niks aan de
hand was. Ze was te klein en te
slap. Wel een makkelijke baby en
ook goedlachs. Maar ze huilde
nooit. Op het moment dat ze zou
moeten omrollen en kruipen,
gebeurde dat niet. Ook niet met
behulp van fysiotherapie.
Tot het moment dat ze drie was,
lieten we ons van de ene naar
de andere arts sturen, totdat
een arts tegen me uitviel dat ik
niet weer moest komen. We zijn
rechtstreeks doorgereden naar
het ziekenhuis in Lübeck en ik
ging niet eerder weg voordat er
iemand naar Anneke had gekeken. Daar ontdekten ze dat Anneke alleen silhouetten zag omdat
ze staar had aan de binnenkant
van haar ogen. Ze is dus vrijwel
blindgeboren en had daardoor
een ontwikkelingsachterstand.
Ze werd geopereerd en onderging een lenstransplantatie. Ze
kon daarna beter zien, maar ze
haalde de achterstand niet meer
in. Toen werd ook duidelijk dat ze
niet alleen slechtziend was geboren, maar dat ze daarnaast ook
nog een verstandelijke beperking heeft.”
Mantelzorger
Na vier jaar krijgt Anneke een
broertje: Klaas-Theo. Als ze zes
is moeten haar ouders op zoek
naar passend onderwijs. In
Duitsland zou ze naar een internaat moeten. Dat betekent dat
ze ’s maandagsmorgens wordt
opgehaald en vrijdag ’s avonds
weer terug wordt gebracht.

“Maar dat wilde ik niet en toen
zijn we teruggegaan naar Nederland. Anneke ging in Haren
naar een school voor blinden
en slechtzienden en heeft daar
kijktraining gehad. Dat is gelukkig heel goed gegaan, haar oogzenuwen hebben het zicht weer
opgepakt.” Haar beperking is
het grootste probleem. Na hernieuwde onderzoeken werd duidelijk dat een foute celdeling de
oorzaak is voor haar handicap.
“Daardoor is Anneke niet in staat
om iets wat ze leert, om te zetten
in een motorische handeling. Ze
weet dat ze gewassen moet worden, maar gaat niet zelf tot actie
over. We moeten haar dus helpen bij wassen, tanden poetsen,
aankleden en toiletgang”, legt Renate uit.
Anneke gaat na het Visio Onderwijs in Haren naar De Wingerd,
een school voor Speciaal Onderwijs in Damwoude. Ze is nu
vijftien en kan nog drie jaar op
De Wingerd blijven. “Het gemis
aan coördinatie maakt ook dat
ze niet lezen en schrijven kan.
Anneke zit daarom in de ‘belevingsgroep’. Dat betekent dat
je praktische dingen leert zoals
was opvouwen of je schoenen
veteren. Daar krijg je dan een
diploma voor. En ze helpt mee
met pannenkoeken bakken. Je
ziet wel dat ze enigszins in haar
zelfstandigheid groeit, maar ze
zal nooit zelfstandig kunnen wonen.”
Eigenlijk is Renate al vanaf Anneke’s geboorte haar mantelzorger.
Zelf noemt ze zich niet zo. “Ik ben
gewoon haar moeder. Het verschil met andere kinderen is dat
Anneke niet opgroeit tot zelfstandigheid. Ze heeft altijd onze hulp
nodig en dat zal altijd zo blijven.”
Het gezin zoekt zelf uit waar ze
met Anneke terecht kunnen. “Je
weet nooit zeker of je het goed
doet”, zegt Renate. “Je kunt het

Tjalling en Renate met Gerben, Klaas-Theo en Anneke.
alleen maar met zoveel mogelijk
liefde doen. Je moet je goed inlezen en navraag doen. Je komt
ook in het wereldje van gezinnen
met een kind met een beperking
terecht.
Jammer genoeg heeft Anneke er
een paar jaar geleden epilepsie

Druk op ouders
De intensieve zorg voor Anneke
heeft er uiteindelijk toe geleid
dat Renate en haar man uit elkaar groeiden en gingen scheiden. “Het zegt natuurlijk wel iets
over hoe we ermee omgegaan
zijn. Hij was ondernemer, zakenman en vaak onderweg. Ik was

(eigen foto)
graag dat ze thuis kan blijven
wonen. We zijn samen begonnen
met kussens maken voor een
soort winkeltje. Verder willen we
iemand in dienst nemen die er
drie dagen in de week voor haar
is. Die met haar gaat koken, eten
en douchen tot het moment dat
ze op bed gaat. Dan nemen wij

“Ik ben gewoon haar moeder. Het verschil met andere kinderen is
dat Anneke niet opgroeit tot zelfstandigheid. Ze heeft altijd onze
hulp nodig en dat zal altijd zo blijven.”
bij gekregen en dan kom je bij
een epileptisch centrum terecht.
Die verwezen ons weer naar een
arts speciaal voor mensen met
een verstandelijke beperking in
Drachten. Zo komen er dingen
vanzelf op je pad. Wij wonen hier
nu bijna een jaar en Anneke gaat
steeds meer haar eigen gang.
Het is een leuke buurt waar ze
overal welkom is. Ze komt ’s
middags uit school, krijgt haar
medicatie, iets te drinken en dan
gaat ze ‘op ’e strún’ zoals ze het
noemt. In die zin krijgt ze sociale
hulp uit de omgeving.”

altijd thuis. Hij wilde wel eens
een weekend weg of op vakantie; ik liever niet. Anneke heeft
heel veel structuur nodig. Je
deed haar geen plezier met vakantie. Voordat ze wist waar alles
stond, was je ook alweer bijna
thuis. Het ging altijd over Anneke
en hoe gaan we het doen. Daarbij verlies je elkaar uit het oog.
Nu gaan de kinderen één keer in
de veertien dagen een weekend
naar hun vader en kan ik even op
verhaal komen. Voor de kinderen
was het natuurlijk een drama.
Dat wil je niet.”
Inmiddels hebben Renate en
haar ex weer een partner gevonden. In januari trouwde Renate
met Tjalling Boersma die twee
bruiden kreeg, want Anneke
week niet van zijn andere zijde.
En zij en Klaas-Theo kregen Gerben er ook nog als bonusbroer
bij.

Logo van het winkeltje dat te zijner tijd open gaat.

Zorg
De toekomst is een grote zorg.
De koop van de voormalige peuterspeelzaal aan de Haersma de
Withstraat is dan ook een bewuste keus. “Het huis stond al bijna
tien jaar te koop en werd vaak
bewoond door twee gezinnen.
Ik ging er kijken en we kochten
het binnen twee dagen. Na haar
achttiende kan Anneke niet meer
naar school. Werken is geen optie, maar ze is te slim voor de
lopende band. Ze doet het niet
goed in groepen en dus wil ik

het weer over. Het moet niet zo
zijn dat ik dat altijd moet blijven
doen, want dan krijg je een verkeerde verstandhouding. De tijd
zal het leren.”
Het laatste woord is aan KlaasTheo. “Anneke is heel aardig,
maar af en toe is het moeilijk met
haar. Soms schaam ik me voor
haar als ze heel hard schreeuwt
op een terras. Vannacht droomde ik dat ze ergens anders ging
wonen en toen moest ik heel
hard huilen. We kunnen haar niet
missen. Ze hoort er gewoon bij.”
Als ik opmerk dat hij een speciaal zusje heeft, houdt hij ons een
spiegel voor: “Het is ook niet
leuk als je altijd normaal bent.”

De Vries Verzekeringen en Hypotheken
Ried 4 | 9285 KK Buitenpost
Tel. 0512-35 22 21 info@mjdevries.nl
www.verzekeringen-hypotheken.nl

De leukste sintkado’s
vindt u bij ons!

MEER KLANTEN - MEER SERVICE - MEER TIJD?
•Telefoon beantwoorden
• Offertes nabellen
• Klantenwerving
• Afspraken maken
• Verkoopactiviteiten

regelt het!

Persoonlijk & Vertrouwd

Informeer vrijblijvend naar
onze persoonlijke werkwijze
en aantrekkelijke tarieven.
www.conntact.nl 085 - 7606140 info@conntact.nl

Wij spreken Nederlands, Fries, Duits en Engels

MF

MATHILDA FASHION

Kuipersweg 2, 9285 ST Buitenpost
0511-785103

Wilt u ook een advertentie plaatsen?
Neem dan contact op met Ursula Groenhart,
tel. 06 48939919 of 540014
e-mail: ursulagroenhart@upcmail.nl
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Spor tkoppen
Historie van de club
In de jaren vijftig van de vorige eeuw gingen veel mensen
na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd al snel
naar een zogenaamd bejaardenhuis. Daar konden ze dan
van hun oude dag genieten. In
de jaren zeventig kwam het besef dat het veel beter (en goedkoper) zou zijn als mensen zo
lang mogelijk in hun eigen omgeving zouden blijven wonen.
Er vond daarom een beddenreductie plaats en het bejaardenhuis Herbranda sloot vrijwillig
haar deuren. Om ervoor te zorgen dat ouderen ook in staat zouden zijn om zelfstandig te blijven
wonen werd in Achtkarspelen de
Stichting Gecoördineerd Bejaardenwerk (later Stichting Welzijn
Ouderen Achtkarspelen geheten)
opgericht. Deze stichting nam
haar intrek in het vrijgekomen
Herbranda en maakte er een
dienstencentrum voor ouderen
van.
De eigenaar van het gebouw
schonk bij de opening een biljart,
waar al snel zoveel gebruik van
werd gemaakt dat het noodzakelijk werd een biljartclub op te
richten.

Binnen
Buitenpost

Biljartclub Buitenpost
Dat ene biljart was bij lange na
niet genoeg om alle belangstellenden toe te laten dus kwam er
een ledenstop en werd gezocht
naar uitbreidingsmogelijkheden.
Die werd uiteindelijk gevonden
in de inpandige woning van de
voormalige directrice van Herbranda.
Er moest heel veel aan de ruimte gebeuren om hem geschikt te
maken als biljartzaal. Met hulp
van diverse fondsen en de Stichting Welzijn Ouderen is er een
fantastisch prestatie geleverd.
Vele ouderen hebben hun steentje bijgedragen en het resultaat
was uiteindelijk een prachtige
zaal met drie wedstrijdbiljarts.
Het doel van de vereniging is in
de eerste plaats gericht op onderlinge contacten in een gezellige sfeer, maar ook de prestaties
worden niet uit het oog verloren.
In de praktijk blijkt dit een prima
werkende combinatie!
Bij de oprichting waren mensen
van 55 jaar en ouder de doelgroep. Dit is totaal niet meer
aan de orde en iedereen kan zich
aanmelden. Om te voorkomen
dat men te lang moet wachten
om lid te kunnen worden is het
maximale aantal leden 80.

De verbouwing in 1990.

Pieter de Boer woont sinds begin
2015 in Buitenpost en beschreef in de
afgelopen jaren zijn ontdekkingsreis
door het dorp en de omgeving. In 2020
verlaat hij het dorp en ter afsluiting
schrijft hij een drieluik over Buitenpost.
De tweede gaat over dankbaarheid.

Bedankt Buitenpost

De biljartzaal anno 2019.
Anno 2020
Van september tot mei wordt er
overdag een onderlinge competitie gespeeld. De leden worden zoveel mogelijk naar sterkte ingedeeld in 5 groepen van
ca. 16 mensen. Elke groep speelt
een keer ’s morgens en een keer
’s middags (bijv. woensdagmorgen en vrijdagmiddag). Door de
indeling op speelsterkte (moyenne) biljart iedereen zo ongeveer
op gelijk niveau. Aan het begin
van het nieuwe seizoen worden
de groepen opnieuw ingedeeld
op basis van het moyenne. De
spelsoorten waarin gespeeld
wordt zijn libre en bandstoten.
Op avonden en in het weekeinde
kan vrij gebiljart worden.
Toernooien
De club kent het Toernooikampioenschap Prijsbiljarten. In november en maart spelen de leden per groep een voorronde.
De beste 2 per groep plaatsen
zich in de finale van dit toernooi.
De winnaars van deze twee finales biljarten vervolgens nog een
wedstrijd tegen elkaar om het
uiteindelijke Toernooikampioen-

schap.
De laatste jaren organiseert de
vereniging in het laatste weekeinde van januari het Open
Kampioenschap Achtkarspelen.
Een prachtig en succesvol toernooi met deelnemers uit diverse
plaatsen in de regio.
Ook worden er wedstrijden gehouden tegen andere clubs uit
de regio Noordoost-Friesland.
In de maand januari organiseert
de biljartclub de laatste jaren een
open dag voor belangstellenden
waar iedere keer ook nieuwe leden zich aanmelden.
Tot slot
Al jaren hangt een mogelijke
opzegging van de huur als een
zwaard van Damocles de vereniging boven het hoofd. Er gloort
gelukkig licht aan de horizon; er
is zicht op het verkrijgen van een
nieuwe locatie.
Mocht u zin hebben om mee te
doen, dan kunt u (vrijblijvend)
contact opnemen met de secretaris van onze vereniging
(jan@hiddema.nl).

Uit de oude doos

De Voorstraat in 1920
Deze foto is gemaakt in het geboortejaar van Plaatselijk Belang. In de afgelopen
bijna honderd jaar is veel veranderd, maar de Roskam en Nijenstein zijn gelukkig
nog wel als herkenningspunten aanwezig. Het hekje helemaal links hoorde
bij de woning van de vermogende familie Kuipers. Het is nu het (voormalige)
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notariskantoor van Palstra en Veerman.
Daarnaast (met de gesloten raamluiken) woonden de eveneens vermogende
dames Zijlstra (op dezelfde plek is nu Haagen Hobby). Er zijn geen verhoogde
stoepen en er is geen straatverlichting of riolering. Allemaal zaken waarvoor
PBB zich in de jaren daarna sterk zou maken.

Nog twee maanden hebben wij ons
huis in Buitenpost. En in de tussentijd hebben we ook al de sleutel van
ons nieuwe huis. Ik heb het geluk
dat ik, doordat ik van werkgever
wissel, ook nog wat extra vrije
dagen heb om in het nieuwe huis
wat kleine klusjes te doen. En alvast
voor te bereiden voor de verhuizing.
Het doet mij denken aan de periode
in voorbereiding op onze verhuizing
in 2015 naar Buitenpost. Alle
momenten dat we verrast werden
door wat we aantroffen in het dorp
en de omgeving. Bijvoorbeeld de
eerste keer dat De Binnenste Buiten
Post op de mat viel. Wat een leuke
verrassing was dat! Hoe leer je een
dorp beter kennen dat via deze krant.
Want wat gebeurt er eigenlijk
veel. En daarna kreeg ik de
mogelijkheid aangeboden om al
die ontdekkingen de afgelopen vier
jaar in een maandelijkse column
te verwerken. Ik ga ervan uit dat
heel veel van wat ik ‘ontdekt’ heb
en daarna beschreven in de
columns eigenlijk altijd al bekend
was bij onze lezers. Maar als het als
resultaat had dat lezers een spiegel
voorgehouden kregen met leuke
bezigheden in het dorp, dan is het
voor mij al geslaagd. En misschien
zat er stiekem zo af en toe een
onontdekt pareltje tussen. Of wisten jullie het allemaal al van dat
lekkere appelgebak bij het tuincafé?
Of de leuke route van het laarzenpad? Zijn jullie allemaal al eens op
een zondag op bezoek geweest bij
de Frysling? Wist je het al van alle
mooie wandel- en hardlooppaden
die in ons dorp zijn? Haalde je
ook altijd die lekkere hapjes bij de
binnenmarkt? Of zo’n uitgebreide
barbecueschotel bij de slager?
Het zijn allemaal dingen waar
ik van zeg: Bedankt Buitenpost!
Maar misschien nog wel het meest
in deze ontdekkingstocht ben ik
erachter gekomen hoe de mensen
in Buitenpost zijn. Ben ik altijd een
beetje vreemdeling geweest als niet
Fries sprekende geboren Fries in dit
hele Friese dorp? (Ja.. deze zin moet
je helaas twee keer lezen…)
Misschien wel, maar dan wel een
vreemdeling die zich niet een
moment niet geaccepteerd heeft
gevoeld . Want vanaf dag één zijn
we door onze buurt en door het
dorp altijd welkom geheten. Was
er altijd ruimte en tijd voor een
praatje, en voor een borrel. Hebben
we de misschien wel de leukste oud
en nieuw ooit gehad. En hebben we
mensen leren kennen waar we altijd contact mee zullen houden. Het
zegt iets over de Buitenposters, wat
mij betreft. Dus daar ga ik de laatste
weken van genieten en nog even
over nadenken terwijl ik zit te
poetsen in Fochteloo.
En tegen iedereen die altijd de
moeite genomen heeft om altijd
mijn column te lezen zeg ik: bedankt!

Surhuisterveen
Nije Jirden 14
Postbus 140
9230 AC Surhuisterveen

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

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

I

www.mookdenotaris.nl
MOOKdeNotaris

MOOK DE NOTARIS MAAKT HET VERSCHIL

Jouw Volkswagen Service-dealer in Buitenpost

Van den Brug Buitenpost
vandenbrug.nl/volkswagen

Ried 16, 9285 KK Buitenpost
T 0511 201 547

De Binnenste Buiten Post
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In tút fan
de Brims

de voetbalfoto

Snel,
sneller, snelst

Het welpenteam van vv Buitenpost rond 1964
Staand van links af: Eddy Kloetstra, Teake Draaier, Siebren Zijlstra
en Bienze IJlstra.

Zittend van links af: Albert Bakker, Tiemen van der Meer, Klaas
Piersma, Harrie Uildersma, Fije van der Galiën en Piet de Boer.

Flitsen uit het dagelijks leven tijdens
de Tweede Wereldoorlog. -33door Jasper Keizer
Beperkte vrijheden
Vergaderingen, jubilea, trouwerijen, verjaardagen en familiefeestjes kwamen flink onder
druk te staan. Bezoekers moesten vóór spertijd weer thuis zijn. En dat ging wel eens mis.
Meermalen probeerde men dan via de achtertuintjes van de woningen thuis te komen.
De 13e november 1943 werd de Landwacht
opgericht. Het was een politionele formatie
“ingezet tot handhaving van de openbare
orde en tot bescherming van leven en goed
van de vredelievende bevolking”. Het tegendeel bleek het geval: ze werd het verlengstuk
van de bezetter. Al spoedig verschenen hun
patrouilles op straat. Ze werden gevreesd en
gehaat. Het was voor hen dubbel uitkijken.
Toch probeerde men bepaalde instellingen
en gebruiken voort te zetten, al waren de vrijheden danig beperkt. In november 1943 was
er een vergadering van ‘Het Nut’ uiteraard
met toestemming (103).

bij Oldenburger aan de Dijkhuisterweg.
Regels en straffen
Door een stagnatie van de aanvoer van
grondstoffen, kwam er een gebrek aan de
originele grondstoffen. Dit gaf weer allerlei
voorschriften en vergunningen. Een voorbeeld hiervan was de teelt van tabak, zoals die eind 1943 voor het nieuwe jaar 1944
bekend werd gemaakt (105). In de periode
1943-1945 kende dit product de meeste surrogaten. Teelt van de planten, ‘eigen teelt’,
productie en verkoop stonden onder streng
toezicht. Velen in Buitenpost wierpen zich op
die teelt, meestal voor eigen gebruik. Wee
degene die zich niet aan de regels hield. Dat
ondervond de sigarenfabrikant Ate Wijnstra,
woonachtig aan de Jeltingalaan, recht tegenover de huidige verfwinkel (106). De straffen
waren niet mals: ƒ 300,- of 40 dagen hechtenis. Drie honderd gulden in 1943 had in
2016 een koopkracht van € 1909,-. Dergelijke
straffen werden uitvoerig gepubliceerd als
een afschrikwekkend voorbeeld. Het was het
onderwerp van gesprek.

Laatst zag ik een overzicht waar
ik van schrok. De meeste slachtoffers in het verkeer zijn voetgangers en fietsers. De meest
kwetsbare verkeersdeelnemers.
Gelukkig is het aantal dodelijke
slachtoffers in het verkeer sterk
afgenomen, ondanks de toename
van het gemotoriseerd verkeer.
Toch is ieder slachtoffer er eentje
te veel. De auto’s zijn steeds veiliger geworden. Maar fietsers en
voetgangers blijven kwetsbaar.
Daarom verbaas ik me over het
gedrag van sommige autobestuurders. Het lijkt wel of ze er een sport
van maken om zo snel mogelijk te
rijden binnen de bebouwde kom.
Ook in straten die daar eigenlijk
niet geschikt voor zijn. Straten
waar kinderen spelen, lopen, fietsen. Straten waarvan gebruik
wordt gemaakt door kwetsbare
voetgangers en fietsers, scootmobielers en ouderen die ondersteund worden door hun rollator.
Als er weer een coureur door ons
dorp racet houd ik mijn hart vast.
Kinderen hebben soms onvoorspelbaar gedrag en kunnen spelend zo de weg opgaan. Pubers
hebben soms hun hoofd niet helemaal bij het verkeer en kunnen
zo een rare slinger met hun fiets
maken. En als automobilist kun
je soms de overstekende voetganger net even missen in de
dode hoek. Als je te snel rijdt, kun
je niet meer op tijd reageren…
Het schijnen vooral mensen uit
het eigen dorp te zijn die te hard
rijden. Dat geloof ik direct. In je
eigen dorp ken je elk bochtje,
versmallinkje en kruisinkje. Je
voelt je vertrouwd. Je weet wanneer je gas terug moet nemen of
wanneer je juist wat sneller kunt.
Daarom vraag ik u, dorpsgenoten, om in ons dorp maximaal
30 kilometer per uur te rijden.
Want die voetganger of fietser
kunt u niet voorspellen. U bent
niet sneller thuis als u zich houdt
aan de maximale snelheid. En
wat zou het mooi zijn als we het
aantal verkeersslachtoffers nog
verder terug kunnen brengen.

Hoe Jaap Rusticus telefoon kreeg
In december 1943 kreeg Jaap Rusticus telefoon. Dat was in dat stadium van de oorlog
106
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In december was het echtpaar Dirk en Harmke Roosma van de Bouwijk, thans de Herbrandastraat, 25 jaar getrouwd (104). Een
groot feest met veel bezoekers werd het niet.
Voor mannen ‘in de leeftijd’ was het niet veilig. Dirk werkte bij de spoorwegen. Toen de
spoorwegstaking op 17 september 1944 via
de radio werd afgekondigd door de Nederlandse regering in Londen, dook Dirk onder

wel merkwaardig. Jaap werkte bij de steenhouwerij van Klaas de Vries aan de Jeltingalaan. Het was de bedoeling dat hij als vertegenwoordiger op pad zou. Maar een telefoon
kreeg je in die tijd niet zomaar. En die was
juist in zo’n functie bijna onmisbaar. Met
medewerking van de notaris werd nu een
officiële akte opgemaakt, waarin Jaap Rusticus medevennoot was van de steenhouwerij. Daardoor kon hij op pad gaan als vertegenwoordiger met een vrijstelling voor zijn
rijwiel en een telefoon voor zijn werk (107).
Toen de oorlog voorbij was, moest deze constructie weer ongedaan gemaakt worden.
Het kostte heel wat moeite om deze akte
weer te ontbinden.

LET OP
In december verschijnt
De Binnenste Buiten Post
vroeger dan u gewend bent.
Dat betekent dat ook de
deadline al vroeg in de
maand ligt.
Wilt u kopij, foto’s en advertenties insturen vóór
9 december. Eerder mag
ook, graag zelfs!
De verschijningsdatum
is een week later, op
16 december.
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DE NIEUWE OPEL CORSA

EXCLUSIEF BIJ SITON IN DE SHOWROOM 20
MEDIO 20

e-CORSA

Deze auto staat ook bij onze collega’s - Bekijk ons occasionaanbod op opel.siton.nl

De Knobben 25 Drachten
Kattebos 162 Heerenveen

Edisonstraat 1 Sneek
Edisonstraat 1 Franeker

Leo Twijnstrastr. 2 Leeuwarden
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Strijd! 100 Jaar Vrouwenkiesrecht Feest met
In september van dit jaar vond een tentoonstelling onder bovenstaan- wereldcadeau's
de titel plaats. Deze foto werd op levensgroot formaat daar door een
dorpsgenote gezien. Het toont een grote demonstratie voor vrouwenkiesrecht die op 18 juni 1916 in Amsterdam plaatsvond. De optocht
waaraan 18.000 vrouwen én mannen meededen was een indrukwekkend gezicht. In de stoet liepen ook vrouwen mee in lokale klederdracht, van afdelingen van de Vereniging voor Vrouwenkiesrecht uit
het hele land. Op de foto zijn enkele vertegenwoordigers uit Friesland
te zien. Wie Buitenpost vertegenwoordigde is ons onbekend.

Buitenpost had echter al veel eerder kennis gemaakt met een vrouw
die voor zichzelf wist op te komen. Bij onze zoektocht naar informatie
over de geschiedenis van Buitenpost troffen we in een oude krant
het volgende berichtje aan. 13 december 1893: “Mej. F.C. Schönfeld,
thans klerk der posterijen 1e klasse, per 15 januari 1894 is benoemd
tot Directrice van het postkantoor in Buitenpost; dit is het eerste geval
in ons land, waarbij eene dame tot dien werkkring geroepen werd”.
Al in de negentiende eeuw wist een vrouw in een door mannen gedomineerde werkomgeving, in het conservatieve Achtkarspelen, een
leidinggevende positie te veroveren. Zij moet een zonder meer capabele en bijzondere persoonlijkheid geweest zijn. Als er mensen zijn
die meer over haar kunnen vertellen, dan horen wij het graag.

Kerstbomenverkoop voor Siloam
op Curaçao
Vanaf vrijdag 6 december staan er weer volop kerstbomen en veel
kerstgroen klaar bij hoveniersbedrijf P. Douma. We verkopen groene
en blauwe sparren en we hebben extra Nordmann sparren! Ook zijn
er kerstkransen in verschillende maten en hebben we een gezellig
ingericht winkeltje met leuke (houten) decoraties voor verkoop.
Op zaterdag 7 december staan wij ook op de kerstmarkt hier in Buitenpost met o.a. kerstkransen, houten (kerst)decoratie’s en nog veel
meer leuke hebbedingetjes!

De cadeaumaand staat weer voor
de deur. Als u uw geliefden, familie of vrienden met sinterklaas
of kerst ook wilt verrassen, denk
dan eens aan de Wereldwinkel.
Zo hebben wij een grote collectie
kerststallen, mooie kerstkaarten,
een groot assortiment bijzondere kunstnijverheid en speelgoed.
Natuurlijk hebben we ook kleine
cadeautjes zoals sleutelhangers
en prachtige pillendoosjes. Ook
kunt u er terecht voor milieuvriendelijke zeepproducten, wasbollen en voor Dopper waterflesjes (deze laatste voor € 10,-), en
natuurlijk ook sinterklaas- en andere bijzondere chocolade-, wijnen foodproducten.

Als u uw aankopen doet bij de
Wereldwinkel, maakt u niet alleen de mensen die u wilt verwennen gelukkig, maar ook de
mensen in landen die het minder
goed hebben dan u. Zij maakten
met veel toewijding de prachtige
artikelen die in de Wereldwinkel
te koop zijn. Door uw aankopen
kunnen zij een faire prijs krijgen
voor hun werk.
Hebt u een bedrijf en wilt u uw
medewerkers aan het eind van
het jaar verrassen? Of wilt u een
dierbare een verwenpakketje bezorgen voor de kerstdagen? U
kunt ook bij de Wereldwinkel terecht voor kerstpakketten, u kunt
zelf uw pakket samenstellen.
Kom naar onze winkel die gevestigd is bij de Poiesz supermarkt.
Wij zijn geopend van maandag t/m donderdag 's middags
van 13.00-17.30 uur, vrijdag van
10.00-18.00 uur en 's zaterdags
van 10.00-16.00 uur. Voor de
kerstpakketten kunt u ook een
telefonische afspraak maken met
Wijke Douma, tel. 542613. Graag
tot ziens in onze winkel.

Lichtjesavond
Kerstavond 24 december vindt
er op de begraafplaats aan de
Jeltingalaan in Buitenpost weer
een lichtjesavond plaats.
In de donkere dagen van december is het gemis van een dierbare
vaak extra voelbaar.

De opbrengst van de verkoop gaat, zoals inmiddels wel bekend is,
naar het Chr. Kinderherstellingsoord Siloam op Curaçao. Hier worden
chronisch zieke kinderen, aids-patiëntjes en terminale patiëntjes liefdevol verzorgd.
Kijkt u voor meer informatie eens op www.siloamvillage.org of op de
facebookpagina van Christelijk Kinderherstellingsoord Siloam.
https://www.facebook.com/SiloamCuracao/
Graag tot ziens bij Piet en Baukje Douma, West 92, tel 0511-543870.
Volg onze acties op facebook (hoveniersbedrijf P. Douma).

Op een sfeervol verlichte begraafplaats wordt deze speciale
avond stilgestaan bij al diegenen
die niet meer onder ons zijn.
Ook wanneer men elders een
dierbare heeft begraven of gecremeerd, is welkom. Wij hebben
daar een speciaal plekje voor ingericht.
Een ieder, jong en oud, is van
harte welkom om samen in
warmte en licht te herdenken.
De avond begint om 17.00
Lichtjes en rozen zijn aanwezig.

Opbrengst collecte Het Gehandicapte Kind
De landelijke collecte voor het
Gehandicapte Kind heeft in Buitenpost het mooie bedrag van
bijna € 1500,- opgebracht.
Het Gehandicapte Kind heeft als
ideaal “geen kind zonder vriendjes”. Helaas is eenzaamheid vaak

de grootste handicap voor kinderen met een beperking. Dankzij

uw bijdrage krijgen zij de kans
om mee te doen. Gewoon, met
hun niet-gehandicapte leeftijdsgenootjes. Samen maken we zo
het verschil.
Hartelijk dank voor uw bijdrage.
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Brimzenpraat
Kracht van de fiets
In de Binnenste Buiten Post van november 2016 stond een verhaal
over 200 jaar fiets. Dat dit in hoofdzaak tweewielige vervoermiddel in
al die jaren een enorme opgang in
Nederland maakte, is heel bijzonder. Dat artikel ging vooral over de
historie, maar dit vervolg geeft een
beeld van de verdere ontwikkeling
van dit rijwiel. Dat die tot zeer interessante uitvindingen leidde,
kunt u hieronder gaan lezen. (Bron:
Velorama.nl.)
Korte terugblik
De eerste (loop)fiets dateert uit 1817.
De echte doorbraak kwam in 1890
met de kettingaandrijving en wielen van gelijke grootte. Honderd jaar
later kwamen de luchtbanden en
versnellingen. Het essenhout van
de loopfiets werd ingeruild voor
een aluminiumframe van twee en
een halve kilo dat desondanks een
draagvermogen van 150 kilo heeft.
Vernieuwingen
Fietsenbouwer Robbert Rutgrink
in Nieuw-Vennep ontwierp nog
maar betrekkelijk kortgeleden de
elektrische fiets, kortweg E-bike
genoemd. De ouderwetse ketting
waarmee nog altijd 99% van alle
fietsen rijdt, verving hij door een
riem. Riem-aandrijving is in feite
een heel oud idee, maar het wilde maar niet lukken om een goed
werkende constructie te krijgen.
Er werd echter naarstig verder
gezocht en er werd van alles uitgeprobeerd tot er iemand in navolging van Archimedes ‘eureka’
riep en op een fiets met riem rond
de wereld fietste. Gazelle, Koga en
zelfs Ikea verkopen nu riemfietsen, want ze zijn onderhoudsarm.
Ook de versnelling is al een eeuw
oud. Paul de Vivie uit Frankrijk
ontwikkelde een derailleur met
twee versnellingen. Inmiddels zijn
er fietsen met 30 versnellingen. Bij
de fietsenfabriek in Nieuw-Vennep gelooft men wat stads- en
recreatiefietsen betreft voor al in
de versnellingsbak van Pinion. Dit
versnellingssysteem werd ontwikkeld op de transmissieafdeling van
Porsche in Duitsland. Deze ‘Pinion’
heeft 12 of 18 versnellingen en is
veel minder kwetsbaar dan de derailleur, omdat de versnelling op
de plek zit waar anders de trapas
is gemonteerd. Dat scheelt onderhoud.
E-bike
Met de introductie van de e-bike
lijkt de fietsindustrie wakker geschud. Het regent revolutionaire

ontwikkelingen. Terwijl de industrie bij de middenmotor zweert,
ontwierp men in Nieuw-Vennep
een e-bike met de motor in het
achterwiel onder het motto dat
de kracht moet zitten waar je ‘m
wilt hebben: in het achterwiel
dus. Evenals de uitvinder van de
eerste fiets, de draisine van Karl
Drais uit Duitsland, spaakt Santos
te Nieuw-Vennep de wielen met
de hand. Ze vallen op door hun bescheiden diameter. Had het voorwiel van de hoge fiets uit 1868 nog
een doorsnede van 125 cm., de wielen uit Nieuw-Vennep zijn niet half
zo hoog en daardoor extra sterk.
Een dikbuikige Schwalbe-band
zorgt voor maximaal comfort.
We zijn weer terug in 1817. Dikke
banden vergroten bovendien het
gyroscopische oftewel het stabiliserende effect. Hoe harder het
wiel draait, des te moeilijker het
zwabbert. Dat de meeste e-bikes
opvallend lichte wielen hebben,
verklaart wellicht de vele ongelukken die ermee gebeuren.
Het mooie van de fiets is dat er veel
natuurkunde inzit. De oplossingen
zijn vaak heel logisch, maar het
kost wel hoofdbrekens de eenvoud
ervan te vinden. De accu is pontificaal op de schuine bovenbuis gemonteerd. Daarmee laat je zien dat
je voor extra power kiest. De verlichting is het stadium van de heel
vroegere carbidlamp ver voorbij.
Bij Santos komt de elektriciteit uit
de naafdynamo en stroomt naar
het voor- en achterlicht zonder
storingsgevoelige kabels. Draadloze stroom? Nee, het frame legt de
verbinding. Zo simpel kan een ingenieuze oplossing zijn.
Gewichtig
Terwijl fietsen alleen maar lichter worden, worden auto’s steeds
zwaarder. Een hoogwaardige
e-bike van 25 kg vervoert probleemloos 150 kg. De eerste auto
van 1200 kg vervoert geen 7200 kg.
Zo’n auto moet nog gebouwd worden. Qua fabricage en gebruik is de
fiets met afstand het minst milieubelastende voertuig.
Zo is er in 200 jaar heel wat aan de
fiets gesleuteld. Tegenwoordig is er
voor vrijwel iedere doelgroep een
rijwiel: de gewone fiets, de racefiets, de mountainbike en nu ook
de e-bike. Zij geven een ‘snelle’ ontwikkeling aan. Dat is op zich heel
mooi, maar met de gewone huis-,
tuin- en keuken-fiets gebeuren de
minste ongelukken.

De Binnenste Buiten Post
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PBB vraagt om openstelling van de rondweg-zuidoost voor het agrarisch verkeer
Met het groeiend wegverkeer
werd in de loop van de vorige
eeuw de verkeersveiligheid en
-overlast steeds meer een probleem in ons dorp. De oostelijke
en westelijke rondwegen hebben ondertussen Buitenpost behoorlijk ontlast.Toch is een heikel
punt gebleven: agrarisch verkeer
mag niet van ‘Bûtenom’ gebruik maken. Plaatselijk Belang
Buitenpost (PBB) vind dat dit feit
een onnodig hoog risico geeft en
dringt nu bij de Provinsje Fryslân
aan op openstelling.

schooljeugd en kwetsbare personen gaat. De aanwezigheid van
drie basisscholen en twee middelbare scholen in ons dorp zijn
voor PBB altijd reden geweest
om hierop scherp te zijn. De aanleg van de drie rondwegen en tal
van verkeersmaatregelen door
de jaren heen hebben inderdaad
veel gedaan voor de verkeersveiligheid in en de leefbaarheid
van Buitenpost.
Toch is het niet af. Het beleid van
de Provinsje is om zoveel mogelijk agrarisch verkeer van de
rondwegen te halen. Dit leidde
bij de aanleg van Bûtenom tot een
verbod op die weg. De herinrich-
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ting van de Voorstraat en delen
van de Kuipersweg een aantal
jaren geleden had mede tot doel
om van het centrum een prettig
verblijfs- en winkelgebied te maken. Met die aanpassing zijn de
belangrijkste verbindingswegen
in Buitenpost smaller geworden
en kwamen er meer verkeersremmers.
Dankzij de oostelijke ontsluitingsweg naar het industrieterrein en andere bewegwijzering
verdween veel vrachtverkeer uit
het straatbeeld. Dat geldt niet
voor het agrarisch verkeer. Zij
mogen wel van de westelijke
rondweg gebruik maken, maar
niet van Bûtenom en gaan dus
nog steeds door het dorp.
Het agrarisch verkeer dat door
die openstelling gebaat zou zijn
bestaat uit twee stromen, afgebeeld op het kaartje hiernaast.
Als eerste de agriërs die van
Oost naar West of vice versa
moeten. De praktijk van nu is
dat ze gebruik maken van de
bruine route. Van de oostelijke
naar de westelijke rotonde is de
afstand 3,3 km en dan worden
5 T-splitsingen en 2 kruispunten
gepasseerd. Het leidt langs het
winkelcentrum en kruist een
route met veel schoolkinderen.
Er is een optie om het centrum
te mijden: de blauwe route. Door
vanaf de westelijke rotonde naar
de zuidelijke rotonde bij Lutkepost te rijden, linksaf over de
Kuipersweg naar de Bakkershoek, daar rechtsaf en zo richting
de oostelijke rotonde. Deze rou-

PBB sprak met het CDA over wonen en winkelleegstand
In mei van dit jaar begon Plaatselijk Belang Buitenpost met de
eerste van een serie ontmoetingen met de gemeentelijke poltieke partijen. Hierin wil PBB in gesprek komen over met name de
woonproblematiek en winkelleegstand. Op 2 november werd
een vertegenwoordiging van het
CDA ontvangen. Het werd een
interessant gesprek waarin beide partijen elkaar vonden maar
ook van mening verschilden.
In een presentatie sprak PBB
uit dat niet langer een regionale centrumfunctie voor Buitenpost op het gebied van winkels
haar doel is. Ze steekt in op een
middenstand die minimaal voorziet in de basis, en het liefst wat
meer. De hoop dat alle lang leegstaande winkels gevuld gaan
worden lijkt niet langer reëel.
Tegelijkertijd is er een grote en

toenemende vraag naar geschikte woonruimte. PBB vindt het
een serieus te nemen overweging om meer winkelruimte naar
woonruimte om te zetten. Daarbij is misschien aandrang naar
eigenaren toe nodig. En is op het
gebied van wonen een proactief
en flexibel optreden van de gemeente nodig.

belangen behartigt. PBB kan dat
gemis niet opheffen en hoopt
dat de Business Club Buitenpost
hierin initiatief neemt. Samenwerking door de gezamenlijke
verenigingen in het dorp is in het
verleden altijd lastig gebleken.
PBB ziet hierin slechts langzaam
verandering en blijft zich hiervoor inzetten.

Na een bespreking over de winkelleegstand en de rol die sommige eigenaren hierin spelen
werd door de CDA-vertegenwoordiging de vinger op een
zere plek gelegd. Op de vraag of
er contact is gelegd met eigenaren en of er veel samenwerking
in het dorp is, kon beide keren
niet positief worden geantwoord. Na de opheffing van middenstandsvereniging BUVO is er
geen vertegenwoordiger van de
winkels meer die de zakelijke

Na de bespreking werden de kledingzaken Mathilda Fashion aan
de Kuipersweg en Modique in
de Kerkstraat bezocht. Bij beide
werd gesproken over de hoge
huren die in ons dorp voor winkelruimte moet worden betaald.
En ook bij beide werd een concreet voorbeeld benoemd van
moeizaam ambtelijk handelen.
Als PBB hopen wij in december
met vertegenwoordigers van het
FNP in gesprek te gaan.

Wist u dat alle
nummers vanaf
december 2000 zijn
na te lezen in ons
digitale archief!
http://www.binnenbuitenpost.nl/bibu/
archief-bibu.html
Leden van Plaatselijk Belang en het CDA in gesprek in modezaak Modique.
(eigen foto)

Landbouwverkeer door het dorp kan gevaarlijke verkeerssituaties opleveren.
(eigen foto)
te is ruim 6 kilometer lang, met
5 T-splitsingen, 4 kruisingen en
tal van verkeersremmers. Verder
betekent het dat drie kruisingen
met veel schoolgaande kinderen
genomen worden. Het is begrijpelijk dat weinig agrariërs hiervoor voelen. Bij openstelling van
Bûtenom wordt de af te leggen
afstand over de rondwegen iets
langer: 4,3 kilometer. Maar met
weinig kruisingen, splitsingen
of verkeersremmers is het zeker
een acceptabel alternatief.
De tweede stroom agrarisch verkeer wil vanaf de rotonde bij Lutkepost naar de oostelijke rotonde of vica versa. Nu is de oranje
route door het dorp de enige
optie, een afstand van 4 kilometer, met 3 voorrangskruisingen
en 6 T-splitsingen. Openstelling
van Bûtenom betekent hier een
afstand van 2 kilometer en weinig oponthoud: geen moeilijke
keuze.

Het verzoek om Bûtenom ook
voor trekkercombinaties open te
stellen is niet nieuw. Voorzitter
Attema sprak in april 2014 tijdens een gemeenteraadszitting
in, met daarin de vraag om dit
voor elkaar te krijgen. De gemeente Achtkarspelen gaf toen
en nu aan daaraan mee te willen werken. Ze kan er echter niet
over beslissen omdat Bûtenom
een provinciale weg is. Met de
groeiende grootte van tractoren
en aanhang vindt PBB dat het
tijd wordt dat de Provinsje Fryslân de situatie opnieuw bekijkt.
Ze begrijpt dat een verbod op
tractors met aanhang in het dorp
niet mogelijk is, maar verwacht
dat openstelling van Bûtenom al
veel kan betekenen.
PBB heeft vorige maand een
brief met dit verzoek aan de Provinsje verstuurd. Indien nodig
wil ze graag het gesprek hierover
aangaan.

Help ons groter worden!
word lid van Plaatselijk Belang Buitenpost
Het dorpsbelang is uw belang. Om ons werk goed te doen moeten we
groot genoeg blijven. Help ons daarom weer groeien. Word nu lid van
PBB voor maar € 5,- per jaar. Een extra reden om lid te worden is dat
alle leden en nieuwe leden van PBB het 200 pagina’s dikke jubileumboek gratis krijgen! Na aanmelding krijgt u een SEPA-formulier van
ons voor automatische incasso.

PBB waakt over uw
belangen.
Onderstaand aanmeldformuliertje kunt u deponeren in de Binnenste
Buiten-brievenbus bij The Readshop op het Nijensteinplein. Ook kunt
u het in de brievenbus doen op een van onderstaande adressen: Herbrandastraat 11D, Schoolstraat 8 of De Vang 43. Een mailtje met uw
adresgegevens sturen aan: pbbuitenpost@gmail.com mag ook.
Ja, ik word lid van Plaatselijk Belang Buitenpost (PBB)
Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Tel. nummer
E-mailadres
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Drones bieden bijzondere kijk op de wereld maar er zijn regels
Ook in Buitenpost wordt het kenmerkende hoge gezoem van een
drone een steeds vertrouwder geluid. Vaak wordt zo’n op afstand bestuurde mini-helicopter met 4 propellers aangeschaft om een andere
blik op de eigen omgeving te werpen. Maar niet iedereen weet dat
voor dit ogenschijnlijke speelgoed wetten en regels gelden. Dorpsgenoot Binne-Louw Katsma is wel daarvan goed op de hoogte. Hij
bedient als foto- en videograaf drones professioneel en vertelt er met
enthousiasme over.
Als wij ons gesprek beginnen
wijst Binne op een officieel
ogend document dat op tafel
ligt. “Dat is een Flight Crew License. Dat heb ik toevallig net
vandaag gekregen, daarmee
ben ik nu volledig gecertificeerd
om drones te mogen bedienen
tot 25 kg”. Het lokt natuurlijk de
vraag uit waarom een dergelijk diploma nodig is. Binne: “In
principe is op alles wat mensen
boven 1 meter hoogte kunstmatig laat vliegen de Luchtvaartwet
van toepassing. In de ogen van
deze wet is een drone gewoon
een vliegtuig. Hoewel het voor
een hobbyist niet nodig is om
diploma’s te hebben voor het
gebruiken van een drone, moet
de bediener wel degelijk op de
hoogte zijn van de regels die
ervoor gelden. Het gaat dan natuurlijk om veiligheid want ook
een drone kan, als die van hon-

derd meter hoogte naar beneden
komt, behoorlijk schade aanrichten of pijn veroorzaken. Andere
voorschriften hebben betrekking
op het veroorzaken van hinder
en overlast en de privacy”.
Binne heeft op het gebied van
drones eerder in de kolommen
van De Binnenste Buiten Post
gestaan. Begin 2017 maakte
hij een bijzondere reis naar het
rampgebied van de kerncentrale Tsjernobyl in Wit-Rusland. De
daar met een drone gemaakte
foto’s kregen zelfs landelijke aandacht. Binne heeft dus de nodige
ervaring. Hoe is het eigenlijk begonnen? “Van beroep ben ik eigenlijk systeembeheerder, maar
fotografie was al langer een
passie. Toen ik een baan bij de
Gemeente Achtkarspelen kreeg
(2003) kocht ik van mijn eerste
salaris een kwaliteitscamera. Ik

heb hobbymatig heel wat trouwpartijen en vooral ook festivals
gefotografeerd. Het duurde niet
lang of ik werd gevraagd om tegen een verdienste fotoklusjes
te doen. Toen ik een jaar of zes
geleden op een bruiloft een fotograaf zag die met een drone
een groepsfoto maakte, was
mijn eerste reactie: dat wil ik
ook! In mijn fotowerk maakte ik
altijd al graag gebruik van hoogte. Staand op een ladder of door
ergens in te klimmen was ik vaak
op zoek naar een bijzondere foto.
Een drone lag dus eigenlijk in
het verlengde van wat ik al langer deed”.
Hoe ziet de wereld van een professioneel drone-fotograaf eruit?
“De ontwikkeling van de drones
gaat nog steeds razendsnel. Op
een bijeenkomst zei een fabrikant onlangs nog: “Misschien
heb je over 10 jaar geen mens
meer nodig voor de bediening
van een drone. Het zal op den
duur geautomatiseerd worden”.
Op dit moment ben ik verbonden
met bedrijven die heel nauwkeurig metingen doen aan gebouwen, inspecties uitvoeren of grote filmproducties vast leggen.
Met een drone kan bijvoorbeeld
ziek gewas onderscheiden worden van het gezonde. Meestal
word ik betrokken bij opnames
voor tv of film. Daar komt nadrukkelijk een creatief aspect bij
kijken. Dat vind ik ook het meest
interessante van het werk. Dan
is het nodig vooraf de te filmen
situatie te bestuderen en moet ik
op de plek zelf als foto- of videograaf op zoek naar de beste hoeken en mooiste plaatjes. Dit zie
ik nog niet snel geautomatiseerd
worden. Daar zal ongetwijfeld
het langst werk in blijven, denk
ik.”
Voor mensen die met een drone
geld verdienen geldt de plicht
om zich op te laten leiden. Wat
is nodig? Binne legt uit: “Voor de
professional die er zijn geld mee
wil verdienen is een ROC Light
certificaat nodig, een gekeurde
drone (maximaal 4 kg) en een
verzekering. Er is een theorie opleiding met examen voor nodig.
Met het certificaat op zak mag

je dan opdrachten doen, mits je
die natuurlijk uitvoert volgens
de huidige wet- en regelgeving.
Wil je de zwaardere drones bedienen (met bijvoorbeeld een
grote videocamera eronder) dan
heb je als piloot een RPA-L certificaat nodig. Dit is een zwaarder
traject en bestaat uit een theorie
en praktijk gedeelte. Daarnaast
moet het bedrijf als ROC staan ingeschreven bij het ILenT (Inspectie Leefomgeving en Transport) .
Het bedrijf heeft een handboek
moeten maken waarin alle procedures staan uitgelegd en dit
is uiteindelijk ook weer gekeurd.
Op zich valt het halen van de benodigde papieren best te doen.
Maar je moet gewoon het een
en ander weten over wat er komt
kijken bij verantwoord gebruik.
Wat inzicht in weersomstandigheden, hoe een drone vliegt en
je plichten ten opzichte van het
andere vliegverkeer. Zelfs als die
anderen op grote hoogte vliegen. In bepaalde gebieden van
Nederland, vooral dicht bij vliegvelden, moet je de drone vooraf
aanmelden en je houden aan
een aantal strikte regels”.
Wat zijn regels voor mensen die
alleen voor de aardigheid een
drone laten opstijgen? Binne
somt een aantal op: “Een hobby-drone mag niet zwaarder zijn
dan 4 kilogram. Drones mogen
nooit boven grote groepen mensen en veel aaneensluitende
bebouwing vliegen. Belangrijk

is ook te weten dat een drone
alleen overdag mag vliegen en
niet meer dan 120 meter hoogte
mag komen. Je moet het toestel
ook altijd kunnen zien. Vanzelfsprekend is eigenlijk dat je uit de
buurt van bijvoorbeeld vliegvelden, bebouwing, havens, gevangenissen moet blijven. De lucht
boven privé-terrein is, net als gewoon op de grond, zonder toestemming verboden gebied. De
huidige privacy-wetgeving eist
dat je in principe altijd toestemming van iemand moet vragen
als deze herkenbaar gefotografeerd wordt.
Er zijn dus heel wat regels waar
je rekening mee moet houden.
Gaat de lol daarmee niet een bee
tje verloren? Binne: “Voor mij
beslist niet. Het is fascinerend
om van grote hoogte de wereld
om je heen te zien. Zelfs nu ik
er deels mijn werk van heb gemaakt, is het moment dat ik de
drone op laat stijgen altijd weer
spannend en het is een extra uitdaging om de wereld van boven
op een mooie manier vast te leggen”. Binne is graag bereid om
mensen die een drone hebben
of willen kopen informatie te geven. Contact kan worden gelegd
via zijn website: www.binnAir.nl.
Daar zijn ook foto’s te bekijken en
is meer informatie over zijn werk
te vinden.
Johan Kootstra

Nieuw bestuur Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen
De Maatschappij tot Nut van ’t
Algemeen (in het kort: het Nut)
in Buitenpost heeft een nieuw
bestuur. Na jaren actief te zijn
geweest hebben bestuursleden
John Huizing en Lammert Postma het stokje overgedragen. Het
nieuwe bestuur bestaat uit Aafke
Postma (voorzitter), Tjimkje Polvan der Bijl (secretaris) en Jelle
Nutma (penningmeester).
Het Nut is in 1861 in Buitenpost
opgericht. In 1867 werd begonnen met een “brei- en naaischool”.
Na veel andere activiteiten werd
in 1947 een kleuterschool gestart.
Na het opgaan van deze kleuterschool in de openbare basisschool aan de Groenkamp kwam
er een bedrag vrij. De renteopbrengsten van dit kapitaal zijn
beschikbaar voor sociaal culturele activiteiten in en rond Buitenpost die een maatschappelijke
meerwaarde hebben.

De maximale bijdrage voor een
project is € 500,-. Voor 2020 is
maximaal € 3000,- beschikbaar.
Iedere aanvraag voor een financiële bijdrage wordt getoetst aan
verschillende uitgangspunten.
Het bestuur beoordeelt of de
aanvraag in voldoende mate voldoet aan de uitgangspunten en
neemt een besluit over het wel
of niet verlenen van een bijdrage. De aanvraag hoeft niet aan
alle voorwaarden te voldoen.
Iedere aanvraag wordt getoetst
aan de volgende punten:
• Het is een activiteit in Buitenpost of directe omgeving.
• Het is een activiteit waaraan
iedereen deel kan nemen.
• Het is een activiteit gericht op
kinderen of jongvolwassenen.
• Er zit een culturele component
aan de activiteit.
• Het is een activiteit gericht op
educatie en ontwikkeling.

• De bijdragen zijn bedoeld voor
door vrijwilligers geïnitieerde
activiteiten.
• Commerciële of bedrijfsmatige activiteiten worden niet
gesubsidieerd.
• Het is een activiteit die niet
regulier geheel door de overheid zou moeten worden
gefinancierd.
• Er is sprake van cofinanciering.
• Het is een activiteit die een
maatschappelijke meerwaarde
heeft.
• De gevraagde bijdrage is niet
hoger dan € 500,-. Bij hoge
uitzondering kan een hogere
bijdrage tot maximaal € 1000,worden toegekend.
• Er wordt bij de aanvraag een
financiële begroting en een
projectplan meegestuurd.
• De organisatie is bereid om
verantwoording af te leggen
over de besteding van de ver-

•
•
•

•

strekte middelen en verslag te
doen van het resultaat van de
activiteit.
Het gevraagde bedrag is maximaal 50% van de totale projectkosten.
De post onvoorzien op de begroting mag niet groter zijn
dan 7% van de totale kosten.
Als er winst wordt gemaakt op
een project dan wordt het gesubsidieerde bedrag teruggestort.
Jaarlijks terugkerende activiteiten worden niet gesubsidieerd.

Wilt u een aanvraag doen voor
een bijdrage van het Nut voor
uw activiteit? Neem dan contact op met het bestuur via het
e-mailadres:
NutBuitenpost@gmail.com.
We sturen u dan een aanvraagformulier toe. Vanzelfsprekend

zijn we ook bereid om u te helpen het formulier in te vullen.
Jaarlijks zullen we u via deze
krant informeren over de gehonoreerde activiteiten en de resultaten van deze activiteiten.
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Isadres
uw fiets ervoor
klaar voor?
Geef
hem
nu een
Het
al
uw
reparatie
voorjaarsbeurt! Tijdens de voorjaarsbeurt wordt uw
en
onderhoud
van
uw en
fiets.
fiets
geheel
nagezien, gesteld,
gesmeerd
gepoetst.
Gespecialiseerd in het onderhoud van E-bikes.
Reguliere voorjaarsbeurt 19,50*
Ion en Bosch systeem €32,50*
Emotion en overige systemen €27,50*
*exclusief materiaal

Gratis halen en brengen.

Bij makelaardij Meesterlijk Goed kunt u de verkoop
van uw woning (grotendeels) zelf doen, of helemaal
uit handen geven. En omdat we 12,5 jaar bestaan
maken we het helemaal bont. Want het is feest!

Selspakket

Totaalpakket

Funda basisplaatsing
Onderhandeling
Opstellen koopcontract

Het complete pakket
van nu, met de
courtage van toen!

€(inclusief
995
btw)

1,46%
0,96%
(inclusief btw)

GEVALIDEERDE TAXATIE? DAT KAN NU VOOR € 385
inclusief alles & erkend door alle geldverstrekkers!

www.meesterlijkgoed.nl
verkoop - aankoop - taxatierapport - 0511 54 29 09

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag van 09.00 – 12.00 uur
en 13.00 – 17.00 uur.
Na openingstijden is het ook mogelijk om een afspraak te maken.

Fietsservice Luinstra Buitenpost
Kelvinstraat 3
Tel. 06-13283361
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Ochtendcafé in It Koartling

Zondagmiddag in de Húskeamer
Een zondagmiddag uit het leven van een bezoeker van de Húskeamer
in sociaal-cultureel centrum It Koartling in Buitenpost.
“Om een uurtje of drie ’s middags kom ik het gebouw binnenlopen. Al
op afstand ruik ik de koffie. Ik hang gauw mijn jas aan de kapstok en
zoek een plekje op de bank. Ook
de thee blijkt net te zijn gezet.
Lekker!
De overige aanwezigen begroeten mij vriendelijk. Zo ook de
vrijwilliger die vanmiddag de
gastvrouw is. Zij vraagt of ik
iets wil drinken. Ja, graag! Iets
lekkers erbij en dan… genieten.
Waarvan? Van mensen om me heen, van de gesprekken, de aandacht
en de gezelligheid.
Tegen vieren komen er de lekkerste geuren uit de keuken. Er wordt
voor ons gekookt. Ik ben benieuwd wat er vandaag op het menu staat.
Ik neem voorzichtig een kijkje over de schouder van de kok, die óók
al vrijwilliger is. Hij heeft het er maar druk mee, maar is zoals altijd
goedgehumeurd. Hij vraagt of ik misschien wil meehelpen. Een volgende keer met alle plezier. Deze keer niet: door het gure weer zijn
mijn vingers stram en ze doen pijn. Ik verheug me er echter op dat ik
straks kan aanschuiven om samen met de anderen van een maaltijd
te genieten.
Voordat het zover is, hebben we nog volop tijd om een spelletje te
doen. Altijd leuk, al ik probeer natuurlijk wèl te winnen. Dat lukt vanmiddag niet, maar dat mag de pret niet drukken. Volgende keer beter.
Om kwart voor zes gaan we aan tafel. De sfeer is huiselijk en gemoedelijk. Het eten overtreft zoals gewoonlijk de verwachtingen: heerlijk!
Het is fijn dat ik iedere eerste en derde zondag van de maand naar
de Húskeamer in It Koartling kan. Daarom wil ik tegen jullie zeggen:
kom eens langs om de sfeer te proeven. Bevalt het je, dan kies je er
misschien voor om váker te komen. Je bent van harte welkom.” –
In december is de Húskeamer op de volgende zondagmiddagen:
1 en 15 december, van 15.00 tot 19.00 uur. Wil je mee-eten? Geef dat
uiterlijk op de vrijdag ervoor door, bijvoorbeeld via huskeamer@itkoartling.nl.
Wil je meer weten, kijk dan op de website van It Koartling:
https://itkoartling.nl/

It Koartling zoekt pioniers
Iedereen is welkom. Iedereen telt mee. Iedereen doet mee. Samen
voor een sterke Mienskip!
Dit is kort en krachtig waarvoor sociaal-cultureel centrum It Koartling
staat. Een inclusieve samenleving. Wij nemen onze plaats en functie
in die samenleving zeer serieus. Iedere dag brengt nieuwe ontwikkelingen en uitdagingen, want de samenleving staat immers nooit stil.
We proberen onze aandacht gelijkelijk te verdelen over alle groepen
in de samenleving, van jong tot oud, zonder onderscheid op basis van
o.a. sekse, levensovertuiging, geaardheid, ras, huidskleur of etnische
afkomst. Wél hebben we bijzondere aandacht voor afhankelijke en
kwetsbare mensen en groepen. Daarnaast zijn we bruggenbouwers
en vol ambitie. Want dat is nodig.
En dit alles doen we op puur vrijwillige basis. Zonder enige vergoeding. Om de samenleving een beetje mooier te maken. Voor een samenleving waarin mensen om elkaar geven en naar elkaar omzien.
Omdat de ontwikkelingen in de
samenleving daarom vragen
breidt It Koartling haar activiteiten voor ouderen uit. In eerste
aanleg zal met name worden
geprobeerd om bestaande activiteiten van allerlei groepen en organisaties te ondersteunen, te verbinden en te versterken.

Als je alleen thuis zit komen op een gegeven moment de muren op je
af. Het is stil om je heen.
Weliswaar zijn er in Buitenpost een heleboel verschillende activiteiten
waaraan je zou kunnen deelnemen, maar … misschien loop je
daarvoor niet warm. Misschien
is de drempel te hoog of zijn de
clubjes te gesloten of te traditioneel. En misschien hou je er niet
van om jezelf te binden – om
iedere week een verplichting te
hebben.
Voor de ‘thuiszitters’, ‘huismussen’ én alle andere inwoners van Buitenpost (inclusief echtparen en andere ‘stelletjes’) is er sinds 6 oktober 2015 op dinsdagmorgen in It Koartling het Ochtendcafé. Een
gezellige plek waar je even naar toe kunt gaan als je zin hebt. Om een
kopje koffie of thee te drinken, de krant te lezen, een praatje te maken,
een kaartje te leggen of om een ander spelletje te doen. Gewoon er
even uit, onder de mensen komen, zonder verplichtingen.
Activiteit: Ochtendcafé.
Wat?
Net als bij elk ander café is het een gezellige plek waar je
zo kunt binnenlopen, alleen zonder alcohol, maar altijd mét
een warm welkom en persoonlijke aandacht.
Wanneer? Iedere dinsdagmorgen van 9.30 tot 11.30 uur.
Waar?
In sociaal-cultureel centrum It Koartling.
Ochtendcafé ook op de donderdagmorgen en…
gelegenheid tot samen eten
Voor het Koffiecafé in de Fonteinkerk op de donderdagochtend was
er op het laatst weinig tot geen animo. Onlangs is besloten om er
een punt achter te zetten. Begrijpelijk. Niettemin is er een groeiende
behoefte aan ontmoetingsactiviteiten – aan een vrije inloop – maar
misschien in een andere vorm.
It Koartling gaat daarom proberen om het Ochtendcafé uit
te breiden naar de donderdagmorgen, dus naar twee ochtenden per week. Gelijktijdig willen
we het mogelijk maken dat in It
Koartling op dinsdag en donderdag tussen de middag een (warme) maaltijd kan worden gebruikt. Het staat iedereen vrij om hieraan
al dan niet deel te nemen. Ook als je het Ochtendcafé niet hebt bezocht, ben je welkom om gezellig samen te komen eten.
Heb je bijvoorbeeld voor de donderdagmiddag geen plannen, dan
kun je na het eten in It Koartling gaan klaverjassen, of wandel je
naar De Schakel om daar mee te doen aan de activiteiten tijdens het
Creatieve Café.
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Gastheer/gastvrouw zijn?
Jarenlang kende sociaal-cultureel centrum It Koartling beheerders. Die zijn de afgelopen jaren
door voortdurende bezuinigingen op de subsidie vrijwel volledig weggesaneerd. Inwoners
vragen ons weleens naar het
waarom daarvan, en waarom er
voor sport zoveel meer mogelijk
is. Het antwoord op deze vragen
moeten we schuldig blijven.
Hoe dan ook: onze laatste parttime beheerder, Wijke Wiersma,
zal binnenkort door het bereiken
van de pensioengerechtigde leeftijd afscheid van It Koartling nemen. Daarmee verdwijnt na heel
veel jaren iemand die er altijd
voor heeft gezorgd dat het gebouw spic en span was.
Tegelijk is Wijke, naast een warme persoonlijkheid, voor velen
een vertrouwd gezicht en daarmee het visitekaartje van It Koartling.
In het licht van het voorgaande
zijn we al enkele jaren geleden
op zoek gegaan naar vrijwillige
gastvrouwen en gastheren. En
die hebben we gevonden: Ton,
Marion, Hieke, Meindert, Marianne, Bep, Murk, Wilma en anderen. Stuk voor stuk enthousiaste en gemotiveerde mensen,
behulpzaam, gastvrij en met een
groot verantwoordelijkheidsgevoel.
Vooral doordat It Koartling zich
blijft ontwikkelen komen we echter mensen tekort, met name op
de avonden. Daarom zoeken wij
op korte termijn extra gastvrouwen en gastheren. Het is erg leuk
en boeiend werk, met een sterk
sociaal karakter, waarin de menselijke interactie centraal staat.
Een vrijwillige functie waarin je
als mens tot persoonlijke groei
en bloei komt.

Natuurlijk kunnen we dit (zoals altijd) alleen realiseren met voldoende vrijwilligers. We zoeken daarom gastheren en gastvrouwen die
een gezellige sfeer weten te scheppen. Maar ook mensen die voor
de maaltijden instaan. Het eten hoeft overigens alleen maar op temperatuur te worden gebracht en smaakvol te worden geserveerd. De
maaltijden zèlf gaan we elders betrekken. We zijn hierover momenteel
met een partij in gesprek.
• Vind je het leuk om met mensen om te gaan en hen een warm welkom te geven?
• Kun je gemakkelijk een gesprek met anderen aanknopen?
• Of ben je meer een spelletjesfanaat?
• Of doe je liever je best om de gezamenlijke maaltijden tot een feestje te maken?
• En ben je in de gelegenheid om zo af en toe tijd hiervoor vrij te maken?
Dan willen we graag met je kennis maken!
Kom eens gezellig langs in het Ochtendcafé of meld je aan via het
contactformulier op de website van It Koartling.

Wie helpt de Keunstkrite?
De Keunstkrite is in Achtkarspelen en omgeving al 10 jaar bezig met
kunstbevordering. Ze is bijvoorbeeld de organisator van het Rondje
Kunst Achtkarspelen en de exposities in het gemeentehuis. En houdt
zich bezig met exposities, lezingen, educatie en tal van andere literaire en beeldende kunstactiviteiten. In 2012 won de Keunstkrite de gemeentelijke Cultuurprijs voor de vernieuwende aanpak waarbij kunst
en cultuur met streekhistorie werden gecombineerd.

Daarnaast zoekt It Koartling ouderen met ideeën en ambitie. Met ondersteuning van It Koartling gaan deze ‘pioniers’ aan de slag met het
realiseren van ‘ouderenwerk’: gecoördineerd welzijnswerk voor en
door ouderen. Daarbij is vooral een actieve rol weggelegd voor ‘jonge
ouderen’, de 55-plussers.

Het werk van de Keunstkrite is opgedeeld over vijf groepen: LMP (Literatuur, Muziek en Poëzie), Fotografie, Cultuur, Exposities en Beeldende Kunst. Deze groepen kunnen aanvulling gebruiken van mensen
die het leuk vinden om op vrijwillige basis in een groep met kunst en
promotie van kunst bezig te zijn. Leeftijd en dergelijke speelt hierbij
geen rol, alleen de interesse in kunst is een pre.

De eerste contacten zijn gelegd, maar het gaat nog maar om een heel
bescheiden en voorzichtig begin. Daarom opnieuw deze oproep in de
Binnenste Buiten Post. Belangstellenden kunnen zich melden bij Hink
Speulman of een mailtje sturen naar vrijwilligerswerk@itkoartling.nl.

Meer weten of interesse? Neem vrijblijvend contact op met ons!
Informatie over de activiteiten en de Kunstweek is te vinden op
website www.keunstkrite.nl. Informatie is ook te krijgen via:
info@keunstkrite.nl.

Lijkt het jou iets toe? Aarzel dan
niet en meld je bij het bestuur. Je
kunt ook een mailtje sturen naar
vrijwilligerswerk@itkoartling.nl.

Handzaag pricecut
* 550 mm
* extra geharde zaagtanden en
ergonomische handgreep

van € 17,75 voor € 7,95 per stuk
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Inspiratie door Anneke Paauw

Carin Knoop
In deze fase van mijn leven houd ik van losjes werken

Tijdens Kunst in de Kerk vallen de portretten van Carin Knoop mij op.
Het lijken portretten die zo eventjes uit de losse pols geschilderd zijn,
wel herkenbaar, maar niet superrealistisch en precies.
Dus, óp naar Carin om het verhaal achter haar hobby aan te horen.
Ook nu start ik met de vraag hoe
het begon. Er wordt een héél realistisch, héél gedetailleerd en
met héél veel precisie getekend
zwart-wit schilderij voor me neergezet: dit is hoe ik begon!!
Ik ben stomverbaasd, dit is het
tegenovergestelde van wat ik
zag in de kerk. Ja, dat klopt, zegt
Carin, maar vroeger heb ik zes
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jaar lang op deze manier getekend. Het huis waar ik opgroeide
aan de Kuipersweg heb ik bijvoorbeeld ook getekend. Het lijkt
Oost-Indische inkt, maar nee,
Carin gebruikte toen Staedlerpennen, héél dun. Het is overduidelijk dat deze tekeningen niet
alleen veel concentratie vergen,
maar ook een heel goed waarnemingsvermogen. Carin kon zich

daar toen helemaal in verliezen
en genoot van haar hobby.
Dan komt de bekende periode
van gezin, werk, drukte, geen
tijd. Gelukkig komt daarna ook
onherroepelijk toch weer de zin
om bezig te gaan.
Echtgenoot Johan herinnert haar
er aan, dat ze altijd zoveel plezier
beleefde aan het creatief bezig
zijn. Carin ziet een advertentie
waarin een ééndags-workshop
portretschilderen wordt aangeboden. Dat trekt haar en nu gaat
ze al voor het derde seizoen wekelijks naar Dokkum om deze
schilderkunst te beoefenen. Ze
schildert niet precies, het gezicht
wordt met dikke penseelstreken
aangezet en ook de achtergrond
is niet precies, zo mag de verf bijvoorbeeld uitlopen. Carin houdt
ervan dat het er niet perfect uitziet.
Maar ook al wordt er dus ‘grof’
geschilderd, de vorm van het gezicht moet wel kloppen, de ogen
moeten ‘spreken’ en er moet
ook gelijkenis zijn. En waar bij
anderen foto’s van de gezinsleden aan de muur hangt, prijken
hier de schilderwerken van man
en zoons. Soms krijgt ze ook opdrachten.

Het geboortehuis aan de Kuipersweg 52. Zo is Carin begonnen met tekenen.

Misschien houdt ze van deze stijl
als tegenhanger van haar werk,

Werken in houtskool (boven), acryl en
olieverf (rechtsboven) en acryl op een
oud tegeltje (rechtsonder).
het kappersvak, waar juist alles
heel precies moet? Misschien
houdt ze van het schilderen van
portretten omdat ze dagelijks
met hoofden bezig is? Feit is, dat
ze nú, in deze fase, het liefst op
deze manier schildert en ja, misschien komt er wel weer eens
een tijd, dat ze op weer een andere manier of met andere materialen of andere technieken gaat
werken. Maar voor nu geniet ze
als ze in haar atelier bezig is met
een muziekje op de achtergrond
en zo nu en dan een blik op de
weg.

Rienk Tamminga beëindigde begin dit jaar zijn bouwbedrijf
Op de loods van bouwbedrijf Tamminga aan de Wattstraat hangt al
enige tijd een bord met de bedrijfsnaam VEPA. Inderdaad is er wat
veranderd. Er is een nieuwe gebruiker en sinds het begin van dit jaar
is Rienk Tamminga gestopt met zijn bedrijfsactiviteiten. De onderneming is ruim veertig jaar in ons dorp actief geweest en heeft er ook
bouwkundig sporen achtergelaten. Wij wilden meer weten.
De reden om te stoppen is simpel: de leeftijd. Rienk vertelt: “Ik
begon steeds meer te merken
dat de jaren beginnen te tellen.
Ik ben gezond maar er komt een
moment dat je zelf de conclusie
trekt dat het beter is om er een
punt achter te zetten. Geen van
de kinderen had interesse om
het bedrijf over te nemen en ook
de verkoop bleek niet te lukken.
Toen heb ik zelf aan het begin
van dit jaar de eindstreep getrokken. Gelukkige omstandigheid was dat Apoll uit Grootegast graag mijn personeel wilde
overnemen. Daarmee kon ik het
op een soepele manier afsluiten.
Nu doe ik alleen nog wat garantie-werk en enkele andere losse
eindjes”.
Hoe was het om de deur van de
werkplaats definitief achter zich
te trekken? “Ik heb er niet echt
moeite mee gehad”, vertelt Rienk,
“als ik terugkijk kan ik zeggen dat
ik heel tevreden kan zijn. Ik heb
mijn werk altijd graag gedaan,
maar het is nu tijd voor wat anders”. Het bedrijf heeft het echter
niet altijd gemakkelijk gehad.
Rienk vertelt: “Ik ben in 1978 uit
Leeuwarden naar Buitenpost gekomen en op 1 augustus 1979 gestart met het bedrijf. Eerst voornamelijk onderhoud en kleine
bouwklussen. De economische
crisis van begin jaren tachtig vlak
daarop had grote gevolgen. Het

werk liep dusdanig terug dat ik
noodgedwongen op zoek ging
naar meer manieren om het bedrijf aan de gang te houden. Toevallig las ik toen in de krant dat er
veel schoorsteenbranden voorkwamen en dat de gemeente
daar actie op wilde ondernemen.
Ik begon mij onmiddellijk aan te
bieden voor het onderhoud en
vegen van schoorstenen. De jaren daarna ben ik op heel wat daken geklommen. Het was geen
aangenaam werk maar het heeft
ons er wel doorheen gesleept.
Toen de crisis voorbij was zijn we
ons weer meer op de bouw gaan
concentreren”.
Er volgde een periode van grote
bouwactiviteit in Nederland en
Tamminga kon snel uitbreiden.
Niet alleen huizen werden gedaan maar ook utiliteitsbouw,
bijvoorbeeld De Schakel achter
de PKN-kerk in 1988. In de negentiger jaren werden EP Visser
en slagerij Bijl in de Kerkstraat
gerealiseerd. En in 1990 kon
Rienk voor zichzelf een nieuwe
werkplaats met woonhuis op het
industrieterrein neerzetten. Het
werkgebied werd steeds groter:
“Het meeste werk dat we gedaan
hebben was ruwweg in het gebied tussen Leeuwarden en Groningen”. Toch was het realiseren
van een bouwproject niet altijd
gemakkelijk. Met name in Buitenpost strandde het verschillen-

de keren. Het leidde zelfs tot een
conflict met de gemeente Achtkarspelen. Rienk zegt erover:
“Mijn indruk is dat Buitenpost
vaak is achtergesteld bij andere
dorpen in de gemeente. Het was
hier vaak moeizamer dan elders.
Het waarom weet ik niet. In 1994
zochten wij hier voor twee gezin-

te denken als wij aan een voorbij
rijden. Later hebben wij in Groningen veel dakopbouwen in de
stad gedaan. Dat was toen heel
populair om snel meer woonruimte te maken. De crisis van
2009 werd daarna opnieuw een
zware periode. Maar ook dat zijn
wij gelukkig doorgekomen”. In de

Rienk Tamminga en zijn vrouw Heleen.
nen een geschikt bouwterrein.
Nadat we verschillende malen
nul op het rekest bij de gemeente hadden gekregen hebben wij
hen maar geadviseerd om naar
Kollum te gaan. Dat is inderdaad
gebeurd. Het haalde de pers en
viel uiteraard niet in goede aarde”.
In later jaren was de onderneming op meer manieren betrokken in de bouw. In de jaren negentig werden veel mallen voor
bekistingen in de betonbouw gemaakt. “Ik denk dat wij aan menig voetbalstadion hebben bijgedragen en het is leuk daaraan

laatste jaren werden in Buitenpost nog het IJstijdenmuseum,
It Koartling en het toegangsgebouw van De Kruidhof gedaan.
De laatste grote klus voor het
bedrijf was vorig jaar de nieuwe
brandweerkazerne in Surhuisterveen.
Van oorsprong is Rienk timmerman en het werken met hout
deed hij met plezier. Later was
het uitvoering geven aan de vaak
bijzondere ideeën van een architect een leuke uitdaging. Maar
het mooiste onderdeel van zijn
werk was toch de organisatie en
het regelen bij grotere projecten.

“Bij veel van de opdrachten die
door ons werden gedaan waren
onderaannemers betrokken. Het
goed afstemmen van de werkzaamheden is dan belangrijk om
de uitvoering goed te laten lopen
en op tijd af te leveren. Dat uitkienen en regelen gaf altijd veel
voldoening”.
“Spijt heb ik er nooit van gehad
om in Buitenpost mijn bedrijf
te beginnen. Ik heb veel geluk
gehad met mijn vakbekwame
personeel. De andere plaatselijke bouwbedrijven gunden het
mij en de contacten waren altijd
goed. Als iemand aan mij vertelt
dat hij hier een bedrijf wil beginnen, dan zou ik antwoorden dat
hij dat gewoon moet doen! De
werkplaats wordt nu door Reinold Paauw gebruikt voor zijn
vloerenbedrijf. Maar mochten
wij het huis en de werkplaats
kunnen verkopen dan blijven
we waarschijnlijk gewoon in het
dorp wonen. Het steunen van zaken die het dorp ten goede kwamen hoorde er voor mij ook altijd
bij. Zelf ben ik 25 jaar lid van de
vrijwillige brandweer Buitenpost
geweest, waarvan de laatste jaren daarvan als bevelvoerder”.
De komende jaren zullen er nogal anders uit gaan zien. Rienk:
“Voor mij waren werkweken van
vijftig tot zestig uur heel normaal.
Maar dat is nu klaar. Ik krijg nu
tijd voor andere leuke dingen, er
is bezigheid genoeg. Ik heb nog
veel video’s die ik wil bewerken.
En we hebben een camper waarmee Heleen en ik regelmatig er
op uit willen trekken”.
Johan Kootstra

Bedrijvigheid door Piet Pettinga
3M Pizzeria
Sinds 15 november jongstleden is Buitenpost uitgebreid met een restaurant. Aan
de Stationsstraat 2 (voormalig uitzendbureau) is 3 M Pizzeria gevestigd. Het is een
compacte en gezellige eetgelegenheid met vriendelijke en gastvrije mensen die u op
alle manieren willen verwennen met een smakelijke hap. Ook afhalen en bezorgen
van maaltijden is mogelijk. Op de website 3Mpizzeria.nl staan de mogelijkheden en
de uitgebreide menulijst. Bestel op deze website en het eten staat klaar op het door u
gekozen tijdstip. Direct online betalen met iDEAL, maakt het helemaal gemakkelijk.

De volgende lekkernijen zijn
verkrijgbaar :
• Pizza
• Calzone
• Kinderpizza
• Kapsalon
• Broodjes
• 3M Broodjes
• Schotels
• Pasta

Stationsstraat 2 - Buitenpost
tel. 06 8404 8028

Oliebollenkraam
Annelies bonnema
Doezum

Heerlijke warme oliebollen!
Vanaf 5 december weer de
traditionele appelflappen!
Tijdens de kerstmarkt op 7 december
diverse aanbiedingen

Openingstijden:
van woensdag t/m vrijdag:
14.00 uur tot 18.00 uur

Tegen inlevering van deze bon krijgt u
€ 1,- korting op een zak oliebollen.
Van 27 t/m 30 november (1 bon per klant)

en op zaterdag:
10.30 uur tot 17.30 uur

#
Tot en met 31 december op het Nijensteinplein – tel. 06 1346 7437
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Jody Weima en de kookcursus voor beginners
Toen uw correspondent in 2006
afscheid nam van zijn werk beloofde hij zijn echtgenote Anneke dat hij zou leren koken. Het
kwam er niet van, wel deed ik af
en toe iets eenvoudigs zoals een
uitsmijter maken. Koffie en thee
zetten lukte ook prima, maar het
echte koken daar hield ik mij
niet mee bezig. Op verjaardagen ontving ik boeken met titels
als Koken voor klunzen , Koken
voor dummies en Senioren leren
koken, maar na vluchtig van de
inhoud kennis te hebben genomen, stonden de boeken op een
plank te verstoffen. Totdat Auke,
die een paar huizen bij ons vandaan woont, langs kwam en zei:
“In It Koartling is er dit najaar
een cursus Koken voor Beginners. Ik heb me opgegeven, doe
jij dat ook?.“ Mijn reactie was:
“Natuurlijk” en dan kun je niet
meer terug.
Hink Speulman fungeert als coördinator voor de cursisten; er
kwamen twee groepen, één voor
de gevorderden en één voor beginners. Bij de laatste groep werden Auke en ik ingedeeld. Tinus
Zijlstra en Chris Brandsma kwamen er bij en een paar weken
later Teun van der Wal. Toen was
onze kookgroep compleet. Hink
had eerst moeite een kok te vinden, maar na enige tijd lukte het.
Het werd Jody Weima, een Canadese dame. Haar vader werd
geboren in Wytgaard, bij Leeuwarden en emigreerde met zijn
ouders op 4-jarige leeftijd naar
Ontario in Canada; daar trouw-

de hij en werd vader van Jody.
Zij woonde in Guelph, een stad
qua inwonersaantal vergelijkbaar met Drachten, totdat zij Siebe uit Nederland ontmoette. Ze
leerden elkaar kennen via internet, hij zocht haar op, ze werden
verliefd en zij ging met hem mee
naar Nederland. Ze wonen nu in
Buitenpost en zij werkt als kokkin
bij het Tuincafé in de Kruidhof.
Het gesprek met Jody vindt bij
haar thuis plaats. “Er zijn overeenkomsten en verschillen tussen Canada en Nederland“ vindt
Jody. “Allebei zijn het moderne
westerse landen en democratieën, Nederland is klein en dichtbevolkt, terwijl Canada het op

één na grootste land ter wereld
is. Er zijn een paar grote steden,
maar het platteland is dun bevolkt. In Nederland vind ik het
openbaar vervoer fantastisch geregeld. Dat is in Canada iets minder efficiënt, desondanks wordt
er wel veel gebruik van gemaakt.
De meeste voertuigen hier zijn
kleiner en dat is noodzakelijk.
Die enorme Canadese kampeerwagens zullen amper door de
straten kunnen, want die zijn
hier erg smal. Wat ik leuk vind
zijn de klinkerstraten, de huizen
met dakpannen of riet. Dat zie je
in Canada niet. In Guelph heeft
het stadhuis sinds kort een levend dak, er groeien planten op,

achterste rij v.l.n.r. uw schrijver Bote de Haan, Martinus Zijlstra en Teun van der
Wal. De voorste rij v.l.n.r. Jody Weima, Auke van der Horn en Chris Brandsma.
(foto: Harrie Slagter)

dat is ook heel bijzonder. Waar ik
hier ook altijd raar tegenaan kijk
is dat ze niets met de muren van
een huis doen. In Canada loopt
de verwarming via de muren, de
stofzuiger wordt aangesloten op
een muur en het vuil wordt via
een systeem afgevoerd. Hier zit
er hooguit een buisje in de muur
waar een paar draden door heen
lopen. Dat is alles.”
In Canada ging Jody na haar
schooltijd werken in de horeca.
Haar ouders hadden een bistro,
het was dus niet verwonderlijk
dat zij ook voor die richting koos.
Zo werkte Jody een tijdlang in
een Frans restaurant met een
Michelin ster; ze is dol op de
Franse keuken en vindt dat nog
altijd haar specialiteit. Eén derde
deel van de Canadese bevolking
spreekt Frans, Jody heeft Engels
als voertaal en Frans als tweede
taal, op school leren alle Canadese kinderen twee talen. Een
langere periode werkte Jody in
een ziekenhuis in Guelph als een
soort diëtiste, zorgde er voor dat
patiënten met bepaalde allergieën of diëten het goede voedsel
binnenkregen. Eenmaal in Nederland aangekomen bekwaamt
zij zich verder als kokkin. Zo
volgt zij onder andere een cursus van Wageningen University
over nutrition en health (voedingsstoffen en gezondheid).
“In Canada ligt de nadruk heel
sterk op de hygiëne wanneer
men met voedsel werkt, dat doet
men al zo lang als ik het me kan
herinneren, hier is het ook goed,

maar soms kan het beter. Het
komt voor dat er in winkels het
eten met blote handen door het
personeel uit de schappen wordt
gepakt, in een zak gedaan en dan
aan de klant gegeven. Dat zie je
In Canada niet; daar draagt al het
personeel in de voedingsindustrie handschoenen. Bij de cursus
in It Koartling moeten de heren
eerst hun handen wassen. Daar
sta ik op,“ aldus Jody. Wat mist ze
hier in Nederland wat ze in Canada wel hebben? Een verrassend
antwoord volgt: “ De sneeuw, de
Canadese hitte ’s zomers, daar
ben ik geen liefhebber van, maar
de winters vind ik daar prachtig.
Ik mis ook het heuvellandschap.
Beroepsmatig mis ik bepaalde
producten in de supermarkten,
ze hebben daar een groter aanbod dan hier. De mogelijkheden
om te kokkerellen zijn groter.“
Nog steeds volgt ze cursussen,
niet alleen over voeding en hygiëne, maar ook een cursus Nederlands om onze taal beter te
kunnen spreken en te begrijpen.
De cursussen zijn dinsdags voor
de beginners en donderdags
voor de gevorderden. Na het koken wordt het eten dat de cursisten hebben bereid, gezamenlijk
opgegeten, soms wordt er een
fles wijn bij ontkurkt. Altijd heel
gezellig vindt Jody. In december een korte onderbreking, dan
vliegt ze naar Canada voor een
familiebezoek en wie weet maakt
zij een White Christmas mee.
Bote de Haan

‘HOU JIJ DE
FEESTDAGEN
BRANDVEILIG?’
Decembermaand feestmaand. Helaas ontstaan tijdens de
gezellige dagen gemakkelijk brandgevaarlijke situaties.
Bijvoorbeeld door het aansteken van kaarsjes, extra sfeerverlichting, gezellig gourmetten of fonduen. Jaarlijks krijgt
de brandweer duizenden meldingen van brand in een
woning en melden bijna 10.000 mensen zich met (ernstige)
brandwonden bij de spoedeisende hulp. Sta daarom extra
stil bij de risico’s op brand tijdens de feestdagen.
Enkele tips voor een gezellig én veilig eindejaar:
•
•
•
•
•
•

Gebruik tijdens de feestdagen een kunstkerstboom, deze
zijn brandveiliger dan natuurlijke bomen.
Houd bij fonduen een passende deksel bij de hand; vlam in
de pan? Deksel erop.
Gebruik deugdelijke stekkerdozen en zorg dat deze niet
overbelast raken.
Koppel geen verlengsnoeren aan elkaar.
Rol kabelhaspels helemaal af.
Plaats kaarsen in een stevige houder.

Meer brandveiligheidtips: www.brandweerfryslan.nl

Ten Cate Cadeau weken
tot en met 31 december
20% korting

Vanaf Sportpark De Swadde: 1e weg links, daarna 1e weg rechts

Alle merken: APK - Automaatbak spoelen - Airco service - Grote beurten
Banden - Occasions - Onderhoud - Storingsdiagnose
Marconistraat 6 | 9285 WG Buitenpost | Tel: 0511 - 54 02 80 | Mob: 06 - 27 20 30 34 | info@wiersma-autos.nl

Prijspuz zel door Liesbeth Ribbink
Wie is dit?

Wie herkent deze Buitenposter ondernemer op de foto hiernaast?

Oplossen en inleveren

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 9 december 2019.
De oplossing van de septemberpuzzel was:
Carin Knoop (van Carin’s Haarmode aan de Kuipersweg).
Er waren 16 goede inzendingen
De winnaar van de septemberpuzzel is de familie Van Denderen.

De Binnenste Buiten Post

Een gezellige december met de
Húskeamer.
December wordt ook wel de ‘feestmaand’ genoemd. Niet iedereen
zal het daarmee eens zijn. Vooral niet als je de feestdagen alléén moet
doorbrengen, zonder gezelschap van familie en vrienden. Dan is er
weinig feestelijks aan deze maand. Daarom zorgt de Húskeamer in It
Koartling in december voor een éxtra behaaglijk en gezellig gevoel,
niet alleen op de zondagmiddag, maar ook op de woensdagmiddag.
Zien we jou dan?
Woensdag 4 december: sinterklaasviering.
Hoewel Sinterklaas een kinderfeest is, vieren ook volwassenen het
graag. Het is een dag waarop je bij elkaar komt en persoonlijke aandacht voor elkaar hebt. Daardoor krijg je het warme gevoel dat je
ergens bij hoort, dat je wordt
gezien en gehoord. Op woensdagmiddag 4 december organiseert de Húskeamer in It
Koartling een gezellige sinterklaasviering voor iedereen die
dit leuk lijkt. Met drinken en
wat lekkers erbij, met spelletjes
en natuurlijk voor iedereen een
klein kadootje. Je bent van harte
welkom en breng gerust iemand mee.
De deelname kost € 2,50 per persoon. Om Sint te laten weten dat je
komt, moet je je vooraf opgeven. Dat kan tot en met zondag 1 december telefonisch of tijdens een bezoek aan de Húskeamer op de
zondagmiddag.
Wat:
Wanneer:
Waar:

Sinterklaasviering.
Woensdagmiddag 4 december, van 14.00 tot 17.00 uur.
Sociaal-cultureel centrum It Koartling, Schoolstraat 31,
Buitenpost.
Kosten:
€ 2,50 per persoon.
Aanmelden: Voor deelname kun je tot en met 1 december aanmelden tijdens de Húskeamerbijeenkomsten, of telefonisch
bij Jannie (06-49 089 912) of Geeske (06-33 607 587).
Woensdag 18 december: kerststukjes maken.
Kerst wordt pas écht met sparregroen in de kamer. De heerlijke geur
daarvan is immers onlosmakelijk met het feest verbonden. Maar tja…
een kerstboom is niet alleen
groot, maar die verliest ook naalden – heel véél naalden. Om tóch
die authentieke kerstsfeer in huis
te halen kun je op woensdagmiddag 18 december in de Húskeamer jouw eigen kerststukje
creëren. We maken er samen
een reuzegezellige middag van
en zorgen voor het materiaal, het
drinken en natuurlijk wat lekkers.
Zo kom je zo vanzelf in de juiste stemming. Je bent van harte welkom,
óók wanneer je vindt dat je twee linker handen hebt.
De deelname kost € 5,00 per persoon. Om er zeker van te zijn dat we
voldoende materiaal hebben moet je je vooraf opgeven. Dat kan tot
en met vrijdag 13 december telefonisch of tijdens een bezoek aan de
Húskeamer.
Wat:
Wanneer:
Waar:

Kerststukjes maken.
Woensdagmiddag 18 december, van 14.00 tot 17.00 uur.
Sociaal-cultureel centrum It Koartling, Schoolstraat 31,
Buitenpost
Kosten:
€ 5,00 per persoon.
Aanmelden: Voor deelname kun je tot en met 13 december aanmelden tijdens de Húskeamerbijeenkomsten, of telefonisch
bij Jannie (06-49 089 912) of Geeske (06-33 607 587).

Stilte en ontmoeten in de
Doopsgezinde Kerk
Verlang je er soms ook naar? Je
even terugtrekken uit de drukke
wereld en niets te hoeven? Wat
wij merken is dat het vaak bij dit
verlangen blijft en het ons niet
altijd lukt om hier vorm aan te
geven.
Daarom komen wij één keer in
de maand bij elkaar, op een plek
waar we even tot rust kunnen komen. In een groepje en toch ook
op onszelf. In een klein houten
kerkje waarin we de traditie van
bezinning en bezieling ervaren.
Wil je meedoen? Je bent van
harte welkom op donderdagavond 12 december a.s.
We komen dan vanaf 19.45 uur
samen in het Doopsgezinde

kerkje aan de Julianalaan 12A.
Om 20.00 uur volgen we het ritme van stilte in de vorm van een
korte stiltemeditatie.
Na de meditatie, om ongeveer
20.30 uur, kun je de anderen
ontmoeten. Voor thee wordt gezorgd. Je kunt ook je eigen weg
gaan en het kerkje in stilte verlaten.
Er zijn verder geen verplichtingen. Kom je zo maar een keer of
wil je elke keer komen, je bent
daar helemaal vrij in. Wel vragen
we een kleine bijdrage voor de
gemaakte kosten. Daarvoor staat
een schaal bij de uitgang.
Wees welkom!
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AGENDA
25 november - 16 december
Een overzicht van activiteiten die in Buitenpost gepland zijn.
Heeft u ook iets te melden voor de Agenda? Stuur dan een mail
naar: annemieke.bibupost@xs4all.nl

elke dinsdag
Digi-Taalhuis voor mensen
die moeite hebben met lezen,
schrijven en werken met de
computer. Er zijn vrijwilligers
(digi-taalmaatjes) aanwezig die
helpen en begeleiden. Plaats:
Bibliotheek, 9.00-12.00 uur.
Toegang: gratis.
2 oktober t/m 30 december
Expositie Bert Wieldraaijer. De
kleurrijke doeken tonen beelden uit zijn droomwereld en
fantasie waarin mens en dier
veelvuldig voorkomen. Plaats:
Gemeentehuis, ma t/m vr 9.0012.00 en 13.00-16.30 uur.
24 t/m 30 november
Collecte Leger des Heils
za 30 november
Voetbal Buitenpost 1-VV
Berkum. De tegenstander is
een ploeg uit de Zwolse wijk
Berkum die het goed doet in de
hoofdklasse B. Plaats: Sportpark De Swadde, 14.30 uur.
Toegang: € 6,- (incl. verloting).
za 30 november
Toneelvoorstelling Klontsjes.
Fryske Krite. Bizar Fries toneelstuk met 1 vrijgezel, 3 dates,
spanning, poëzie en suikerklontjes. Plaats: The Point,
20.00 uur (zaal open 19.00 uur).
Toegang: leden: € 5,-/ niet-leden:
€ 12,-/ t/m 17 jaar: € 5,-.
woe 4 december
Sinterklaasviering. Plaats:
It Koartling, 14.00-17.00 uur.
Toegang: € 2,50. Graag vooraf
aanmelden. Zie bericht op deze
pagina.
do 5 december
Creatief café Kruiskerk: kerstklokken beplakken met servetten. Opgeven via mail: schakel.
kruiskerk@gmail.com. En krans

maken van o.a. eierdozen (de
krans wordt afgemaakt op
19 december). Zelf strokrans
meenemen. Plaats: De Schakel,
13.30-16.00 uur. Toegang: vrijwillige bijdrage en eventueel
materiaalkosten.
za 7 december
Repair Café. Weggooien mooi
niet!” Kom langs met je kapotte spullen en wij gaan aan de
slag om het te maken. Dat lukt
in 2 van de 3 gevallen.
Plaats: It Koartling, 13.00-16.00
uur. Kosten: vrijwillige bijdrage.
Zie bericht op p. 22.
za 7 december
Charles Dickens Kerstmarkt.
Plaats: Centrum, 14.00-20.00
uur. Toegang gratis.
zo 8 december
Viering door het koor van Jaep
Meems. Plaats: Doopsgezinde
Kerk (Julianalaan 12A), 10.00
uur. Er is een collecte bij de
uitgang.
zo 8 december
Gerard & Compagnie. Akoestische folkmusic uit de Verenigde
Staten van Amerika. Vanuit
deze smeltkroes van culturen
brengen zij songs over de
liefde, het leven, lijden, werken,
hartstocht, dood, humor en
melancholie van mensen!
Plaats: Paviljoen MeM (Egypte
16A), 15.00 uur. Toegang: € 10,-.
ma 9 december
Discussie-avond Energie Coöperatie Buitenpost. Plaats: It
Koartling, 20.00 uur. Zie bericht
op deze pagina .
do 12 december
Gezamenlijke Kerstviering.
Kristelyke plattelânsfroulju.
Plaats: De Schakel, 14.30 uur.
Toegang: € 5,-.

do 12 december
Gemeenteraadsvergadering.
Plaats: Gemeentehuis, 19.30 uur.
do 12 december
Stiltemeditatie en ontmoeting.
Plaats: Doopsgezinde Kerk,
19.45 uur. Zie bericht op deze
pagina.
vr 13 december
Luciafeest (Zweedse kerstmarkt). Het begin van de
kerstperiode. Licht in donkere
dagen. Elkaar ontmoeten en
fijne feestdagen toewensen,
onder het genot van hapjes
en drankjes in Zweedse stijl.
Samen zingen of luisteren naar
het ZZP koor. Plaats: Paviljoen
MeM (Egypte 16A), 17.00 uur.
Toegang: gratis.
za 14 december
Determineer Café. Een team
van deskundigen beoordeelt
meegebrachte vondsten (fossiel, artefact, steen) en andere
voorwerpen.
Plaats: IJstijdenmuseum
(entree via de deur naast het
tuincafé en dan de pijlen verder
volgen), 10.00-12.00 uur.
Toegang: gratis.
za 14 december
Voetbal Buitenpost 1-VV Eemdijk. Wedstrijd tegen de winnaar van de eerste periodetitel en kanshebber voor het
kampioenschap. Plaats: Sportpark De Swadde, 14.30 uur.
Toegang: € 6,- (incl. verloting).
zo 15 december
Adventsviering met maaltijd.
Plaats: Doopsgezinde Kerk
(Julianalaan 12A), 16.00 uur.
Collecte bij de uitgang.

Energie Coöperatie Buitenpost
gastheer van de Friese Milieu Federatie.
We weten het allemaal: op het
gebied van de Energie Transitie
moet van alles gebeuren.
We moeten veel minder CO2 uitstoten met zijn allen. Maar bovendien willen we ook van het
aardgas af. Natuurlijk vanwege
de CO2 uitstoot van het aardgas,
maar bovendien ook vanwege
de andere ongewenste maatschappelijke gevolgen die de
aardgaswinning heeft.
De Friese Milieu Federatie heeft
daarom twee avonden belegd
in Buitenpost, om met zijn allen
na te denken hoe we deze problemen kunnen oplossen. Op
11 november was de eerste bijeenkomst in It Koartling.
Allereerst werd er inzicht gegeven in het huidige energieverbruik van Buitenpost. Dit zijn getallen, die het voorstellingsvermogen al haast te boven gaan!
Vervolgens werd er een overzicht
gegeven, op elke wijze je energie
kunt besparen (het eerste verdiend!) en op hoe je op alternatieve manieren energie kunt
opwekken. Er blijken al heel veel
mogelijkheden te zijn. Zonne-

panelen en windmolens zijn de
meest bekende. Maar ook aardwarmte, warmte uit de lucht of
oppervlaktewater in combinatie
met een warmtepomp passeerden de revue. Of misschien toch
super efficiënte houtkachels? U
zegt het maar.
In het tweede gedeelte van de
avond mochten we het
inderdaad
zelf
gaan
zeggen.
Iedere groep kreeg een computer met daarop een Excel-sheet.
Hierin stonden vele vormen van
alternatieve energie-opwekking
en er werd automatisch berekend welk gedeelte van de benodigde energie daarmee gedekt
wordt. Hiermee kon naar hartenlust gespeeld worden. Kies je
bijvoorbeeld voor twintig windmolens in Buitenpost? Dan zijn
alle problemen opgelost (als het
waait natuurlijk).
Of toch minder molens in combinatie met zonnepanelen, aardwarmte of een andere mogelijk-

heid? Kiest u maar. Lekker makkelijk ging dat.
Maar de groepen kregen ook de
beschikking over een enorme
luchtfoto van Buitenpost.
En daarop moest, met kleine stickers worden aangegeven, waar

de gekozen oplossing geplaatst
zal gaan worden. En dan wordt
het wel heel concreet. Twintig
molens? Ja, maar niet vlak bij
mijn huis!
Ok, dan kiezen we wat anders. Ja
maar..... .. En dat leidt tot interessante discussies!
Er volgt nog een sessie op
9 december, weer om 20.00 uur
in It Koartling. Dan wordt nog
veel verder ingegaan op de gevolgen voor ons dorp. Ook als u
de eerste keer er niet bij kon zijn,
bent u van harte welkom.

De Binnenste Buiten Post
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Sinterklaas in Buitenpost

Buitenpost in beeld

Afgelopen zaterdag kwam de Sint om 13.45 uur met de trein aan op
het station. Hij had een paar swing-pieten meegenomen die samen
met de kinderen een dansje zouden doen. Maar er ging er iets mis
met het geluid: het snoer was stuk. Gelukkig werd later in de Kerkstraat door een zwartepiet een nieuw snoer gevonden waardoor het
dansje toch nog kon worden uitgevoerd.

Oud nieuws
100 jaar geleden (1919)
Vergadering Levensmiddelencommissie

Zaterdag 2 november was het Fright Night, georganiseerd door It Koartling en
Scouting De Brimzen. Het werd een avond lekker griezelen met z’n allen.
(foto: Hielke Boorsma)
Volksfeest: lachen - lachen...

(foto: Hielke Boorsma)
De Sint kwam traditiegetrouw met de trein in ons dorp. In de jaren
zestig nam hij een enkele keer de trein naar Buitenpost, maar vroeger
kwam hij heel traditioneel met de boot via de Buitenpostervaart. Tot
de vaart in 1974 gedempt werd. De manier waarop hij zich in dat jaar
liet vervoeren was wel heel spectaculair. De Sint kwam letterlijk uit de
lucht vallen. Hij liet zich met een vliegtuig tot boven het sportveld aan
de Parklaan brengen en sprong met een parachute de resterende 350
meter. Burgemeester Ottevanger en de Buitenposter kinderen wisten
ervan en wachtten hem onder gejuich en de klanken van muziekkorps
Concordia op. Een grotere verrassing dan deze landing heeft de Sint
waarschijnlijk dat jaar niet meer in het dorp kunnen brengen.

Repair Café was 'út fan hûs'!
Al sinds de eerste editie in 2013 van het Repair Café Buitenpost vinden haar reparatiesessies plaats in It Koartling aan de Schoolstraat.
Deze maand was het een keer anders. Het Repair Café-team was uitgenodigd door de Openbare Bibliotheek op zaterdag 2 november, in
het kader van Nederland leest met als thema duurzaamheid. Het was
's ochtends en op een andere locatie maar toch wisten veel klanten
de weg moeiteloos te vinden. Misschien ooit nog eens een vervolg?

Maandag 11 november was de dag dat voor menig kind het lichtje weer branden
mocht. Met een vaak zelf gemaakte lampion trokken de kinderen langs de
deuren. Na het zingen van een Sint-Maartenslied vertrokken ze, blij gemaakt met
snoepgoed of een mandarijn, naar de volgende deur.
(foto: Hielke Boorsma)

Rechtzaak steekpartij naar aanleiding van een verloren geliefde

Voor wie nog nooit het Repair Café bezocht heeft is hier een foto van
alle reparateurs.

Afdeling Buitenpost van Volksonderwijs

Zondag 17 november werd de SwitteRun voor KiKa gelopen. Het was prachtig
weer en er waren veel deelnemers. Bovendien was er een mooie opbrengst van
ruim € 1500,-.
Amy en Anno Baas uit Buitenpost, die samen deelnamen aan de KidsRun,
hadden vooraf maar liefst € 80,- euro aan sponsorgeld opgehaald. Geweldig!
(Foto: Hielke Boorsma)
Van links naar rechts: Jan de Vries, Cor Giezen, Johan Kootstra, coördinator
André van der Laaken, Gerard Bonga, Thies de Vries en Jan Veenstra.
Zaterdagmiddag 7 december van 13.00 tot 16.00 uur zijn we weer
voor al uw reparatieverzoeken in It Koartling aan de Schoolstraat te
vinden. U bent van harte welkom!

Volg ons ook
op onze
Facebookpagina.
U kunt ons vinden op:
De ooievaars zijn vertrokken, de oliebollenkraam staat weer in het dorp en de
ijsbaan staat weer onder water. Laat Koning Winter nu maar komen!
(foto: Annemieke Altena)

www.facebook.com/
dorpbuitenpost

De Binnenste Buiten Post

Puur natuurdoor Gertie Papenburg
Wie er op let, ziet in Buitenpost
opvallend veel hagen. Niet alleen
in de oudere delen van het dorp,
maar ook in de nieuwbouw. Dat
is niet vanzelfsprekend, want in
verstedelijkend Nederland concurreert de haag met de schutting. In nieuwbouwwijken in
westelijk en centraal Nederland
zijn tuinen, áls mensen die al
hebben, inmiddels zo klein dat
een haag al gauw een te grote
ruimtevreter is. Als de tuinen wel
groot genoeg zijn, hebben velen
geen zin in zo’n bewerkelijk tuinelement. Een schutting hoeft niet
te groeien, noch geknipt en in
toom gehouden te worden.
Maar zoals gezegd, zijn er in
Buitenpost nog veel hagen en
wel in soorten en maten. Ik heb
de indruk dat coniferenhagen
in de meerderheid zijn, zeker in
de nieuwere wijken, maar de aloude beukenhaag is een goede
tweede. Het speelt natuurlijk een
rol dat we hier nog relatief grote
tuinen hebben, maar er zijn ook
heel veel mensen die zich niet
alleen de bewerkelijkheid maar
ook de aantrekkelijkheden van
een haag bewust zijn. En daar
wou ik het eens over hebben.
Hagen kunnen helpen de tuin op
natuurlijke wijze af te schermen
van de buitenwereld. Je tuin
als eigen ruimte. Daarvoor kiezen velen dan de coniferenhaag

Kaasfondue
Hoofdgerecht voor
2-3 personen
Met de feestdagen voor de deur
is het heel erg fijn om wat langer te tafelen, als gezin of met
vrienden of familie. Maar ook
op een ‘gewone’ dag kan het
heel fijn zijn om lekker eten te
maken en tijdens en na het eten
met aandacht voor elkaar aan
tafel te zitten. Kaarsen aan, lekker drankje erbij… de goede gesprekken volgen vanzelf.
Een gerecht wat zich daar erg
goed voor leent is kaasfondue.
Deze maand wil ik mijn persoon-

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

deels steeds dunner en doorzichtiger wordt. Aan het eind van de
winter waait veel van het dorre
blad eruit, en dan - minpuntje ligt er ‘herfstblad’ tussen je voorjaarsbloeiers.
Ik ‘hoor’ u al denken: hij zal het
ook nog wel over vogels gaan
hebben. Nou... precies!

Pantarhei

Binnenruimte van een beukenhaag in
de zomer, schuin-dwarsdoorkijk.
(Foto: Gertie Papenburg)

Beukenhaag begint herfstig te verkleuren. (Foto: Gertie Papenburg)
waar niet altijd groen, maar ze
behouden dor blad de winter
door. Trouwens aan beukenhagen vind ik het juist zo mooi dat
de bladeren elk seizoen eigen
kleuren en vormen hebben: de
lichtgroene dunne, fladderende bladeren in het voorjaar, de
hardgroene en stugge bladeren
in de zomer, prachtige herfstkleuren in oktober-november,
en het vaak omgekrulde, bruine
blad dat gedurende de winter

Binnenruimte van een beukenhaag in de herfst, in de lengterichting gezien.
(Foto: Gertie Papenburg)

Recept

Tuinbeleven

Een haag behaagt

want die biedt, het jaar rond
groen, die service het meest
permanent. Coniferenhagen zijn
wel erg onderhoudskritisch. Als
je zo’n haag een tijdje niet in de
gaten houdt en hij is hoger of
breder geworden dan je eigenlijk wilt, is er praktisch geen weg
terug. Beukenhagen zijn welis-

Hagen zijn een paradijs voor vogels, het hele jaar door. Dit geldt
voor coniferen- én beukenhagen.
Natuurlijk zijn bladluizen, rupsen
en allerlei andere kleine diertjes
die in de haag leven een voedselbron voor bijvoorbeeld mezen. Ook de winter door schuilt
er allerlei klein grut aan spinnetjes en insectenpoppen tussen
het gebladerte.
Maar wat die hagen vooral zo
waardevol maakt is de binnenruimte. Dit moet u echt ’s doen:
steek uw hoofd eens door de buitenschil van het gebladerte! Het
hele jaar vinden vogels er (ook
letterlijk) fraaie verblijfsruimte.
’s Zomers om er te schuilen en
er te nestelen, al zijn die nesten
niet erg veilig door de talrijke
katten - vooral het gepiep van
de jongen die gevoederd worden alerteert de kat. ’s Winters
bieden de hagen overdag maar
zeker ’s nachts de broodnodige
beschutting tegen kou en wind.
Wie de vogels ’s winters voedert,
weet wel dat de voederplaats
ook als gedekte tafel fungeert
voor de sperwer, die graag een
mus of een spreeuw verschalkt.
En op zulke momenten zijn die
hagen ook een uitkomst voor de
vluchtende vogels.

Ten slotte nog één feitje. Beukenhagen bieden een ideale
omgeving voor voorjaarsbloeiende planten. Die voelen zich erg
prettig onder en achter (= aan de
schaduwkant) van de haag. Daar
hebt u fraaie tuiniersmogelijkheden, die insecten vooral ook
helpen in de fase dat het nieuwe
seizoen opstart.

Voorjaarsbloei onder en achter een
beukenhaag, vooral sterhyacint
(Scilla) en bosanemoon. (Foto: Gertie
Papenburg)
Wellicht spreek ik namens tal
van tuinvogels als ik zeg: alle hageniers van Buitenpost, bedankt
voor jullie keuze voor die wat
bewerkelijke maar o zo natuurnuttige haag. Hou jullie dorp zo
groen!
Gertie Papenburg
gmgjtp@xs4all.nl, 06 23627840

door Tamara de Boer

lijke klassieker met jullie delen.
Het leuke is dat je er van alles
in kunt dopen. Ik geef een aantal suggesties, maar in principe
kan alles wat enigszins gecombineerd kan worden met kaas in
de fondue. Dus leef je uit!
De kaassoorten Gruyère en Emmentaler zijn de klassieke kaassoorten die voor kaasfondue gebruikt worden, maar zelf gebruik
ik voor dit recept ook vaak (jong)
belegen kaas gewoon uit de supermarkt. Ik vind het net zo lekker! Het recept is geschikt voor
ongeveer 2-3 personen. Als je
voor meer mensen kookt, kun je
de hoeveelheden heel makkelijk
verdubbelen.

Ingrediënten:
45 gram boter
45 gram bloem
150 ml groentebouillon
150 ml melk
1 glas droge witte wijn
250 gram kaas, in blokjes
1 teentje knoflook, uitgeperst
een paar theelepels groene
pesto
peper en zout
Bereiding:
Smelt de boter in een pan en
roer hier de bloem doorheen.
Blijf goed roeren, zodat het niet
aanbrandt. Voeg de melk en
bouillon toe en roer tot het een
gelijkmatige pap wordt. Voeg de
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witte wijn toe en vervolgens in
kleine hoeveelheden de kaas.
Blijf goed roeren totdat de kaas
gesmolten is. Breng tot slot de
kaasfondue op smaak met de
knoflook, pesto, peper en zout.
Lekker om in de kaasfondue te
dopen: stokbrood, cherrytomaatjes, komkommer, kleine (voorgebakken) gehaktballetjes, druiven, champignons (even kort
opgebakken), paprika, wortel en
alles wat je verder maar lekker
vindt. En natuurlijk een glaasje
witte wijn erbij!

Voor mij ligt het boek “Herfst” van
Jac. P. Thijsse. De zelf ingeplakte
plaatjes in het boek brengen
mij tot een soort van herfst van
vroeger. Een herfst waar een
spinnenweb gemaakt werd van
satéprikkers, kastanjes en een
bolletje wol. Het is de herfst van
gekleurde herfstbladeren voor
het raam en een wandeling door
het Veenkloosterbos. Het is ook de
herfst van een geurende appeltaart
en gezelligheid binnenshuis.
Nog steeds herkenbaar in deze
tijd. De spinnenwebben hangen
nog steeds voor de ramen op de
scholen in Buitenpost. In hetzelfde
boek van Thijsse staan twee
Griekse woorden “Pantarhei” – de
oude Grieken zeiden het: alles
stroomt, is in beweging. Zo is het
ook met natuurbeleving. Met
herfstbeleving is het heel anders
dan pak hem beet 30 jaar geleden.
Natuurlijk zijn de spinnenwebben
er nog en wordt er ook zeker
nog appeltaart gebakken en
gegeten, maar een herfst met
het winterklaar maken van de
tuin is wel degelijk anders dan 30
jaar geleden. Overheden nemen
hierin steeds een beter voorbeeld.
Voor de winter worden er geen
perkjes meer gespit, niet meer
geﬂapt zodat er alleen nog zwarte
grond te zien is. Er wordt zelf
langs groenstroken helemaal niks
gedaan. Dat is geweldig voor de
biodiversiteit rondom ons dorp.
Verschillende soorten wilde bijen
vinden een overwinteringsplaats
in de holle stengels van de
uitgebloeide bloemen. Onder
de bladeren speelt zich een
heel insecten en keverleven af,
volop beweging. Pantarhei! Het
is misschien even wennen dat
uitgebloeide bloemen blijven
staan maar in het voorjaar wordt
dit dubbel en dwars goed gemaakt.
Pantarhei, alles is in beweging, dat
is de kringloopgedachte van deze
groenstroken maar ook onze eigen
bewegende gedachten. Was het
niet zo dat wij het 30 jaar geleden
heel gewoon vonden dat alles
winterklaar gemaakt werd? Is het
niet zo dat wij er meer en meer aan
beginnen te wennen dat natuur
gewoon heel dicht bij ons huis is,
in onze tuin is? Is het niet zo dat
er al heel veel Buitenposters een
bijenhotel hebben? Ervoor gezorgd
hebben dat er bloembollen in
de grond zijn gezet, er meer en
meer bloemen gezaaid zijn in
braakliggende stukken. Alles is in
beweging. Ook het denken over
natuur.

Spits gezegde
Leer van gisteren,
droom van morgen,
maar leef vandaag.

KAPENGA WONEN
Een enorme inspiratiebron voor hedendaags wonen

l Rodeo
Eetkamerstoe
€ 149,-

Fauteuil Monta

In microleder bora graphite.
96x68x90 cm
€ 499,-

Eettafel Manresa

Semi rond Ø130xH75 cm
met zwart metalen poot
€ 499,-

Wandrek Caria

Inclusief legplanken van massief
eikenhout bruin geolied.
Smal | 200x80x40 c
cm € 579,Breed | 200x160x40 cm € 799,-

Eetkamerstoel Minco

Verkrijgbaar in verschillende
stoffen en kleuren
€ 69,95

3-zitsbank Rodeo

In het leder cognac, 277x85x86 cm
€ 999,-

BUITENPOST: Voorstraat/Irenestraat, (0511) 54 44 44
LEEUWARDEN: Balthasar Bekkerwei 1, (058) 20 450 00

www.kapenga.nl
www.kapenga.nl

Hanglamp Charlie
Goudkleurig. H140 cm
€ 89,-

