De ontmoetings- en reüniedag op 21 maart 2020
ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan
van Plaatselijk Belang Buitenpost
In afwijking met publicaties voor 26 januari is in verband met een beter verloop van de dag de organisatie enigszins aangepast.
Hieronder belangrijke punten:
- Iedereen kan gratis deelnemen aan de jubileumreünie op 21 maart. Opgave voor deze dag is niet
noodzakelijk. Elke aanwezige krijgt 2 gratis consumpties van Plaatselijk Belang Buitenpost.
- Voor de lunch om twaalf uur is het wel noodzakelijk zich aan te melden. De kosten bedragen € 5,per persoon. Er is een maximum van 100 deelnemers. Mensen die zich voor 1 februari hadden aangemeld, hebben tot 14 dagen na ontvangst van deze mail voorrang op de deelnemerslijst voor de lunch.
De deelname is pas definitief na ontvangst van de (per persoon) € 5,- deelnamekosten op de rekening
van Plaatselijk Belang Buitenpost. Als u wilt deelnemen vinden wij het fijn dat u het ons zo spoedig
mogelijk per mail even meedeelt, dan kunnen wij u vast op de lijst zetten. Het rekeningnummer vindt
u onderaan deze mail.
- Alle andere activiteiten zijn gratis en aanmelding daarvoor is niet nodig.
- Het jubileumboek kan op de reünie/ontmoetingsdag gekocht worden.

Het officiële programma
De dag wordt om 11 uur in It Koartling begonnen met de presentatie
van het jubileumboek ‘Buitenpost, een goede gelegenheid’. 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. Het boek kan ook gewoon gekocht worden op deze dag.
De hele dag is een fototentoonstelling te bezichtigen met als thema: Buitenpost
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. De Stichting Oud-Achtkarspelen
laat ’s middags een Powerpoint-voorstelling van foto’s uit de collectie van Anne van
Lune. Daarnaast zijn op enkele schermen nog andere foto’s van oud-Buitenpost te
vinden.Enkele oud-voorzitters zullen gedurende de ochtend herinneringen ophalen
aan hun tijd in het bestuur van PBB.
Daarna is het tijd voor een lunch. In ‘Het Tuincafé’ van De Kruidhof zal een heerlijke lunch aangeboden
worden met biologische en zelfgemaakte producten. Alleen hiervoor moet u zich van tevoren aanmelden omdat er beperkt plaats is. Het kost maar vijf euro! Wie het eerst komt, die 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 andere 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. Dat bijpraten is natuurlijk ook op ieder moment mogelijk in It Koartling.
Voor iedereen zijn er voor deze dag twee consumptiebonnen, PBB trakteert!
In een overzichtje:
10.30 uur Welkom met koffie/thee en cake
11.00 uur Opening
11.10 uur Boekpresentatie ------------------------------------------------------------------11.30 uur Opening foto- en videopresentatie van oud-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 Optreden 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
presentatie van Stichting Oud-Achtkarspelen.
16.30 uur Afsluiting met een drankje en hapje in It Koartling.

Opgave voor de lunch op pbbuitenpost@gmail.com
en overmaking deelnamekosten van € 5,- per persoon op:
rekeningnummer: NL87RABO 0304 2899 14
ten name van: de Vereniging voor Plaatselijk Belang Buitenpost
onder vermelding van: ‘jubileumlunch’ en het aantal personen
De opgave is pas definitief na ontvangst van de betaling.

Graag tot ziens op 21 maart!

