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Afgelopen zaterdag 25 januari improviseerden de Krite-Jongeren een prachtige voorstelling over Renée, die over weinig
tijd en veel plannen beschikt. De strijd tegen vijand “Tijd” is op 1 februari nogmaals mee te maken met Nienke ten Hoven,
Dette Hiemstra, Johan Moes, Dagmar Kingma, Karst Welving, Wiesje Kloosterman en Dictus Benedictus.

Va n d e re d a c t i e
2020
Bij het aanbreken van een nieuw
jaar en de verschijning van het
eerste nummer van ons dorpsorgaan in zo’n nieuwe periode,
heb je onwillekeurig de neiging
dat aan te geven met het daarbij
behorende nieuwe jaartal. We
hebben nu eigenlijk een mooi
rond getal dat enigszins vertrouwd aandoet. Je wilt graag 20
zijn en je herinnert je nog als de
dag van gisteren dat je 20 was.
Twee keer 20 maakt 2020 en is
ook nog eens deelbaar door
vier. Dan spreken we van een
schrikkeljaar met een extra dag.
Dat moest wel, omdat indertijd bleek dat de tijdrekening
waarbij alleen met zonsopgang
en zonsondergang rekening
gehouden werd, op den duur
niet klopte. Het draaien van de
aarde en wat daar verder bij komt
kijken, speelden een rol. Om zo
goed mogelijk bij de tijd te blijven, kreeg februari 28 dagen en
de maanden juli en augustus
31 dagen. Om de tijdcirkel zo
rond mogelijk te krijgen, kreeg
februari om de vier jaar een dag
extra. 2020 is dus een schrikkeljaar en heeft daarom 366 dagen.
Tevens kent een schrikkeljaar
sinds
mensenheugenis
het
gegeven dat een meisje dan een
jongen ten huwelijk mag vragen.
Dat was nog eens romantiek!

Nieuwe centrumvisie Buitenpost ’Buitensporig’ nieuws
binnenkort in gemeenteraad
Onlangs heeft Plaatselijk Belang Buitenpost contact gehad met
Het onderzoeksbureau Droogh, Trommel en Partners heeft in de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en wenselijkheden voor het winkelgebied van Buitenpost. Zij zal binnenkort
de daaruit voortvloeiende Centrumvisie aan de gemeenteraad presenteren. Dit stuk zal zeker van invloed zijn op het beleid van de gemeente ten aanzien van het dorpscentrum. Iets van de inhoud van de
Centrumvisie is al bekend. Vergeleken met de centrumvisie uit 2007
lijkt het perspectief voor de winkeliers in ons dorp verslechterd. Traditionele winkels hebben het overal moeilijk door de komst van het
internet-winkelen en ook in ons dorp zijn de busjes van pakketdiensten een vertrouwd beeld geworden. De middenstand in Buitenpost
is sterk afhankelijk van de eigen inwoners. De voorspelde krimp in de
bevolking en de veranderende samenstelling van de bevolking, de
ontgroening en vergrijzing, zijn daarom belangrijke factoren.
Maar in de ogen van Plaatselijk Belang Buitenpost (PBB) moet pessimisme niet de leidraad voor de toekomst worden. Zelfs al begint
de gemeente wat bevolkingsaantal betreft te krimpen, Buitenpost
groeit nog steeds een beetje. Ons dorp heeft genoeg te bieden als
het om wonen gaat. In de ogen van PPBB is het belangrijk dat er een
actief woonbeleid gevoerd wordt, met name voor ouderen en starters. Goed kunnen wonen in Buitenpost is belangrijk voor de toekomst van de middenstand. Daarnaast is het nodig dat het winkelcentrum compacter en sfeervoller wordt. Langdurige leegstand moet
worden bestreden, bijvoorbeeld door de transformatie van winkelpanden naar woonruimte. Deze ombouw is gelukkig al begonnen. Op
‘de Bakkershoek’ wordt na De Roskam en het winkelpand ernaast, nu
ook het oude notariskantoor verbouwd tot appartementenblok. De
kans is nog steeds reëel dat de voormalige Aldi plaats maakt voor een
nieuwe woonvoorziening van Sprank. Vastgoedbeheerder Geldria
heeft PBB laten weten graag een aantal van haar leegstaande panden
om te willen bouwen naar woonruimte.
PBB hoopt dat bij de vaststelling van de Centrumvisie niet alleen realisme maar ook moed en ambitie wordt getoond. Naast verdwijnende
zaken in ons dorp zijn er nog steeds nieuwkomers. Naast sombere
voorspellingen zijn er zeker kansen, die gegrepen moeten worden.
Alleen dan kan Buitenpost een dorp met een goede toekomst blijven.

Ieder wil graag een nieuw jaar
dat naar wens verloopt. Dat
lijkt niet altijd gemakkelijk. In
een poging rekening te houden
met ieders omstandigheden,
wenst de redactie u een zo goed
mogelijk 2020 toe.
Onze dorpskrant mocht het oude
jaar in gunstige zin afsluiten en
ook de voortzetting lijkt positief.

Bouwbedrijf Kingma uit Buitenpost gaat vier appartementen realiseren in het
voormalig notariskantoor op het kruispunt Voorstraat-Kuipersweg. De twee op
de begane grond worden ‘levensloopbestendig’ gemaakt. Naar verwachting
wordt in het voorjaar met de ombouw begonnen. (tekst en foto: Johan Kootstra)

ProRail over een aantal zaken die spelen in en om ons station.
Hierbij de resultaten van dat overleg.
Een van die kwesties was het vervangen van het perronmeubilair.
Het blijkt dat ProRail bezig is alle stations op de lijn LeeuwardenGroningen te voorzien van nieuw modern meubilair. Vorige maand
zijn nieuwe banken geplaatst maar het is jammer dat de vuilnisbakken ver daarvandaan staan. Dat kan volgens ons weer meer zwerfvuil
opleveren. Er is hierover nog contact met ProRail.

Bij ProRail staan nog een aantal bouwtechnische zaken op de planning voor dit jaar. Allereerst het geluidsscherm dat langs het spoor
vanaf de overweg Stationsstraat-Jeltingalaan tot ongeveer achter
It Koartling geplaatst zal worden. De noodzakelijke fundering zit al
geruime tijd in de grond, maar het plaatsen van het scherm lukte enkele maanden geleden niet omdat niet alle benodigde materialen beschikbaar waren. De constructie kan alleen worden uitgevoerd in een
periode dat er geen treinen rijden. Voor 2020 staan er twee à drie van
deze treinloze periodes gepland. In zo’n periode in oktober zullen ook
beide perrons verlengd worden. Het is namelijk zo druk in de treinen
tijdens de spitsuren, dat Arriva met langere treinen wil gaan rijden.
Daarvoor zijn de huidige perrons te kort.
De in december 2018 geplaatste informatiezuil had tot doel de herkenbaarheid van de stations te vergroten en reizigers informatie te
geven. Op de verstrekte informatie op de zuil in Buitenpost is nog wel
wat aan te merken en PBB gaf dat al eerder aan bij ProRail. Afgelopen
jaar zijn er door ProRail enquêtes gehouden onder de reizigers over
nut en noodzaak van de zuil.
Dit jaar wordt een beslissing genomen of er een verdere uitvoering
komt. Bij goedkeuring worden zo’n 200 zuilen verspreid over Nederland geplaatst. Als de zuil hier blijft staan zal nog eens tussen ProRail
en gemeente, en hopelijk ook PBB, gesproken worden over de wenselijke informatie op de zuil.
Tot slot nog iets over een zogenaamde ‘olifantenpaadje’ bij het station.
U kent zo’n paadje wel. Het is officieel niet aangelegd maar omdat
het de kortste route is gaan mensen het wel als looproute gebruiken. Treinreizigers die vanuit de
richting Leeuwarden aankomen
en naar hun auto willen aan de
zuidkant van het station lopen nu
door de heg en het ernaast gelegen plantsoen. De gemeente is
gevraagd hier iets aan te doen en
er is ons beloofd dat het paadje
betegeld zal worden. Binnenkort
moet de parkeerplaats voor een
andere klus waarschijnlijk een
dag afgesloten worden, dan zal
ook het olifantenpaadje betegeld
worden zodat we binnenkort
Het olifantenpaadje bij het station.
zonder modder aan de schoenen
(tekst en foto: Theo Bakker)
thuis kunnen komen.
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Kerstbomenacties groot succes
Begin december begon hoveniersbedrijf P. Douma met de
kerstbomenverkoop voor Siloam,
het Christelijk herstellingsoord
voor kinderen op Curaçao.
De kerstmarkt van 7 december
en de verkoop van kerstbomen
leverden een prachtig bedrag op
van € 2902,20.
Zaterdag 4 januari zijn kerstbomen ingezameld tegen een
kleine vergoeding. Met de karren
werd door het dorp gereden en
werden de kerstbomen opgehaald. Deze actie bracht € 555,50
op.
Fantastische bedragen!
Iedereen die meegeholpen heeft
om dit mogelijk te maken, hartelijk
bedankt.

Teatergroep
Hymphamp –
Dûbelportret

De vrijwilligers van de kerstboomophaalactie.

Expositie Ode aan het Leven
Op woensdag 8 januari is in het
gemeentehuis van Achtkarspelen een bijzonder fraaie expositie
geopend. Fotograaf en vormgeefster Mascha de Lange uit
Kootstertille brengt met haar stillevens een Ode aan het Leven.
Mascha de Lange (1967) is van
jongs
af aan
gefascineerd
door de wereld om haar heen;

de natuur en dieren zijn daarin
de grootste inspiratiebron. Ze
raakte met name geboeid door
details, kleuren, vormen en
structuren. Fotografie werd voor
haar hét medium om beelden
vorm te geven en vast te leggen. De Lange studeerde Modevormgeving aan de Academie

voor Beeldende Kunsten Minerva in Groningen (1989-1994) en
volgde daarna verschillende opleidingen in alle facetten van de
fotografie.
Ze werkt graag aan langdurige projecten rondom een bepaald thema en fotografeert
daarbij het liefst in de studio,
zodat ze het licht en de sfeer ge-

heel naar haar hand kan zetten.
Foto’s van Mascha de Lange
worden regelmatig geëxposeerd,
gepubliceerd en verkocht in een
beperkte oplage.
Over het project Ode aan het
Leven vertelt ze het volgende:
“Het gaat over verstilde schoonheid. De stillevens van de dode

dieren is voor mij een tegenreactie op de snelle tijd waarin
we leven. Elk dood dier is een
symbool van tijd die wegglijdt
zonder dat we daar grip op hebben. Met deze fotoserie zet ik de
tijd stil en geef hiermee een ode
aan hun leven. Ik vind het respectvoller om ze op te pakken, te
fotograferen en ze daarna te begraven, dan ze te laten liggen tot
ze vervolgens veranderen in een
zwarte vlek alsof ze nooit hebben
bestaan. De beelden roepen een
emotie op met een voor iedereen eigen betekenis. De toevoegingen aan de dieren reflecteren
naar hun leven.
Alle dieren in mijn foto’s heb ik
dood gevonden of gekregen.
Deze dieren waren aangereden,
tegen een raam gevlogen of zijn
het slachtoffer geworden van
een roofdier. Het is de schoonheid van de natuur die mij in alle
facetten blijft inspireren zowel levend als dood.”
Meer informatie over Mascha
de Lange en haar werk op
www.inspirationofpets.nl.
De expositie is te zien tot en met
3 april 2020 en is tijdens reguliere openingstijden te bezoeken in
de centrale hal van het gemeentehuis te Buitenpost.

Beleef ‘De kracht van muziek’
Stichting het Behouden Huis presenteert op zondag 1 maart een
bijzonder concert in de raadzaal in Buitenpost. De interactieve
muziekbelevenis De kracht van muziek is een aanrader voor jong
en oud. Dirigent Ido Gerard Kempenaar neemt het publiek mee op
zoek naar de kracht van muziek. Waarom denkt de Buitenposter
dirigent te weten waarom Bohemian Rhapsody van Queen steeds
weer op nummer één staat in de Top2000? Wat is de kracht van
muziek in een film? U gaat het zien door het live te ervaren.
De muziek wordt verzorgd door
CMV Beatrix Doezum. De opbouw van het concert gaat van
klassiek naar licht en laat alle
elementen van een brassband
horen en zien. Het concert begint om 15.30 uur. De toegang
bedraagt € 10 inclusief een kopje koffie of thee, kinderen tot
12 jaar hebben gratis entree.
Reserveren van kaarten is mogelijk via info@stichtinghetbehoudenhuis.nlis.
Máxima, James Bond en
Vader Abram
Het programma voor het concert
is met zorg samengesteld. Ido
Gerard zal samen met Beatrix
Doezum enkele muziekstukken

ontleden. Mooie bewerkingen op
klassiekers en klassieke bewerkingen op moderne muziek. Van
de mars die Kempenaar met het
Trompetterkorps der Koninklijke
Marechaussee bij Máxima thuis
speelde tot een psalm in een onherkenbaar jasje. U gaat van een
scene uit Skyfall naar het kleine
café aan de haven. Misschien
reikt Ido Gerard iemand in het
publiek wel zijn dirigentstok aan
en beleeft u zelf wat het is om te
dirigeren.
Ido Gerard Kempenaar
Dirigent Ido Gerard Kempenaar
(1980) begon op 6-jarige leeftijd
aan zijn muzikale carrière met
AMV- en orgellessen aan mu-

ziekschool de Wâldsang in Buitenpost.

Sûnt in pear jier timmert de Fryske teatergroep HympHamp oan’e wei
en docht dit mei in soad súkses. Harren kabaretfoarstelling Dûbelportret is in ferfolch op it programma Op Portret” It selskip bestiet út de
spilers Jelmar Hoekstra, hja is de iennige frou fan it selsskip, en Fokke
Plantinga, Sy spylje alle types yn de senes en sjonge de ferskes tuskentroch. Paul Siemensma
en Anko Bouma tekenje foar
de musyk en spylje mei op
harren akkordeon en gitaar.
Mei elkoar in bûnt selsskip
yn in foarstelling dy’t rint as
in trein. Fan in werkenbere
sketch nei in gefoelich liet oer
de lytse, deistige dingen fan it
libben. Jelmar en Fokke litte in ferskaat oan typkes de revue passeare;
de âlde beppe, it ANWB-stel Rudi en Tiny ûnderweis, Harm op syn
‘Papadag’, in útblust stel op houliksterapy, de fersoarger yn de seniorenflat en noch folle mear.
Foarferkeap Dropshop: € 11,- / Oan de seal: € 12,50
Ynfo: www.maskelynbuitenpost.nl / 0511 541444
The Point – Sneintemiddei 9 febrewaris 2020 – 15.30 oere
Agenda 2020
Myn Skip: Verhalenverteller Age Veldboom neemt het publiek op enthousiaste wijze mee in de wereld van het skûtsje, die hij als geen
ander kent. Het duo Ella & Herman speelt en zingt de speciaal voor
deze voorstelling geschreven liedjes. De verhalen, beelden en liedjes
zorgen voor een verbeeldende reis door 100 jaar skûtsje historie.
The Point – Zondagmiddag 29 maart 2020
TePlak: De titel van het nieuwe 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

Jongeren Krite-theater de vloer
op met ‘Renée’
De jeugd presenteert, samen met twee ‘volwassen’ spelers, nog één keer het verhaal van Renée.
Op basis van improvisatie hebben de acht acteurs
een voorstelling gemaakt, waarin Renée probeert
wensen en verlangens te realiseren met daarbij eigenlijk één ‘vijand’: TIJD. Renée heeft helaas door
omstandigheden niet veel tijd en er is nog zoveel
te doen. Ouder worden van een kind, op berenjacht gaan en er ook nog ééntje vangen, de wereld
opruimen en verbeteren, rijk worden en rijden in een Jaguar XJ220,
een leven redden, een wereldreis maken, spannende sex hebben, het
bedrijf van je ouders overnemen, ... maar heeft Renée eigenlijk wel
tijd genoeg voor al deze wensen. In deze voorstelling wordt één ding
duidelijk: “De tijd zal het leren”.
Vanuit de improvisaties zijn zestien scènes ontstaan. Nienke ten
Hoven en Dette Hiemstra hebben er een uitdagend script van
gemaakt. In het spel worden ze
bijgestaan door Johan Moes,
Dagmar Kingma, Karst Veninga,
Renze Welfing, Dictus Benedictus en Wiesje Kloosterman.
De regie is in handen van Henk
Roskammer.
Renée
(foto: Jonas Reitsma)
The Point – Zaterdagavond 1 februari 2020 – 20.00 oere, zaal open 19.00 uur.
Toegang: leden en jeugd t/m 17 jaar 4 euro, niet-leden 8 euro.
Kaartverkoop: alleen aan de zaal.
Friese wereldpremiere Heit

Tegenwoordig geeft Ido als docent privélessen en is hij als slagwerker en percussionist werkzaam bij het Trompetterkorps
der Koninklijke Marechaussee.
Als freelance musicus speelt
hij bij verschillende symfonieorkesten in Nederland, waaronder L’Orchestra Particolara, het
Noord Nederlands Orkest en het
Orkest van het Oosten. Kempenaar wordt regelmatig gevraagd
om een gastdirectie te verzorgen bij verschillende orkesten in
Nederland en om als jurylid te
fungeren bij muziekfestivals en/
of concoursen.

De culturele reis van de Krite, winterseizoen 2019-2020, 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, die in de voorstelling
steeds meer de grip op de tijd, zijn omgeving en zijn familie kwijtraakt. Dit totdat hij aan het einde van de voorstelling zich afvraagt wie
hij is, wat zijn naam is.
Het Kritetoneel - Theater Buitenpost kreeg het na intensief contact
met Frankrijk voor elkaar dat ze de Friese wereldpremière mag spelen. Op de zaterdagavonden 7 en 14 maart 2020 vindt de voorstelling
van Le Père onder de naam Heit plaats. Een voorstelling die samen
wordt ‘gepresenteerd’ met de Nederlandse Alzheimer Stichting. De
Friese vertaling van dit prachtige stuk is geschreven door Kritelid
Dictus Benedictus. Regie: Henk Roskammer, bijgestaan door Reinold
Paauw. Spelers: Lodewijk Riedhorst (heit), Amarens de Vries (dochter),
Frouke Holtrop, Arnold Jan Ruisch, Gerben de Haan en Else Kiers.
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A l g e l eze n?
> De politiepost is sinds januari
alleen nog geopend op maandag- en woensdagmiddag van
13.00-16.30 uur en op dinsdagen donderdagochtend van 9.0012.00 uur. Vrijdag alleen op afspraak. Door deze aanpassing
komt er meer blauw op straat.
> De gemeente Achtkarspelen
stelt voor zijn inwoners een subsidie van 10.000 euro beschikbaar voor activiteiten die in 2020
worden georganiseerd rond 75
jaar vrijheid. Die subsidie kan
aangevraagd worden tot en met
29 februari 2020.
> Het ontwerpbestemmingsplan
voor het nieuwe zwembad is
door het college van B&W van
Achtkarspelen ter inzage gelegd.
Het pand krijgt een rechthoekige
vorm en bestaat uit één bouwlaag met een kap en een verhoging waar het bad ligt.
> Kinderen in Achtkarspelen
moeten volgens GroenLinks niet
langer met sigarettenrook in aanraking komen. De partij heeft een
initiatiefvoorstel ingediend om
de gemeente zich te laten aansluiten bij de beweging Rookvrije
Generatie. Het betekent dat een
rookvrije omgeving een voorwaarde wordt voor subsidies.
Ook moeten alle speelplekken,
gemeentelijke gebouwen en activiteiten volledig rookvrij worden.
COLOFON
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Nieuwe voorwaarden
Leefbaarheidsfonds
Ter verduidelijking voor zichzelf en degenen die een beroep doen op
het Leefbaarheidsfonds van de gemeente dat door Plaatselijk Belang
Buitenpost (PBB) wordt beheerd, zijn per 1 januari 2020 de voorwaarden voor subsidie uitgebreider vastgelegd. De nieuwe Algemene
Voorwaarden voor een subsidieaanvraag uit het Leefbaarheidsfonds
staan hieronder beschreven.
Doel van het leefbaarheidsfonds is de leefbaarheid in Buitenpost in stand te houden dan
wel te verbeteren. Instellingen,
verenigingen, stichtingen of bewonersgroepen uit Buitenpost
die een activiteit, evenement
of jubileum willen organiseren,
kunnen een subsidie aanvragen
bij het bestuur van Plaatselijk
Belang Buitenpost (PBB). Naast
activiteiten of evenementen kan
door PBB een bijdrage worden
verleend in de bekostiging van
uitvoeringswerkzaamheden of materialen in het kader van een project, die de leefbaarheid bevorderd.
Aan deze subsidieaanvragen/-verstrekkingen worden door PBB de
hieronder vermelde algemene voorwaarden gesteld:
1. De activiteit of het evenement:
- moet in Buitenpost georganiseerd en gehouden worden en een
bijdrage leveren aan de leefbaarheid en de saamhorigheid van de
gemeenschap,
- moet voor de gehele of een groot gedeelte van de plaatselijke
gemeenschap van belang zijn,
- mag geen overwegend commercieel, politiek of religieus karakter
hebben,
- moet toegankelijk zijn voor inwoners van Buitenpost en eventueel
voor bezoekers van buiten.
- De begroting moet sluitend zijn.
2. Behalve voor activiteiten of evenementen kunnen instellingen, verenigingen of stichtingen ook een subsidie aanvragen voor jubilea
van deze instellingen, verenigingen en stichtingen. De vereniging
of stichting is verplicht tot het houden van een officiële receptie of
anderszins publieke bijeenkomst ter viering van het jubileum om
voor deze bijdrage in aanmerking te komen.
3. Op of bij het aanvraagformulier Subsidie Leefbaarheidsfonds
PB Buitenpost moet het volgende zijn ingevuld en bijgevoegd:
- naam en adres van de aanvrager
- een nauwkeurige omschrijving van de activiteit of het evenement
- een gespecificeerde begroting van de inkomsten en uitgaven voor
de activiteit of het evenement, voorzien van een toelichting
- een IBAN-nummer.
4. Om voor een subsidie in aanmerking te komen, dient de subsidieaanvraag vóór de uitvoering/aanvang van activiteit of evenement
bij PBB te zijn ingediend.
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Va n d e b e s t u u r s t a fe l
Januari 2020
Het is een bijzonder jaar:
2020. Er is een discussie hoe
je dit uitspreekt; wanneer begin je met het niet meer uitspreken van de duizend? Maar voor PBB is het natuurlijk het jubileumjaar met vier grote activiteiten. In dit nummer kunt u hierover
uitgebreider lezen. Maar hierbij nog een oproep voor alle Buitenposters: maak oud-Buitenposters attent op de reünie van 21 maart.
Het is een leuk programma, vinden wij. Met een boek over verleden en heden van Buitenpost; een doorlopende foto- en videopresentatie, waarbij duidelijk wordt hoe Buitenpost veranderd is.
U kunt met vrienden en bekenden genieten van een lunch in het Tuincafé voor maar vijf euro per persoon. Daarvoor moet u zich wel opgeven, zodat we weten hoeveel mensen er komen. De plaatsen zijn
beperkt, dus haast u. In de middag is er een programma, zowel in
It Koartling als in de Mariakerk, met muziek en voordracht. Ook kunt
u een rondreis maken, waarbij een verteller u wijst op de bijzonderheden die Buitenpost kent.
In de vergadering van januari hebben we een reglement vastgesteld voor het leefbaarheidsfonds. Het blijft gericht op leefbaarheid
en saamhorigheid. Ook blijft het niet-commerciële karakter en dat de
activiteit open staat voor (een deel) van de Buitenposters.
De belangrijkste wijzigingen:
• Ook aanvraag mogelijk door bewonersgroepen;
• Ook voor jubilea;
• Ook voor uitvoerings- of materiaalkosten van een project gericht op
het bevorderen van leefbaarheid en saamhorigheid;
• Een aanmeldformulier, waarbij een sluitende begroting moet worden toegevoegd.
• Minder nadruk op de grote evenementen die ook subsidie van de
gemeente krijgen.
U kunt een aanvraagformulier ontvangen via pbbuitenpost@gmail.
com of via de bestuursleden.
Jammer genoeg hebben we afscheid moeten nemen van John Orie,
die zoals u in een vorige Bibu hebt kunnen lezen, voorzitter is geworden van it Koartling. Naast zijn werk vraagt dit zoveel tijd, dat hij heeft
besloten om zijn aandacht alleen op it Koartling te richten. Op de
ledenvergadering van 7 april zullen we officieel afscheid van hem
nemen. Hopelijk kunnen we dan ook nieuwe bestuursleden aan u
voorstellen, zodat het bestuur weer volledig zal zijn. We zijn vooral op zoek naar iemand met financieel inzicht of die zich daarin wil
verdiepen.
De ledenadministratie is weer helemaal bijgewerkt en nu zijn we op
zoek naar nieuwe leden voor deze 100-jarige. Zoals u straks in het
boek over Buitenpost kunt lezen, is er steeds weer getwijfeld aan het
nut van een plaatselijk belang. En hoewel de taken in de loop der tijd
aanzienlijk zijn gewijzigd, blijft er volgens het bestuur een duidelijke
taak, ook voor de toekomst van Buitenpost. Dus probeer in uw buurt
nieuwe leden te werven!
Namens het bestuur van PBB, Marianne Rigter
Wilt u reageren: pbb@gmail.com

5. Beslissingen en toekenningen van subsidie, door PBB, zullen door
PBB schriftelijk kenbaar worden gemaakt.
6. Indien de activiteit of het evenement waarvoor subsidie is verleend
geen doorgang vindt, vervalt het recht op subsidie. PBB behoudt
zich het recht voor om dit bedrag terug te vragen.
7. PBB behoudt zich het recht voor om na afloop van een activiteit of
evenement inzage te hebben in de daadwerkelijke kosten van de
door PBB gesubsidieerde activiteit of evenement. In een dergelijke
situatie dient de ontvanger van de subsidie, op verzoek van PBB,
na afloop van de activiteit of het evenement de volgende bescheiden te overleggen:
- een gespecificeerd overzicht van alle werkelijke inkomsten en uitgaven van de activiteit of het evenement
- de op de in het overzicht verantwoorde inkomsten en uitgaven
betrekking hebbende bescheiden
8. In bijzondere gevallen kan PBB afwijken van de bepalingen van
deze voorwaarden. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet
voorzien of onduidelijk zijn, beslist PBB.
Aldus besloten en goedgekeurd door het bestuur van Plaatselijk
Belang Buitenpost (PBB) op 3 december 2019.
Wilt u in aanmerking komen voor een subsidie uit het fonds, dan kunt
u een verzoek schrijven aan het bestuur van Plaatselijk Belang Buitenpost,
• per brief: Postbus 30, 9285ZV Buitenpost
• via mail: pbbuitenpost@gmail.com.

Volg ons ook op onze Facebookpagina.
U kunt ons vinden op:
www.facebook.com/dorpbuitenpost

Jubileumreünie GV MAAS
Meld je nu aan!
In 2020 bestaat Gymnastiek Vereniging MAAS alweer 75 jaar! Dit willen we vieren met een reünie op 29 februari in It Koartling. Deze reunie is voor alle leden en oud-leden van GV MAAS. En voor iedereen
die op een andere manier wat met GV MAAS te maken heeft gehad,
zoals trainer of bestuurslid. Wees welkom.
Hebt u nog foto’s van GV MAAS
dan zouden we dat graag willen weten. Dan kunnen we deze
laten zien op de reünie en onder het genot van een hapje en
drankje weer herinneringen ophalen. Over die ene wedstrijd of
het kamp wat GV MAAS organiseerde of de atletiekdag. Noem
het maar op!
Waarschuw familie, vrienden en
andere die ooit bij GV MAAS lid
zijn geweest.
Graag willen we weten op hoeveel mensen we ongeveer kunnen
rekenen. Aanmelden kan door een mailtje te sturen aan: gvmaas75@
gmail.com. We hopen op vele aanmeldingen.
Plaats: It Koartling (Schoolstraat 31)
Datum: 29 februari, 19.00 - 22.30 uur.

REIZEN

Wordt uw vakantie deze bouwvak een mooie camping
of vliegen naar de zon? Nu nog volop aanbod!
Voor persoonlijk reisadvies en boekingen:
Voorstraat 3A, Buitenpost |  06-55774352 | www.viptravelplus.nl
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Buitenposters door Nelleke Kemps-Stam Het is hier een heel warm huis

Raderwerk is meer dan een kringloopwinkel

In de kerstweek werd in vijf afleveringen de documentaireserie De
kracht van de kringloopwinkel uitgezonden. Het waren bijzondere
uitzendingen over bijzondere plekken en bijzondere mensen. De
kringloopwinkel is namelijk meer dan een verzamelplaats van
betaalbaar gebruikte spullen. Het is ook een plek waar je werkervaring op kunt doen en waar vrijwilligers de boel draaiende houden. Ga
mee naar de Marconistraat 2 en ontmoet enkele medewerkers van
kringloopwinkel Raderwerk.
Raderwerk is een kringloop zonder winstoogmerk en is gericht
op de zorg voor het milieu en de
zorg voor mensen. Mensen die
op zoek zijn naar een dagbesteding of werkervaring op willen
doen, worden bij ons begeleid
en opgeleid. Het ontdekken van
je talenten en het ontwikkelen
van werknemersvaardigheden
staan hierbij centraal. Op deze
manier helpt Raderwerk mensen
op weg naar zelfstandig leven,
wonen en werken (bron: Raderwerk)
Geen dag is hetzelfde
De eerste die bij ons aanschuift
aan tafel in de koffiehoek is
Boukje Hollema. Ze leeft van een
bijstandsuitkering en is via een
werkconsulent bij de kringloopwinkel terecht gekomen. “Door
omstandigheden zat ik twee jaar
thuis en nu wil ik weer iets gaan
doen. En dit is daar de juiste plek
voor. Ik werk hier vier ochtenden in de week en dat wordt
opgebouwd naar een volledige
werkweek. Ik heb de opleidingen Zorg en Welzijn gedaan en
SPW Kinderopvang. Het is mijn
doel om maatschappelijk werk
te doen. Ik ben er hier wel achter
gekomen dat ik graag mensen
met verschillende problemen en
achtergronden wil helpen.”
Boukje volgde de cursus Etaleren kun je leren, staat achter de
kassa of is op de speelgoedafdeling bezig. Ze voelt zich helemaal
thuis in de winkel. “Ik kwam
hier in september vorig jaar. De
eerste dag was ik direct op mijn
plek. Je voelt je echt welkom. Iedereen hoort erbij, je bent niks
meer of minder. Iedereen mag
er zijn. Het zijn vaak de kleine
dingen als elkaar groeten ’s morgens die belangrijk zijn.” Ook het
contact met klanten waardeert
ze. “Er komen allerlei soorten
mensen binnen. Er was laatst
iemand die een kerststal zocht.
Bij de kassa vertelde ze wat ze er
thuis mee gaat doen. Het is ook
interessant om met de nieuwe
Nederlanders om te gaan die
hier komen werken om de taal te
leren. Geen dag is hetzelfde. Er
gebeurt altijd weer iets anders.
Je leert de mensen echt kennen.
Iedereen is hier met een reden
en heeft zijn eigen verhaal. Ik heb
hier wel geleerd hoe je gesprekken voert met mensen die wat
hebben meegemaakt. En ik wist

niet dat ik zo creatief was: ik verkoop nu wat gauwer iets uit de
etalage! Dat geeft voldoening.
Voor mezelf is het ook belangrijk dat er weer structuur in mijn
leven is. Iedereen heeft recht op
werk, ondanks je verleden. En ik
leer nieuwe mensen kennen met
wie ik normaal nooit zou hebben
gesproken. Hier ervaar ik echte
saamhorigheid. Ik ben er trots
op dat ik hier werk en dat gevoel
heb ik al lang niet meer gehad.”
Het is mijn lust en mijn leven
Kringloopwinkel Raderwerk is
een werkplek van WerkPro, een
re-integratieorganisatie die mensen weer aan het werk helpt.
Sylvia Dillema is sinds januari
2018 trajectbegeleider. Ze is het
type ‘what you see is what you
get’ en zorgde voor meer zorg op
maat in de vorm van onder andere een jobcoach. “Ik heb nog
nooit een werkplek gehad waar
ik met zoveel plezier naar toe
ging”, zegt ze spontaan. “Twee
jaar geleden was mijn doel om
een warm huis neer te zetten in
Buitenpost. Die wens is uitgekomen: het is hier een heel warm
huis. En dat doen we met z’n allen, met elk en een. We zijn niet
allemaal gelijk, maar wel gelijkwaardig. Iedereen heeft een andere rol. Je moet niks, je mag
het. En als je op die manier naar
je werk toe gaat, dan voelt dat
fijn. En wie wil dat nou niet?”
Wie ook niet kan wachten tot
het weer maandagmorgen is, is
Anne de Bruin. Hij woont in een
aanleunwoning bij Haersmahiem, maar is zelden thuis. Hij
komt al acht jaar naar de kringloopwinkel.
De
voormalige
vrachtwagenchauffeur kampte
al langer met zijn gezondheid en
werd dankzij een spoedoperatie
voor de dood weggehaald. Omdat hij in de categorie dagbesteding voor ouderen valt, kan hij
zijn hele leven naar de winkel
blijven komen. “Ik ben hier met
vakantie”, zegt hij. “Ik kom hier
alle dagen, ook zaterdags. Als het
op zondag open zou zijn, kwam
ik ook. Zondagsavonds denk ik:
was het maar weer maandagmorgen. Het is mijn lust
en mijn leven.”
Anne werkt op de afdeling demontage. Van de opbrengst van
het restmateriaal worden speciale activiteiten betaald, zoals de

Kringloopwinkel Raderwerk aan de Marconistraat 2.

(foto: Raderwerk)

Het team van Raderwerk: op de bank Axel, Boukje en Anne, daarachter Sylvia en Tonny.
jaarlijkse barbecue, de Ladies
Event en de kerstpakketten. De
mensen van de kringloop ervaart
Anne als familie. “Met elkaar
koffie drinken, een sigaretje roken
en wat ouwehoeren. Vanaf half
acht ben ik hier. Ik word opgehaald en weer thuisgebracht.
Ik heb het helemaal naar mijn
zin. Ik kan hier wel honderd
worden.”

rol aannemen. Dat is wat ik nu
doe: mensen begeleiden in hun
werkproces. Je ziet dat iedereen
wel vooruitgang boekt, maar de
een sneller dan de ander. En ik
boek zelf ook vooruitgang”, bekent hij eerlijk. “Ik had er in het
begin veel moeite mee om mensen aan te sturen en dingen uit
handen te geven. Maar dat gaat
steeds beter.

(foto: Nelleke Kemps)

al lang Tonny’s belangstelling.
“Ik heb jarenlang met iemand
een tweedehands boekwinkel in
Groningen gehad. Daar zijn we
acht jaar geleden mee gestopt
omdat de omzet daalde door het
internet. Die winkel was net als
hier ook een ontmoetingsplek.
Vaste klanten leer je kennen, ze
blijven een kopje koffiedrinken.
Dit is ook een hartstikke leuke

“Ik heb nog nooit een werkplek gehad waar ik
met zoveel plezier naar toe ging”
Op de bank zit Tjitske van der
Meer, vaste klant van kringloopwinkels. “Ik vind het leuk om
met een vriendin ‘een rondje
kringloop’ te doen. Wat sneupen
in de kleding en andere dingen.
Ik kom een keer in de veertien
dagen in Buitenpost. Ik heb thuis
veel spulletjes staan uit de kringloop. Die knap ik dan wat op of
ik geef het een ander kleurtje.
Als ik iets zie voor mijn vriendin,
neem ik het voor haar mee. Want
er is telkens weer iets anders,
nieuwe aanvoer. En de mensen
zijn vriendelijk, er is altijd wel
iemand die je te woord wil staan.
Nou, ik ga er nog even een rondje doorheen”, zegt ze en weg is
ze weer.
Brede doelgroep
En dan loopt er nog een aardige jongeman rond die hier zijn
studie komt afronden. Axel Veldkamp zit in het laatste jaar van de
mbo-opleiding Maatschappelijke
Zorg Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen niveau 4.
“Een mond vol”, lacht hij. “Vanuit
school moesten wij een stageplek zoeken en omdat ik hiervoor
ook bij WerkPro zat, kwam ik dit
tegen en dacht: laat ik het eens
proberen. En nu loop ik hier al
bijna een jaar stage. In het begin
bood ik één op één begeleiding
om iedereen te leren kennen.
Naarmate de tijd vorderde moest
ik steeds meer mensen aansturen en een leidinggevende

Van alle werkprocessen wordt
verslag gedaan: wat heb ik gedaan, hoe heb ik het uitgevoerd,
met wie, waarom, hoe heb ik dat
gedaan. Zo heb ik met twee Eritrese jongens een rokershok gebouwd. Ik communiceerde met
hen via Google Translate.”
Alex is tevreden over de stageplek. “Zeker weten. Je bent vrij,
maar draagt ook verantwoordelijkheid. En de doelgroep is
heel breed: mensen uit het buitenland die moeten integreren,
mensen met behoud van uitkering, overspannen mensen met
een beperking. Zijn toekomst
heeft Alex al uitgestippeld. “Ik
blijf werken binnen WerkPro, het
liefst met dak- en thuislozen met
een alcohol- en drugsverslaving.
Dat is een nieuwe uitdaging.”
Ontmoetingsplek
Intussen is Tonny Groenhuysen
vanuit het buitengebied aan
komen fietsen. Als hippie kwam
ze in de jaren zeventig met haar
inmiddels overleden man naar
Buitenpost. Sinds twee jaar is ze
een van de twee vrijwilligsters
die één dag op de boekenafdeling werkt. “Het is een ontzettend
goed lopende afdeling”, vertelt
ze. “Soms is er veel aanvoer,
dan weer wat minder. Je moet
steeds kijken of het aanbod de
moeite waard is en dat is heel
wisselend. De literatuur zetten
we op alfabet.” Boeken hebben

plek. En het is goed om bezig
te zijn. Je doet iets zinnigs en
je wordt gewaardeerd. Ik ben
blij dat ik het kan doen en qua
contacten is het heel divers. Van
humor tot serieuze gesprekken.
Dat geldt voor veel mensen hier
en dat vind ik mooi. Iedereen
heeft verschillende capaciteiten
waar hij mee werkt. Dat maakt
deze plek zo belangrijk.”

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

“De Moppereend”

Speciale editie met voorleesknuffel nu verkrijgbaar!

Vele leuke valentijnskado’s en kaarten

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
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Piet Brommer
vrijwilliger bij Veilig Verkeer Nederland (VVN)

De openbare weg is van iedereen, daar heb je toch geen speciale
vereniging Veilig Verkeer Nederland voor nodig? Dat regelt toch
zichzelf, de politie kan er wel op toe zien dat de weggebruiker het
niet te bont maakt, zo zullen sommige Nederlanders reageren.
Toch is er een vereniging die Veilig Verkeer Nederland (afgekort
VVN) heet; het doel is om de verkeersveiligheid te bevorderen in
de breedste zin van het woord. Zo houden zij zich onder andere
bezig met opfriscursussen voor ouderen, verkeersexamens voor de
schooljeugd, de actie BOB (Bewust Onbeschonken Bestuurder) en
nog veel meer activiteiten. Vooral BOB was een succes; vorig jaar
werd `Meedoen is makkelijk´ gelanceerd, een campagne met als
doel verkeersdeelnemers op een laagdrempelige manier bewust
maken van hun verkeersgedrag. Gezien de vele ongevallen die jaarlijks plaatsvinden, is dat geen overbodige luxe.
Toen Piet Brommer in het jaar
2000 de politiedienst verliet en
met pensioen ging brak er een
nieuwe fase aan in zijn leven. Er
waren verschillende mogelijkheden om hier en daar als vrijwilliger aan de slag te gaan. Toen
de vraag van VVN kwam om hen
als vrijwilliger te helpen wist Piet
Brommer het meteen: dit is iets
voor mij. “Als politieagent heb je
veel contacten, met collega’s, je
helpt en adviseert mensen, ook
minder mooie kanten wanneer
mensen zich met strafbare feiten
bezig houden, maar daar gaat
het hier niet over. Toen ik stopte
met werken miste ik die contacten. VVN had en heeft mijn sympathie en dus zei ik ‘ja’ en meldde mij als vrijwilliger bij deze
organisatie, ” vertelt Piet.
“Laat ik ook iets vertellen over

de vereniging zelf. VVN heeft een
landelijk bestuur, die onder andere contacten onderhoudt met
het Ministerie van Verkeer en
Waterstaat, de ANWB en andere organisaties die met verkeer
te maken hebben. Er zijn VVNafdelingen per district; zo valt
Buitenpost onder Noord-Oost
Friesland. Iedere provincie heeft
een coördinator, dat is iemand
die het geheel in een provincie
moet kunnen overzien. Wanneer
er bijvoorbeeld in Sneek iets
wordt georganiseerd en er zijn te
weinig medewerkers, dan zorgt
de coördinator dat van elders

vrijwilligers komen die assistentie verlenen. Een van de leuke
dingen vind ik dat ik net als bij
de politie opnieuw met mensen
te maken heb, medevrijwilligers,
maar ook mensen die om adviezen vragen, jeugd met wie je via
workshops kennis maakt enzovoort. Als vrijwilliger bij VVN kan
ik mensen hooguit adviseren,
dat is een verschil met de politie. Constateren wij zaken die
niet goed gaan, dan kunnen wij
hooguit de overheid inseinen,
meer niet. De VVN heeft geen
sanctiemogelijkheden. Zo reden
er automobilisten met smartphones aan hun oor, zonder op
medeweggebruikers te letten.
Dat werd door de overheid verboden, maar de fietsers bleven
rustig bellen en sinds kort is dat
nu ook verboden. Of de VVN het
heeft gesignaleerd bij de overheid is mij niet bekend, maar dat
is een voorbeeld van onverantwoord weggebruik, dat aangepakt moest worden. “
Snelheid van auto’s in een woon-

tredingen mag alleen de politie
doen. VVN houdt zich ook bezig
met verkeersexamens voor de
hoogste klassen van de basisschool. Vrijwilligers keuren één
week voor het examen de fietsen
van de jongelui. Mankeert er iets
aan, dan moet dat worden gerepareerd.
Wat VVN ook doet zijn stands op
jaarmarkten, waar mensen met
vragen bij hen terecht kunnen.
Wij geven folders mee om te
proberen nieuwe leden voor de
vereniging te interesseren, want
al krijgt VVN subsidie, dat bedrag
is lang niet genoeg om alle kosten te dekken. VVN is ook afhankelijk van de leden en donateurs.
Workshops zijn er ieder jaar voor
jongeren uit de eerste klassen
van Nordwin en Lauwers College
wanneer er een verkeersmarkt is.
Soms is dat in gebouw de Schakel (Voorstraat) maar ook wel
eens in een van de scholen zelf.
“Er zijn dan workshops van de
ambulance, waar een medewerker zijn of haar verhaal doet. Een
rijschoolhouder, een medewerker van een politiebureau, een
apotheker, ook belangrijk, die de
jeugd vertelt dat zij geen drugs
moeten gebruiken in het verkeer
en die ook de (bij)werking van
bepaalde medicijnen uitlegt. Er
is een vrachtwagenchauffeur,
die over de dode hoek van de
vrachtauto vertelt en dan zijn
wij er met onze workshop. VVN
doet dan ogen- en reactietesten.
Bij de ogentest kom je wel eens

“ ... een apotheker die de jeugd vertelt dat zij
geen drugs moeten gebruiken in het verkeer”
wijk is ook een punt waar VVN
aandacht aan besteedt. Dat gebeurt meestal na klachten van
de bewoners. VVN heeft apparatuur die de snelheid kan meten
en wanneer zij tot de conclusie
komen dat de inwoners gelijk
hebben, kan men de overheid
inschakelen. Bekeuringen uitschrijven voor snelheidsover-

iemand tegen, die hoognodig
een bril moet aanschaffen of die
uit ijdelheidsoverweging zijn of
haar bril in de schooltas wegstopt; daarvoor zijn het jonge
mensen. VVN houdt zich ook bezig met terugkomdagen voor ouderen om de rijvaardigheid en de
kennis te testen. Die worden in
samenwerking met de gemeen-

ten georganiseerd. De ogen- en
reactietest zijn hetzelfde als met
de jonge mensen, alleen zijn
de meetresultaten van de ogen
veelal minder. Ze moeten ook in
hun eigen auto 20 minuten met
een rijschoolhouder rijden. Zo
gebeurde het eens dat een deelnemer de ogentest deed. Daaruit bleek dat de dieptewerking
niet in orde was (het vermogen
om in te schatten hoe dicht een
tegenligger al genaderd is). De
man antwoordde desgevraagd
dat hij inderdaad wat moeite
had met dat onderdeel. Hij reed
regelmatig naar Schiphol om
mensen te vervoeren. Op de
vraag hoe hij dat dan had met
inhalen kwam als antwoord: mijn
vrouw gaat altijd mee en die zegt
dan: “t ken wol” of “t ken net”.
Soms maak je bijzondere dingen
mee. De rijschoolhouder, die met
hem een proefritje maakte had
ook nog een paar opmerkingen.
Een en ander werd met de man
en vrouw doorgesproken en er
zou actie ondernomen worden“,
aldus Piet.

(eigen foto)
Op dit moment zijn er in de gemeente Achtkarspelen vier VVNvrijwilligers; dat is erg weinig.
Zijn er mannen of vrouwen, die
na lezing van dit verhaal belangstelling hebben, ze mogen Piet
Brommer bellen. Hij is bereid om
inlichtingen te verschaffen. Ze
kunnen zich ook via de website
aanmelden bij de VVN. Wanneer
men als VVN-er bezig is, draagt
men een speciaal uniform. Zo is
men altijd herkenbaar voor het
publiek. Op de foto draagt Piet
het pak.
Er zijn ook tegenwoordig prachtige, uitgebreide websites.
Wanneer u vragen of opmerkingen heeft kunt u terecht op
www.vvn.nl. Er is ook een
VVN-districtskantoor in Drachten
(de Knobben 100 (bij het vliegveld), tel. 0512-370485 en men
kan ook altijd vragen stellen aan
steunpuntnoord@vvn.nl.

We heten de fam. Henstra welkom

Prijspuz zel door Liesbeth Ribbink

als nieuwe adverteerder.
In de rubriek “Bedrijvigheid” stellen ze zich voor

Wie is dit?

Wie herkent deze Buitenposter ondernemers op de bijgaande foto?

Oplossen en inleveren

De prijs van 10 euro wordt ter beschikking
gesteld door De Binnenste Buiten Post.
Oplossingen bij voorkeur op een kaartje
inleveren in de kopijbus bij The Read Shop
(Nijenstein 7) vóór zaterdag 15 februari 2020.
Oplossing en prijs-winnaar worden bekend
gemaakt in het volgende nummer.

De oplossing van de novemberpuzzel was:
Wiebren Tjalma (van The Point).
Er waren 3 goede inzendingen (2 goed, 1 fout).
De winnaar is J. de Vries-Wijma.

Piet Brommer in VVN-uniform.

De oplossing van de decemberpuzzel was:
Fijne kerstdagen.
Hier waren 41 inzendingen (40 goed, 1 fout).
De winnaar is Gelske de Vries.

en elders in de krant vindt u hun advertentie.

Surhuisterveen
Nije Jirden 14
Postbus 140
9230 AC Surhuisterveen

LOKET-Buitenpost
KEI (Innovatiehuis)
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Jouw Volkswagen Service-dealer in Buitenpost

Van den Brug Buitenpost
vandenbrug.nl/volkswagen

Ried 16, 9285 KK Buitenpost
T 0511 201 547
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Buitenposters in getal en beeld
Het jaar 2019 is voorbij, en inmiddels zijn we al weer een maand
op weg in het nieuwe jaar. Het
begin van een nieuw jaar nodigt
uit om te kijken waar we staan.
Voor Buitenpost als dorp ben ik
daarom eens in de bevolkingscijfers gedoken die ik van de gemeente heb ontvangen.

leveren. De ontgroening en vergrijzing zijn duidelijk zichtbaar.
Jonge mensen (20-35 jaar) zijn
ondervertegenwoordigd.
Velen vertrekken voor studie en
werk naar elders. Het aantal
babyboomers (65- tot en met
75-jarigen) daarentegen is juist
groot.

Op 1 januari 2020 woonden er
5710 mensen in Buitenpost,
inclusief het buitengebied. Dat
zijn er 15 meer dan het jaar ervoor (5695). Hoe de verdeling is
tussen de verschillende leeftijdsgroepen van 5 jaar is af te
lezen uit de
bevolkingspiramide. Graag had ik ook de
verdeling mannen-vrouwen willen laten zien, maar de gemeente kon die gegevens helaas niet

In 2019 werden 67 baby’s geboren (54 in 2018) en er overleden
66 mensen (54 in 2018).
Totaal 265 mensen vestigden
zich in Buitenpost (382 in 2018)
vanuit een andere woonplaats en
er vertrokken 251 mensen (264 in
2018). De meesten hiervan (227)
verhuisden naar elders in Nederland, maar er waren ook Buitenposters die naar het buitenland
vertrokken (24).

Bevolkingsopbouw van Buitenpost
95+
90-94
85-89
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
<5
leeftijd

Op 1 januari 2020 woonden er
27.744 inwoners in Achtkarspelen (in 2019: 27.922). De gemeente vertoonde een lichte
daling van 0,4% in inwoneraantal. Buitenpost had met 15 meer
inwoners dan in het jaar ervoor,
een lichte stijging van 0,2%.

We wonen met z’n allen in 2542
huizen. Het merendeel daarvan
heeft alleen een woonfunctie.
Van 63 woningen is bekend dat
ze behalve een woonfunctie ook
nog een andere functie hebben,
zoals een kapsalon, pedicure of
kantoor aan huis om maar een
paar voorbeelden te noemen.

Er werd natuurlijk ook getrouwd
in 2019. Totaal werden 17 huwelijken gesloten met 34 Buitenposters in de hoofdrol als bruid
of bruidegom.
Hoeveel scheidingen van dorpsbewoners in 2019 werden uitgesproken is niet bekend. Helemaal onbekend is dat natuurlijk
ook weer niet, maar het zou de
gemeente te veel tijd kosten
om deze cijfers boven water te
krijgen.

Tot slot nog een grafiekje dat de
ontwikkeling laat zien van het inwoneraantal van 1995 tot nu. De
gegevens van 1996 zijn helaas
niet bekend. Tot 2013 zien we een
stijging van het aantal inwoners,
maar daarna neem het aantal
geleidelijk af. Pas dit jaar zien we
weer een lichte stijging.
Annemieke Altena
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Buitenpost in beeld

De Voorstraat in 1920
Reactie op de foto Voorstraat in 1920 in het novembernummer (p. 7)
Het pand links op de foto, waar duidelijk op de eerste etage de
stenen opbouw met balkon staat, is Voorstraat 34, het pand dat mijn
opa Melle Veenstra in 1938 heeft gekocht. Dit is dus niet het pand van
het voormalig notariskantoor of wat het daarvoor was, namelijk de
Nuts Spaarbank, zoals in het onderschrift stond.
Melle Veenstra begon in 1919 met de verkoop van manufacturen in
Augustinusga. In 1924 kocht hij het pand op de hoek van de Kerkstraat
en de Voorstraat. Daar startte hij samen met mijn oma een winkel als
zelfstandig manufacturier. Dit pand werd later drogisterij, en nog later
werd het afgebroken. Het pand Voorstraat 34 (foto) kocht hij in 1938.
De Voorstraat heette toen nog Rijksstraatweg. In hetzelfde jaar volgde
een verbouwing waarbij grote etalageruiten zijn ingezet. Mijn vader
Fre Veenstra kwam er in 1940 in de zaak bij, fa. M.F. Veenstra en Zn.
In 1962 volgde opnieuw een grote verbouwing en zes jaar later werd
een nieuw woonhuis achter de winkel aangebouwd. In 1984 werd het
60-jarig bestaan gevierd met een feest. In 1988 is de zaak verkocht.
Het hoge raam waar je links op kijkt is later altijd zo gebleven, op dezelfde plek als raam. Het ijzeren hekwerk links aan het gebouw heeft
ook nog tot in de jaren zestig een plek gehad op de zijkant van de
winkel, tussen winkel en bank in.
Voor de correcte geschiedschrijving vind ik het toch belangrijk om u
dit te laten weten.
Gelly Veenstra

In De Molenhof heerst altijd een gezellige sfeer. Zo hadden de bewoners op 20 december een broodtafel met soep en lekkernijen. Er
werd een mooi kerstverhaal voorgelezen en er werden kerstliederen
gezongen. (foto: Hilleke Scheper)
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Nagedacht
Amanda van Roessel schrijft iedere
maand over haar gedachten en zij
deelt dit in de hoop jou ook na te
laten denken.

Een begin
Alle begin is moeilijk, is zo’n uitspraak die ik wel vaker hoor. Men
zegt dit vaak om je aan te moedigen je niet te laten tegenhouden
door iets onbekends, iets engs of
iets waar je anderszins tegenop
kijkt. Beginnen is vooral moeilijk
wanneer je er van tevoren al over
hebt nagedacht. Dit geldt natuurlijk ook voor mijzelf, zelfs nu, terwijl ik deze eerste column van mijn
hand op papier probeer te krijgen.
Een aantal weken heb ik de tijd
gehad om na te denken waar ik
over zou gaan schrijven, moest ik
een ‘foto’ aanleveren die bovenaan
geplaatst zou worden en een titel
bedenken om deze column een
naam te geven. Na lang nadenken,
ja je voelt hem al aankomen, was
het eigenlijk heel simpel en lag de
titel voor de hand: ‘Nagedacht’.
Om een en ander wat duidelijker
te maken zal ik allereerst een beeld
schetsen over wiens gedachten je
hier aan het lezen bent. Mijn naam
is dus Amanda en ik ben geboren in
het Brabantse ‘s-Hertogenbosch en
zo’n twaalf jaar geleden ben ik naar
het verre noorden verhuisd. Na
wat in de buurt van Gaasterland te
hebben rond gehangen, ben ik via
Leeuwarden in Buitenpost beland.
Op een paar maanden na woon
ik alweer vijf jaar in dit mooie en
vriendelijke dorp. En dat zeg ik
niet omdat ik een column aan het
schrijven ben voor het dorpsblad,
maar omdat ik het echt meen. Ik
heb me hier vanaf het begin af aan
welkom gevoeld en heb in de tussentijd al aardig wat mogen zien
van wat er voor en door dit dorp en
de bewoners wordt georganiseerd.
Dit is natuurlijk wat algemene informatie, maar nu even de diepte
in. Al voor ik naar Buitenpost verhuisde had ik last van angst en paniek, dus in het eerste jaar kwam ik
niet veel verder dan het huis waar
ik woonde. Langzaam aan, heb
ik het dorp voorzichtig verkend.
Sinds 2,5 jaar zit ik in de redactie
van de BinnensteBuitenPost en
lukt het me wel eens om naar de
winkel te gaan. Dus als je eens een
klein ‘blond vrouwke’ zenuwachtig
door de supermarkt ziet sjokken,
inclusief mandje, dan ben ik dat
waarschijnlijk. Als ze dan ook nog
eens met een zachte “G” praat, dan
weet je het zeker.
Deze eerste keer wil ik je achterlaten met de volgende gedachte:
Geef om te geven en niet om te
krijgen.

Spits gezegde

Twee muzikanten van buurtvereniging de Spikant (bij De Spil en De
Achtkant), Harry Tees en Rienk van der Beek, hielden de traditie in
ere om op de vroege kerstochtend kerstliederen te spelen. Enkele
oud-leden van Concordia deden hetzelfde. (foto Albert Postma)

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

Zwembad De Kûpe - Buitenpost

De Knobben 25 Drachten
Kattebos 162 Heerenveen

3 t/m 8 februari

TOT € 2.000 EXTRA

INRUILWAARDE

OP ALLES WAT ROLT, RIJDT OF EEN STEKKER HEEFT
GRATIS TANK- OF LAADPAS T.W.V. € 500
BEREKEN UW VOORDEEL OPEL.SITON.NL
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Uit de oude doos

Even voorstellen

De Zondagmiddag Tienersoos van It Koartling op 27 januari 1974

De redactie heeft de afgelopen maanden afscheid moeten nemen van twee actieve redactieleden.
Maar gelukkig hebben ook twee enthousiaste mensen zich aangemeld om de redatie te komen versterken. Hieronder stellen zij zich aan u voor.

Alle rijen van links naar rechts
bovenste rij: Mark Kommery, Fred Feddes, Wiebe Dijkstra
onderste rij: Sietske Pilat, Tineke van der Wal, Agnetta Hemstra en
Roelie Waltje

Hilleke Scheper
Mijn naam is Hilleke Scheper. In
2015 ben ik in Buitenpost komen
wonen en het bevalt mij prima.
Na enkele oproepen in deze krant
“Redactie zoekt versterking”
dacht ik dat ga ik maar eens
doen. Zo heb ik in oktober mogen aanschuiven.
Het werken met opmaak/layout
is mij niet vreemd. In 1999 kocht
ik mijn eerste computer en heb
mij meteen in het diepe geworpen. Het leek me leuk om websites te maken, de informatie
daarover kon ik allemaal vinden
op internet.
Voordat ik in Buitenpost kwam
wonen heb ik in mijn voormalige
woonplaats deel uitgemaakt van
plaatselijk belang, tevens een
website gemaakt. Het organiseren van het dorpsfeest hoorde
ook daarbij. En als een razende
reporter heb ik de vele foto’s gemaakt van elk onderdeel van het
feest.
Celine de Vries
Misschien is het u wel opgevallen dat het decembernummer
van 2019 er weer iets anders uitzag dan normaal. Dit kan kloppen, want ik heb ditmaal de opmaak mogen doen. Ik ben Celine
de Vries (20 jaar) en woon sinds
twee jaar met plezier in Buitenpost. Ik zit op korfbal bij de welbekende Flamingo’s, en heb hier
ook zeer leuke mensen ontmoet.
Hieruit ben ik het ‘uitgaansleven’
ook beter leren kennen rondom
Buitenpost, wat mij zeer bevalt.

Alle rijen van links naar rechts
Middelste foto
bovenste rij: Elsje Miedema (?), Jeannette Feenstra, Han Schootstra,
Gerrit Rottine, Gerrit de Boer
onderste rij: Jellie Veenstra, Gelly Veenstra, Dirk Rusticus, Ykje van der
Meer en Jelle Bruining

Daarnaast studeer ik Media &
Entertainment Management aan
het NHL Stenden in Leeuwarden.
Dit is een creatieve opleiding,

Al jaren is mijn passie schilderen, de samenstelling van kleuren en compositie is belangrijk.
Ik houd van kleur, dat is vooral
te zien aan mijn schilderijen,
ik word er in ieder geval vrolijk

van. Drie jaar geleden na ‘Rondje
Kunst Achtkarpelen’ vonden de
bewoners in de flat waar ik woon
het fijn dat de schilderijen bleven
hangen. Het vrolijkt de boel wat
op.

die ik ook kon gebruiken in het
decembernummer.
Vanuit school heb ik de kans gekregen om te gaan studeren in
Zuid-Afrika en Bali voor een half
jaar. Dit heb ik natuurlijk met beide handen aangepakt. Vanaf 1
februari zal mijn reis beginnen in
Zuid-Afrika, waarna ik doorreis
naar Bali. Het lijkt mij leuk om
hier wellicht een klein verslagje
over te maken voor de Binnenste
Buitenpost.
Voor nu zal ik daarom tijdelijk
afscheid nemen van de redactie,
wat ik tenslotte jammer vind. Ik
ben echter ook wel heel erg be-

nieuwd wat het buitenland mij
te bieden heeft en dat zal ik ook
volledig gaan ontdekken!

De Mienskip schenkt ruim 400 euro voor
jeugdsoos It Koartling
CBS De Mienskip heeft ruim 400
euro verdiend voor de jeugdsoos
van It Koartling.
Donderdagochtend 16 januari
vond de officiële overhandiging
plaats van € 436,04 door de leerlingenraad van De Mienskip aan
het bestuur van Sociaal Cultureel Werk It Koartling.

Alle rijen van links naar rechts
Onderste foto: Sieta de Vos, Willemijn Jonker, Grietje van Dijk, Foekje Grijpstra,
Gerrit Rottiné, Henk Haagsma, Hendrik Jan de Mooij,Kees Boomsma en Sietse
Bakker

Het bedrag was verdiend tijdens
de traditionele Kerstactiviteit
van de school op de Buitenposter Kerstmarkt van 7 december.
Tijdens het evenement werden
door leerlingen zelfgemaakte
kerstwerkstukken verkocht en
geld geïnd voor toegang tot de
ijsbaan.
Hoewel het bedrag zonder voorwaarde werd geschonken, is het
de hoop van de leerlingenraad
dat het gebruikt zal worden voor
een kindvriendelijker aankleding
van de jeugdsoos. De bestuursleden van It Koartling gaven aan
dat het advies ter harte zal worden genomen.

Van links naar rechts, bovenste rij: Dicky Douma namens de directie van De
Mienskip, Gerda Dijkstra van de Ouderraad van de Mienskip, bestuurslid
jeugdwerk It Koartling Caroline Thole Renzenbrink, Mienskip leerlinge Mareth,
voorzitter van It Koartling John Orie, Mienskip ouderraadlid Hennie Zijlstra;
voorste rij: de Mienskipleerlingen Jeffrey, Jente, Bjorn en Lútsen.
(foto: Johan Kootstra)

Wist u dat alle nummers vanaf december
2000 zijn na te lezen in ons digitale archief!
De Kuipersweg rond 1925. Het
weggetje na het eerste huis links is nu
de Beatrixstraat. De foto komt uit een
editie van ‘Fan Fryske Grûn’.

http://www.binnenbuitenpost.nl/bibu/
archief-bibu.html
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Reünie van (oud-)Buitenposters op 21 maart

Het nieuwe jubileumboek

Het belooft een bijzondere dag te worden: de eerste dag van de lente. 100 jaar geleden was er een
groepje mannen die bedacht dat het goed zou zijn
om in Buitenpost een vereniging van plaatselijk
belang op te richten. Dat gaan we vieren met een
prachtig programma gedurende het hele jaar.
Op 21 maart is er als eerste festiviteit de reünie:
de ontmoeting van Buitenposters die hier ooit
gewoond hebben met Buitenposters die hier nog
steeds wonen. Er is een divers programma samengesteld, gedurende de hele dag.
We beginnen om 11 uur in It Koartling met de boekpresentatie van de geschiedenis van Buitenpost.
Leden van Plaatselijk Belang krijgen dit boek gratis,
tevens is dit een welkomstcadeau voor nieuwe leden. U kunt zich op 21 maart natuurlijk aanmelden
als nieuw lid.

In het afgelopen half jaar is het jubileumboek van Plaatselijk Belang
Buitenpost (PBB) al een aantal keren in deze kolommen genoemd. De
voorbereidingen voor het boek zijn nu in de laatste fase en we kunnen
wat meer vertellen over de inhoud van het boek.

bekende oud-Buitenposter dichter is ook van de
partij: Atze van Wieren.
Naast een wandeling van It Koartling naar de Mariakerk is het ook mogelijk om een busrit te maken
door het dorp. De bus vertrekt van It Koartling en
maakt een rondje langs de bekende en minder
bekende plekjes van Buitenpost. Er is een gids die u
vertelt over de bijzonderheden van ons dorp.
Tenslotte is er vanaf half vijf de mogelijkheid
om nog even na te praten onder het genot van
een hapje en een drankje (voor iedereen zijn er
twee consumptiebonnen, PBB trakteert). Dat bijpraten is natuurlijk ook op ieder moment mogelijk
in It Koartling.
Programma:
Welkom met koffie/thee en cake
Opening
Boekpresentatie
Opening Foto-expositie en video van
oude films van Buitenpost
12.00 uur Verhalen uit het verleden van PBB door
oud-voorzitters
12.30 uur Lunch in het Tuincafé
Vanaf 14.00 uur busritten in en om Buitenpost.
14.30-16.00 uur Optreden van Wander Duin met
(oud) leerlingen in It Koartling.
14.30-16.00 uur
wOptreden van dichters Atze van Wieren, Suzan Bosch en Ate en Bertina
Grijpstra (muziek en gedichten) en
organist Auke de Boer in de Mariakerk.
Doorlopende foto-videopresentatie in
it Koartling en ook foto’s van Stichting
Oud-Achtkarspelen.
16.30 uur Afsluiten met een drankje en hapje in
It Koartling.
10.30 uur
11.00 uur
11.10 uur
11.30 uur

Er is een fototentoonstelling gemaakt van bekende plekken in Buitenpost van 100 jaar geleden en
nu. Het is leuk om te zien wat er veranderd is in
100 jaar. De werkgroep heeft ook video’s samengesteld van verschillende activiteiten in Buitenpost. Deze zijn de hele dag door te bezichtigen.
Ook Stichting Oud-Achtkarspelen zal ’s middags
een Powerpointvoorstelling en foto’s laten zien van
oud-Buitenpost. Een paar oud-voorzitters zullen
wat herinneringen ophalen aan hun tijd in het bestuur. Daarna is het tijd voor een lunch.
in het Tuincafé van de Kruidhof zal een lunch aangeboden worden met biologische en zelfgemaakte
producten. Alleen voor dit onderdeel moet u zich
van tevoren aanmelden, omdat er beperkt plaats is.
Het kost u maar vijf euro en dan krijgt u een heerlijke lunch. Wie het eerst komt, het eerst maalt.
’s Middags is er zowel in It Koartling als in de Mariakerk een programma met muziek en voordracht. In
It Koartling treedt Wander van Duin op met leerlingen en oud-leerlingen. In de Mariakerk is er muziek
van Auke de Boer, een gerenommeerde organist. Ook zullen Ate en Bertina Grijpstra optreden
met muziek en gedichten. Net als Ate is ook Suzan Bosch een voormalige gemeentedichter, die
een paar van haar gedichten zal voordragen. Een

Opgave voor de lunch bij PBBuitenpost@
gmail.com, maak meteen even € 5,- over naar:
NL87RABO 0304 2899 14 t.n.v. Vereniging voor
Plaatselijk Belang.

Foto- en filmtentoonstelling op 21 maart
De reünie is natuurlijk een uitgelezen moment om
herinneringen op te halen. Een foto- en videotentoonstelling zal op 21 maart in It Koartling daar
ondersteuning bij verlenen. De jubileumcommissie heeft een selectie van 30 foto’s gemaakt die op
groot formaat op panelen zijn afgedrukt. Deze worden in het hele gebouw van It Koartling tentoongesteld. Ook de Stichting Oud-Achtkarspelen levert
een fraaie bijdrage. Zij geeft op een groot scherm
een fotopresentatie van haar grote verzameling
foto’s van oud Buitenpost afkomstig van Buitenposter Anne van Lune. Naast de foto’s draaien er
de hele dag films op groot scherm. Voor het samenstellen van de films kon gebruik worden gemaakt
van de dorpsfilm van Buitenpost uit 1967, beelden

uit de smalfilmcollectie van Auke van der Witte, de
1995 PBB- en Simmer 2000 video’s en tal van andere. Hielke Boorsma heeft hieruit enkele kortere
films samengesteld. Al met
al een bijzondere verzameling beelden
waarvoor het
zeker de moeite waard is om
deze rustig te
bekijken.

Het boek dat onder de titel
Buitenpost, een goede gelegenheid zal verschijnen is niet het
eerste jubileumboek van PBB.
In 1995 werd het boek Buitenpost, Halfweg tussen Ús Mem
en Het Peerd fan Ome Loeks bij
het 75-jarig jubileum van PBB
uitgegeven. Hierin behandelden
acht plaatselijke amateur-historici aspecten van de plaatselijke
historie. Het boek, in grijstinten
gedrukt, had een beperkt aantal
zwart-wit afbeeldingen. Het bleef
lang verkrijgbaar maar is nu uitverkocht. Een herdruk komt er
niet, maar het boek zal eind dit
jaar als e-book verkrijgbaar zijn.
In de afgelopen vijfentwintig jaar is het nodige aan geschiedschrijving over Buitenpost toegevoegd. De artikelreeksen in de Kollumer
Courant van Dirk Wildeboer mogen daarin genoemd worden. Ook
in dorpsblad De Binnenste Buiten werd door hem en anderen regelmatig over historische zaken gepubliceerd. Deze en andere bronnen
maakten het mogelijk om een nieuw boek samen te stellen. Het honderdjarig jubileum was natuurlijk een uitstekende gelegenheid (de
deelse reden van de titel) om dit ook te gaan doen. De opzet was
echter niet om het oude boek met wat aanpassingen opnieuw uit te
geven. Het is meer een aanvulling op het oude jubileumboek en daarnaast een op zichzelf staand en compleet werk.
De aanvullingen bestaan uit diverse onderwerpen. Zo is er in het nieuwe boek een beschrijving van het ontstaan van Buitenpost vanaf het
jaar 1000 met daarbij een tijdlijn met belangrijke gebeurtenissen in
het dorp. Wat in het vorige jubileumboek ontbrak en wel in het nieuwe
boek te vinden zal zijn, is een historisch overzicht van de 100 jaren vereniging Plaatselijk Belang. Aparte hoofdstukken worden gewijd aan
de sportverenigingen, de cultuur in het dorp en feestelijke momenten.
In twee hoofdstukken is er aandacht voor de bijzondere bouwwerken
die het dorp gesierd hebben en wat er nu aan gebouwen, kunstwerken en monumenten in het straatbeeld aanwezig is. Een opmerkelijk hoofdstuk wordt gevormd
door een beschrijving van de
natuurlijke omgeving van Buitenpost door natuurkenner en
columnist van De Binnenste Buiten Gertie Papenburg. De hoofdstukken onderwijs en kerkelijk
leven kwamen ook in het eerste
jubileumboek voor. Maar veel is
er ondertussen veranderd en die
informatie is in Buitenpost, een
goede gelegenheid bijgewerkt.
Het boek wordt gecompleteerd
door een verzameling van meer
dan 100 foto’s en kaarten op
groot formaat vanaf 1910 tot nu.
Een aantal van deze foto’s verschijnt nu voor het eerst in druk.
Bij het maken van boeken is tegenwoordig heel wat meer mogelijk
dan 25 jaar geleden. Dit nieuwe jubileumboek zal volledig in kleur
en in een oplage van 1250 exemplaren gedrukt zal worden. Het verschijnt gebonden met een harde kaft. PBB heeft de afgelopen jaren
gespaard om dit boek mogelijk te maken. Het zal daarom aan al haar
leden gratis worden verstrekt! Ook nieuwe leden zullen in het jubileumjaar het boek als welkomstgeschenk kado krijgen. Verder zal het
boek in de boekhandel te koop zijn,.
Heeft u interesse in het boek, geef dit nu al aan op:
pbbuitenpost@gmail.com
U kunt ook een briefje met uw naam en adres en het ‘opschrift reservering jubileumboek’ in de Binnenste Buiten-brievenbus bij De Readshop deponeren. Het boek zal dan voor u worden gereserveerd.
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Cultuur-historische avond op 7 april
Op dinsdag 7 april nemen wij als
Plaatselijk Belang een duik in de
geschiedenis. Wij hopen dan dat
de raadzaal van het gemeentehuis als een warm bad voor al
onze gasten zal aanvoelen.
Niet zonder reden is deze plek
uitgekozen. De geschiedenis
van de PBB en het gemeentelijk

apparaat is lang met elkaar verbonden geweest. De eerste voorzitter van PBB was zelfs de burgemeester van Achtkarspelen!

Wij zijn nog bezig met de voorbereidingen, maar onder voorbehoud kunnen geven wij een
kleine blik op het:

Wij proberen deze avond in stijl
en met een interessante inhoud
aan te bieden. U zult er in de volgende Binnenste Buiten’s meer
over kunnen lezen.

Voorlopige programma
19.00 uur Zaal open
19.30 uur Huishoudelijke agenda
20.00 uur Officiële opening door
burgemeester Brouwer
20.15 uur Presentatie door
Mienskipleerlingen
20.30 uur Officiële boekpresentatie Buitenpost, een
goede gelegenheid
20.45 uur Presentatie Izi-travelapp
Pauze
21.15 uur Voorstelling door
leden van De Fryske
Krite
Rondleiding en drankje + hapje

Feestavond op 6 juni
Een feestje vier je in een kroeg.
Met muziek en een gezellige
Pubquiz!
Muziek bij een feestje spreekt
vanzelf maar de laatste tijd wint
een gezellige pubquiz ook heel
snel aan terrein. Samen met een
team vrienden, maten, eens testen of het ‘haantje-de-voorste’
écht zoveel van alles weet of dat
de ‘Stille Willie’ van het team
misschien over meer parate kennis beschikt dan je ooit zou vermoeden. Het antwoord daarop
kun je straks ook in Buitenpost
vinden, want daar wordt voor de
eerste keer door het 100-jarige
Plaatselijk Belang een heuse
pubquiz georganiseerd. In ongedwongen en gezellige pubsfeer
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Kultuur-historyske rintocht
op 21 augustus
Op vrijdag 21 augustus 2020 wordt een kultuur-historyske rintocht, of
voor de niet-Friezen onder ons, een cultuur-historische wandeltocht
georganiseerd. Daarbij kunnen diverse locaties worden aangedaan,
die van oudsher belangrijk of interessant waren voor ons dorp. Hierbij
kan aan het station, het gemeentehuis of de Mariakerk worden gedacht, maar ook particuliere woonhuizen, waar ooit bekende Buitenposters woonden. De lengte van de rintocht is ongeveer 4 kilometer.
Het is een rintocht, het is dus niet de bedoeling dat de wandelaars
de gebouwen binnengaan; dat kan alleen wanneer daar toestemming
voor wordt gegeven. Bij sommige cultureel-historische interessante gebouwen zal een verteller een korte uitleg geven en eventuele
vragen beantwoorden. De start is in het gebouw van It Koartling en
iedereen krijgt een beschrijving mee van de route. Er kan ook gekozen
worden voor de Izi-wandelapp Buitenpost, te downloaden op de mobiele telefoon. Dan kan men al wandelend, via het gesproken woord,
kennis nemen van de bezienswaardigheden. Ook worden er bordjes
geplaatst die blijvend zijn zodat, wanneer men op 21 augustus is verhinderd, de tocht op een later tijdstip kan lopen.
Wandelen behoort tot de meest gezonde sporten en het Plaatselijk
Belang vindt het ook belangrijk dat de schooljeugd aan de rintocht
deelneemt. Met de scholen zijn afspraken gemaakt om de leerlingen,
die mee willen doen, de tocht te laten lopen. Het Plaatselijk Belang
hoopt dat de tocht een succes mag worden en dat men volop geniet
van de wandeling.

zullen een aantal teams het tegen
elkaar opnemen om te bepalen
welk team de meeste kennis in
huis heeft.
Plaatselijk Belang mag dan 100
jaar oud zijn, de ideeën en de visie
zijn gelukkig verre van stoffig en
gedateerd. Vandaar de eigentijdse pubquiz om een leuke invulling te geven aan dit jubileum.
Op de feestavond in Buitenpost
wordt dus een heuse pubquiz
georganiseerd. Met vragen in
diverse categorieën. Algemene
kennis, actualiteit, film, reizen
en alles wat je ooit misschien op
school hebt geleerd. En uiteraard
ook vragen met minder voor de
hand liggende onderwerpen zoals doordenkertjes, instinkertjes
en typisch Buitenposter onderwerpen. Een onafhankelijke jury
van twee wijze mannen beoordeelt de antwoorden en aan het
eind worden de punten geteld.
Voor het team dat de meeste
punten verzameld is er een leuke
prijs en natuurlijk de eeuwige

roem. Dus vorm een team met
vrienden, collega’s of buren
en meld je aan. Een team kan
bestaan uit minimaal twee en
maximaal zes personen.
Om de discussie levendig te houden en de kelen te smeren zijn er
twee drankjes voor rekening van
de jubilaris. En uiteraard wordt
de hele avond omlijst door livemuziek. Het is tenslotte feest!
Waar: it Koartling
Wanneer: zaterdag 6 juni
Tijd: 20.30-de gezelligheid op is.
Aanmelden vóór 30 mei bij
pbbuitenpost@gmail.com óf bij
Marianne Rigter 06-29071895/
0511-542953.

Fotowedstrijd vóór 18 mei
In het kader van het 100-jarig bestaan van Plaatselijk Belang Buitenpost organiseert de jubileumcommissie een fotowedstrijd. Bij deze
wedstrijd gaat het als eerste niet om de kwaliteit van de foto maar
vooral om de originaliteit van het beeld. Deelname is voor alle leeftijden en het thema is:

Mijn kijk op Buitenpost

Hoe kijk jij tegen Buitenpost aan? Denk je dan aan het Buitenpost zoals het nu is of vroeger was? Of misschien een combinatie van die
twee? De gebouwen of de natuur? Of....? Kortom de mogelijkheden
zijn eindeloos.

Het scholenproject in maart en april
Samen met het Lauwers College
en de drie basisscholen is Plaatselijk Belang druk met de voorbereiding van tal van activiteiten
in de maand maart in het kader
van de viering het honderdjarig bstaan van PB. De volgende
activiteiten staan, onder voorbehoud, nu op de rol
1. Aanbieden van een gastles.
a. Inleiding met oude schoolplaat
van Cornelis Jetses, bijvoorbeeld Teun met aapje.
b. Interview in kleding van ouderwets schoolhoofd met
oudere Buitenposters in de

kleding van jongetje/meisje
rond 1930; ook kinderen mogen dan vragen stellen over
eten, kleren, schoeisel, straffen/beloningen, schoolgaan,
verschil meisjes/jongens enzovoort. Vragen stellen als in
collegetour.
2. Kinderen interviewen bewoners
Haersmahiem
over
schoolgebeuren in vroeger
tijden.
3. Reizende fototentoonstelling
over oud-Buitenpost en scholen in Buitenpost en zaken
die kinderen interesseren. In
combinatie met het beschikbaar stellen van een leskist
met inktpot, kroontjespen, lei/
griffel, enzovoort.

die nu ook nog te spelen zijn.
Per school kunnen we een set
materiaal beschikbaar stellen.
5. Opstelwedstrijd met als onderwerp: “Hoe leuken we Buitenpost op (voor kinderen)?” Of
meer specifiek: “Hoe maken
we Buitenpost duurzamer”.Wij
zouden de scholen een soort
leidraad
kunnen
aanbieden voor het schrijven van
een opstel/plan/voorstel. De
leukste ideeën kunnen voorgelegd worden aan de bijzondere ledenvergadering van
7 april.

4. Aanbieden (digitaal) boekwerkje met kinderspelen/spelletjes van de afgelopen 100 jaar
Jubileumpepermunt te koop
Ter gelegenheid van haar 100-jarig jubileum heeft Plaatselijk Belang Buitenpost pepermuntdoosjes laten maken met foto-opdrukken
van plekken in Buitenpost. De doosjes, mét

pepermunt, zijn te koop bij Kado & Dropshop
Liquorice aan de Kerkstraat. Een doosje kost
€ 2,50, waarvan € 0,30 voor het jubileum van PBB.
De doosjes zijn gemaakt door vandenwaal.nl en de
foto’s zijn afkomstig van H. Boorsma en C. Giezen.

Om alle creatieve ideeën een kans te geven, hanteren we maar een
paar spelregels.
• Inzending per email naar: pbbuitenpost@gmail.com.
• Vermeld je naam, adres en geboortedatum. Deze gegevens worden
niet aan de jury bekend gemaakt.
• Je mag maximaal 5 foto’s insturen. Het mogen foto’s zijn die je nu
voor de wedstrijd maakt of die al eerder gemaakt zijn.
• De deelname is gratis.
• De jurering vindt plaats in twee leeftijdscategorieën: de inzender is
op 6 juni 2020 nog geen 12 jaar of is 12 jaar of ouder.
• De uiterste inzenddatum is 18 mei 2020.
• De uitslag wordt bekend gemaakt op de feestavond van 6 juni 2020.
• Voor beide leeftijdscategorieën zijn er bijzondere prijzen en uiteraard veel aandacht in ons dorpsblad De Binnenste Buiten.
• De uitslag van de jury is bindend, er kan niet over worden gecorrespondeerd.
• De ingezonden beelden kunnen door Plaatselijk Belang Buitenpost
voor promotiedoeleinden worden gebruikt.
• Bij verschil van mening beslist het bestuur van Plaatselijk Belang
Buitenpost.

De Binnenste Buiten Post
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PBB-bestuur deed een ronde zwerfvuilruimen
Het bestuur van Plaatselijk
Belang Buitenpost trok zaterdagochtend 18 januari de handschoenen aan voor de driemaandelijkse gemeentelijke zwerfvuilactie. De reden voor haar
deelname was dat de opbrengst
dit keer ten goede kwam aan de
toekomstige dierenweide voor
Buitenpost. Het betekende bij het
ochtendkrieken de deur uit en na
een briefing en opwekkende toespraak in ploegjes van twee het
hele dorp door. Na een morgen
lang zoeken hadden de bestuursleden van PBB en de Stichting
Dierenweide Buitenpost samen
met enkele spontane vrijwilligers, totaal 18 deelnemers, bijna

twee vuilniszakken per persoon
geruimd. De hoofdmoot van het
gevonden afval bestond uit klein
verpakkingsmateriaal, blikjes en
flesjes. Bovenaan de lijst met
meest gevonden zaken waren
sigarettenpakjes en peuken, gevolgd door snoepverpakkingen.
Met het oog op het recente oud
en nieuw viel, tegen de verwachting in, de hoeveelheid vuurwerkresten mee. Het was ook
verrassend dat op verschillende plaatsen enkele zeer vroege
krokusjes werden aangetroffen,
maar deze bleven waar ze waren.
Na afloop werd met een kop
koffie nagepraat. Bijna alle deelnemers merkten op dat ze meer

afval hadden gevonden dan ze
hadden verwacht. Rozenstruikjes
en perkjes bleken, door het betere kijken tijdens het zoeken, veel
meer verborgen afval te bevatten
dan normaal wordt opgemerkt.
De PBB-bestuursleden vonden
het ook een nuttige ervaring. Met
eigen ogen werd vastgesteld dat
een dergelijke zwerfvuilactie
overtuigend en zichtbaar resultaat oplevert voor het dorp. Het
leverde ook een tweede conclusie op. Mocht de sponsoring van
de verpakkingsindustrie voor dit
opruimwerk ooit stoppen, dan
ligt er beslist een schone taak te
wachten op gemeente en dorp
om een vervolg te vinden.

Dierenweide stap dichterbij
De voorbereidingen voor een dierenweide in Buitenpost zijn onderhand zes jaar onderweg. Het vinden van een geschikt terrein, de te
volgen procedures en de financiën vroegen veel meer tijd dan vooraf
was gedacht. Zelfs al zijn er soms nieuwe hobbels te nemen, toch is er
voor de dierenweidecommissie nu echt zicht op bekroning van haar
werk.

Van links naar rechts: de medewerker van Woonzorg Nederland, voorzitter
Douwe van Oosten en bestuurslid Theo Schraag van de Stichting Dierenweide
Buitenpost.
Het is soms moeilijk alle financiële consequenties bij de voorbereidingen voor de dierenweide goed te kunnen voorzien. Zo liep de
commissie voor de aanleg van de dierenweide tegen onvoorziene en
hoge onkosten aan. Om toch met de aanleg van de weide in het voorjaar door te kunnen besloot ze samen met het bestuur van Plaatselijk
Belang en enkele vrijwilligers hierop actie te ondernemen. Op zaterdag 18 januari werd door 18 vrijwilligers de prikstok ter hand genomen voor een ronde zwerfvuil ruimen in Buitenpost. Deze 3-maandelijkse gemeentelijke actie levert € 900,- op, geld dat gebruikt gaat
worden om het nieuwe financiële gat te stoppen.
Een volgende horde in de realisatie van de dierenweide in Buitenpost werd op 22 januari in Haersmahiem genomen. Toen werd de
gebruikersovereenkomst getekend voor de grond achter zorglocatie
Haersmahiem aan de Eringalaan waar de dierenweide een plek zal
krijgen. De overeenkomst is in principe geldig zolang de commissie
de grond nodig heeft.
Kleine of grote financiële bijdrages uit het dorp voor de dierenweide
zijn nog steeds van harte welkom. U kunt daarvoor het bankrekeningnummer van de Stichting Dierenweide Buitenpost gebruiken:
NL61RBRB 0778 1400 16 (van de Regio bank).

Bedrijvigheid door Piet Pettinga
Henstra Administraties
Er wordt gewerkt aan de Voorstraat
21/21A! Jarenlang was dit pand voor
menigeen misschien een doorn in het
oog. De grote hoge glazen pui met
lange vitrage aan de Voorstraat vlak
bij de Kerk. Er wordt inmiddels hard
gewerkt om het geheel een administratiekantoor te laten worden.
Bouke en Jolanda Henstra hebben, na
jarenlang kantoor te hebben gehouden aan de Buikstede te Sebaldeburen, hun intrek genomen in de bovenwoning. Hun doel is de onderste
verdieping te gaan gebruiken als administratiekantoor. Een uitdaging,
maar voor hen een vooruitgang in
kantoorruimte, werkruimte en vestigingsplaats. Bovendien strategisch
gelegen in hun werkgebied, Noordwest-Groningen en Noordoost-Friesland. Een administratiekantoor in de
ruimste zin van het woord. Met name
het Midden en Klein Bedrijf en de particuliere markt worden bediend. Het
voeren van administraties, het doen
van alle voorkomende belastingaan-

Van der Hoek Engineering en Technische Dienstverlening

giften, het maken van jaarrekeningen
en het voeren van loonadministraties
behoren tot de dagelijkse routine.

Uw nieuwsgierigheid gewekt? Binnenlopen is op dit moment nog lastig.
Bellen en/of mailen kan altijd! Henstra Administraties, Voorstraat 21 A,
0594-213880, info@henstra-administraties.nl.

Mijn naam is André van der Hoek, ik
ben 47 jaar, geboren en getogen in Buitenpost. Halverwege vorig jaar ben ik
mijn eigen bedrijf “Van der Hoek Engineering en Technische Dienstverlening” gestart. Na meer dan 25 jaar
werkzaam te zijn als tekenaar/constructeur/werkvoorbereider/inkoper
bij verschillende bedrijven, waaronder
Dijkstra Tankbouw &OBMtec in Buitenpost, was ik toe aan een nieuwe uitdaging met meer afwisseling dan mijn
huidige functie. Mijn meeste ervaring
heb ik opgedaan in de RVS tank- en
apparatenbouw, transportmiddelen,
bosbouw machines en recycling techniek.

kleur gespoten, poedercoat of verzinkt
en in staal, Corten staal, RVS of aluminium. Kortom, maatwerk voor de
klant, ontworpen met een nuchtere
en praktische instelling. Of het nu
gaat om een Corten terrashaard of
bloembak voor thuis, of het ontwerp
van een 3-dimensionaal hydraulisch
bewegend frame, een industriële trap
of een RVS tankeiland voor een pompinstallatie.
Ook bestaande “oude” ontwerpen
omzetten naar de moderne productiemethoden behoort tot de mogelijkheden. Hierdoor zijn deze onderdelen
zonder uitmeten in elkaar te zetten en
wordt er productietijd bespaard.

Met een eigen mobiel werkstation
met de benodigde tekensoftware
verzorg ik tekenwerk en klantgerichte 3D-ontwerpen. Door mijn
opgedane contacten met toeleveranciers kan ik ook de levering van
de onderdelen verzorgen. Daarbij
kunt u denken aan snij- en zetwerk,

Voor meer informatie en contactgegevens kunt u een kijkje nemen op
mijn website:
www.vanderhoek-engineering.nl.
Of volg mijn werkzaamheden op
facebook:
van der Hoek engineering & technische dienstverlening.

draai- en freeswerk en zaagwerk enzovoort. Door samenwerking met andere kleine zelfstandigen kan ik indien
gewenst het ontwerp leveren als gelast
en afgemonteerd geheel. Eventueel in

Meldpunt bedrijvigheid
Haagen Hobby gestopt... en nu?
Behalve voor handwerk- en hobby-artikelen kwam menigeen naar Haagen Hobby voor andere zaken. Gelukkig is een
deel daarvan in het dorp gebleven:
• Horlogebatterij laten vervangen: The Read Shop
• Schoenreparatie: The Read Shop
• DHL servicepunt: Mathilda Fashion

Wilt u ook een advertentie plaatsen?
• Sokkenwol: Modique (alleen de meest gangbare: Botter
Bergen, Botter Oslo en de Noorse sokkenwol)
• En wie weet waar ritssluitingen vervangen kunnen
worden mag het melden.

Neem dan contact op met Ursula Groenhart,
tel. 06 48939919 of 540014
e-mail: ursulagroenhart@upcmail.nl
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Inspiratie door Anneke Paauw

Atelier Tolve
Een paar uurtjes de beslommeringen thuis laten

Na mijn oproepje in december word ik door Baukje Zwier-Kloosterman uitgenodigd om op een dinsdagmiddag een bezoekje te brengen aan atelier ‘Tolve’.
In het houten schuurtje aan de
Scheltingastraat 26 heeft Anja
Kuipers haar atelier; hier worden
keramiekbeelden gemaakt. Iedere dinsdag komen vrouwen hier
bijeen om lekker creatief bezig
te zijn. Anja geeft geen cursus,
maar begeleidt de dames met
adviezen en tips naar een steeds
mooier resultaat.

tot 2017 cursussen gevolgd in
It Koartling. In 2015 wordt het
hok gebouwd en heeft ze haar
eigen ruimte. Ze gaat ook lessen
volgen aan de kunstacademie.
Behalve keramiek heeft Anja ook
veel geschilderd en lessen gevolgd bij Jan Kooistra, maar nu
is ze eigenlijk alleen nog maar
bezig met keramiek. Je komt

Ieteke de Vries en Anja Kuipers (vlnr) ‘keuren’ het portret
Deze middag zijn Ieteke de Vries
en Baukje Zwier bezig, maar
soms zijn er zes dames. Iedereen
is los van elkaar met haar eigen
ding bezig. Er is dan ook geen
sprake van les of verplichting en
dat wordt als heel plezierig ervaren. Anja hierover: mijn hele
leven heb ik gemoeten en dat wil
ik niet meer. Ik wil ook niet dat zij
moeten. Als je een keer niet kunt,
prima!

ogen te kort zoveel valt er te bekijken. Anja vertelt dat het geloof
haar passie is en ze dus veel
inspiratie haalt uit de bijbel. Zo
is de naam van haar atelier:
Tolve, dit is geïnspireerd door
een film, waarin de vis het teken
aan de muur was van veiligheid
in dát huis. Twaalf is het aantal
leerlingen van Jezus. Aan de
zijmuur van haar huis zie je dus
de twaalf vissen.

Ook nu weer mijn vraag: hoe
begon het? Anja heeft van 2007

Ze vertelt dat ze graag portretten
maakt. Bij portretten denk ik aan

Red levens –
word burgerhulpverlener
Binnen onze gemeente zijn er
nog niet voldoende (geregistreerde)
burgerhulpverleners.
Maar deze hebben we wel nodig! Daarom doen wij als Dorpsbelangen een oproep aan onze
inwoners. In samenwerking met
de gemeente bieden wij een cursus reanimeren aan. Hieraan zijn
geen kosten verbonden. Wel vragen wij om je na afloop van de
cursus aan te melden als burgerhulpverlener.
Stel je eens voor dat iemand die
jou lief is een hartstilstand krijgt.
Hoe mooi is het dan als er mensen in de buurt zijn die kunnen
helpen. Misschien heb je het wel
eens meegemaakt dat iemand
in je omgeving onwel raakte of
is het je zelf overkomen. Bij een
hartstilstand telt elke minuut. De
overlevingskans van een slachtoffer is het grootst als mensen
binnen 6 minuten 112 bellen,
starten met reanimeren en een
AED aansluiten.
Op het moment dat er een
112melding binnenkomt over
een hartstilstand verstuurt het

HartslagNu
oproepsysteem
automatisch een melding naar
de mobiele telefoon van de geregistreerde burgerhulpverleners
in de buurt. Je krijgt een routebeschrijving naar het adres en
het verzoek om te starten met
reanimatie, of om een bepaalde
AED op te halen en vervolgens
naar het slachtoffer te gaan. Het
oproepsysteem is vrijwillig en je
verleent alleen hulp als je kunt

en daartoe in staat bent.
Wil je je aanmelden voor de
cursus, of heb je vragen hierover? Je kunt contact opnemen
met Jan van der Bij (coördinator
Achtkarspelen Hartveilig) op telefoonnummer 0511-541838, of
via mail jvdbij54@gmail.com.
Kun je al reanimeren, maar ben
je nog niet aangemeld als burgerhulpverlener, dan vragen we
je dit alsnog te doen. Je kunt je
aanmelden via www.hartstichting.nl/burgerhulpverlener.

een schilderij of foto, maar ook
een ‘hoofd’ van keramiek wordt
dus een portret genoemd. Daarnaast zie ik schaaltjes, allerlei
vormen en hele bijzondere zeepbakjes. Anja geeft al haar werk
een naam, er zit ook altijd een
verhaal achter het ontstaan.
Ieteke de Vries is bezig met een
portret, het hoofd moet uitgehold en dat is nog best een
precies werkje, want als je niet
oppast, haal je teveel klei weg.
Maar dat is dan ook weer het
voordeel van werken met klei:
herstellen gaat gemakkelijk. Het
is duidelijk geen blank persoon,
waar Ieteke mee bezig is. Haar
voorkeur gaat inderdaad uit naar
gekleurde mensen: ik vind hun
gezicht veel sprekender, neus,
mond, ogen, alles is voller. Ik
heb er gewoon meer plezier in
en als ik een heel mensfiguur
maak, komt daar nog die vrolijk gekleurde kleding bij. Ieteke
heeft ook cursussen gevolgd
bij It Koartling en is sinds september met heel veel plezier op
dinsdagmiddag bij Anja bezig.
Het vrijblijvende spreekt me erg
aan, het is hier rustig en ik word
er zelf ook rustig van. Kortom, ik
geniet van deze uurtjes hier.
Baukje Zwier komt al een paar
jaar bij Anja ‘kleien’ zoals ze het
zelf noemt. Ook zij heeft al heel
veel gemaakt. De uitgestalde
producten van Anja dagen haar

uit en daarnaast doet ze ook
ideeën op bij Pinterest. Baukje
vindt klei een heerlijk materiaal
om mee te werken. “Ik heb nooit
geweten dat het zó leuk is”. Als
je hier bezig bent, laat je even
alles los! Bovendien is het gezel-

Baukje Zwier-Kloosterman begint een
nieuw werkstuk.
lig, je bent met een klein groepje en je hebt geen gevoel dat je
les hebt, maar toch word je wel
geholpen om je creativiteit te
ontwikkelen. Deze keer rondt ze
een mooi werkstuk af wat Anja
de naam “Schouder aan schouder” ontlokt. Ze weet al wat haar
volgende werk wordt, hiervoor
heeft ze een mal nodig, die haar
helpt een mooie ronde vorm te
maken.
Mocht dit verhaal u inspireren tot
een bezoekje, weet dan dat u op
dinsdag (tussen 10.00 en 16.00
uur) gerust eens mag kijken bij
atelier Tolve, want behalve bezig
zijn, kunt u daar ook iets kopen.
Er staan heel veel leuke hebbedingetjes. Anja maakt geen reclame, maar ze zegt wel: “Alles is
hier in principe te koop.”
Zodat er dan weer plaats gemaakt wordt voor nieuwe kunstwerken.

Spaargeld naar 0% rente?
Doe mee met onze postcoderoos-actie en haal een rendement
van 14%!
Te mooi om waar te zijn? Toch
niet. De overheid stimuleert investering in duurzame energie.
Daarbij wordt een terugverdientermijn van 7 jaar gehanteerd.
En zo kom je op 14%. Wil je ook
profiteren? Doe mee met ons
postcoderoos project.
Hoe werkt het? In het kort: Op
het dak van Veenstra Reizen in
Buitenpost leggen we maximaal
200 zonnepanelen. Een deelnemer koopt een aantal certificaten. Dit moet je afstemmen op
het elektriciteitsverbruik wat je
hebt. Verbruik je bijvoorbeeld
3000 kW per jaar, dan koop je
10 certificaten. Dat kost € 990,-.
Daarnaast leen je € 2000,- om de
totale aanschaf mogelijk te maken. Daarmee bespaar je € 315,aan energiebelasting per jaar.
Het terugbetalen van de lening
kost € 175,- per jaar. Je houdt
dus € 140,- per jaar over. En dat
is 14% rendement over je investering van € 990,-.
We hebben al een groot aantal
certificaten verkocht. Het is dan

ook al zeker dat het project dit
voorjaar gerealiseerd gaat worden. Er is nog ruimte voor een
paar deelnemers.
Voor wie is dit project geschikt?
Voor iedereen die, om welke
reden dan ook, zelf geen zonnepanelen op zijn dak wil of kan
hebben. Overigens: voor ondernemers is het ook interessant,
maar dan is de berekening weer
iets anders.
Meedoen? Wees dan snel. Binnenkort gaan we aan de slag en
dan ben je te laat.
Neem contact met ons op, dan
leggen we je precies uit hoe het
in jouw geval werkt.
Mail naar
ecbuitenpost@gmail.com.
of bel
Auke Attema: 06 5498 3013.
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Brimzenpraat
Vreemde
apparaten
Dit is een bewerkt artikel uit Plus
dat met toestemming wordt geplaatst. Het is populair om te somberen over nieuwe technologie. U
kent de klachten: de computer is
verslavend en maakt mensen eenzaam. Door de sociale media mopperen en schelden mensen veel en
praten ze amper meer met elkaar.
De robotauto gaat vreselijke ongelukken veroorzaken. Onze privacy
gaat naar de knoppen, omdat onze
persoonlijke informatie voor digitale schurken voor het grijpen ligt.
Robots eten al onze banen op. De
onontkoombare rampspoed van
de technologie dus. Maar is dat
wel zo? Dat gemiep over nieuwe
technologie? Het is nooit anders
geweest. Het is lachwekkend waar
mensen in het verleden allemaal
bang voor zijn geweest. Neem de
ouderwetse telefoon die vroeger thuis in de gang hing, zo’n
zwart apparaat met een hoorn en
draaischrijf. Aan het einde van de
19e eeuw sprongen de pessimisten
er bovenop: de telefoon zou tot
verslaving en vereenzaming leiden. De romantiek zou er ook onder lijden: ouderwetse vleierij en
vrijerij kwamen in de knel door
dat nieuwerwetse apparaat. Dat is
kritiek van meer dan honderd jaar
geleden. Het is alsof je de hedendaagse critici van de smartphone hoort mopperen. Het goede
nieuws bij al dit geklaag? Pessimisten verdienen een compliment
voor hun vindingrijkheid. Ooit was
er de nieuwigheid van de lift: oei,
dat leidde tot hersenziektes. De
metro: dan verstoor je de doden. En
de lucht daar beneden was levensgevaarlijk. Elektriciteit was eens
een noviteit, maar ook bloedlink: je
verstoorde het dag- en nachtritme
en daar zou God erg boos over worden. O, en de fiets: die zou tot karakterbederf bij vrouwen leiden. De
grammofoonplaat: de opgenomen
muziek vertroebelde onze geest en
was schadelijk voor baby’s. De flipperkast: een duivels apparaat. De
walkman: veroorzaakte een schadelijke epidemie van oordopjes. Eén
van de grootste technische verbeteringen was natuurlijk de auto,
toen treffend aangeduid als het rijtuig-zonder-paard. Och, die arme
auto. Dat leidde tot een bonte variëteit aan ellende. Werkloosheid
onder koetsiers en rijtuigbouwers.
Mensen zouden door de snelheid
en het lawaai in de war raken.
Terugkijkend kunnen we veilig
stellen dat bijna geen van deze
akelige voorspellingen uitkwam.
Natuurlijk heeft technologie nadelen: denk aan auto-ongelukken,
schermverslaving bij jongeren en
het digitaal stelen van privégegevens. Allemaal waar en akelig. We
zijn bang voor het onbekende. Maar
de voordelen van nieuwe technologie zijn meestal groter dan de nadelen. We zijn nu mede door techniek
wereldwijd veiliger, gezonder, beter
geïnformeerd en hoger opgeleid.
We kunnen online dates afspreken,
goedkoper reizen en hotelkamers
boeken. Dat is van onschatbare
waarde. Wie wil terug naar olielamp, paard en wagen, oude
zwarte telefoon of koffergrammofoon? Pessimisten worden zelden tegengesproken over hun somberheid. Optimisten krijgen kritiek dat ze te opgewekt naar de
wereld kijken. Of dat ooit verandert? Daar zouden we pessimistisch over kunnen zijn.

Winter Sale
leegverkoop
20 tot 60%
korting!
Het Schoenenhuys
Schoenen voor de hele familie
Voorstraat 89, 9291 CE KOLLUM

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

Alles met STIP
Halve Prijs

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

Modique Nijenstein 11 Buitenpost 0511-543128
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de schoolfoto
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Woonvoorziening Buitenpost
Samen met de stichting Sprank
is een groep ouders enthousiast
bezig te komen tot een woonvoorziening voor begeleid wonen in Buitenpost, op de locatie
van de ‘oude Aldi’. Architectenbureau Adema heeft een mooie
schets gemaakt van de mogelijkheden; in het gebouw komen
een 16-tal appartementen.

Gezien het groeiende aantal geïnteresseerden is de verwachting
dat er binnenkort een definitief
besluit genomen kan worden
door de stichting Sprank.
Een mooie ontwikkeling voor
Buitenpost, voor de leefbaarheid
in het centrum – zie de bijgaande
foto’s, met een schets van de toekomstige bebouwing.

Als genoeg bewoners zich hebben aangemeld kan er vrij snel
begonnen worden met de bouw.
In de afgelopen maanden is het
aantal potentiële bewoners mooi
gegroeid en zijn er contacten gelegd met geïnteresseerde ouders
en verwanten. Op 27 januari is
er weer een informatiebijeenkomst, in de Fonteinkerk aan de
Achtkant – aanvang 19:30 uur, inloop vanaf 19:15 uur.
De plannen kunnen concreet gemaakt worden bij een minimum
aantal van twaalf bewoners.
Schoolfoto groep 7/8 van de Lichtbron,
schooljaar 1996-1997
In het decembernummer werd bovenstaande foto
geplaatst, maar de meeste namen ontbraken. Met
dank aan enkele lezers kunnen we nu de volledige
namenlijst publiceren. De foto was bovendien niet
van De Toorts maar van De Lichtbron.
Alle rijen van links naar rechts.
Bovenste rij: Heidi Terpstra, Sanny Hiemstra, Mariëtte van Denderen, Fenna Bil, Wilco Reinders, Pieter
Zandbergen, Jaring Veenstra, Hendrik de Vries, Arjen Annema en meester Dictus Benedictus

Middelste rij: Hinrike Postma, Heidi v.d. Veen,
Cor Brouwer, Jeldou Bijlsma, Xandra Coehoorn,
Grietje Hiemstra, Wichard Boersma, Jonne
Harmsma en Goitzen Veenstra
Onderste rij: Annemarie Pol, Brenda Kuipers,
Marjet Hamers, Alberta Weijer, Rianne Lenting,
Anita Bosgraaf, Gerard v.d. Wal, Minze Tjeerdsma
en Gert-Jan Bremer
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
Read Shop. Deze wordt dan door ons gescand en
persoonlijk bij u geretourneerd.

‘HEB JIJ EEN
WERKENDE
ROOKMELDER
HANGEN?’
Hang ten minste rookmelders op in de hal en op de
overloop. Dit is meestal de vluchtroute als er brand
uitbreekt. Nog beter is het om ook melders op te hangen
in alle slaapkamers en de woonkamer. En wil je maximale
beveiliging, hang dan melders op in alle ruimten waar
brand kan ontstaan.

In ieder geval:
•
•
•

Op elke verdieping tegen het plafond.
Minimaal 50 cm van een muur of hoek en niet op de
tocht of bij mechanische ventilatie in de buurt.
In de ruimte waar de slaapkamers op uit komen
(vluchtroute).

Voor nog meer veiligheid:
•
•
•

In iedere slaapkamer.
In de woonkamer of andere verblijfsruimte.
In de ruimte waar de wasmachine en wasdroger staan
(als dit niet de doucheruimte is).

Meer brandveiligheidtips: www.brandweerfryslan.nl
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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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It Koartling zoekt dringend
nieuwe bestuursleden
Sociaal-cultureel centrum It Koartling is een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor een betere samenleving, waarin iedereen
meetelt en meedoet. Een samenleving waarin mensen om elkaar
geven en naar elkaar omzien.
Dat proberen we te doen door
sociaal cultureel werk en nauwe samenwerking met andere
maatschappelijke organisaties.
It Koartling heeft een algemeen
karakter en stelt zich in dienst
van de totale plaatselijke gemeenschap. Het is een vrijwilligersorganisatie, die volledig draait op
het enthousiasme en de inzet van vele vrijwilligers, van jong tot oud.
Het bestuur van It Koartling bestaat eveneens uit vrijwilligers. Zij doen
veel meer dan leiding geven aan de dagelijkse gang van zaken. Zo
neemt het bestuur het voortouw in het uitdragen van de visie en missie van It Koartling. De bestuursleden stellen zich op als boegbeeld
van de organisatie, en laten door hun (proactieve) houding en gedrag
zowel intern als extern de kernwaarden van de organisatie zien.
It Koartling zoekt dringend nieuwe bestuursleden. Van hen wordt verwachtdat zij – naast het hebben van bestuurlijke capaciteiten – vooral
maatschappelijk geëngageerd zijn en bij voorkeur affiniteit met het
sociaal cultureel werk hebben.
Lijkt het jou leuk om It Koartling als bestuurslid de toekomst in te
loodsen? Wil je graag meer informatie? Stuur dan een e-mail naar
vrijwilligerswerk@itkoartling.nl

Vrijwilligers gezocht voor
Ochtendcafé in It Koartling.
Voor het Koffiecafé in de Fonteinkerk op de donderdagochtend was
er op het laatst weinig tot geen animo. Onlangs is besloten om er
een punt achter te zetten. Begrijpelijk. Niettemin is er een groeiende
behoefte aan ontmoetingsactiviteiten – aan een vrije inloop – maar
misschien in een andere vorm.
It Koartling gaat daarom proberen om het Ochtendcafé uit te breiden naar de donderdagmorgen, dus naar twee ochtenden per week.
Gelijktijdig willen we het mogelijk maken dat in It Koartling op dinsdag en donderdag tussen de middag een (warme) maaltijd kan worden gebruikt. Het staat iedereen vrij om hieraan al dan niet deel te
nemen. Ook als je het Ochtendcafé niet hebt bezocht, ben je welkom
om gezellig samen te komen eten.
Heb je bijvoorbeeld voor de donderdagmiddag geen plannen, dan
kun je na het eten in It Koartling gaan klaverjassen, of wandel je
naar De Schakel om daar mee te doen aan de activiteiten tijdens het
Creatieve Café.
Natuurlijk kunnen we dit (zoals altijd) alleen realiseren met
voldoende vrijwilligers. We zoeken daarom gastheren en gastvrouwen die een gezellige sfeer
weten te scheppen. Maar ook
mensen die voor de maaltijden
instaan. Het eten hoeft overigens
alleen maar op temperatuur te worden gebracht en smaakvol te worden geserveerd. De maaltijden zèlf gaan we elders betrekken.
• Vind je het leuk om met mensen om te gaan en hen een warm
welkom te geven?
• Kun je gemakkelijk een gesprek met anderen aanknopen?
• Of ben je meer een spelletjesfanaat?
• Of doe je liever je best om de gezamenlijke maaltijden tot een
feestje te maken?
• En ben je in de gelegenheid om zo af en toe tijd hiervoor vrij te
maken?
Dan willen we graag met je kennis maken!
Lijkt het jou leuk om een bijdrage te leveren aan de uitbreiding van
het Ochtendcafé? Wil je graag meer informatie? Stuur dan een e-mail
naar vrijwilligerswerk@itkoartling.nl
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Met spoed gezocht:
vrijwilligers voor de húskeamer

Gastheer/gastvrouw zijn?

De Húskeamer fan Bûtenpost in sociaal-cultureel centrum It Koartling
is een levendige ontmoetingsplek voor en door alle inwoners van
Buitenpost. Een gastvrije omgeving, waar iedereen van harte
welkom is. Een plek waar iedereen kan bijdragen aan een gezellige middag. Een plek waar
iedereen mag zijn wie hij of zij is,
in een ongedwongen sfeer contact met anderen kan leggen en
de mogelijkheid heeft om zijn of
haar sociale netwerk te vergroten.
In jargon: een ‘sociale inloop’.

Jarenlang kende sociaal-cultureel centrum It Koartling beheerders. Die zijn de afgelopen jaren
door bezuinigingen vrijwel volledig weggesaneerd. De laatste
parttime beheerder van It Koartling, Wijke Wiersma, zal binnenkort door het bereiken van de
pensioengerechtigde leeftijd afscheid van It Koartling nemen.
Daarmee verdwijnt na heel veel
jaren iemand die er altijd voor
heeft gezorgd dat het gebouw
spic en span was en dat alles op
rolletjes liep. Tegelijk is Wijke,
naast een warme persoonlijkheid, voor velen een vertrouwd
gezicht en daarmee het visitekaartje van It Koartling.

It Koartling zoekt met spoed enkele nieuwe vrijwilligers die het succes
van de Húskeamer willen behouden en verder uitbouwen, als gastvrouw, gastheer of als kok op de zondag(na)middag.
Meer informatie over de Húskeamer is te vinden op de website van
It Koartling: itkoartling.nl/pages/de-huskeamer.html

Nog meer vrijwilligers nodig

In het licht van het voorgaande
zijn we al enkele jaren geleden
op zoek gegaan naar vrijwillige
gastvrouwen en gastheren. En
die hebben we gevonden: Ton,
Marion, Hieke, Meindert, Marianne, Bep, Wilma en anderen. Stuk
voor stuk enthousiaste en gemotiveerde mensen, behulpzaam,
gastvrij en met een groot verantwoordelijkheidsgevoel.

Vrijwilligerswerk in een organisatie als It Koartling is erg leuk en boeiend. Het heeft een sterk sociaal karakter. Vrijwilligerswerk levert een
waardevolle bijdrage aan onze samenleving. Vrijwilligerswerk wordt
niet voor niets het cement van de samenleving genoemd. Dat hoef je
de vrijwilligers zelf niet uit te leggen, die merken het dagelijks.

Vooral doordat It Koartling zich
blijft ontwikkelen komen we echter mensen tekort, met name op
de avonden, maar ook op andere
momenten. Daarom zoeken wij

Heb je belangstelling of wil je méér weten? Schiet dan de komende
dagen een van de vrijwilligers van de Húskeamer aan. Je kunt ook
een mailtje sturen naar vrijwilligerswerk@itkoartling.nl.

Daarom doet het bestuur dan ook zonder enige gêne een beroep op
alle inwoners van Buitenpost en omgeving van vijftien jaar en ouder
om zich aan te melden als vrijwilliger. Er is een grote verscheidenheid aan functies en vacatures. Naast wat elders op deze pagina is
genoemd, zoekt It Koartling onder andere:
Pioniers ouderenwerk
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 Koartling ouderen met ideeën en ambitie. Met
ondersteuning van It Koartling gaan deze ‘pioniers’ aan de slag
met het realiseren van ‘ouderenwerk’: gecoördineerd welzijnswerk voor en door ouderen. Daarbij is vooral een rol weggelegd voor
‘jonge ouderen’, de 55-plussers.
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 vrijwilligers
gaan samenwerken in een werkgroep die verantwoordelijk is voor de
organisatie, continuïteit én voortdurende vernieuwing van het
aanbod.
Collecte Nationaal Fonds Kinderhulp
In de week van maandag 20 t/m zaterdag 25 april organiseert
It Koartling in Buitenpost weer de jaarlijkse collecte voor het
Nationaal Fonds Kinderhulp. Dit fonds vindt dat alle kinderen recht
hebben op geluk. Helaas groeien ruim 300.000 kinderen in ons land
op in armoede. Zij vallen buiten de boot en kunnen niet meedoen
met leeftijdsgenoten. Kinderhulp helpt hen op een hele praktische en
kindgerichte manier. Bijvoorbeeld door een tweedehands fiets, contributie voor de sportclub, een weekje kamperen of zwemles mogelijk
te maken.
Ieder jaar gaan er weer duizenden collectanten langs de deuren met
een collectebus om geld in te zamelen voor Nationaal Fonds Kinderhulp. In 2020 zelfs voor de 60ste keer! Daarom willen we van deze
collecte een spetterende gebeurtenis maken. Iedere euro is meer dan
welkom en wordt goed besteed. Meld je nu bij ons aan als collectant
of meld je aan als medeorganisator van de collecte.
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.
Heb je belangstelling of wil
je meer weten? Schiet dan de
komende dagen een van de bestuursleden aan of stuur een
mailtje naar
vrijwilligerswerk@itkoartling.nl

op korte termijn extra gastvrouwen en gastheren. Het is erg leuk
en boeiend werk, met een sterk
sociaal karakter, waarin de menselijke interactie centraal staat.
Een vrijwillige functie waarin je
als mens tot persoonlijke groei
en bloei komt.
Met
‘gastgedrevenheid’
als
kernkwaliteit beschikt de gastvrouw of gastheer onder andere
over de volgende kwaliteiten:
• Enthousiasme, gemotiveerde
houding en een representatieve uitstraling.
• Oprechte aandacht en interesse, inlevingsvermogen en empathie.
• Een dienstbare houding: proactief en behulpzaam.
• Een gast kunnen ‘lezen’ en gedrag op behoefte kunnen afstemmen.
• Communiceert
vriendelijk
en duidelijk en met goede
omgangsvormen.
• Werkt met passie en toewijding en met een onbaatzuchtige drijfveer om van betekenis
te zijn.
Lijkt het jou iets? Aarzel dan niet
en meld je bij het bestuur. Je
kunt ook een mailtje sturen naar
vrijwilligerswerk@itkoartling.nl.

HG gel ontstopper
* geeft al resultaat na 30 minuten
* ontstoppen zonder spatten
* tast kunststof leidingen niet aan
* inhoud: 2 x 1 liter

2 flessen HG gel ontstopper:
van € 11,90 voor € 8,90
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Informatieavond Orgaandonatie
Op 1 juli 2020 zal de nieuwe Donorwet in werking treden. U hebt
daarover enige tijd geleden al een informatiefolder in uw brievenbus
gekregen. Iedere inwoner van Nederland boven de leeftijd van 18 jaar
zal een keuze moeten maken, die in het landelijke Donorregister
wordt vastgelegd. U vult in of u
na uw overlijden wel of geen organen of weefsel (zoals een nier,
longen of huid) wilt afstaan aan
patiënten die daarmee geholpen
kunnen worden.
Mensen die dan nog niet in het
Donorregister voorkomen ontvangen rond 1 juli 2020 tweemaal
een brief met de uitnodiging om
de keuze via internet of per post kenbaar te maken. Als u daar niet op
reageert wordt u door de overheid als orgaandonor geregistreerd. In
het Donorregister komt dan achter uw naam Geen bezwaar tegen orgaandonatie te staan. Voorstanders van de nieuwe Donorwet en vooral de mensen die al lang en met smart op een orgaandonatie wachten
juichen deze ontwikkeling toe. Bij mensen, die (nog) een keuze moeten maken of zij na hun overlijden organen of weefsel willen afstaan
kunnen vragen en aarzelingen bestaan.
Ds. Jan Glas, predikant van de Protestantse Gemeente van Kootstertille & Twijzel (“De Oerdracht”) is bereid gevonden om dit onderwerp
te behandelen. Welke ethische aspecten en gevoelens leven er bij
mijzelf en bij de geliefden om mij heen? Speelt mijn geloof daarbij
een rol? Kan de Bijbel ons behulpzaam zijn bij het nadenken over dit
onderwerp? Over deze vragen wil ds. Glas graag met de aanwezigen
van gedachten wisselen op woensdag 19 februari om 20.00 uur in De
Schakel. U bent van harte welkom.

Energiespel: duurzame energie
Op donderdagavond 6 februari 2020 vindt in verenigingsgebouw De
Schakel aan de Voorstraat een ‘Energiespel’ plaats dat georganiseerd
wordt vanuit de protestantse gemeente. Iedereen is vanaf 19.30 uur
welkom om daaraan mee te doen. Mensen kunnen soms wel eens
wat zwaarmoedig of moedeloos worden bij alle berichten over de
klimaatverandering en de overschakeling naar duurzame energie.
Maar stel nu dat we zelf aan de knoppen zitten om te bepalen wat
er dient te gebeuren. Het spel is een mooie vorm om op een lichte
en luchtige manier in groepjes keuzes te maken en na te gaan wat
het effect van die keuzes is. Niet elke maatregel is even belangrijk,
doeltreffend of haalbaar. Er moeten in het spel, net als in de werkelijkheid, keuzes worden gemaakt. Spelenderwijs vinden afwegingen
plaats, waardoor er als vanzelf ruimte ontstaat voor plezier in plaats
van zwaarmoedigheid. De spelers zitten in groepjes aan tafel en overleggen met elkaar. Het is dus geen rollenspel.
In het nagesprek kunnen de deelnemers in alle ernst over de ingewikkelde vragen op dit gebied doorpraten. Het motto van de avond is:
Samen spelen en elkaars gedachten delen.

Kaartverkoop musical Mozes
Op 1 februari 2020 start de kaartverkoop voor de musical Mozes.
Kaarten zijn verkrijgbaar bij de
Dropshop. Prijs: € 15,- voor volwassenen en € 10,- voor kinderen
t/m 12 jaar (incl. consumptie).
Een groep van meer dan zestig
Buitenposters is sinds september onder leiding van het regisseursduo Atsje Lettinga en Sander Stienstra enthousiast aan de
slag om de musical Mozes voor
te bereiden. Deze musical volgt

op de succesvolle musical Ester,
die in 2017 uitverkochte zalen trok.
Meer informatie en data van de
uitvoeringen zijn te vinden op
www.musicalbuitenpost.nl.

Duurzaamheid in Dopers Café
Op vrijdagavond 31 januari vindt
er een Dopers Café plaats over
het thema duurzaamheid. De
deuren van het café staan open
voor iedereen, die belangstelling heeft voor het onderwerp
en erover mee wil praten. Dat
doen we op deze avond met
Geert Broersma, eigenaar van
een planetproof agrarisch bedrijf
in Damwâld en bestuurslid van
de Noardlike Fryske Walden en
Johannes Marinus, eigenaar van
een biologisch melkveebedrijf in
Twijzel en verkoper van huisgemaakte biologische producten.
Zij vertellen over hun visie op de
landbouw en de impact daarvan

op de omgeving. Vragen als wel
of niet biologisch boeren en de
rol van de politiek kunnen aan
de orde komen. In een duurzame
samenleving gaat het ook om
de verantwoordelijkheid van de
burgers, zoals voor het milieu en
het voedsel. Daarover willen we
met elkaar van gedachten wisselen. Dit alles onder het genot van
eerst een kopje koffie of thee en
daarna een drankje en een hapje.
Het Dopers Café vindt plaats in
de Doopsgezinde kerk aan de
Julianalaan 12A. Vanaf 19.45
uur bent u van harte welkom.
De bijeenkomst begint om
20.00 uur. De toegang is gratis.
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AGENDA
Een overzicht van activiteiten die in Buitenpost gepland zijn van
27 januari - 24 februari
Heeft u ook iets te melden voor de Agenda? Stuur dan een mail
naar: annemieke.bibupost@xs4all.nl

elke dinsdag
Digi-Taalhuis voor mensen
die moeite hebben met lezen,
rekenen, schrijven en werken
met de computer. Vrijwilligers
(digi-taalmaatjes) helpen en
begeleiden. Plaats: Bibliotheek,
9.00-12.00 uur. Toegang: gratis.
tot en met 3 april
Expositie Ode aan het Leven
van fotograaf en vormgeefster Mascha de Lange. Plaats:
Gemeentehuis, ma t/m vr 9.0016.30 uur. Zie bericht op p. 2.
26 januari t/m1 februari
Collecte Hersenstichting.
ma 27 januari
Poppentheater Moppereend,
t.g.v. de Nationale Voorleesdagen voor kinderen van 2,5
tot 6 jaar. Plaats: Bibliotheek,
15.30-16.00 uur. Toegang: gratis.
Vooraf aanmelden op www.
ontdekdebieb.nl/activiteitenin-de-bieb.html.
ma 27 januari
Informatiebijeenkomst Begeleid wonen Sprank. Plaats:
Fonteinkerk, 19.30 uur. Zie p. 17.
vr 31 januari
Dopers Café met thema Duurzaamheid. Plaats: Doopsgezinde kerk, 20.00 uur. Toegang:
gratis. Zie bericht hieronder.
za 1 februari
Spinningmarathon Team Switte
4Energy t.b.v. medicijnonderzoek tegen energiestofwisselingsziekten. Uitverkocht.
za 1 februari
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.
za 1 februari
Muziek door (oud) leerlingen
van Wander van Duin en miniworkshop ukelele. Plaats: De
Binnen Markt, 14.30 uur.
za 1 februari
Toneelvoorstelling Renée.
Fryske Krite. Zelfbedachte voorstelling van jongeren in een
combinatie met senioren-leden.
Plaats: The Point, 20.00 uur
Toegang: jongeren t/m 17 jaar
en leden: € 4,-/ niet-leden: € 8,-.
Zie bericht op p. 2.
zo 2 februari
Winterconcert, Nanne & Ankie,
met na afloop snert! Plaats:
Paviljoen MeM (Egypte 16A),

15.00 uur. Toegang: € 10,-.
Kaarten bestellen via de site:
https://www.paviljoenmem.nl/
woe 5 februari
Doemiddag vmbo-groen voor
groep 7 en 8 van de basisschool. Plaats: Nordwin College, 14.00-16.15 uur. Opgave via
mail : infobuitenpost@nordwincollege.nl.
woe 5 februari
Open avond vmno-groen.
Plaats: Nordwin College,
19.00-21.00 uur.
do 6 februari
Creatief café Kruiskerk. Kaarten
maken, haken (gezamenlijk
kunstobject), bloemen van vilt,
houten voorwerpen beplakken.
Plaats: De Schakel, 13.30-15.30
uur. Toegang: vrijwillige bijdrage en materiaalkosten.
do 6 februari
Spelavond over energievraagstuk. Plaats: De Schakel, 19.30
uur. Toegang: gratis.
Zie bericht hiernaast.
do 6 februari
Stilte en ontmoeten. Plaats:
Doopsgezinde Kerk, 19.45 uur.
Zie bericht hieronder.
za 8 februari
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.
za 8 februari
Voetbal Buitenpost 1-ACV Boys.
Plaats: Sportpark De Swadde,
14.30 uur. Toegang: € 6,- (incl.
verloting).
zo 9 februari
Toneelvoorstelling Dûbelportret. Maskelyn. Friestalig
theater met Hymhamp. Plaats:
The Point, 15.30 uur. Toegang:
voorverkoop € 11,- (Dropshop
Liquorice), aan de zaal € 12,50.
Zie bericht op p. 2.
do 13 februari
Walk & Talk. Voor wie van werk
wil veranderen, een ander vak
wil uitoefenen of op zoek is
naar inspiratie voor het vervolg
van zijn loopbaan.
Plaats: Bibliotheek, 10.00-12.00
uur. Toegang: gratis.
do 13 februari
Jaarfeest Kristelyke plattelânsfroulju. Viering 70-jarig bestaan.

Plaats: De Schakel, 14.30 uur.
Toegang: gratis.
vr 14 februari
Valentijn verrassings diner
Plaats: Paviljoen MeM (Egypte
16A), 16.00 uur. Toegang:
€ 50,- per koppel. Opgeven via
de site tot 10 februari: https://
www.paviljoenmem.nl/
vr 14 februari
Blokfluitconcert ’n Muzikale
Verbeelding. Goedhoutensemble en kinderen van groep 3
en 4 van De Fontein. Plaats:
Aula Lauwerscollege, 20.00
uur. Toegang: gratis (vrijwillige
bijdrage).
vr 14 februari
Dubbelconcert Koperensemble
De Wâldsang en Fanfare Joost
Wiersma. Plaats: Kruiskerk,
20.00 uur. Toegang: gratis.
di 18 februari
Workshop Stamboomonderzoek. Stichting Oud-Achtkarspelen. Plaats: Bibliotheek,
19.30 uur. Toegang: gratis. Max.
10 deelnemers, opgeven via
mail: m.bruining@chello.nl.
woe 19 februari
Handwerkmiddag, bijpraten en
thee drinken. Plaats: Doopsgezinde Kerk, 14.00 uur.
Toegang: gratis.
woe 19 februari
Informatieavond Orgaandonatie
met ds. Jan Glas. Plaats: De
Schakel, 20.00 uur. Toegang:
gratis. Zie bericht hiernaast.
do 20 februari
Creatief café Kruiskerk. Kaarten
maken, haken (gezamenlijk
kunstobject), bloemen van vilt,
houten voorwerpen beplakken,
bloemenhanger knopen.
Plaats: De Schakel, 13.30-15.30
uur. Toegang: vrijwillige bijdrage en materiaalkosten.
zo 23 februari
Chr. Mannenkoor Westerlauwers.
Plaats: Christen Gemeente
(Marconistraat 5), 10.00 uur.
zo 23 februari
Zondagbrunch. Plaats: Tuincafé
in de Kruidhof, 12.00-14.00 uur.
Kosten: € 20,50 p.p., kinderen
4-12 jaar € 12,-.
Reserveren noodzakelijk (info@
hettuincafe.nl of 06 2341 9012).
zo 23 februari
Kunstcafé. Ontmoetingsplaats
voor kunstenaars en kunst- en
cultuurliefhebbers.
Plaats: It Koartling, 16.00-18.00
uur. Toegang: gratis.

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

zinde kerkje aan de Julianalaan
12A. Om 20.00 uur volgen we
het ritme van stilte in de vorm
van een korte stiltemeditatie.
Na de meditatie, om ongeveer
20.30 uur, kun je de anderen
ontmoeten. Voor thee wordt gezorgd. Je kunt ook je eigen weg
gaan en het kerkje in stilte verlaten.
Er zijn verder geen verplichtingen. Kom je zo maar een keer of
wil je elke keer komen, je bent
daar helemaal vrij in. Wel vragen
we een kleine bijdrage voor de
gemaakte kosten. Daarvoor staat
een schaal bij de uitgang.

OPRUIMING
BIJ KAPEN
GA WO

NEN

Keuken Migot
Luxe keuken. Hoekopstelling in
de kleur Agaat grijs.
VAN € 6.499,-

NU VANAF

€ 3.250,-

Eettafel Colombo

Hoekbank Hill

Massief blad van kikarhout of eikenhout.
Rond of ovaal. 120x200x77 cm
Van € 1.099,- NU VOOR

Leverbaar in verschillende stofsoorten
en kleuren. In stof vanaf €1.699,- NU VANAF

€ 999,-

Eetkamerstoel Quint
In de kleur antraciet.
48x60x89 cm
Van € 119,- NU VOOR

€ 99,-

€ 1.499,-

Boxspring Sirius
180x200 cm
Van €6.357,-

OR

NU VO

-

5,
9
9
.
2
€

Ook leverbaar in 180x210 cm

Dit is slechts een kleine selectie, kom langs voor nog veel meer opruiming!

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

www.kapenga.nl

De Binnenste Buiten Post

Puur natuurdoor Gertie Papenburg
In de literatuur is de stijlfiguur
van de ‘Natureingang’ van oudsher zeer geliefd: het verhaal begint met natuurbeelden zoals
bloeiende fruitbomen in de boerenhof of de beschrijving van
een idyllisch landschap. Daarin
mag dan bijvoorbeeld een liefde
opbloeien (en - helaas - ook weer
teloor gaan). De Bijbel start in het
paradijs, al mogen we daar maar
héél kort van genieten.
Een veel gebruikte Natureingang
is ook die van zingende vogels.
Henric van Veldeke, de allereerste Nederlandstalige dichter van
wie teksten overgeleverd zijn,
begint een liefdesgedicht zo:
Alse die vogeleblidelike
singende den somerentfaen
ende der walt is louvesrike
ende die bloemen scone staen,
so is der winter al vergaen.
Letterlijk hertaald: Als de vogels
zingende de zomer ontvangen
en het woud loofrijk is en de
bloemen mooi staan dan is de
winter helemaal vergaan.
Half januari hoorde mijn vrouw
de eerste koolmees z’n tweeklank slaan, zo’n moment dat je
aan elkaar meedeelt. Zelf hoorde
ik op 18 januari in Leeuwarden
in de Prinsentuin een boomkruiper zingen. Boomkruipers staan
erom bekend dat ze de rij van
voorjaarszangers openen.
Zo, dat was mijn Natureingang.

Dat geldt in zekere mate wel
voor het gegak van overvliegende ganzen en de bijzondere
geluiden van dito zwanen. Die
geluiden hoor je natuurlijk zo’n
beetje overal in Fryslân, maar
het is toch interessant dat wij
onze directe buren horen, waaronder behoorlijk zeldzame.
In 2018 is van de Twijzelermieden het gedeelte tussen de
Miedwei bij Twijzel en de rondweg rond Buitenpost ingericht
naar de wenselijke omstandigheden voor het natuurgebied. Dat
kon omdat de provincie enkele

De brandgans is ’s winters de talrijkste overwinteraar in de Mieden.
(foto Vogelbescherming)

Kappen houtwallen en elzensingels noodzakelijk
Omwonenden en voorbijgangers schrikken soms als ze zien
dat er veel bomen tegelijk worden gekapt. Dit gebeurt tijdens
de zogenaamde eindkap. Men
denkt dan dat het om illegale
werkzaamheden gaat en belt de
gemeente of het bureau van de
Noardlike Fryske Wâlden. Om
aan te geven dat leden van de
vereniging deze werkzaamheden
juist uitvoeren om het coulisselandschap in stand te houden,
heeft de verenging Noardlike
Fryske Wâlden een spandoek gemaakt waarmee het publiek hierover wordt geïnformeerd.
Eindkap
Leden van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden die een overeenkomst hebben voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) zorgen ervoor dat
de karakteristieke boomwallen
dichtbegroeid blijven met een

Tuinbeleven

Hemelse geluiden

En ik help u meteen uit de
droom... een andere droom in:
winterse vogelgeluiden. Er zijn
veel vogels die zich in de winter laten horen en zo voor veel
mensen een bron van genoegen
vormen. De kauwtjes die in de
namiddagschemering het bosje tegenover ons huis met veel
levendig ge-ka bezetten en ’s morgens weer even levendig wakker
worden als het nog donker is. Ik
schreef daar vorig jaar in mijn
januaribijdrage al over. Een
buurvrouw even verderop, die ik
niet zo vaak spreek, vertelde me
onlangs enthousiast hoe vrolijk
ze van die kauwtjes wordt.
Het getsjilp van mussen rond de
voederplaats. Turkse tortels met
hun liefelijke roe-koe-koe. Schetterende eksters... Maar goed,
deze geluiden zijn niet specifiek
gebonden aan Buitenpost.

gevarieerde kruid- en struiklaag
eronder. Een van de beheeractiviteiten is eindkap van een
landschapselement zoals een
houtwal of elzensingel. Voor
elzensingels is één keer in de
21 jaar en voor houtwallen één
keer in de 25 jaar volledige kap
nodig om de landschapselementen vitaal te houden. De gezaagde
elementen lopen weer opnieuw
uit en ontwikkelen zich snel weer
tot dichte boomwallen.
Oude bomen of bomen van
een bijzondere soort blijven wel
staan. Het kapseizoen loopt van
1 oktober tot 15 maart.

jaren geleden de landerijen
van boer Winter verwierf. Grote
gedeelten van het gebied staan
nu (zoals vóór 1969 ook het geval was) weer plas-dras of helemaal blank. En dat hebben ganzen en zwanen, en nog tal van

veel zeldzamere wilde zwaan, die
’s zomers in Noord-Scandinavië
en Rusland aan de boorden van
de Noordelijke IJszee broedt.
U kunt ze vanuit een auto goed
waarnemen vanaf het parkeerplaatsje aan de Oude Dijk, bij het

Een volwassen wilde zwaan met drie jongen, en kolganzen. De foto is gemaakt in
het Lauwersmeergebied. (Foto: Piet Zuidema, Kollum)
andere vogels, heel gauw in de
smiezen gekregen. Er vinden
spectaculaire
ontwikkelingen
plaats in het gebied. Ganzen en
zwanen hebben behoefte aan
veilige slaapplaatsen. Water
speelt daar een belangrijke rol
in, want dat houdt predatoren als
de vos op afstand. Plekken om
te foerageren hebben ze in ons
engelsraaigrasrijke boerenland
genoeg, maar slaapplaatsen zijn
veel schaarser. En zo hebben
we in korte tijd duizenden buren
gekregen. Als ik zeg ‘duizenden’
bedoel ik dat ook... De brandgans
gaat aan top met 50.000-60.000
slapers! De kolgans is op afstand
tweede: 2.000-3.000, maar daar
zal het mogelijk op den duur niet
bij blijven. (Dank aan Jeffrey Huizenga van Staatsbosbeheer voor
deze gegevens.) Toch zeggen getallen niet alles, want een familie kleine rietgans en ongeveer
50 wilde zwanen mogen ook heel
bijzonder heten! Dan bedoel ik
niet knobbelzwanen (hun getal
weet ik zo precies niet), maar de

begin van het nieuwe pad naar
de Bûtenpostmerfeart. Een koudere maar excellente plek is het
vogeluitkijkpunt op de hoek van
de Miedwei en de Oude Dijk.
U hoeft het dorp evenwel niet
uit voor de geluiden van onze
buren! U kunt ze leren onderscheiden, want op internet zijn
hun geluiden makkelijk te vinden.
Brandganzen gakken ‘keffend’
als honden, kolganzen ‘kakelen’
meer op hoge toon. De knobbelzwaan is vooral herkenbaar aan
zijn typisch ‘suizende’ vleugelslag. En dan die wilde zwanen...
Ik hoor ze slechts zelden, maar
dan! ‘Trompetterend’ trekken ze
over je heen - zouden die kerstengelen met hun trompetten mogelijk teruggaan op wilde zwanen? Het is maar een gedachte.
Wat vast staat, is dat Buitenpost
in de winter rijkelijk bedeeld is
met hemelse geluiden.

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

Ode aan de els
“Wat is er nu over de natuur te vertellen in januari?” vroeg iemand
mij onlangs. In januari is er toch
niets te beleven? Dan staat alles
toch stil in de natuur? Het staat
dan misschien even in de letterlijke
koelkast, maar alles gaat gewoon
door hoor! Neem nou eens de els,
(Alnusglutinosa). De boom met de
schitterende mythische verhalen.
De boom die in de Geneeskrachtige
Kruidentuin van De Kruidhof staat,
maar ook volop in het wild groeit
rondom Buitenpost in de houtwallen en langs weilanden. De els
staat op het punt om als een van de
eerste bomen te gaan bloeien. De
katjes kleuren geel en er komt
stuifmeel vanaf die door de wind
wordt verspreid naar andere elzen
in de omgeving. Els of beter, zwarte els, heeft niet echt een positieve
naam. De boom wordt niet altijd
herkend en zelfs in de literatuur
wordt de els door Goethe verfoeid
in der Erlkönig, de elzenkoning. Als
je er een tak afzaagt komt er rood
sap uit wat in de mythologie gezien wordt als bloed. Er zijn heel
wat mooie en bijzondere ‘Wâld’ verhalen over de els. Vaak wordt de els
gebruikt om ontstekingen te remmen of als vruchtbaarheidsmiddel bij koeien. De els kan koortsremmend gebruikt worden. Een
boom die volop gebruikt wordt in
de volksgeneeskunde.

Gertie Papenburg
06 236 278 40, gmgjtp@xs4all.nl

Zieke kastanjeboom aan de
Schoolstraat gekapt
Op 18 december 2019 werd deze
zieke kastanjeboom bij de Poiesz
aan de Schoolstraat geveld.
De boom leed aan de ziekte honingzwam. Dat is een parasitaire
zwam die de boom zodanig kan
aantasten dat de stabiliteit van
de boom in gevaar komt. De
gemeente heeft de boom door
een deskundig bedrijf laten onderzoeken. Uit dit onderzoek
bleek dat de boom niet gezond
meer was en dat hij bij verdere
groei van de honingzwam een
risico zou vormen. Ook was de
levensverwachting van de boom
kort. Om die redenen is de boom
gekapt. Op de vrijgekomen plek
zal een nieuwe boom worden
geplant. Omdat de sporen van
de honingzwam nog in de grond
zitten kan er niet weer een kastanje worden geplant. De nieuwe boom wordt een linde. Hoewel een flinke boom geplant zal
worden zal deze toch wel een
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flink aantal jaren nodig hebben
om weer net zo beeldbepalend
te worden.

De beeldbepalende kastanje aan de
Schoolstraat. De onderste foto laat
een gedeelte van de aantasting zien.
(foto’s: Hielke Boorsma)

Sommige mensen merken dat
ze last van hooikoorts hebben in
januari. Dan is de allergie meestal
afkomstig van de els of de berk.
Het zijn berkachtigen. Het mooie
van de els in de winterperiode is
dat eigenlijk alle seizoenen in de
boom zitten. De bloei van de winter en het voorjaar, de elzenproppen van de herfst en de zomer
en de knoppen van de lente en de
zomer. Misschien is deze eenvoudige boom wel de meest onderbelichte boom van de Noardlike Fryske
Wâlden en zouden we een ode moeten uitbrengen aan de els. De boom
in onze eigen omgeving. De boom
die de houtwallen de typische vormen en karakter geeft. De boom
waarin vogels nestelen, insecten
leven en waar andere planten onder of juist in groeien. Ode aan de
els, met het hout wat tegenwoordig meer en meer gebruikt wordt.
Ode aan de verhalen. De verhalen
van vroeger waarbij de groene
elzenproppen gebruikt werden
om mee te schieten. De fluitjes die
gemaakt werden van het elzenhout en het hout wat vooral gebruikt werd voor onderwaterfunderingen. Ode aan de Els. Ode aan
onze Els.

NIEUW: SENIOREN
CIRCUIT TRAINING
Trainen onder leiding van een
instructeur aan de algemene
conditie. Blijf in goede conditie en
train alle spiergroepen. Iedereen
kan op eigen niveau en snelheid
meedoen!

Elke maandag en vrijdag
Meedoen aan de senioren circuit
training bij Allert Pol? Dat kan op
maandag en vrijdag van 9.30 tot
10.30 uur.

Flexibele fysiotherapie
met én zonder verwijzing
Veel artsen verwijzen door naar Allert Pol
vanwege de unieke behandelmethode.
 Fysiotherapie

Herken jij deze klachten?
 Hielpijn (hielspoor), pijn onder de voet
 Chronische schouderklachten
 Pijn net onder de knieschijf
 Chronische pijn aan de achillespees
 Chronische elleboogpijn (tenniselleboog)

 Manuele therapie
 Bekkenfysiotherapie

Dan kan Shockwave therapie
een oplossing zijn!

 Kinderfysiotherapie (i.o.)
 Unieke sportrevalidatie
 Geen wachtlijsten, meteen geholpen!
 Contracten met alle Zorgverzekeraars
 Behandeling ‘s avonds en in

het weekend mogelijk
 Geen verwijzing nodig van
huisarts of specialist
 Infrarood Sauna

Onbeperkt sporten?
dat kan bij Alle
rt Pol

al vanaf € 1 per dag!

Beatrixstraat 1a · Buitenpost · (0511) 54 04 04

allertpol.nl

