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Ook dit jaar was er in Buitenpost weer een Charles Dickens Kerstmarkt te beleven. Op 7 december hebben heel wat mensen
genoten van de kerstsferen die te voelen waren op de markt in het centrum. Verklede mensen en aangeklede kramen namen de Buitenposters mee in de tijd van Charles Dickens.

Va n d e re d a c t i e

Het PBB-jubileumjaar komt eraan!

Feestdagen

De activiteiten voor het jubileumjaar van Plaatselijk Belang
nemen steeds vastere vormen
aan. Nog drie maanden en dan
start op 21 maart de eerste festiviteit! De jubileumreünie op die
dag belooft een echte happening
te worden. De daaraan gekoppelde foto- en videotentoonstelling
zal de reünisten helpen om even
in de tijd terug te gaan. Maar
daarna komt meer... We geven
een stand van zaken van het hele
programma.

Als u dit leest, is het Sinterklaasfeest reeds geweest. Hopelijk
hebt u van zijn (h)eerlijkheid en
zijn schimmel genoten en is zijn
onmisbare en ondenkbare naaste stafmedewerker Zwarte Piet
niet zwart gemaakt. Deze stafofficier laat zich door de bomen niet
verdonkeremanen. Ook niet door
de schier onneembare schoorstenen van tegenwoordig. Er is
geen roet meer aan, zelfs niet op
Black Friday, waarop alle SintNicolaas-cadeaus met bijzonder
witte kortingen gekocht konden
worden. Dat was op zichzelf al
een geschenk dat bestond uit alle
kleuren van de regenboog ten
gunste van ieders portemonnee
en pinpas. Het blijft een mooi
feest en we raken er niet op uitgekeken en over uitgesproken,
ook al gaat het over niet bestaande figuren die feestnummers
creëren.
We zijn nu halverwege december
en we mogen het in alle bescheidenheid toch ook feestelijk noemen dat het laatste nummer van
De Binnenste Buiten Post van
2019 alweer het zon- en maanlicht heeft mogen zien. En wij zelf
zien de Kerstdagen met rasse
schreden naderen. De een ziet
er naar uit en een ander ziet er
als een berg tegenop. Hopelijk is
het zo dat ieder dit feest van het
licht, niet in ‘duisternis’ hoeft te
beleven.
Voor de overgang naar het jaar
2020 kunnen we ongeveer hetzelfde stellen. Oud en Nieuw
wordt gevierd, zoals dat heet en
de redactie wenst u graag een zo
goed mogelijk nieuwjaar toe.
Feestelijk is ook het feit dat we
twee nieuwe redactieleden konden verwelkomen. Zij stellen zich
binnenkort aan u voor.

Reünie en tentoonstelling
PBB rekent op een grote opkomst tijdens de reünie voor
alle oud- en huidige Buitenposters. Op 21 maart zullen zowel
It Koartling als de Mariakerk
volledig in gebruik zijn voor de
reünisten. In It Koartling is de
ontmoetingsruimte en de grote
foto- en videotentoonstelling, in
de Mariakerk vindt een bijzonder
cultureel programma met poëzie
en muziek plaats.
Verder wordt gewerkt aan een
bustocht. De eerste aanmeldingen voor deze bijzondere dag
zijn al binnen. De komende weken zoekt PBB nog veel meer de
publiciteit op om zoveel mogelijk oud-Buitenposters te bereiken. U kunt ook helpen door de
‘Bûtenpostmers om útens’ in
eigen familie- of kennissenkring
te waarschuwen dat deze speciale dag eraan komt. Na aanmelding wordt begin februari een
inschrijfformulier toegestuurd,

waarop het aantal deelnemers
en nog een paar praktische zaken
vastgelegd kunnen worden. De
kosten voor deelname zijn 5 euro
per persoon, waarvoor u sowieso 2 drankjes en een feestversnapering terugkrijgt. Aanmelden
kan bij: pbbuitenpost@gmail.
com of per post: PBB, Postbus
30, 9285ZV Buitenpost.
Cultuurhistorische avond 7 april
De avond van de 7e april is ook
een moment om vrij te houden in
de agenda. PBB organiseert dan
in de raadszaal van het gemeentehuis een cultureel-historische
avond, met muziek, toneel en de
officiële presentatie van het jubileumboek. De avond grijpt terug
op de jaren ‘20 van de vorige
eeuw en zal daarom natuurlijk
in stijl zijn. Burgemeester Oebele Brouwer heeft toegezegd de
avond te willen leiden. Ook de
medewerking van de Fryske Krite belooft iets bijzonders! U leest
er in de komende maanden nog
meer over in dit blad.
Feestavond 6 juni
De feestavond op zaterdag 6 juni
zal misschien het uitbundigste
feestmoment worden. De avond
wordt gevuld met optredens,
muziek, een pubquiz en de bekendmaking van de winnaars
van de fotowedstrijd. De plaats
wordt nog bekend gemaakt.
Wandeltocht 21 augustus
Op 21 augustus opent PBB een
4 kilometer lange wandeltocht

Voor het feesten, eerst vergaderen! (foto: Johan Kootstra)
door Buitenpost en directe omgeving. Tal van interessante plekken in de dorpshistorie worden
daarbij aangedaan en voorzien
van informatie. De route kan ook
gelopen worden met behulp van
een app op de telefoon of tablet.
De wandeltocht wordt permanent beschikbaar gemaakt voor
verder toekomstig gebruik.
Scholenproject
Een van de werkgroepen is bezig om in samenwerking met
de drie basisscholen en het
Lauwers-College een programma met leermiddelen samen te
stellen. De tentoonstelling en
de wandelroute zullen daarin
een onderdeel gaan vormen. De
geschiedenis van het dorp is natuurlijk een belangrijk element,
maar er wordt ook nadrukkelijk
met een oog naar de toekomst
gekeken. Een aantal leuke ideeën
zijn in de maak!

Het jubileumboek
Aan het ruim 200 pagina’s tellende boek wordt nog hard gewerkt.
In het boek wordt ingegaan op
de
ontwikkelingsgeschiedenis
van het dorp, maar ook de historie van PBB, de sport en cultuur. Alle leden en nieuwe leden
krijgen hem gratis. Het werk zal
ook in de boekhandel gekocht of
besteld kunnen worden.
Elders kunt u een aanmeldbon
voor de reünie vinden. Doe hem
snel op de bus! Heeft u nog
school- of andere foto’s die wij
op de tentoonstelling kunnen
gebruiken? Mail ze naar pbbuitenpost@gmail.com of doe ze
in de Binnenste Buiten-bus. Binnenkort wordt een Facebook- en
webpagina geopend met informatie! Heeft u nu vragen? Mail
met: pbbuitenpost@gmail.com

Johan Kootstra
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Van het paard van Sinterklaas naar het
rendier van de Kerstman!
Zaterdag 7 december was de kerstmarkt in Charles
Dickens stijl al voor de zevende keer in deze vorm.
Tilly Kuipers en Loes van Denderen van het Plaatselijk Belangbestuur namen de proef op de som.
De Buitenposter kerstmarkt is zo langzamerhand al
een echte traditie geworden en daar mogen we als
dorp trots op zijn. Het leuke van een kerstmarkt die
je al vaker meegemaakt hebt is dat je je kan verheugen op die dingen die je vorig jaar ook zo leuk
vond. Bijvoorbeeld de koren in de Mariakerk. Om
17.00 uur bleek deze al bomvol te zijn en stond iedereen te genieten van een op dat moment enthousiast zingend popkoor.
Verder overal lekkere hapjes, heerlijke glühwein,
de geur van warme chocolademelk, de Charles Dickens figuren en zelfs de burgemeester liep in stijl.
De levende kerststal was een lust voor het oog, het
schaatsfestijn een vrolijke drukte voor de kinderen en natuurlijk de oude vertrouwde maar ook de
nieuwe kramen met alles voor in en om het huis
voor nog mooiere kerstsferen. In de ‘oude Aldi-winkel’ keken mensen hun ogen uit en ook daar was
het een gezellige drukte. En zou de broodbakker er
weer staan of nemen we nog een oliebol? De muziek maakte het geheel af en de verlichting en de
grote prachtig versierde dennenboom zorgde voor
de juiste sfeer. Het slenteren langs de kramen en
vuurpotten maakte de ontmoeting met elkaar tot
een hoogtepunt.

kant en klaar was mede door heel veel enthousiaste vrijwilligers om deze markt tot een succes te
maken. Vrijwilligers waar wij niet zonder kunnen
met alle activiteiten die wij in ons dorp organiseren.
Wat een toeval dat de kerstmarkt op 7 december
werd gehouden en dat de jaarlijkse dag van de vrijwilligers op deze datum terecht in de schijnwerpers
stond. Naast alle vrijwilligers die deze markt tot een
groot succes maakten kunnen we niet voorbij aan
de sponsoren die van enorm belang zijn geweest
gezien de indrukwekkende lijst achterop de Kerstmarktflyer. Bijna alle bedrijven in Buitenpost hebben met hun financiële steun bijgedragen om deze
markt te realiseren. Hartelijk dank daarvoor.
Wij hebben genoten van zoveel positieve energie.
Dat belooft wat voor 2020.

“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

Praat mee over de duurzame toekomst van
Achtkarspelen en Tytsjerkteradiel

Geef uw mening over verschillende thema’s
In de enquête vragen de gemeenten inwoners naar hun mening over verschillende thema’s:
Hoe belangrijk vindt u verduurzaming? Maakt u zich zorgen
over het klimaat of over de overstap naar aardgasvrij wonen?
Hoe denkt u over windmolens
en zonneparken in Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel? Hoe wilt
u geïnformeerd worden over de
energietransitie? Uw antwoorden zijn input voor de duurzaamheidsagenda en de warmtevisie
waar de gemeenten op dit moment aan werken. Het helpt de
gemeenten om de juiste keuzes
te maken voor een zorgvuldige
energietransitie, die past bij de
wensen van inwoners.
Meedoen
De energietransitie raakt ons allemaal. Daarom is het belangrijk
dat inwoners hierover meedenken. U kunt de enquête tot en
met 5 januari invullen op www.
achtkarspelen.nl/aardgasvrij of
www.t-diel.nl/zonderaardgas.
Onder de inzendingen worden 5

gratis energiescans (op locatie)
t.w.v. € 170 verloot en 5 duurzaamheidspakketten t.w.v. € 75.
Informatiebijeenkomst
Noteer 20 januari ook alvast in
uw agenda. Alle inwoners zijn
dan van harte welkom om mee
te praten over de duurzame toekomst
van
Achtkarspelen
en
Tytsjerksteradiel. De
avond begint
om 19.30 uur
(inloop 19.00
uur) en vindt
plaats in het
gemeentehuis
in Buitenpost
(Stationsstraat
21). Meer informatie over
deze
avond
verschijnt op
de gemeente-

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

Al heel vroeg in de ochtend werd gestart met de
inrichting van de Kerkstraat zodat alles vanaf 14 uur

Vanaf 12 december starten de
gemeenten Achtkarspelen en
Tytsjerksteradiel een enquête
over de energietransitie in de
gemeenten. Beide gemeenten
zetten zich in voor een duurzame
toekomst voor haar inwoners.
We maken de overgang van fossiele brandstoffen (zoals olie en
gas) naar energie uit hernieuwbare
energiebronnen
(zoals
wind- en zonne-energie). Om dat
te bereiken moet er de komende
jaren veel gebeuren. Daarom willen we zoveel mogelijk inwoners,
organisaties en andere partijen
betrekken en raadplegen over dit
belangrijke onderwerp.

Winterprogramma
2019-2020

“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

pagina en op social media van
de gemeenten.
Alle informatie over de energietransitie vindt u op www.achtkarspelen.nl/aardgasvrij of www.tdiel.nl/zonderaardgas.

Theater Buitenpost / Fryske krite
Winterseizoen 2019-2020

Op de reis van De Krite richting haar 100e verjaardag in 2022 kunnen de voorstellingen van november 2019 worden afgestreept. Het
doldwaze verhaal “Klontsjes” met vrijgezel Atze die werd “overvallen” door drie dates, een baby, een rechercheur en een “zoete” buurvrouw leverde twee prachtige voorstellingen op met veel publiek en
nog meer nieuwe gezichten onder datzelfde publiek. Fantastisch en
vooral bljven komen.
De raderen van de tijd draaien vervolgens in straf tempo richting de
zaterdagavonden 25 januari en 1 februari 2020. Andermaal staat er
een zelfbedachte voorstelling van de Krite-Jongeren in een prachtige
combinatie met een duo “senioren-leden” op het programma. Onder
de naam “Jeugdt(h)eater WitNet” zien we Dagmar Kingma, Nienke
ten Hoven, Dette Hiemstra, Johan Moes, Karst Veninga, Renze Welfing, Wiesje Kloosterman en Dictus Benedictus meertalige scènes
spelen over de Ferwachtings/Verwachtingen over en in het leven van
Rene. Regy Henk Roskammer.
De culturele reis van de Krite, winterseizoen ’19-’20, eindigt bij “Heit”.
In 2012 ging de voorstelling “Le Père” van de schrijver Florian Zeller
in Parijs in première. Een aandoenlijke tragikomedie over een oude
man met Alzheimer. Door het grote succes in Frankrijk volgen er vertalingen en voorstellingen in andere landen, ook in Nederland. Senf
Theaterpartners liet de voorstelling, december 2016, in Nederland in
première gaan, met Hans Croiset, als de vader, in de hoofdrol. Op
de zaterdagavonden 7 en 14 maart 2020 speelt het Krite-toneel de
Friese wereldpremière van “Le Père” onder de naam “Heit”. In de Krite-voorstelling zien wij Lodewijk Riedhorst, nu als speler dus, de rol
van “Heit” vertolken. De Friese vertaling van dit prachtige stuk is geschreven door Dictus Benedictus. Regy: Henk Roskammer bijgestaan
door Reinold Paauw.
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A l g e l eze n?
> Het voormalige kassencomplex
aan
de
Jeltingalaan
in
Buitenpost gaat waarschijnlijk
plaatsmaken
voor
tien
re c re a t i e w o n i n g e n .
De
eigenaar
en
ontwikkelaar
van het kassencomplex heeft
de gemeente Achtkarspelen
gevraagd naar mogelijkheden
voor
h e ro n t w i k k e l i n g .
Het
college van B&W staat positief
tegenover het plan.
> Het afschieten van carbid is een
echte traditie op oudejaarsdag.
Wilt u carbid afschieten dan
heeft u toestemming van de
g e m e e n t e n o d i g . Tu s s e n 0 8 . 0 0
u u r e n 2 2 . 0 0 u u r m a g w o rd e n
g e s c h o t e n o p g o e d g e k e u rd e
l o c a t i e s . H e t t e r re i n w a a ro p
het afschieten plaatsvindt,
moet op een afstand van
tenminste
75
meter
van
woonbebouwing en op een
afstand van tenminste 300
meter van onderkomens van
d i e re n l i g g e n .
> De Kruidhof In Buitenpost is
e e n v a n d e z e s g e n o m i n e e rd e n
v o o r d e p ro v i n c i e F r y s l â n v o o r
de verkiezing Leukste uitje
2 0 2 0 , g e o r g a n i s e e rd d o o r d e
ANWB. In De Kruidhof zijn 17
thematische tuinen met maar
liefst 2000 plantensoorten op
r u i m 3 , 5 h e c t a re .

Nieuws over het PostCodeRoos
Project

Nadat we in september besloten
hebben om het PostCodeRoos
project doorgang te laten vinden, hebben dit najaar de laatste
voorbereidingen plaats gevonden. In nauwe samenwerking
met Ecoop, die ons bij dit project
begeleid, hebben we alle papieren nauwkeurig bestudeerd. Dit
betrof met name het bestek, zoals dit wordt aangeboden aan
de diverse zonnepanelen leveranciers. Er mogen geen misverstanden ontstaan over wat er
precies verwacht wordt. Immers
er zijn meerdere partijen betrokken bij het project.
Ten eerste natuurlijk de deelnemers: we moeten zorgen dat zij
het belastingvoordeel daadwerkelijk gaan ontvangen!.
Daarnaast is er de dakeigenaar
Veenstra Reizen. Zij stellen hun
dak beschikbaar, maar wij moeten er voor zorgen dat het duide-

lijk is wat we van elkaar kunnen
verwachten. Bovendien proberen we de overlast tot een minimum te beperken.
En tenslotte natuurlijk de Energie
Coöperatie. Wij zorgen dat het
proces voortgang vindt en letten
er vooral ook op dat we geen onverantwoorde financiële risico’s
lopen. We hebben inmiddels Liander opdracht gegeven om de
kabel aan te leggen. En er zijn 4
leveranciers gevraagd om een
aanbieding te doen. We zijn benieuwd of zij inderdaad kunnen
leveren voor het bedrag dat wij
begroot hebben. De bedoeling
is dat we dit voorjaar de eerste
stroom leveren!
En ten slotte: het dak is nog niet
helemaal vol. Dus als je denkt is
dit misschien ook wat voor mij
neem dan snel contact met ons
op. Stuur een mailtje naar ecbuitenpost@gmail.com

De Binnenste Buiten Post is een uitgave van de Stichting Dorpsblad ‘de
Binnenste Buiten’. Deze is verantwoordelijk voor de inhoud van deze krant en
is daarop aan te spreken als bestuur en
als rechtspersoon.
Oplage:
2700 exemplaren
verschijnt 11x per jaar

Advertentie-acquisitie:
Inlichtingen over advertenties en administratie: Ursula Groenhart,
tel. 06 48939919 of 540014
e-mail: ursulagroenhart@upcmail.nl.

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.
		

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

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 20 januari 2020
De volgende editie verschijnt in de
week van 27 januari 2020.

Afgelopen september kwam ik door Twijzel en zag overal vlaggen
hangen. Ik vroeg me af wat er aan de hand was. Het bleek te gaan
om de Simke Kloosterman rintocht. En overal hing de dorpsvlag uit.
PBB wil bij haar 100-jarig jubileum op de drie speciale momenten ook
dat ons dorp vlagt en dat iedereen die passeert zich afvraagt wat voor
feest er is. We hebben genoeg vlaggen besteld om alle inwoners te
voorzien. Volgend jaar hoort u meer over de aanschafprijs en de momenten dat u kunt vlaggen.
Niet alleen het bestuur is bezig met de voorbereidingen voor het jubileum. Er zijn werkgroepen die meehelpen en meedenken. Ook de
lichtroutecommissie heeft het 100-jarig jubileum aangegrepen om
voor de volgende feestweek dit als thema te benoemen. En nog een
mooi initiatief: de buurtvereniging Spikant wil het park aankleden
naar aanleiding van ons jubileum.

Namens het bestuur van PBB, Marianne Rigter
Wilt u reageren: pbb@gmail.com

Sluitingsdatum

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

We zijn nog steeds bezig met de welkomstborden bij de entrées van
ons dorp. Dit zouden elektronische borden kunnen worden als genoeg bedrijven zich aanmelden als adverteerder. Dan is er een leuke
mogelijkheid voor organisaties en verenigingen om hun activiteiten gratis te vermelden. Maskelyn en de Krite willen in ieder geval
meedoen en waarschijnlijk zijn er ook sportverenigingen die speciale
activiteiten op deze borden digitaal willen vermelden. Dat kost PBB
en andere vaste niet-commerciële gebruikers slechts stroomkosten.
Bedrijven zullen in januari benaderd worden door het bedrijf dat dit
organiseert. Onze oproep: doe mee!

Het bestuur van PBB wenst alle inwoners van Buitenpost mooie feestdagen en een gelukkig nieuwjaar.

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

Correspondentie:
redactie.bibupost@gmail.com

November 2019

De dierenweide bij Haersmahiem gaat door. Jammer genoeg zijn de
kosten voor aanleg van elektra veel hoger dan van tevoren ingeschat.
Dat komt door een contract dat Haersmahiem heeft afgesloten met
exclusief één bedrijf. Dat biedt geen mogelijkheid om naar een goedkoper alternatief te zoeken. De dierenweide zoekt dus naar inwoners
die de dierenweide een warm hart toedragen en wat extra willen storten op hun rekening. Ook vaste donateurs zijn meer dan welkom.
In november heeft de buurtvereniging Kuipersweg meegedaan aan
de zwerfvuilactie. Daarmee verdiende ze € 900,-. Mooi meegenomen
om de kas te spekken en daarmee leuke activiteiten te organiseren.
Hier een oproep voor volgend jaar: iedere organisatie of vereniging –
ook die al eerder hebben meegedaan- kunnen zich voor volgend jaar
aanmelden voor een zwerfvuilactie. Hans de Vries- voormalig voorzitter van PBB- coördineert de actie. U kunt zich bij hem aanmelden:
hans@hanvri.nl.
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tel. 541658
tel. 544469
tel. 541322
tel. 540014
tel. 543948
tel. 06 46411344
tel. 06 10056105
tel. 06 16978437

Va n d e b e s t u u r s t a fe l
In mijn vorige bijdrage bleek ik
wat te negatief over de leden die
gevraagd werden om een automatische incasso te ondertekenen in plaats van een rekening
toegestuurd te krijgen. De meesten stemden wel in. Bovendien blijken naar aanleiding van deze actie zich ook mensen aan te melden als
lid van PBB. Al met al is het bestuur positief.

COLOFON

Redactie:
Wim Ausma
Annemieke Altena
Johan Kootstra
Piet Pettinga
Liesbeth Ribbink
Amanda van Roessel
Hilleke Scheper
Celine de Vries
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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.
Plaatselijk Belang Buitenpost ontvangt graag uw aanmelding! De kosten voor deelname bedragen € 5,- per persoon. Na aanmelding ontvangt u een definitief inschrijfformuliertje.Meer informatie? Kijk dan
op de website www.binnenbuitenpost.nl
Ja, ik kom naar de jubileumreünie op 21 maart 2020
Naam
Adres

September maandag 21 september

maandag 31 augustus

Postcode

maandag 28 september
Woonplaats

Oktober

maandag 19 oktober

maandag 26 oktober

November

maandag 23 november

maandag 30 november

Tel. nummer

December

maandag 14 december

maandag 21 december

E-mailadres

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

De Binnenste Buiten Post
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Buitenposters door Nelleke Kemps-Stam Waar een deur dicht gaat, opent een ander zijn klep
De regiozegel voorlopig gered voor Buitenpost
Wist u dat in 1810 bij wet geregeld was dat de ontvanger van poststukken de bezorgkosten moest betalen? Omdat de bode soms voor
een dichte deur kwam te staan, de ontvanger was overleden of de
post weigerde, werden de rollen omgedraaid. De afzender betaalde
voortaan vooraf de kosten en kreeg daarvoor een bewijs dat op de
post geplakt werd. De postzegel was geboren. Sinds het internet
wordt er steeds minder post bezorgd en stijgen de portokosten. Uit
een uit de hand gelopen hobby ontstond de regiozegel. Of deze wel
bestand is tegen de tijdgeest, horen we van Henny Meetsma.
In 1993 startte de familie Henstra
uit Kollum met RegioPost. In 75
dorpen in Friesland werd regionale post bezorgd met eigen
postzegels met daarop fraaie afbeeldingen uit Noordoost-Friesland. De bijzondere postzegels
van RegioPost waren landelijk
bekend bij verzamelaars van
postzegels en er werden speciale albums uitgegeven met alleen
deze Regio Postzegels. Dit was
mede te danken aan wijlen de
heer Drewes Veenstra uit Buitenpost die verhalen schreef in het
landelijke postzegelblad Filatelie.
Uit binnen- en buitenland was er
dan ook vraag naar deze zegels
(bron: Siep Henstra).
De klant is koning
De vraag naar regiozegels bereikt ook Buitenpost. Henny
Meetsma neemt ons mee terug
in de tijd. “In het begin waren de
zegels verkrijgbaar bij kantoorboekhandel IJlstra en drogisterij
Balsemien. Ook in de Dropshop
Liquorice werd regelmatig naar
regiozegels gevraagd. Op 16
oktober 1998 ben ik begonnen
met de verkoop van de zegels.
De buitenbus kreeg ik van de
familie Henstra uit Kollum. De
winkel zat toen nog aan de Oude
Havenstraat. Negen weken later is de bus meeverhuisd naar
de Kerkstraat. Eigenlijk vanaf
het begin loopt de verkoop van
de zegels goed, vaak in combinatie met wenskaarten. Maar je
kunt de zegels ook ‘los’ kopen.
Verschillende bedrijven komen
regelmatig ‘om een voorraadje’. Het sturen met de regiopost
duurt wat langer, maar het prijsverschil met de (voorlopers van
de) PostNL is dusdanig, dat menig klant daar toch voor kiest.
Vol
‘Gewoan wat earder op de bus
dwaan’, is een uitspraak die regelmatig terugkeert in de Dropshop.
Voor spoedzending verkoopt de
Dropshop ook de ‘gewone’ postzegels (van eerst PTT via TNT en
TPG naar het huidige PostNL).
Regio Post Kollum gaat begin
2013 ‘met pensioen’ en doet de
zaak over aan bezorgbedrijf FRL
post in Leeuwarden. De contacten zijn wat zakelijker en het
bedrijf zit wat verder weg, maar
ook hier is de samenwerking pri-

ma. Dit bedrijf is opgericht door
de heer Lieuwe Dijkstra. Hij begint met FRL Streek- en Stadspost op 1 januari 1993 op een
zolderkamertje. Kort nadat Regio
Post is overgenomen door FRL
post, mogen alle verkooppunten
komen kijken hoe het allemaal in
zijn werk gaat in het distributiecentrum. Een leuke en leerzame
ontmoeting met een deel van de
70 eigenaren van verkooppunten
van de zegels. Enige maanden
later overlijdt de heer Dijkstra,
maar het bedrijf wordt voortgezet. In Dropshop Liquorice komt
ook een binnenbus te staan. De
buitenbus zit zo nu en dan ‘tot de
nok toe’ vol.
Tijdens de kerstperiode staat er
ook nog een grote zwarte postton buiten voor de winkel, voor
onder andere de dikke stapels
met kerstpost! Regelmatig in
een stapeltje met een elastiekje
er om, handig voor de verwerking.
De Dropshop staat meestal in
de top drie van bestverkopende
verkooppunten van de FRL post.
Terwijl er landelijk een afname
is van particuliere post, wordt er

warden naar Sneek, wie had dat
gedacht!”
Goed weer
In Buitenpost zijn van ’s morgens
vroeg tot ’s avonds mensen op
pad om kranten, post of reclamefolders te bezorgen. Na een
open sollicitatie startte Janneke
Jongsma op 1 oktober 2001 met

‘Gewoan wat earder op de bus dwaan’
vooral in ‘De Wâlden’ nog een
heleboel post verstuurd. Een
kaart in de brievenbus is elke
keer weer een kleine verrassing,
toch?
Maar dan, begin november,
komt er ‘hoog bezoek’ van FRL
post met de mededeling dat het
bedrijf stopt met de verkoop van
postzegels aan particulieren.
Voor een ‘kleine winkel’ als de
Dropshop is dat geen positief
nieuws. Maar dan beginnen de
raderen te draaien en komt er
naar boven dat er in Sneek ook
nog een regionaal postbedrijf is:
Meren Post. Na overleg komt er
goed nieuws, de Dropshop kan
de zegels verkopen! Op maandag 2 december werd de gele
brievenbus aangepast. Waar een
deur dicht gaat, opent een ander
zijn klep. Van Kollum via Leeu-

het rondbrengen van RegioPost.
“Ik begon met 180 stuks zonder
routebeschrijving. Ik moest zelf
uitzoeken waar ik moest beginnen en eindigen, maar ik had
er zin in. Toen Henstra met de
Regio Post stopte, kwam ik op 1
januari 2013 als postbezorger bij
FRL post terecht. Nu heb ik twee
wijken met 32 straten.” Janneke
en haar collega’s werken op basis van OVO, wat betekent dat ze
per te bezorgen poststuk worden
uitbetaald. “Maar ik doe het niet
voor het geld”, zegt ze direct. “Het
leek me een leuk baantje.” Soms
wordt ze ook aangesproken als
ze de post afgeeft. “Dan heb je
even een gesprekje. Dat vind ik
wel leuk eraan. Eén keer fietste
ik langs Egypte en zag ik een pas
geboren veulen in de wei liggen
dat nog vastzat aan de moeder.
Ik belde in paniek bij iemand
aan, blijkt dat een paard zichzelf
wel redt bij de bevalling!”
Nederlanders klagen altijd over
het weer, Janneke niet. “Ik denk
wel eens: als ik fiets, is het heel
vaak goed weer. Ik houd altijd
de weersvoorspellingen in de
gaten. Als ze aan het begin van
de week zeggen dat het vrijdag
regenachtig wordt, is het droog
als ik moet fietsen. Ik heb bijna
geen regenpak aan.”
Liever een kaartje dan WhatsApp
Vaste afnemers van de regio

zegel zijn meestal mensen zonder social media die nog tijd
hebben om kaartjes te schrijven.
Mevrouw Van der West bijvoorbeeld. “Wij doen niet mee met
het digitale gebeuren. Ik ben er
het type niet voor om de hele
dag de mail, facebook of twitter
te checken. We hebben ook geen
mobieltje. Ik maak mijn eigen
foto’s wel.” Mevrouw Van der
West woont met haar man tegenover een oranje brievenbus
van PostNL. “Post die de volgende dag bezorgd moet worden,
doe ik in de oranje brievenbus.
De bezorgdagen van de Meren
Post blijven op dinsdag en vrijdag. Je moet dus even uitzoeken
wanneer je een kaart inlevert.”
Mevrouw Van der West is zelf
ook blij met een kaartje. “Met de
kerst even naar de deur als de

mensen me bellen. Dan kunnen we even praten.” Mevrouw
Posthumus merkt ook wel dat er
steeds minder kaarten verstuurd
worden. “Dat vind ik gewoon
jammer. Maar ja, wat doe je eraan?” Minder postbezorging ligt
ook ten grondslag aan steeds
duurder wordende postzegels.
“Ik hoef er ook niet omheen te
draaien: ik koop ook regiozegels
om het geld. Ik heb met de kerst
wel eens tachtig kaarten gestuurd. Dan scheelt het een heel
bedrag.” Er komt altijd iets persoonlijks op de zorgvuldig uitgezochte kaarten te staan: “Daar ga
ik echt even voor zitten.” Dat ze
kaarten stuurt, werkt soms aanstekelijk. ‘Hast do myn blommen
al krigen?”, vroeg een broer nadat hij haar een verjaardagskaart
met bloemen stuurde.

Wie is er nog in het bezit van de
allereerste gekopieerde zegels in
de kleuren blauw, rood en zwart
met daarop het gemeentehuis
van Buitenpost, het gemeentehuis van Kollum en Banda Uitgeverij te Kollum? Graag melden
via de Drop Shop

post geweest is. Zou er ook iets
liggen? Ik gooi ook geen kaarten
weg. Ik heb op zolder dozen met
wel 5000 kaarten staan.”
Ook mevrouw Posthumus stuurt
veel kaarten aan familie en kennissen: “Een beetje aandacht
vinden mensen altijd mooi”, zegt
ze. “Zo lang de regiozegels er
zijn, koop ik ze al.” Ze heeft ook
geen mobieltje. “ ‘Krijg je even
een berichtje’, zeggen ze dan.
Maar ik hoef niet te weten: ‘die
heeft dit’ en ‘die mankeert dat’.
Als er iets is, heb ik liever dat

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

De leukste Kerstcadeaus vindt u bij
ons!
Ruim assortiment kerstkaarten in
elke prijscategorie!

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

Atelier de Heakiep
Schildercursus: Start 13 januari 2020
Voor meer informatie:
www.atelierdeheakiep.nl

Spor tkoppen
Uit de archieven van de ijsclub
is volgens het “verslag van oprichting” de huidige ijsclub opgericht op 28 december 1917 in
de bovenzaal van Hotel Bolling
(Bakkershoek). Het zou echter tot
1920 duren voordat de baan voor
het eerst open zou zijn. Honderd
jaar geleden kwam het dus ook
wel eens voor dat er meerdere
jaren op een ijslaag moest worden gewacht.
Verder blijkt uit de archieven dat
er reeds voor deze datum al een
ijsvereniging was. Japick Elzes”,
opgericht op 19 januari 1895 in
het logement Barelt de Jong
(thans Kapenga aan de Voorstraat). In die tijd was er nog niet
een ijsbaan, maar er werd nog
geschaatst rondom de Maria
kerk en de oude vaart.
Enkele hoogte punten van de
huidige ijsclub zijn o.a. de verdubbeling van de huidige ijsbaan
qua oppervlakte in 1978 voor
het enorme bedrag van fl7500,-

De Binnenste Buiten Post

IJsclub Buitenpost e.o.

In tút fan
de Brims

(€ 3706,-) en een ander
memorabel moment was
de bouw van het huidige
clubgebouw in 1991 voor
een bedrag van fl24000,(€11860,-). Al met al goede
investeringen geweest.
Waar hoogte punten zijn,
zijn ook vaak dieptepunten, maar hier kunnen we
eigenlijk geen noemenswaardige
voorbeelden
van vinden. Wel is uit de
notulen op te maken dat
er soms heftige discussies
waren tussen de bestuursleden over de diverse agenda punten. Dit ging soms
zelfs zo ver dat bestuursleden kwaad de vergadering
verlieten. Tegenwoordig gaat dit
een stuk gemoedelijker.
Het huidige bestuur bestaat uit
zeven personen terwijl in de jaren 60 soms wel tot 15 personen in het bestuur plaatsnamen.
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Ien Dikke Tút
Misschien heeft u het ook wel gekregen met Sinterklaas. Of vindt
u het onder de kerstboom. Een
boek van Rutger Bregman. De
meeste mensen deugen, heet het.
Een titel die nieuwsgierig maakt.

Opvallend is ook dat de meeste
bestuursledenvaak voor langere
tijd verbonden blijven met de
ijsclub. Het langst zittende bestuurslid heeft 45 jaar deel uit
gemaakt van het bestuur. Ook
qua leden hebben we een enorme groei doorgemaakt. In 1920
waren er 200 leden terwijl we nu
boven de 1000 zitten.

ijsvloer in het West. De IJsclub is
nog steeds een florerende club
waar jong en oud graag mee verbonden wil zijn. Ouderen blijven
de club steunen ook al zijn ze zelf
niet meer actief als schaatser.

Hoewel wij niet ieder jaar de zekerheid kunnen geven dat er ijs
is, blijft de kracht van onze ijsclub dat wij jong en oud tijdens
de donkere dagen van het jaar in
beweging krijgen. Uit de overlevering is bekend dat in de afgelopen 100 jaar vele relaties zijn
ontstaan op onze

De schoolfoto

Wie de columns van deze Brims
heeft gelezen herkent er misschien wel wat van in terug. Ik
heb er vertrouwen in dat mensen
van nature tot het goede in staat
zijn. Dat ze die dingen willen doen
die goed zijn voor andere mensen.
Die goed zijn voor onze mienskip.
De Brims kan zich wel verschrikkelijk ergeren aan dingen die niet
goed gaan. Maar heeft er ook vertrouwen in dat mensen het best
anders willen. Als ze maar weten
waarom. Rij je niet te hard omdat
je geen boete wilt? Of laat je het gas
los in de bebouwde kom omdat je
weet dat er ﬁetsers en voetgangers zijn die niet zo goed tegen een
aanrijding met een auto kunnen?
Ook in de politiek zie je het terug. Politici geven blijk van weinig vertrouwen in mensen door
fraude met uitkeringen streng te
straffen. Sterker nog, verdachten
van fraude worden met harde
hand gesommeerd om toeslagen terug te betalen. Gezinnen
worden in armoede gestort. Er
komt geen rechter aan te pas en
de fraude wordt niet aangetoond.
Mijn oproep aan u allen is om komend jaar eens uit te gaan van
het goede in de mens. Van anderen en van uzelf. Vraag u af, als iemand iets doet wat u tegenstaat,
of het bedoeld is om u te kwetsen. Of dat er iets anders achter
zit. Ga met elkaar het gesprek
aan. En voor u zelf. Maakt u de
inschatting of de kans groot is om
gepakt te worden als u een kleine overtreding begaat? Of doet u
wat niet alleen in uw eigen belang
is maar ook dat van een ander?
Ik wens u een goed, wijs, gelukkig, gezond en liefdevol 2020 toe!

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.

Voormalige Christelijke Basisschool De Toorts aan de Molenstraat, groep ?, schooljaar ?
Alle rijen van links af aan.
Voorste rij: Annemarie (Pol?), x x ,Mariette Hamers, Alberta Weyer(s?), Rianne Lenting, Anita Bosgraaf, Gerard van der Wal, Minze ?, GertJan Bremer
Middelste rij: x x , x x , Cor Brouwer, x x , Xandra Coehoorn, x x , x x , x x ,
xx;
Achterste rij: x x , Sanny Hiemstra, Mariette van Denderen, Fenna Bil, Arjan
Kloosterman, x x , Janny Veenstra, Hendrik de Vries, Arjen Anema
Helemaal rechts: meester Dictus Benedictus

Als er mensen zijn die licht kunnen werpen op de ontbrekende namen en data,
dan graag deze informatie mailen naar: bibupost@gmail.com
Ook uw schoolfoto ontvangen wij graag! Stuur deze op met een zo compleet mogelijke beschrijving naar bibupost@gmail.com U kunt hem ook deponeren in de
kopijbus van De Binnenste Buiten bij The Readshop. Deze wordt dan door ons
gescand en persoonlijk bij u geretourneerd.

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.

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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Flitsen uit het dagelijks leven tijdens
de Tweede Wereldoorlog. -34door Jasper Keizer
De tweede distributiestamkaart
Eind 1943 werd besloten om een nieuwe
stamkaart in te voeren. De redenen waren dat er zoveel vervalsingen en diefstallen in omloop waren, dat de eerste
waardeloos geworden was. De nieuwe
stamkaart moest ieder persoonlijk in zijn
woonplaats ophalen. Op vertoon van het
persoonsbewijs werd het nummer van dit
persoonsbewijs op de tweede stamkaart
geschreven (108). Dit nummer correspondeerde dus nu met de stamkaart. Op
vertoon van stamkaart en persoonsbewijs
kon men dus voortaan de nieuwe bonnen
krijgen. Dit betekende dat alle volwassen
inwoners van Buitenpost eind 1943, begin
1944 naar het distributiekantoor moesten.
111
Spoorloos verdwenen
Het jaar 1943 bracht een omkeer in de
Tweede Wereldoorlog. De gigantische nederlaag in Stalingrad in januari, zie deel
25, stopte de Blitzkrieg van nazi-Duitsland. De Duitse autoriteiten verscherpten
hun beleid en conflicten waren niet te
voorkomen. Dat bleek ook uit de steeds
meer voorkomende publicaties van doodvonnissen die werden voltrokken (112).
En dan volgden de namen van de slachtoffers. Met vette letters werden de lezers
er op geattendeerd. Soms gebeurde dit
ook door aanplakbiljetten. Dit alles als een
afschrikwekkend voorbeeld.
108 Tweede distributie stamkaart
Maar onderduikers konden zich niet legaal
melden, dus geen stamkaart en distributiebonnen. In Buitenpost leverde dit geen
moeilijkheden op. De onderduikers kregen illegaal hun tweede stamkaart. Landelijk was deze sabotage ook zó groot, dat
uiteindelijk bleek dat er meer stamkaarten
verstrekt waren dan de bevolking groot
was. Waar al die sabotage plaats vond
was niet te achterhalen. Het steeds maar
uitdijende werk en verloop van ambtenaren op het distributiekantoor vereiste een
uitbreiding van werkkrachten (109).

109
Surrogaten
Surrogaten verschenen er steeds meer als
een vervangingsmiddel van het originele
product. Soms werd een bon aangewezen
waarop verschillende surrogaten uit dezelfde grondstof geproduceerd verkrijgbaar waren (110). Wanneer er een extra
bon beschikbaar kwam, werden wel tips
gegeven om deze voor een extraatje te
bewaren (111). Naarmate meer producten
op de bon kwamen, nam ook de handel in
bonnen toe. Overtollige bonnen werden
wel naar familie en/of kennissen in Holland verstuurd. Ook in Buitenpost kwam
deze handel en het versturen voor, vooral
aardappel-, groente- en tabaksbonnen.

110

In Buitenpost ontwikkelde zich onzichtbaar voor de inwoners het verzet. Op 3 juli
vernietigde Gerrit Leistra onder andere
het bevolkingsregister. De kaarten A t/m
V werden onherstelbaar vernietigd. De
overgebleven kaarten, 2960 in getal, verdwenen spoorloos.
Pas ver na de oorlog bleek dat Jetze Ploeg
ze verborgen had gehouden. Zie hiervoor
de ‘Bijlage’ na de laatste aflevering in het
te verschijnen boek, waarin een inventarisatie van de L.O. (de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers) in Achtkarspelen ter sprake komt. Gerrit vluchtte
onder de schuilnaam L. Grondsma naar
Donkerbroek, vervolgens als P.J. B. Mansvelt naar Zeist, waar hij opnieuw in het
verzet terecht kwam.
Op maandag de 5e juli verscheen
ook een tweede ambtenaar niet
op het gemeentekantoor. Dit was
Biense van der Zwaag. Deze was speciaal
belast met het bevolkingsregister. Gerrit
en Biense konden het goed met elkaar
vinden. Als 18- jarige was Biense één der
jongste ambtenaren en speciaal belast
met het bevolkingsregister. En daar hij
in de leeftijd viel voor dreigende tewerkstelling in Duitsland zullen ze ongetwijfeld
hierover samen veel gesproken hebben.
Hij begon dan ook al vroeg met het vervalsen van persoonsbewijzen. Omdat hij
toegang had tot de kluis, nam hij meerdere blanco bewijzen mee naar huis om
ze daar te vervalsen. Eén van de eerste
was zijn eigen persoonsbewijs, dat gedateerd werd op 10 oktober 1941. Zijn naam
werd Johan Verdonck, geboren te Leiden.
Dit was met opzet gekozen, omdat in de
gemeente Leiden een gedeelte van het
bevolkingsregister door brand verloren
was gegaan. Als beroep had hij Assistent
Landbouwvoorlichtingsdienst vermeld.
De landbouw had een zekere prioriteit
bij de bezetter. Hij vervalste meerdere

A

persoonsbewijzen, waarschijnlijk ook die
van Gerrit. Tegelijkertijd met Gerrit kreeg
Biense de waarschuwing ogenblikkelijk
te verdwijnen. Hij dook onder in De Krim,
Noord-Overijsel, waar hij weer in het
verzet kwam. De verdwijning van twee
ambtenaren tegelijk werd in het dorp
het gesprek van de dag. Maar niemand
kon zeggen hoe dat in elkaar zat. Beide
namen kwamen in het landelijk opsporingsregister (A) en ze werden daardoor
acuut gezochte personen. De activiteiten
van Jetze Ploeg werden niet bekend en
konden voortgang vinden tot de bevrijding. Dankzij deze drie ambtenaren kon
de bezetter de adressen van de mannen in
Achtkarspelen niet meer gebruiken. Alle
drie overleefden de oorlog. De L.O., de
hulp aan onderduikers, kreeg vorm. Het
werd een ontwikkeling die in 1944 haar
structuur kreeg onder een steeds bruter
optredende bezetter.
Boven het arbeidsbureau aan de Parklaan
woonde Tamme van der Veer, zwager van
Gerrit Leistra en ambtenaar op dit bu-

112
reau. Hier werden nogal eens anonieme
verradersbriefjes gebracht met namen
van mannen die in aanmerking kwamen
voor uitzending naar Duitsland. Wanneer
’s avonds het kantoor gesloten werd en de
N.S.B.-directeur Tjibbe Tolsma naar huis
ging, zocht Tamme, die een valse sleutel
in bezit had, in zijn bureau naar namen
van mannen ‘in de leeftijd’. Deze schreef
hij over, waarop hij en zijn vrouw Jantje
van der Veer-Leistra hen waarschuwde.
Van der Veer overleed op 9 maart 1945 ten
gevolge van een hardhandig verhoor in
Leeuwarden. Kennelijk waren zijn activiteiten bij een ‘verkeerde’ persoon bekend
geworden.
De activiteiten van dit viertal (foto’s rechtsboven) had grote gevolgen. De bezetter
raakte hierdoor de grip op de mannen ‘in
de leeftijd’ volkomen kwijt. Dit betekende
niet dat ze nu maar rustig hun gang konden gaan. Voor de inwoners waren het
de verborgen activiteiten van de L.O. En
steeds dreigde het gevaar van Landwachtpatrouilles, van de beruchte Pier Nobach,
verraders en geruchten van razzia’s.
Bedankt
Bij het schrijven van diverse boeken over
de oorlog in Friesland kwam al schrijvend
de gedachte naar boven om de oorlogsgeschiedenis van ons dorp te gaan bestuderen: het verzet, maar ook hoe de inwoners dit meemaakten en waar ze mee
geconfronteerd werden. Veel dorpen in
en buiten onze provincie hebben hun geschiedenisboek(je). Maar over de oorlog
wordt bijna steeds alleen het verzet, vaak
globaal, behandeld. Het dagelijks leven
van de inwoners komt nauwelijks aan
bod.
Augustus 2009 begon ik in dit maandblad de serie Buitenpost 1940-1945. Hier-

Vier helden uit het verzet in Buitenpost.
Vanaf linksboven met de klok mee: Gerrit
Leistra, Jetze Ploeg, Tamme van der Veer
en Biense van der Zwaag.
in werd het gewapend verzet vanuit ons
dorp door onze inwoners volledig in kaart
gebracht. Het is verkrijgbaar bij Popke
Bosma, Gele Lis 2 (0511-542771). Helaas
ontbrak de L.O., het ongewapend verzet.
December 2016 begon de serie Flitsen.
Beide series leverden veel reacties op.
De meest voorkomende vraag was “waar
haal je dit vandaan, onze ouders hebben
ons er nooit iets over verteld”. Er kwamen
veel aanvullingen, waarvan dankbaar gebruik werd gemaakt. De grootste vondst
waren de dagboeken van wijlen Jan
Ploeg, destijds armmeester in Achtkarspelen, waarbij de complete inventarisatie van de L.O. Zie hiervoor het komende
boek.
Daarmee heeft Buitenpost nu een complete geschiedenis over Tweede Wereldoorlog. In de Binnenste Buiten Post is dit het
laatste artikel, nummer 34. Het vervolg,
deel 35 en verder, kunt U dan samen met
de 34 voorgaande gedeelten aaneengesloten lezen in het binnenkort verschijnende boek, zonder steeds weer een maand
te wachten op het vervolg. Het verband
wordt daarmee duidelijker. Je merkt de
druk, de toenemende spanning naarmate het einde nadert om te culmineren in
chaotische dagen met een eigenmachtig
optreden van een vurige nazi-officier.
Beste mensen
Omdat het volgend jaar onze 75-jarige bevrijding wordt herdacht en ook ik een dagje ouder word, lijkt het mij een geschikt
moment om het geheel nu in boekvorm te
laten verschijnen.
De redactie van ons blad wil ik hartelijk
bedanken voor al hun medewerking, het
fijne contact gedurende al die jaren. De
stichting Oud Achtkarspelen voor alle medewerking en belangstelling. De familie
Ploeg voor hun bijzondere medewerking.
De lezers voor hun reacties en hulp.
Het ga U goed, bedankt.
Naschrift van de redactie
Einde rubriek 1940-1945
Enige tijd geleden besloot Jasper Keizer te stoppen met zijn rubriek over de
Tweede Wereldoorlog, zoals die zich in
en rond Buitenpost afspeelde. Jarenlang
gaf hij ons via De Binnenste Buiten Post
de gelegenheid kennis te nemen van wat
hij hoorde en las over de oorlogssituatie
alhier. Dit onderwerp boeide Keizer op bijzondere wijze en hij was er toegewijd mee
bezig. Dat blijkt ook uit enkele boeken die
hij hierover schreef. Wij zijn hem allen zeer
erkentelijk dat hij deze ‘duistere’ periode
als geschiedenis heeft willen vastleggen:
‘Opdat wij niet vergeten…’

Zwembad De Kûpe - Buitenpost

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

Uit de oude doos
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Binnen
Buitenpost
Pieter de Boer woont sinds begin 2015
in Buitenpost en beschreef in de afgelopen jaren zijn ont-dekkingsreis door
het dorp en de omgeving. In 2020 verlaat hij het dorp en ter afsluiting schrijft
hij een drieluik over Buitenpost. Dit is
het laatste deel.

Tot ziens Buitenpost

Waarschijnlijk zullen veel veertigplussers zich de winter van 1978/1979 kunnen
herinneren. Het was een bijzonder koude winter die al eind november begon en
pas in maart eindigde. Maar dat zal niet de reden zijn waarom de winter bij veel
ouderen in het geheugen gegrift staat. Drie sneeuwstormen zorgden voor een al
lang ongekende sneeuwoverlast.

Het maatschappelijk leven stond een paar dagen stil. De bovenste foto laat de
Herbrandastraat zien met de oude SWA-woningen. De foto daar onder is vlak bij
de Bakkershoek genomen en werpt een blik op de Kuipersweg. Rechts het oude
postkantoor, later maakte dit plaats voor het winkelpand waar nu Mathilda Fashion
onderdak heeft.

De eerste twee op 30 december 1978 en 2 januari waren nog relatief klein. De
derde sneeuwstorm op 14 februari overviel Nederland met enorme kracht. De stuivende sneeuw zorgde voor hoge sneeuwhopen. Wegen raakten gestremd, treinen
konden niet meer rijden en het meeste vliegverkeer viel stil.

De onderste foto laat ook de Kuipersweg zien, vlakbij tankstation Veenstra en
zwembad De Kûpe. De foto’s komen uit het gemeente-archief.

Sommige dorpen en huizen raakten geïsoleerd van de buitenwereld. In Friesland
moesten helikopters worden ingezet om op sommige plekken voedsel en medische zorg te brengen.

Begin december had ik mijn laatste
werkdag van mijn oude werkgever.
Na ruim 13 jaar is het vreemd om
daar echt afscheid te nemen. Er
waren veel handjes te schudden, ook
omdat ik zo-wel in Utrecht op ons
hoofdkantoor, als in Leeuwarden
op ‘mijn eigen’ kantoor veel mensen
heb leren kennen in die jaren. En
wat zeg je tegen die mensen? Want
in alle eerlijkheid, slechts heel weinig
van die collega’s ga ik ooit nog eens
zien. Het ga je goed? Succes? Het
allerbeste? Het zijn slechts een paar
van de vele dooddoeners die door
mijn hoofd schoten. Één ervan heb
ik bewust niet heel veel gebruikt: Tot
ziens. Ik ben niet van het afscheid
nemen waarbij ik zeg: ‘Tot ziens’,
terwijl ik weet dat dat niet zo is. In
mijn laatste mailtje die ik stuurde
voor mijn afscheid stonden ook
geen contactgegevens. Alle mensen
waar ik echt bewust contact mee wil
houden, die hebben mijn gegevens
wel. En zo kom ik bij Buitenpost.
Want deze column begint met de
woorden: Tot ziens. En dat is dus
bewust. Hoewel je kunt zeggen dat
je, als je 5 jaar in Buitenpost woont,
niet meer dan een passant bent
geweest, voelt het voor mij niet als
een vaarwel. Er zijn teveel leuke
dingen om voor terug te komen.
Een kerstmarkt, een oogstdag, de
Binnenmarkt. En net buiten ons
dorp de Frysling, of bijvoorbeeld
lunchen bij Pilat en Pilat. De Foodwalk
waar we nog steeds niet aan hebben
meegedaan. Of, als het hard genoeg
vriest, een bezoekje aan de ijsbaan.
We zijn per slot van rekening nog lid
dit jaar. De afgelopen jaren stonden
we een paar keer op de camping bij
Kollum. Kamperen vlak bij huis, maar
toch er even helemaal uit. Het zijn
allemaal dingen die we gaan missen
vanaf nu, maar waarvoor ik ook zeg:
tot ziens! En als laatste natuurlijk
de Buitenposters. Onze buren, onze
buurtvereniging. (eigenlijk de leukste
buurtvereniging van het dorp, maar
daar zijn ze heel bescheiden in.) De
mensen uit de redactie van de krant
zoals je die nu voor je hebt. Het zijn
mensen waar ik tot ziens tegen zeg,
hoewel ik daarvan niet weet in welke
vorm. En terwijl ik dit schrijf gaat het
in mijn hoofd zoeken waar ik verder
tot ziens tegen zeg. Want toen wij
hier 5 jaar geleden kwamen wonen,
zonder enige kennis van dorp, had
ik geen idee dat ik in zo’n leuke plaats
kwam te wonen. En hoewel wij daar
nu weer uit vertrekken, om hele
bewuste redenen, blijf ik wel zeggen:
geniet. Want je woont hier prachtig.
Ik sluit deze laatste column af met
iedereen te bedanken voor de leuke
reacties op mijn columns en, hoe kan
het ook anders: Tot ziens.
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JAAROVERZ
BEDRIJVIGHEID
In 2019 gevestigd
3M Pizzeria - Stationsstraat

Januari
Twee scholen uit Buitenpost vielen begin van dit kalenderjaar in de
prijzen. Obs De Mienskip kreeg voor de vijfde keer op rij het predicaat
Excellente School. De toekenning hiervan gebeurt door het Ministerie
van Onderwijs. Het is een erkenning voor buitengewone kwaliteit.

Op 20 maart werden de Provinciale Statenverkiezingen gehouden. Het CDA kreeg de meeste
stemmen, PvdA werd tweede in
Achtkarspelen.
De oproep voor Hoge Noodtoiletten heeft succes gehad.
Vooral voor maag-, lever-, en
darmpatiënten, mensen met
blaasklachten, en eigenlijk iedereen die wel eens hoge nood
heeft is een toilet dichtbij noodzaak. Deelnemende bedrijven
zijn in het dorp meestal herkenbaar door een “Hoge Nood” sticker op de deur.

Buitenpost
Twijzel
Twijzelerheide
Kootstertille

Augustinusga

Drogeham

Harkema

Gerkesklooster Stroobos

Surhuizum
Surhuisterveen

Boelenslaan
Europese verkiezingen 2019,
grootste partij per dorp in Achtkarspelen
CDA - Europese Volkspartij
CU-SGP
PvdA - Europese Sociaaldemocraten
Forum voor Democratie

Âlde Aldi - Kerkstraat 60
It Koartling is verbouwd en werd op 23 maart
heropend. Maanden van tekenen, rekenen,
plannen, werken, schilderen, schoonmaken
en opnieuw inrichten gingen eraan vooraf.

Buurtzorg - Voorstraat 46
Conntact Relatiebeheer De Schepperstraat 2A
DEVI (Duurzame Energie Voor
Iedereen) - Kuipersweg 5
F.A.S. Bouwbedrijf Newtonstraat 9
Happy Gift Factory Kerkstraat 60

De Mienskip wint opnieuw de titel Excellente School.

(foto: Hielke Boorsma)

Eens in de twee jaar wordt de nationale onderwijsprijs uitgereikt.
Daaraan vooraf gaan de provinciale rondes. In Fryslân deden zes
scholen mee voor de prijs 2017-2019, waarvan twee succesvol uit
Buitenpost. Het scheikundeproject van het Lauwers College won de
Friese Onderwijsprijs 2019 voor Voortgezet Onderwijs. Het Lauwers
College kreeg de prijs voor de bijzondere manier waarop het vak
scheikunde op de school wordt gegeven. De kinderen moesten zich
verdiepen in de chemische processen die een rol spelen bij het bakken van oliebollen.

Hoveniersbedrijf Buiten Goed Parallelweg 6

April
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van Plaatselijk Belang
Buitenpost werd de Sulveren
Brims uitgereikt aan Hielke
Boorsma. Als dorpsfotograaf is
hij bij praktisch iedere bijzondere
dorpsgebeurtenis aanwezig. Ook
deze krant profiteert van zijn belangeloos vrijwilligerswerk.

Kapper Bert - Voorstraat 11
Een van de molenstenen, afkomstig uit de voormalige Buitenposter
graanpelmolen, werd op een betonnen voetstuk bij het Boelensplein
aan de Voorstraat gezet. Na enig zwerven heeft dit historische erfstuk
nu door dit initiatief van Piet Kapenga een zichtbare plek in ons dorp
gekregen. Op 26 april werd de molensteen onthuld.

Mathilda Fashion Kuipersweg 2A

Leerlingen van het Lauwers College ontvingen de Friese onderwijsprijs uit
handen van gedeputeerde Sietske Poepkes.
De Mienskip won de tweede prijs voor het basisonderwijs met het
project De Gezonde Snoepkar. In het project hielden de leerlingen
van groep 8 zich bezig met bedenken, maken en verkopen van gezonde en zelfgemaakte producten zoals sapjes, fruit en appelmoes.

Februari
Project XXL/Creative Work Newtonstraat 18

Op 3 februari werd Jolanda Valk bevestigd als nieuwe pastor in de
Doopsgezinde Gemeente.

Plaatsing van de molensteen.

Twee dagen later nam burgemeester Gerben Gerbrandy afscheid van
de gemeente Achtkarspelen. Sinds januari 2013 was hij burgemeester. In juni zou hij Eerste Kamerlid worden voor OSF (een platform van
onafhankelijke provinciale partijen, waarvan de FNP deel uitmaakt).
Op 7 februari werd Oebele Brouwer, voormalig persofficier, geïnstalleerd als nieuwe burgemeester van Achtkarspelen.

Jan Stienstra uit Buitenpost (86)
werd benoemd tot Lid in de
Orde van Oranje-Nassau. Tijdens
de traditionele lintjesregen op
Koningsdag werd de heer
Stienstra geëerd voor al het
vrijwilligerswerk dat hij tot op
de dag van vandaag heeft
uitgevoerd

Maart
Swieringa Groep, Tuin- en
parkmachines, wegenbouwmachines - Newtonstraat 16
Troostwijk, veiling agrarische
materialen - Newtonstraat 14

In 2019 gestopt

De herinrichting van de Twizelermieden en Reahel-West met als doel
meer ruimte voor water, natuur en recreatie is voltooid. Het waterpeil is 75 cm omhoog gebracht om verdroging tegen te gaan. Het
bestaande fiets- en wandelpad in Reahel-West is opgeknapt en verbonden met de Twizelermieden door een nieuw bruggetje over de
Bûtenpostmer Feart.
Het pad loopt nu door tot aan de Alde Dyk. Tussen de Alde Dyk en de
Sânsleat is een nieuw wandelpad aangelegd. Op 8 maart werd het
project feestelijk opgeleverd.

(foto: Hielke Boorsma)

Mei
De schaapskudde is terug in Buitenpost! Het hele seizoen dat het gras
groeit heeft Buitenpost voor het 2e jaar op rij een kudde schapen ingezet om het groen te onderhouden. Naast het feit dat deze dieren de
biodiversiteit vergroten, zijn ze leuk om te bekijken voor zowel kinderen als volwassenen.

Âlde Aldi - Kerkstraat 60
Bouwbedrijf Tamminga Wattstraat 8
Haagen Hobby - Nijenstein 1
Happy Gift Factory Kerkstraat 60
Het Schoenenhuys Kerkstraat 17

En verder...

Essentra heet weer Enitor.

Opening van het nieuwe pad in de Twizelermieden

(foto: Hielke Boorsma)

De schaapskudde is terug.

(foto: Hielke Boorsma)

De Binnenste Buiten Post

p a g i n a 13

ZICHT 2019
September

FEESTWEEK

Brassband Concordia haalde het 100-jarig bestaan net niet. Door
steeds verdere afname van het ledenaantal heeft de 95-jarige brassband in september van dit jaar moeten besluiten om zichzelf op te
heffen.
Het paviljoen Lân fan Taal MeM, dat gebruikt is bij LF 2018 en dat
in de Prinsentuin in Leeuwarden stond, heeft in januari van dit jaar
een nieuwe plek gevonden bij De Muzykpleats, Egypte 16A.
De officiële opening vond plaats op 21 september.
De Roskam

(foto: Hielke Boorsma)

Kermis

De Roskam, een van de oudste gebouwen van het dorp (ca. 1650),
wordt verbouwd tot appartementencomplex. Het is spijtig dat het zijn
oude functie (herberg) niet heeft kunnen behouden, maar het is fijn
dat het gebouw in originele vorm bewaard kan blijven. Ook in het
voormalige pand van Schlecker worden appartementen gerealiseerd.
Op 3 mei overleed Jitze Nicolai (79). In 1963 is Nicolai hier in Buitenpost gekomen. Samen met zijn vrouw Loes begon hij een particuliere
muziekschool, die in 1969 gemeentelijk werd. Hij was ruim 30 jaar
directeur van de Wâldsang. Als organist was hij o.a. ruim vijftig jaar
verbonden aan de kerk in Buitenpost.
In mei leek het er eerst op dat de Avondvierdaagse zou worden afgelast wegens gebrek aan vrijwilligers. Maar gelukkig meldden zich nog
voldoende vrijwilligers.

Lichtroute

Paviljoen MeM

(foto: Hielke Boorsma)

Ook Tjaskerhiem ontkwam niet aan de sloophamer. In september
werd de sloop gestart. Ook hier volgt nieuwbouw.

Kaatsen

Oktober
In oktober werden er met hulp van vele vrijwilligers 55.000 biologische bijvriendelijke bloembollen geplant voor de bijen in Buitenpost
en Kollum. Het ging om 12 verschillende soorten op 15 locaties langs
de nieuwe foodwalk-route.
De Avondvierdaagse ging toch door...

(foto: Hielke Boorsma)

Brochje

Juni
Na 18 jaar als huisarts in Buitenpost te hebben gewerkt nam dokter
Frans van der Steen eind juni afscheid. Hij gaat elders in een kleinere
praktijk verder. In 2001 volgde hij dokter Jan Hazenberg op.

Juli

Braderie

25 Juli was een historische dag. In heel Nederland werd het hitterecord gebroken. Ook in Friesland. In het officiële Friese KNMIstation in Stavoren bleef de thermometer steken op 36 °C, bij het officieuze weerstation in Bakkeveen op 37,4 °C. Hoe warm het precies in
Buitenpost werd is niet officieel gemeten.

Augustus
Van 1 tot en met 7 augustus was het feestweek in Buitenpost met veel
soorten activiteiten, waardoor iedereen aan zijn trekken kon komen.
De prijs voor de mooiste versiering in de Lichtroute ging naar de Zegge, tweede werd Pijlkruid en derde Concourslaan.
De foto’s van de feestweek hiernaast spreken verder voor zich.
De in 1963 aan de Halbertsmastraat gebouwde woningen worden
56 jaar later afgebroken om plaats te maken voor twintig zogenaamde
levensbestendige huizen. Op 19 augustus is begonnen met de sloop.
Nog bewoonde huizen blijven voorlopig staan. Nieuwbouw volgt.

Veel vrijwilligers plantten samen 55.000 bollen.

(foto: Hielke Boorsma)

November
De coalitiepartijen in de gemeenteraad van Achtkarspelen hebben de
Provinsje Fryslân opgeroepen om trekkers op de oostelijke rondweg
(N355) toe te staan. Aanleiding was een melding van PBB dat zich
ergert aan het vele landbouwverkeer dwars door het dorp, met gevaarlijke situaties tot gevolg. De oorzaak daarvan ligt in de oostelijke
rondweg, die in handen is van de Provinsje. De weg is nu nog afgesloten voor trekkers en er is ook geen ventweg.

Kinderdag

December
Na vele maanden werken (en overlast) is het eindelijk zover dat de
Nyckle Haismastraat, de dr. Wumkesstraat en de dr. Postmastraat
weer helemaal begaanbaar zijn. Het riool is vervangenen en afgekoppeld van het regenwater en de bestaande rijbanen zijn opnieuw
gefundeerd. Voor de bestrating is gewerkt met de bestaande klinkers.

Paardenmarkt

We besluiten dit jaaroverzicht met de gezellige kerstmarkt in Charles
Dickens stijl, die op 7 december werd gehouden.
Op 9 december sloot de redactie voor dit nummer.
Ballonvaren

Sloop in de Halbertsmastraat.

(foto: Hielke Boorsma)

Dierenweide Buitenpost heeft eindelijk de vergunning binnen. Er kan
gestart worden met de aanleg van de dierenweide bij de vijverpartij
achter Haersmahiem.
Hink Speulman (65) heeft na elf jaar afscheid genomen als voorzitter
van It Koartling. John Orie (40) uit Buitenpost is zijn opvolger.

Concours Hippique
Kerstmarkt

(foto: Hielke Boorsma)

Foto’s: Hielke Boorsma

De Binnenste Buiten Post

p a g i n a 14

Na een succesvol 2019 willen we iedereen bedanken
voor het vertrouwen in Conntact!
Wij wensen u een bijzonder goed en gezegend 2020.

wenst iedereen prettige
feestdagen en een gezond,
gelukkig en vooral reislustig
2020 toe!
Uw persoonlijk reisadviseur
Tineke Helmus

Hoving
Bouwontwerp
wenst U, vrienden en relaties Prettige Kerstdagen en
een Voorspoedig Nieuwjaar

Het team van Minco bouwmaterialen wenst jou fijne
dagen en graag tot ziens!

Wij wensen jou stijlvolle
kerstdagen en een goed gekleed 2020!
Het team van Modique

Het team van de Binnen
Markt wenst iedereen hele
fijne feestdagen toe en een
gezond 2020!

Wij wensen iedereen een
succesvol 2020!
Taak van het Zuiden

Na een succesvol 2019 wilen
we iedereen bedanken voor
het vertrouwen in Contact!
Wij wensen u een bijzonder
goed en gezegend 2020.

Kloosterman
hoveniers
wenst u fijne feestdagen en
een gezond 2020!

MF

MATHILDA FASHION

Kuipersweg 2, 9285 ST Buitenpost
0511-785103

wenst iedereen goede feestdagen!

De beste wensen voor 2020!

Iedereen een heel gekleed
en gelukkig nieuwjaar. Mathilda Fashion

The Readshop wenst u veel
leesplezier en een gezond
2020 !!

12

5

JAAR

Wenst u fijne feestdagen
en veel tuinplezier in 2020!

Surhuisterveen

LOKET-Buitenpost

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

I

Nije Jirden 14
KEI (Innovatiehuis)
Mook
de Notaris
wenst u fijne
Postbus 140
Kuipersweg 5
9230 AC Surhuisterveen 9285 SN Buitenpost
feestdagen.Bedankt voor het
vertrouwen afgelopen jaar.In
MOOK DE NOTARIS MAAKT HET VERSCHIL
2020 staan wij graag weer voor
u klaar.
www.mookdenotaris.nl
MOOKdeNotaris

Alle medewerkers van Creative
Work & Project XXL wensen je
een mooi & gezond nieuwjaar
toe. Ook in 2020 staan wij weer
graag voor jullie klaar!

Bij makelaardij Meesterlijk
kunt u de verkoop
Meesterlijk
GoedGoedMakelaardij
van uw woning (grotendeels) zelf doen, of helemaal
uit handen
geven. En omdat
we 12,5 jaar bestaan
winsket
jimme
noflike
krystmaken we het helemaal bont. Want het is feest!
dagen en in sûn, wenryk 2020
Selspakket
Totaalpakket
ta! Funda basisplaatsing
Het complete pakket
Onderhandeling
Opstellen koopcontract

€(inclusief
995
btw)

van nu, met de
courtage van toen!

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

Het team van slagerij van der
BIjl wenst u smakelijke feestdagen!

Wij wensen alle lezers Prettige Feestdagen en een Gelukkig 2020! Namens familie Kapenga en alle medewerkers

Zeg het maar...
In de krant van november is een storende fout geslopen in het onderschrift van de serie ‘uit de oude doos’. Het pand op de foto is niet het
voormalige notariskantoor, maar de Manufacturenzaak. Dit pand is
tegenwoordig de textielzaak die behoort tot de familie Veenstra.
Bedankt voor het melden!

Puur natuurdoor Gertie Papenburg
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Tuinbeleven

De Kersttijd is gezellig! Half Buitenpost (zoals dat dan heet) ontmoette elkaar op de Kerstmarkt, zaterdag 7 december, er worden op grote
schaal kerstbomen ingekocht, tuinen en gevels worden getooid met
lichtjes, en binnen creëren we zo veel mogelijk sfeer.

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

Maar de Kersttijd heeft ook een andere kant. Voor mensen die niet
in een familie- of vriendenver-band opgenomen zijn, bijvoorbeeld. Zij
voelen hun eenzaamheid sterker dan anders. Ik groet hen vanaf deze
plaats hartelijk en wens hun toe dat er misschien onverwacht ook
voor hen lichtpuntjes opdoemen.

De vogels en de eekhoorn
weten waarom

Die andere kant is er ook voor
de natuur. Dit is de periode dat
de herfst overgaat naar de echte
winter, en die winter kan een echte overlevingsstrijd opleveren.
Daar is de natuur op voorbereid.
In de herfst is er gewoonlijk een
overvloed aan spinnetjes, bessen en zaden. En daar hebben
de vogels die hier blijven of uit
noordelijke en oostelijke streken
hier gekomen zijn zich flink mee
op-gevet.
Zelf gooi ik er dan nog wat extra
vogelvoer voor in de strijd. Het is
in onze tuin dan ook een ge-kwetter en gefladder van jewelste:
héél veel mezen (er blijkt een invasie gaande uit Oost-Europa),
mussen, ringmussen, spreeuwen, vinken, groenlingen, enkele
merels (veel minder dan andere
ja-ren), houtduiven, tortelduiven,
een koppel bonte specht, wat eksters, een paar Vlaamse gaaien,
een winterkoninkje, een roodborstje. (Geen kepen dit jaar,
vorig jaar waren het er tientallen
die de hele winter te gast bleven.)
Al dat gevogelde zou het tot nog
toe ook wel zonder onze voedering overleven, maar het geeft
zo’n levendigheid én het leert ze
dat je hier een toevlucht hebt in
echt barre tijden. Tot begin december was ‘onze’ egel zelfs nog
actief in de tuin. Hij of zij (ik heb
de in-druk dat het er één is) verblijft onder een takkenhoop in
een rommelhoekje. Die deed zich
te goed aan uit de silo’s gevallen
vogelzaad. Maar het lijkt erop dat
hij nu in winterslaap is.
In de plantenwereld zijn er diverse strategieën om barre tijden te
overleven. Die barre tijden zijn
voor planten natuurlijk anders
dan voor warmbloedige dieren.

Voor een grote groep is de winter met kou en vocht de barre
tijd, voor een kleinere groep de
zomer met warmte en droogte.
De eerste groep heeft allerlei
strategieën, maar één daarvan
doet zich voor bij de zomerannuellen: eenjarige planten die Aziatische veldkers (Bron: Verspreidingsatlas.nl)
in het voorjaar of de voorzomer
uit zaad opkomen, in de zomer veldkers deel uit van een behoor- veldkers heeft dat niet, die is veel
bloeien en zaad vormen vóór de lijk lastig geslacht, Cardamine, losser. En die heeft ook verspreid
herfst. Zo’n zaadje is in wezen de soorten lijken vaak nogal op door de plant heel kenmerkende
niet veel anders dan een opge- elkaar. De laatste jaren verschij- drielobbige blaadjes. Zie de foto.
vouwen plantje met een bescher- nen er ineens nieuwe soorten Het bijzondere is dat het om een
mend coconnetje eromheen.
met een Aziatische herkomst. Ze heel vroege bloeier gaat, prakDe tweede groep, voor wie de komen waarschijnlijk mee met tisch is de bloem gewoon een
zomer dus de barre tijd is, heeft ingevoerde bonsaiboompjes en winterbloeier. Hij bloeit nu al
ook diverse strategieën: je vóór andere in tuinen gewilde sier- volop en komt overal in Buitende zomer terugtrekken in bol, planten. Zo’n nieuwkomer is post voor inmid-dels: in de buurt
knol of wortelstok zoals narcis- de Aziatische veldkers. Die is in van het station vooral, waar hij
sen, Speenkruid en Bosanemoon 2013 voor het eerst in Nederland het eerst werd gezien, en verder
bijvoorbeeld. Of zulke planten herkend, en voor het noorden verspreid in het hele dorp. Je
volgen de strategie van de win- was dat in 2015... in Buitenpost. bent bij zo’n snelle uitbreiding
terannuellen: je hebt je vóór de Kleine veldkers heeft aan z’n al gauw geneigd te denken aan
zomer te-ruggetrokken in veili- stengelvoet een ring van blade- een ‘invasieve exoot’, een lastpak
ge zaadjes en in de herfst maak ren, een bladrozet. De Aziatische dus. Maar dat valt bij deze soort
je alvast compacte plantjes aan
wel mee omdat hij in deze barre
die de winter-kou
tijd het rijk voor zich alleen
goed aan kunheeft, die verdringt geen annen. Als dan het
dere soorten.
voorjaar losbarst,
maak je een vlieHet is dus een soort voor de
gende start om
Eindejaarsplantenjachten die
weer vóór de zoook in Friesland weer gehoumerdroogte zaad
den worden. Vorig jaar was er
te vormen. Vooreen ‘officiële’ FLORON-versie
beelden daarvan
in Buitenpost (52 soorten in
zijn de Vroegeling
bloei ver boven het landelijk
en de Kleine veldgemiddelde!). Dit jaar wordt
kers. Die laatste
dat in onze regio Burgum, zaheet in het Fries
terdag 28 december. Zie voor
‘Lytse
pinksterdetails: www.floron.nl/planblom’ en die komt
tenjacht.
in vrijwel elke tuin
en elk plantsoen
met open grond
rijkelijk voor.
Nu maken Pinksterbloem en Kleine Kleine veldkers, ofwel ‘Lytse Pinksterblom’.
(Bron: Verspreidingsatlas.nl)

Kerst verhaal M. van der Wijst
De kerstbomenverkoop ging
goed dit jaar. Boer Jan had een
stuk grond met veel verschillende Kerstbomen. De meeste bomen had hij al zelf uitgegraven,
maar er stonden er nog genoeg.
Hij verkocht alleen bomen met
kluit en hoopte dat deze later in
de tuin zouden verder groeien.
Eliza, een klein meisje met
vlechtjes zat in de schoolbanken
en bekeek het klaslokaal. Bijna
Kerst en wat was het nog kaal.
Druk zijnde met de voorbereidingen voor de laatste toetsen van
het jaar, was iedereen aan het
opletten en meeschrijven met

Mooiste kerst ooit

de sommen op het bord en de
uitleg ervan. Eliza vond dit zo
enorm saai dat ze begon te fantaseren over de komende Kerst.
Ze was in een bos met heel veel
Kerstbomen die straalden in de
zon. Het rook er heerlijk naar
dennengeur. Hoorde ze nou
stemmen? Het leek een heel gesprek. De oude grote boom zei
tegen de boom naast zich: “denk
jij dat je er dit jaar bij bent? Het is
altijd zo’n gezellig feest met lichtjes en lekkere hapjes en lieve
mensen om je heen.” “Ja”, zei de
andere boom, “dat is natuurlijk
altijd afwachten. Zo veel mooie
bomen om ons heen. Ze kiezen
altijd de mooiste”.
Het kleinste boompje dat een
beetje in de hoek stond begon
zachtjes te huilen. “Oh, dus ook
dit jaar zullen ze mij overslaan.
Waarom zien ze mij niet als de
mooiste boom? Waarom moet je

daarvoor groot
en mooi zijn?
Ik mag er toch
ook zijn?”
Het
meisje
in het bos dacht aan zichzelf, ja
waarom is dat eigenlijk? Waarom
gaan mijn heit en ik altijd naar
boer Jan en kiezen de mooiste en
grootste boom uit die niet eens
in de kamer past.
Toen dacht ze aan het schoollokaal. Weet je wat een goed idee
is? We nemen het kleinste boompje mee en zetten die met lichtjes
in het klaslokaal. Zo wordt het
meteen gezellig in de klas en maken wij onze toetsen in kerstsfeer
en wordt het een heerlijke kerst
voor iedereen.
Eliza ging de volgende dag met
haar heit naar boer Jan en koos
het kleinste boompje uit dat
straalde in de zon. Ze hebben het
meteen in het klaslokaal gezet en

lichtjes erin gedaan. Alle kinderen kwamen om Eliza en de
boom heen staan en klapten in
hun handen. Wat een prachtige
boom. Die zou het goed doen dit
jaar bij het Kerstdiner in de klas.
Dit werd de mooiste Kerst ooit.

De dagen worden korter en korter,
in de tuin lijkt er op het eerste
gezicht niets te beleven. De bruine
stengels van de vaste planten
staan in de tuin, af en toe komt
er een vogel langs die in de zaden
begint te pikken. Op De Kruidhof
zie je in de bostuin de bollen en
knollen groeien. Met een beetje
verbeeldingskracht lukt het om
het voorjaar in gedachten te zien,
te ruiken en te ervaren. Zover is het
nog niet.
Het is bijna het keerpunt in de
natuur naar meer licht. Enkele
zogenaamde
kortedag-bloeiers
doen er alles aan om juist in deze
tijd van het jaar aantrekkelijk
te zijn. In de Geneeskrachtige
Kruidentuin van De Kruidhof
staat de Kerstroos. Misschien staat
deze plant, ook wel Helleboris
genoemd ook wel in uw tuin. Een
bloem, een plant met een verhaal.
Los van de geneeskrachtige
werking, de plant werd vooral als
niesmiddel gebruikt, zit er een
mooi kerstverhaal aan deze plant.
De herders liepen naar de stal
waarover de engelen hadden
verteld. Ze wilden het kind van
Kerst met eigen ogen zien. De
jongste herder had onderweg een
witte roos met rode besjes gezien.
Die had de herder geplukt om aan
het kind te geven. Onderweg zag hij
een paar vogels die honger hadden
en gaf hun een paar besjes van zijn
roos. Een hongerig eekhoorntje
kreeg ook wat. Elke keer dat hij er
een besje aftrok, knakte de roos
een beetje of scheurde er een
stukje van de steel.
Zo kwam de jonge herder bij het
kind in de kribbe. De wijzen uit
het Oosten hadden prachtige
geschenken: goud, wierook, mirre.
De herder had alleen zijn geknakte
roos. Het kind in de kribbe strekte
zijn handje uit. Hij greep niet naar
het goud en de andere kostbare
geschenken maar naar de kapotte
roos. Hij raakte de roos aan en op
dat moment werd deze weer fris,
recht en even mooi als tevoren.
Want deze roos was een geschenk
uit een goed hart. Sindsdien heet
deze roos de kerstroos. Mooi wit
en zonder besjes. De vogels en de
eekhoorn weten waarom.
In de winter is de tuin dan
misschien niet zo spectaculair als
in het voorjaar, toch is er altijd wat
te beleven. Verwondering met een
verhaal. In 2020 gaan we weer volop
verder met deze verwondering.
Een geschenk uit een goed hart.
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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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Sociaal-cultureel centrum It Koartling zoekt met
spoed vrijwilligers!
en (in aanleg) bestuurlijke
kwaliteiten zijn enkele
voorwaarden om
binnen het bestuur
te kunnen functioneren.

Buitenpost is een aantrekkelijk dorp. Je kunt er fijn wonen in een mooie omgeving.
Het dorp heeft goede verbindingen met de grote steden in Noord-Nederland – een niet
onbelangrijk gegeven met het oog op o.a. onderwijs en werkgelegenheid.
Bovendien telt het dorp volop voorzieningen die het leven
aangenaam maken. Inwoners van Buitenpost kunnen daarom terecht blij zijn met
hun dorp.
De leefbaarheid van het dorp wordt in
belangrijke mate bepaald door de enthousiaste inzet van een groot aantal vrijwilligers.Zij zijn als het ware het bloed in het
lichaam dat ‘dorp’ heet.
Je vindt die vrijwilligers overal in het dorp,
in alle ‘organen’ die het lichaam nodig
heeft om te functio-neren. De vrijwilligers
zorgen ervoor dat het dorp leeft!
Bloedarmoede
Het wordt voor veel verenigingen en organisaties echter steeds moeilijker om voldoende vrijwilligers te vinden. Al langere
tijd lijdt het dorp daardoor aan bloedarmoede. Helaas lijkt de kwaal te verergeren. Dit heeft op termijn onvermijdelijk
effect op de leefbaarheid van het dorp. De
toenemende ‘bloedar-moede’ is bovendien een zorgelijke ontwikkeling in een
tijd waarin juist steeds meer wordt aange-stuurd op eigen verantwoordelijkheid,
eigen kracht, burgerkracht, collectieve
zelfredzaamheid of sa-menredzaamheid.
Anders gezegd: er zijn steeds meer vrijwilligers nodig.
Eén van de organisaties die kampt met
een ernstig tekort aan vrijwilligers (zeker
binnen het bestuur) is It Koartling. De
nood is inmiddels zo groot dat er sprake is
van een zeer serieus probleem.
De kern van het verhaal
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 bovendien
nieuwe ontwikkelingen en uitdagingen,
want de samenleving staat immers nooit
stil. We proberen onze aan-dacht gelijkelijk te verdelen over alle groepen in de
samenleving, van jong tot oud, zonder onder-scheid op basis van o.a. sekse, politieke of levensovertuiging, geaardheid, ras,
huidskleur of etni-sche afkomst. Wel hebben we bijzondere aandacht voor afhankelijke en kwetsbare mensen en groe-pen.
Daarnaast zijn we bruggenbouwers en vol
ambitie. Want dat is nodig.
Daarbij komt, dat de plaats en functie die
het sociaal-cultureel centrum in en rondom Buitenpost in-neemt de afgelopen
jaren sterk in betekenis is toegenomen. It
Koartling blijft zich bovendien ontwik-kelen om te blijven aansluiten bij de actuele
wensen en behoeften in de samenleving.
Toenemende afhankelijkheid
Dat is natuurlijk heel mooi, maar het
plaatje heeft ook een keerzijde. Het be-

tekent namelijk dat steeds meer mensen
en activiteiten afhankelijk zijn van de beschikbaarheid en inzet van de vrijwilligers
van It Koartling. Daarnaast wordt er van
de vrijwilligers zelf ook steeds meer gevraagd, zodat zaken als co-ordinatie, goede ondersteuning en dito begeleiding alle
aandacht vragen.

•
Gastvrouwen/
gastheren
Gastheren en gastvrouwen vormen
het
visitekaartje
van It Koartling. Zij
vormen het eerste
aanspreekpunt en
zorgen voor een
open,
gastvrije
sfeer
waardoor
iedereen zich welkom weet. Van
hen wordt verwacht dat zij enthousiast
en gemotiveerd zijn, behulpzaam, gastvrij en met een groot verantwoordelijkheidsgevoel.
• Pioniers ouderenwer
Omdat de ontwikkelingen 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. Daarom zoekt It

Dringende oproep
Vrijwilligerswerk in een organisatie als It
Koartling is erg leuk en boeiend. Het heeft
een sterk sociaal karakter. Vrijwilligerswerk is bovendien goed voor je, omdat je
daardoor als mens tot persoonlijke groei
en bloei komt. Daarom doet het bestuur
dan ook zonder enige gêne een beroep op
alle inwoners van Buitenpost van vijftien
jaar en ouder om zich aan te melden als
vrijwilliger. Er is een grote ver-scheidenheid aan functies / vacatures.
Hieronder een actueel overzicht.
• Bestuursleden
Net als aan boord van een schip heeft
ook It Koartling een groepje mensen dat
de koers uit-zet en dat ervoor zorgt dat de
bestemming wordt bereikt. Binnen het
bestuur zijn op dit mo-ment verschillende
vacatures, die hoognodig vervuld moeten
worden. Sociale betrokkenheid, ambitie

ren. Daarbij is vooral een rol weggelegd
voor ‘jonge ouderen’, de 55-plussers.
• Vrijwilligers voor het Ochtendcafé
Om het Ochtendcafé in It Koartling te kunnen uitbreiden naar de donderdagochtend
zijn gastvrije vrijwilligers nodig die goed
met mensen kunnen omgaan, die gemakkelijk een ge-sprek kunnen aanknopen en
die spelletjes kunnen organiseren.
• Keukenvrijwilligers
Veel mensen zijn door omstandigheden
genoodzaakt om alleen te eten. Dat is niet
leuk en niet goed. Daarom wordt geprobeerd om op dinsdag en donderdag tussen de middag de ge-legenheid te creëren
om in It Koartling gezamenlijk een (warme) maaltijd te gebruiken. Van de keukenvrijwilligers wordt niet verwacht dat zij
zelf koken. De maaltijden worden namelijk
elders betrokken. Het eten hoeft daarom
alleen maar op temperatuur te worden
gebracht en smaak-vol te worden geserveerd.
• Vrijwilligers voor het cursuswerk
Cursussen en workshops maken onlosmakelijk deel uit van het sociaal cultureel
werk. In grote lijnen gaat het om activiteiten met een cultureel, (re-)creatief en/
of educatief karakter. De vrij-willigers
gaan samenwerken in een werkgroep die
verantwoordelijk is voor de organisatie,
con-tinuïteit en constante vernieuwing
van het aanbod.
• Vrijwilligers voor andere activiteiten
Binnen in It Koartling gebeurt van alles.
Naast wat is genoemd worden constant
vrijwilligers gezocht voor bijvoorbeeld
activiteiten voor kinderen, voor jongeren,
voor creatieve activiteiten voor kinderen
en volwassenen en meer.

Koartling ouderen met ideeën en ambitie. Met ondersteuning van It Koartling
gaan deze ‘pio-niers’ aan de slag met het
realiseren van ‘ouderenwerk’: gecoördineerd welzijnswerk voor en door oude-

Actie!
Heb je belangstelling of wil je meer weten? Schiet dan de komende dagen een
van de bestuurs-leden aan of stuur een
mailtje naar vrijwilligerswerk@itkoartling.
nl
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Een maand van terugblikken en
vooruitkijken

Met Sinterklaas en Kerst is december altijd weer een bijzondere
maand. Maar ook de laatste maand van het jaar en daarom voor velen een periode, waarbij teruggeblikt wordt op de hoogte- en dieptepunten van het afgelopen jaar en voornemens worden gemaakt voor
het nieuwe jaar. Voor mij deze keer een terugblik op deze rubriek.
Terugblik
Twee jaar geleden schreef ik
voor het eerst voor de rubriek
“Inspiratie”. Sindsdien hebben
ruim twintig mensen mij verteld
over wat hen inspireert. Hun verhalen heb ik u toevertrouwd en
uit al die verhalen blijkt dat inspiratie zó veel verschillende bronnen heeft. Dat zet mij vaak aan
het denken, want wat is dat ei-

genlijk, inspiratie? De betekenis
van het woord ‘inspiratie’ komt
van het Latijnse woord ‘in spirare’, dat letterlijk betekent ‘inademen’ of ‘inblazen’. Dat wil zeggen
de ziel of de geest inblazen. Van
Dale geeft als betekenis dan ook
o.a. het woord ‘bezieling’.
Uit de interviews van de afgelopen twee jaar blijkt, dat waar je
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je inspiratie vandaan haalt, dus
heel persoonlijk is. Het kan je
geloof zijn, een film, een muziekstuk, toneel, literatuur, een persoon of een gebeurtenis. Maar
ook de natuur bijvoorbeeld, bij
de één zijn de kleuren in de natuur de inspiratie voor prachtige
schilderijen, bij de ander is het
juist het afval van de natuur dat
uitnodigt tot het maken van bijzondere creaties. Heel vaak zijn
onze handen het gereedschap
om tot hele bijzondere uitingen
te komen. Er wordt geschilderd,
getekend, gebeeldhouwd, gehaakt, geknutseld, gedirigeerd,
geschreven en nog veel meer. Terugkijkend vraag ik mezelf af, wat
voor mij dan inspiratie is..

* Is inspiratie gewoon genieten
van iets, plezier beleven aan iets,
je een goed gevoel geven?
* Is inspiratie uitdagen?
* Is inspiratie je op een idee
brengen?
Ik houd van taal, en dan allerlei
facetten van taal, zoals bijvoorbeeld taalspelletjes, woordgrapjes, woordspelingen, citaten.
Herman Finkers kon je altijd zo
goed op het verkeerde been zetten met zijn taalgebruik. Ik luister

graag naar Frits Spits op zaterdagmorgen bij ‘De Taalstaat’. Taal
kan me troosten maar ook laten
lachen. Ik kan ook genieten van
gezegdes, uitspraken en citaten.
Zoals bijvoorbeeld :
* Leven is het meervoud van lef

* Gedeelde smart is halve smart,
gedeeld plezier is dubbel plezier
* Als je ouder wordt gaat alles
minder, alleen het vergeten, dat
gaat beter
Uitdagend vind ik deze:
Probeer nieuwe dingen,
Daag jezelf uit,
Zie wat goed gaat,
Wees jezelf
Doe je beste best
Durf fouten te maken
En het opnieuw te proberen
Geniet van kleine dingen
Ik knip soms ook gezegdes,
spreuken e.d. uit of schrijf ze over
en bewaar ze. Waarom? Nou, ze
bevatten een kern van waarheid,
ze zijn grappig of ze stemmen
tot nadenken. Wat doe ik ermee?
Ach, eigenlijk niets, zo nu en dan
lees ik ze weer eens en soms gebruik ik ze. Zo zijn er gezegdes die
me een duwtje in de rug kunnen
geven. Ik sta best wel positief in
het leven, maar heb net als bijna
iedereen verdrietige tijden ge-

kend we hebben allemaal soms
dagen dat het moeizaam gaat en
dan is er bijvoorbeeld deze wijsheid: Het leven is een feest, maar
je moet zelf de slingers ophangen! Die slingers staan voor mij
persoonlijk voor ‘de schop onder
m’n kont’ die ik mezelf zo nu en
dan moest en soms nog moet
geven. Zo las ik ook eens een reactie op het gezegde dat tijd alle
wonden heelt: Tijd heelt geen
wonden, tijd leert je leven met je
verdriet. Dat is zó waar!
Vooruitkijkend naar 2020 hoop ik
weer mensen te mogen laten vertellen over wat hen bezighoudt,
wat hen inspireert en waar ze
plezier aan beleven, dus meld u
aan bij mij of bij de redactie.
Tenslotte wens ik u fijne feestdagen toe en voor 2020:

Tijd om van de kleine dingen
te genieten
Rust om stil te staan bij mooie
momenten
Sterkte om tegenslagen te
overwinnen
Vriendschap om je hart te verwarmen
Humor om wat somber is te
kleuren
Een glimlach om elke dag mee
te beginnen

Geschiedenis Kerst- en Nieuwjaarskaarten
Met medewerking van boekhandel: Het-Vergeet-Mij-Nietje, Feanwâlden
Oudheid
Een blijk van meeleven en belangstelling tijdens oud en nieuw
is al bekend sinds de oudheid.
De Keltische Germaanse Druïden
gaven elkaar aan het begin van
elk jaar een maretak. De Romeinen schonken tijdens de nieuwjaarsviering symbolische dingen
zoals een tak van een favoriete
boom of voedsel uit de tuin. Het
idee erachter was om met anderen te delen wat jij in overvloed
had en dat zou de gever het komende jaar geluk brengen. De
meest bekende geschenken tijdens kerst zijn de door de drie
koningen meegekomen bijzonderheden als mirre, wierook en
goud.

Wenskaarten
De eerste wenskaarten ontstonden in de 15e eeuw. Het waren
meestal liefdesuitingen die aan
het papier werden toevertrouwd.
Vanaf de 17e eeuw nam het versturen van wenskaarten snel toe,
al was het nog wel voorbehouden aan de rijken omdat zowel
de kaarten zelf als het versturen
ervan een kostbare zaak was.
Omdat de productie van wenskaarten in 1850 goed op gang
kwam en de postzegel zijn intrede deed, werd het versturen van
wensen die meestal bestonden
uit winterse taferelen voor veel
meer mensen mogelijk. In Nederland begon de opmars van de
wenskaart met de briefkaart die
in 1871 werd ingevoerd. Al snel
werden er door anderen plaatjes en illustraties opgezet die al
gauw daarna de naam ‘ansichtkaart’ kreeg.
Kerstkaarten
De Engelse tekenaar Horsley
maakte in 1843 de eerste kerstkaart met de pakkende tekst ‘A
Merry Christmas and a Happy
New Year to You’. De kaart werd
gemaakt op verzoek van Sir Henry Cole, die bedacht dat een voorbedrukte kerstkaart een mooie
en snelle manier zou zijn om zijn
vrienden de beste Nieuwjaars en
kerstwensen over te brengen.
Deze kaart toonde

een kerstviering van een gezin
met aan de ene kant armen die
voedsel kregen en aan de andere
kant armen die kleren kregen. De
moraal was dat de kerstdagen
ook een moment was om aan de
armen te denken en deze ook te
helpen.
Amerika
In de Verenigde Staten begon de
drukker Louis Prang omstreeks
1875 met het massaal produceren van kerstkaarten. Deze
kaarten waren zeer in trek bij het
Amerikaanse publiek en het verzenden van kerstkaarten werd
een feit. Met sneeuwscenes,

kerstbomen en religieuze afbeeldingen.
Allerlei
In 1850 verschenen voor het
eerst kaarten met de kerstman.
Ook het roodborstje is vaak terug
te vinden op oude kaarten. Het
roodborstje zou zijn rode borst te
danken hebben aan de bloedige
doornen van de kroon van Jezus.
Religieuze kaarten verschenen
voor het eerst in de jaren 1890.
Kaarten met kerstbomen verschenen op kerstkaarten in de
late 1890’s. Kaarten met hoefijzers waren ook erg in trek. Hoefijzers zouden geluk brengen.
Tussen twee wereldoorlogen
De periode tussen de twee wereldoorlogen wordt gekenmerkt
door overvloed en armoede tijdens de grote recessie. Dit kwam
ook terug in de kerstkaarten
die gedrukt werden. Vanaf 1920
worden kerstkaarten massaal
geproduceerd. De kerstkaarten
zijn zo weliswaar voor een breder publiek verkrijgbaar, maar dit
leidt wel tot een afname van de
mooie designs en kleine kunstwerken zoals die in het begin
van de kerstkaarten te zien waren. Enkelzijdig bedrukte kaarten
met een simpel ontwerp en een
korte boodschap werden in enveloppes naar familie, vrienden en

kennissen verstuurd. De Tweede
Wereldoorlog had een duidelijke
invloed op de kerstkaarten.
Kerstman
De kerstman ondersteunde de
militairen. In de jaren 50/60 van
de vorige eeuw had je ook nog
de zogenaamde ‘gek-aanstekers’.
De afzender was meestal niet bekend. Tegenwoordig zijn er kerstkaarten in vrijwel alle formaten
en afbeeldingen. Steeds meer
mensen maken ook hun eigen
kerst- en nieuwjaarskaarten.

Wim Ausma

Bedrijvigheid door Piet Pettinga
Zwerven over de Swadde
De laatste tijd is en wordt er hard gewerkt aan de Newtonstraat op
bedrijventerrein De Swadde, het ene na het andere bedrijf verrijst uit
het niets.
Nu zult u vast denken: “Waarom zo’n andere opmaak?”. Dit is omdat
de Binnenste Buitenpost u graag meeneemt over het industrieterrein
waar her en der soms nog wel eens iets veranderd!

Op nummer 16 heeft de Swieringa Groep ook een grote loods neergezet ,dit
bedrijf is o.a. gespecialiseerd in o.a. de in- en verkoop van tuin- en parkmachines, wegenbouwmachines enz. , inruil is mogelijk en vervoer kan worden
geregeld.

Het hele jaar is er door F.A.S. BV gebouwd aan een prachtige loods met kantoor op nummer
9, het credo “doordacht duurzaam bouwen aan de toekomst”doen ze hier alle eer mee aan.

Ernaast, op nummer 14, zetelt de firma Troostwijk. Deze ondernemer is een expert op het gebied van
online veilingen en heeft een grote voorraad in Buitenpost staan. U moet hierbij denken aan machines voor grondverzet en daarnaast agrarische machines en vele gereedschappen.
Verderop bouwt de firma Bremer tegenover de Voltastraat een aantal gebouwen welke kunnen worden gehuurd voor vele doeleinden. Volgende jaar komen we in deze krant terug op al deze ondernemers.

STAP JIJ BIJ
ONS IN?
Brandweerploeg Buitenpost zoekt nieuwe
vrijwilligers die in Buitenpost kunnen uitrukken
vanaf huis en/of werk. De opleiding en de inzeten oefenuren van vrijwilligers worden betaald.
Lijkt het jou interessant om vrijwilliger bij de
brandweer te worden? Kom dan op zaterdag 18
januari kennismaken tijdens de informatiebijeenkomst
in de kazerne aan de Vaart 4 in Buitenpost. We
beginnen om 14.00 uur. We vertellen je over de
opleiding, het oefenen, de vergoeding en de
tijdsbesteding. Ook kun je aan het brandweervak
‘proeven’ door zelf aan de straal te staan en het
gereedschap te bedienen. Daarnaast geven wij
demonstraties.
Kun je niet wachten tot 18 januari of ben je op die dag
verhinderd? Meld je dan via www.brandweerfryslan.nl
aan. Wij nemen contact met je op.

De Binnenste Buiten Post

Kerst verhaal Opa Martin
Willem was een eenzame man.
Althans dat zeiden de mensen in
Buitenpost. Zelf zei hij hoogstens
dat hij alleen was. Eenzaam was
heel wat anders, vond hij. Dan
zat je bijvoorbeeld helemaal alleen op een van de Waddeneilanden, maar zelfs daar hoefde je tegenwoordig niet meer eenzaam
te zijn.

Kerstfeest

Willem had weinig hobby’s.
Hij kon gelukkig nog goed lopen en soms was hij zo ver
van huis weggewandeld, dat
hij goed moest kijken welke
richting hij op moest om weer
thuis te komen. Hij was ook
wel een natuurmens en als de
zon scheen of
maar enigszins
te zien was, kon
hij zich goed
oriënteren enwas hij altijd blij
als hij het station van Buitenpost weer zag.

Hij werd binnenkort 90 jaar. Willem had niet veel contact met
andere mensen. Hij werkte in de
tuin en verzorgde zijn geit die op
een aardig stukje weiland stond
naast zijn huis. Af en toe ging hij
naar de Kruidhof
en liep rond in de
mooi aangelegde
tuinen en genoot
van de geuren en
kleuren.

Nu was het Kerstmis. Er waren
weer veel lichtjes te zien in de
straten en huizen van Buitenpost. Willem genoot ervan tijdens zijn lange wandelingen.

Hij liep vandaag
naar de kerk en
rook er de heerlijke dennengeur
van de prachtige
kerstversiering.
Willem liep wat
verder naar voren om alles goed
te zien en te horen. De Kerk was
al goed vol, maar het lukte Willem
om een mooi plekje te vinden.
Plotseling hoorde hij engelen zingen. Zulke heldere stemmen had
hij nog nooit gehoord. En wat nog
vreemder was; hij zag een groot
licht dat vanuit een gouden poort
naar buiten straalde.
Hij kreeg meteen
een vreemde gedachte: zo wil ik
later sterven. Hij
zette deze gedach-

Prijspuz zel
25-11-2019

Levenswijsheid
Wie zichzelf verbeeldt de wijsheid gevonden te hebben, is een dwaas.
Als je denkt dat alles tegenzit, denk dan
nog eens opnieuw.
Wind je gerust eens op, maar loop wel
op tijd af.
We komen nooit verder als we niet weten waar we heen gaan.
Je kunt leven zonder lief te hebben,
maar niet liefhebben zonder te geven.
Als het nooit zou regenen, zou je nooit
de regenboog zien.
Het is niet zo belangrijk wat je denkt,
het is belangrijk wat je voelt.
De maat van de liefde is liefde zonder
grenzen.
Houd van mensen zoals ze zijn. Ze zijn
stuk voor stuk heel bijzonder.
Liefde is niet te koop, maar wel het
kostbaarste wat er is.
Veel kennis is nog geen wijsheid en veel
geld maakt nog niet altijd gelukkig.
Het is verstandig om overal de helft
van te geloven. Wijs ben je pas als je
weet welke helft.
Luister niet naar de herrie van de wereld, maar naar de stilte van je ziel.
Wees jezelf… er zijn anderen genoeg.
Met genoeg karakter heb je geen behoefte aan overdreven bezit.
Herinner je gisteren, droom van morgen, maar leef vandaag!

kunnen niet meer verzorgd worden door hun ouders, omdat
die om diverse redenen (tijdelijk) niet voor hun eigen kinderen kunnen zorgen. Er is ook
opvang voor terminaal zieke
kinderen die in het ziekenhuis
opgegeven zijn en kinderen die
een langdurige behandeling in
het ziekenhuis nodig hebben.
Meer informatie is te vinden op
http://www.siloamvillage.org.
Jella en Bert Kingma
Aanmelden via www.kerstbomenactiebuitenpost.jouwweb.
nl
e-mail: kerstbomenactiebuitenpost@gmail.com
telefoon (0511)-544183
En ook te vinden via facebook

Woordzoekerfabriek.nl

Brimzenpraat

te meteen opzij en dacht, eerst
ga ik hier intens van genieten.
Kerstmis in Buitenpost. “Prettig
Kerstfeest”, hoorde hij iemand
fluisteren.

Ophaalactie kerstbomen in Buitenpost
Net als vorig jaar is er in Buitenpost de kerstboom ophaalactie. En ook dit jaar komt de
opbrengst weer volledig ten
goede aan Chr. Kinderherstellingsoord Siloam op Curacao.
Ook Hoveniersbedrijf Douma
op het West geeft ieder jaar de
opbrengst van de door hen verkochte kerstbomen aan Siloam.
Wilt u uw kerstboom op laten
halen, laat het ons dan weten.
De kerstbomen worden op zaterdagochtend 4 januari 2020
door ons opgehaald. De vergoeding van 3 euro per boom komt
volledig ten goede aan Siloam.
Kinderherstellingsoord Siloam
is een kinderhuis waar zieke
kinderen wonen. Deze kinderen
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Stuur uw oplossing op een kaartje en deponeer deze in onze brievenbus. De prijs
van 10 euro wordt ter beschikking gesteld
door Binnenste Buiten post.
Oplossingen - bij voorkeur op een kaartje - inleveren in de kopijbus bij The Readshop (Nijenstein 7) voor maandag
10 januari 2020.
De oplossing van de puzzel in het oktobernummer was: Prachtige Kleuren.
Er waren 31 goede inzendingen.
De winnaar van de puzzel in oktober is:
R. Dantuma-Zijlstra
Gefeliciteerd namens de redactie!

Oplossing
Bron:Woordzoekerfabriek.nl

woordzoekerfabriek.nl - maak je eigen woordzoeker

De Opruiming is begonnen
Alles met stip
25% 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

Help ons groter worden!
word lid van Plaatselijk Belang Buitenpost
Ja, ik word lid van Plaatselijk Belang Buitenpost (PBB)
Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Tel. nummer
E-mailadres

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.
Nevenstaand 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 deze benoemde adressen: Herbrandastraat 11D, Schoolstraat 8
of De Vang 43. Een mailtje met uw adresgegevens
sturen aan: pbbuitenpost@gmail.com mag ook.

De Binnenste Buiten Post

Noors Leven

AGENDA

Kerstboom

Een overzicht van activiteiten die in Buitenpost gepland zijn van
16 december - 27 januari
Heeft u ook iets te melden voor de Agenda? Stuur dan een mail
naar: annemieke.bibupost@xs4all.nl
elke dinsdag
(niet op 24 en 31 december)
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.
woe 18 december
Handwerkmiddag, bijpratenen
thee drinken. Plaats: Doopsgezinde Kerk, 14.oo uur. Toegang:
gratis.
do 19 december
Creatief café Kruiskerk: krans
van eierdozen afmaken.
Opgeven via mail: schakel.
kruiskerk@gmail.com. Plaats:
De Schakel, 13.30-16.00 uur.
Toegang: vrijwillige bijdrage en
eventueel materiaalkosten.
zo 22 december
Kerstviering voor jong en oud.
Kliederkerk Grieme, Piele, Diele.
Samen ontdekken, samen
vieren en samen eten. Plaats:
Doopsgezinde Kerk, 16.00 uur.
zo 22 december
Kerstconcert door Fanfare
De Bazuin Augustinusga &
Popkoor Akkoord Surhuizum.
Plaats: Kruiskerk, 20.00 uur.
Toegang: € 7,- (reserveren). Zie
bericht op p. 23.
di 24 december
Lichtjesavond. Plaats: Begraafplaats Jeltingalaan, 17.00 uur.
Zie bericht op p. 7.
woe 25 december
Kerstbrunch. Plaats: Tuincafé
in de Kruidhof, 12.00-14.00 uur.
Kosten: € 22,50 p.p. (kinderen
4-12 jaar € 12,50).

Reserveren noodzakelijk (info@
hettuincafe.nl).
zo 29 december
Winter(eindejaars)diner met
welkomstborrel. Sfeervol
genieten van lekker eten en live
muziek. Opgeven tot 27 december op paviljoenmem.nl. Plaats:
Paviljoen MeM (Egypte 16A),
16.00 uur. Toegang: € 32,50.
do 2 januari
Spelinstuif voor kinderen tot
ongeveer 11 jaar. Protestantse
Gemeente Buitenpost. In de
kerstvakantie lekker springen,
klimmen en klauteren. Plaats:
de Houtmoûne, 11.00-15.00 uur.
Toegang: € 5,-. Ouders/begeleiders mogen gratis naar binnen,
maar dienen wel aanwezig te
blijven.
do 2 januari
Creatief café Kruiskerk: Houten
voorwerpen beplakken. Workshop van mw. E. Roos.
Neem zelf een houten lijst,
bakje, kruk o.i.d. mee. Plaats:
De Schakel, 13.30-16.00 uur.
Toegang: vrijwillige bijdrage en
eventueel materiaalkosten.
do 2 januari
Stilte en ontmoeten. Plaats:
Doopsgezinde Kerk, 19.45 uur.
za 4 januari
Kerstboomophaalactie. Zie
bericht op p. 21.
za 4 januari
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.
do 9 januari
Lezing: Johan Veenstra uit de
Stellingwerven vertelt verhalen
en gedichten “uut eigen wark”.
Kristelyke plattelânsfroulju.
Plaats: De Schakel, 14.30 uur.
Toegang: gratis.
za 11 januari
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), 10.0012.00 uur. Toegang: gratis.
do 16 januari
Creatief café Kruiskerk: Houten voorwerpen beplakken.
Workshop van mw. E. Roos. Zie
bij 2 januari. Plaats: De Schakel,
13.30-16.00 uur. Toegang: vrijwillige bijdrage en eventueel
materiaalkosten.
vr 17 januari
Literair café. Spreker: Willem
Schoorstra. Plaats: Paviljoen
MeM (Egypte 16A), 20.00-22.00
uur. Toegang: gratis.
ma 20 januari
Informatiebijeenkomst duurzame toekomst van Achtkarspelen en Tytjerksteradiel. Plaats:
Gemeentehuis, 19.30 uur. Zie
bericht op p. 2.
di 21 januari
Lezing Natuur in de Twizelermieden en Reahel West door
J. Hanenburgh. Koninklijk
NVVH Vrouwennetwerk. Plaats:
de Schakel, 19.45 uur. Toegang:
gratis.
do 23 januari
Gemeenteraadsvergadering.
Plaats: Gemeentehuis, 19.30 uur.
za 25 januari
Voetbal Buitenpost 1-Flevo
Boys. Buitenpost speelt altijd
spannende wedstrijden tegen
de ploeg uit Emmeloord.
Plaats: Sportpark De Swadde,
14.30 uur. Toegang: € 6,- (incl.
verloting).
za 25 januari
Toneelvoorstelling Witnet.
Fryske Krite. Voorstelling jongeren in een combinatie met senioren-leden. Plaats: The Point,
20.00 uur (zaal open 19.00 uur).
Toegang: leden: € 5,-/ niet-leden:
€ 12,-/ t/m 17 jaar: € 5,-.

De Bazuin & Popkoor Akkoord vieren samen
kerst!
Op zondag 22 december a.s.
vieren Fanfare De Bazuin
Augustinusga & Popkoor
Akkoord Surhuizum samen
Kerst. Ze organiseren dan
namelijk een kerstconcert in
de Kruiskerk in Buitenpost.
Zowel de fanfare als het
koor spelen en zingen mooie
kerstmuziek om alvast in de
stemming te komen voor de
naderende kerstdagen. Het
is voor de eerste keer dat de
muzikanten en de koorleden
gezamenlijk een optreden
verzorgen terwijl de beide
clubs al jaren gebroederlijk
in de buurdorpen geves
tigd zijn. Tijd om samen uit

te pakken in een mooi en
sfeervol concert. Het popkoor staat onder leiding van
Rinze IJtsma en heeft een
breed repertoire. Klassiekers, gedragen stukken en
natuurlijk popmuziek staat
op hun lessenaar, voor elk
wat wils dus. Bij De Bazuin
staat Gerk Huisma op de
dirigentenbok en iedereen
die hen een beetje kent weet
dat zij een lastig concertstuk
maar ook populaire muziek
niet uit de weg gaan. De
Kruiskerk zal zich dan ook
vullen met prachtige kerstmuziek waarbij ook solisten
en het saxkwartet van De
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Bazuin te beluisteren zijn.
Ogen dicht en luisteren of
zachtjes meezingen; een fijnere start van de feestdagen
is er niet!
Toegangskaarten
(7,—pp)
kunt u reserveren via popkoorakkoordsurhuizum@
gmail.com of www.fanfaredebazuin.nl. Aanvang van
het concert is 20.00 uur.

Een tijd lang heb ik nagedacht over het
nut van een kerstboom. Vroeger wilde mijn vader nooit een kerstboom. U
moet weten dat ik ben opgegroeid in
een Christelijk gezin. ‘Ja en?’ Vraagt u
zich af? Het geval wil dat mijn vader
de kerstboom niet vond passen bij een
feest waar het kindeke Jezus centraal
hoorde te staan. Tegenwoordig geloof
ik nog steeds. Alleen is mijn opvatting
over het hele kerstgebeuren veranderd. Het kindeke Jezus is überhaupt
niet in de winter geboren en het ‘kerstfeest’ zoals het vandaag de dag gevierd
wordt heeft eigenlijk van oorsprong
maar weinig te maken met geloof zoals ik geloof. En dus, tja, de kerstboom.
Die is ooit begonnen als een heidens
symbool van vruchtbaarheid en afschrikmiddel tegen kwade geesten etc
etc. Niet echt Christelijk, moet ik bekennen. In Nederland hebben we dan ook
een tijdje de kerstboom maar gelaten
voor wat ie was. Maar weet u? Hier na
acht weken van donkerte. Van mist en
waterkoude en korte dagen met ellenlange nachten. Van straten zonder
straatlantaarns. Van afgezonderd wonen van andere huizen, winkels met
kunstmatig licht. Ja, hier is het een verademing om het groene gevaarte weer
neer te zetten. Onze kerst is ontdaan
van zijn Christelijke sausje. Wij genieten des te meer. De sneeuw glinstert
buiten in het maanlicht, terwijl onze
oudste blaag de stekker in het stopcontact steekt. De houtkachels branden, de poes snort een deuntje voor de
keukenkachel. De bordspellen komen
weer op tafel en de kerstboom met
versierde dennenappels schijnt met
een gezellige glans de houten woonkamer in. Gezelligheid is hier meestal
wel gewoon aanwezig. En natuurlijk
hebben wij ook gewoon lampen in
ons huis. We zijn niet helemaal van alle
luxe verstoken. Maar kerstverlichting
om de balustrade, kerstverlichting
druppelsgewijs voor ons raampje met
roedes en een grote kerstboom in de
kamer waardoor de heerlijke boslucht,
die we in de winter vaak missen doordat de vorst ook de geuren wegneemt,
verspreid wordt, ja dat geeft net dat
beetje meer. We leven ervan op. We
vinden het leuk om een boom uit te
zoeken. Om hem samen te versieren
terwijl de kerstmuziek uit de boxen
de kamer instroomt. We genieten
van de glinsteringen van de sneeuw,
buiten in de vensterbank, die extra
benadrukt worden door de lampjes in
de boom. Op de een of andere manier
hóórt een boom in de winter hier gewoon, in ons houten huis. Je kunt hem
niet wegdenken, net als de sneeuw en
de kou die aan je neus nipt. Net als de
warme houtkachels en de sleeënde
kinderen. Een kerstboom is hier allang
geen kerstboom meer. Aangezien onze
boom zo ongeveer drie maand in de
woonkamer blijft staan vanaf half november. (En ja, tussendoor tuig ik hem
een keer af en halen we een nieuwe
die weer helemaal opgetuigd wordt.
Ik heb toch genoeg bomen in de tuin
en genoeg tijd om handen, maar in de
winter nooit genoeg licht). Onze kerstboom is gewoon een winterse kamerplant en kamerlamp in één. God Jul
allesammen.

Spits gezegde
Wie tevreden is met
wat hij heeft,is de
rijkste mens die er
leeft.

Kerstsfeer
Kom woonshoppen in

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Openingstijden
23 dec
24 dec
1e Kerstdag
2e Kerstdag
27 dec

(Kapenga Buitenpost tot 21.00 uur)

Zaterdag

28 dec

(Kapenga Buitenpost tot 17.00 uur)

Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag

BUITENPOST:
LEEUWARDEN:

Voorstraat/Irenestraat, (0511) 54 44 44
Balthasar Bekkerwei 1, (058) 20 450 00
www.kapenga.nl

29 dec
30 dec
31 dec
Nieuwjaarsdag

13:00 - 18:00 uur
09:30 - 18:00 uur
gesloten
10:00 - 18:00 uur
09:30 - 18:00 uur
09:30 - 18:00 uur
gesloten
10:00 - 18:00 uur
09:30 - 17:00 uur
gesloten

WOLVEGA
Frisaxstraat 12, (0561) 61 61 61
www.homecenter.nl

