
Van kerk tot theaterzaal...
Een grote groep vrijwilligers is bezig geweest om de kerk zaal van de Kruiskerk om te bouwen tot theaterzaal. Voor de bouw van 
een tribune werden een kleine 300 pallets gebruikt. Onze dorpsfotograaf mocht geen foto’s maken van een verder gevorderd 
stadium om niet te veel prijs te geven. Maar het beloofd mooi te worden. Bij het ter perse gaan van dit blad waren bijna alle 
toegangskaarten verkocht. 
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Van de  redact ie

Vacatures
Het is toch een soort verdriet als 
je hoort en leest dat sommige ver-
enigingen en organisaties moeten 
besluiten zich zelf op te heffen we-
gens onvindbare bestuursleden. De 
oorzaak is een gebrek aan mensen 
die bereid zijn een bestuursfunctie 
op zich te nemen om de samenle-
ving zo levendig mogelijk te hou-
den. Het is treurig dat je dan wel 
eens hoort zeggen: “Typisch Bui-
tenpost”. Er zijn vanzelfsprekend 
ook Buitenposters die zich best 
voor ons dorpsleven zouden willen 
inzetten, maar er door diverse om-
standigheden gewoon niet de tijd 
voor hebben. Dit betekent natuur-
lijk niet dat het hier in alle opzichten 
een dooie boel is. In Buitenpost 
draaien ook dingen gesmeerd en 
op volle toeren. De Vereniging voor 
Plaatselijk Belang neemt daarbij 
een voorname plaats in en vanuit 
deze PBB is in 1999 De Binnenste 
Buiten Post ontstaan. Vele Bui-
tenposters hebben er sindsdien 
aan meegewerkt om deze krant in 
stand te houden. Dat is goed ge-
lukt. En wie zou dit, ons eigen blad, 
nu willen missen? Wij stellen deze 
vraag in een poging de continuïteit 
te waarborgen. Ook in de redactie 
ontstaat wel eens een vacature en 
op dit moment zelfs twee stuks. 
Wij zoeken een nieuwe secretaris 
en iemand die in het algemeen het 
een en ander wil inbrengen, maar 
die het tevens leuk vindt kunstzin-
nige Buitenposters te interviewen 
voor de rubriek Inspiratie. Bel één 
van onze redactieleden of meld je 
aan via: bibupost@gmail.com voor 
een gesprek om te zien of we iets 
voor elkaar kunnen betekenen. Wij 
zijn bijzonder benieuwd!

Op de ledenvergadering van Plaatselijk 
Belang Buitenpost (PBB) op 5 april zal 
de toekomst van zwembad in forum-
vorm besproken worden. PBB heeft de 
leiding van dit onderdeel van de leden-
vergadering in de bekwame handen 
gelegd van Eelke Lok uit Gaastmeer. 
PBB hoopt hiermee een zo produktief 
mogelijk gesprek tussen de verschil-
lende belanghebbenden, de Buiten-
poster inwoners en andere geïnteres-
seerden mogelijk te maken.

Het is u ongetwijfeld niet ontgaan dat het bad aan de Kuipersweg de laat-
ste maanden regelmatig het nieuws haalde. De toekomst van het bad 
is onzeker geworden nu er knopen doorgehakt moeten worden over de 
nieuwbouw en verdere exploitatie van de ruim veertig jaar oude voorzie-
ning. De gemeente Achtkarspelen speelt hierbij een belangrijke rol. Als 
eigenaar van het bad kan zij bepalen wie het bad na 2019 mag exploite-
ren. Maar daarnaast is zij een onmisbare spil bij de financiering van het 
bad. Ondertussen hebben zich twee serieuze belanghebbende partijen 
gepresenteerd voor het toekomstige beheer van De Kûpe. In de gemeen-
teraadsvergadering van 9 maart stelde het huidige bestuur een plan voor 
onder de naam 2521GZ. Dit houdt de bouw in van een groter maar niet-
temin eenvoudig zwembad van 5 banen over een lengte van 25 meter. 
In dit concept wordt het bad volledig bovengronds geplaatst. Het is een 
nieuwe maar ondertussen beproefde werkwijze om een relatief goedkoop 
maar ook multi-inzetbaar nieuw bad te realiseren. De tweede belangheb-
bende partij diende in dezelfde gemeenteraadsvergadering haar idee voor 
een Multi-Functioneel Leefstijl Centrum in. Dit plan omvat niet alleen de 
nieuwbouw van een soortgelijk 2521GZ zwembad. Het integreert ook een 
scala aan andere voorzieningen en gebruikers in hetzelfde gebouw. Het 
is een ambitieuzer gedachte waarbij gehoopt wordt op meerwaarde door 
samenwerking. Hoewel de beide partijen en daarbij ook de gemeente het 
niet eens zijn over de beste werkwijze en haalbaarheid van de plannen, is 
er toch zeker gemeenschappelijke grond om op te staan. Alle partijen zien 
het grote belang ván en willen zich inzetten vóór een verdere toekomst 
voor De Kûpe. PBB hoopt op de forumavond uitgebreide informatie te bie-
den maar ook een goed gesprek op gang te brengen. Uw interesse en 
inbreng is onmisbaar daarbij.
Eelke Lok heeft zijn sporen verdiend als journalist en jarenlange werk-
zaamheid als programmamaker bij Omrop Fryslân. Hoewel met pensioen 
is hij onverminderd actief, onder meer met eelkesweblok. Met zijn com-
municatieve vaardigheden en politieke gevoel wordt de bespreking van dit 
brandende vraagstuk in goede banen geleid.

Eelke Lok leidt forum over 
toekomst van zwembad de Kûpe



Iedereen kan leren reanimeren
EHBO Buitenpost start een gesubsidieerde cursus.�Onlangs is de EHBO 
Vereniging Buitenpost-Gerkesklooster offi cieel Reanimatiepartner van de 
Hartstichting geworden. Doel is het reanimatieonderwijs voor iedereen 
toegankelijk te maken. De Hartstichting ondersteunt de EHBO vereniging 
actief met materialen, middelen, advies en voorlichting. Met ook nog een 
scholingssubsidie van de gemeente Achtkarspelen kan de vereniging dit 
jaar de reanimatiecursus voor de speciale prijs van € 20,- aanbieden.
Op 3, 4, 10 en 11 april biedt de vereniging een avondcursus reanimatie/
AED bediening aan. Per avond kunnen zes personen opgeleid worden. Ie-
dereen vanaf 16 jaar is welkom. De vereniging wil met de gesubsidieerde 
deelnamekosten de reanimatiecursus voor iedereen toegankelijk maken. 
Overigens vergoeden veel zorgverzekeraars ook EHBO en reanimatiecur-
sussen, zo tipt zij. Voor meer informatie en opgave kunt u kijken op: www.
ehbobuitenpost.nl. 

Geen geluid, 
dat mag gehoord worden!
Pasen komt er weer aan, dat betekent dat de stille week ook nadert! De 
jeugd van GKV De Fonteinkerk in Buitenpost heeft een stille week geor-
ganiseerd en u bent van harte welkom! Samen zullen we toeleven naar 
Pasen en we vullen deze week met het onderwerp The Passion, the cast.  
We behandelen elke dag een ander personage uit de Passion en daar-
naast staan we stil bij wat Jezus voor ons gedaan heeft. U bent van harte 
uitgenodigd! Wees welkom vanaf zondag 9 april tot en met donderdag 
13 april, elke avond om 19:00 in de Fonteinkerk aan de Achtkant 48 te 
Buitenpost.

Buitenpost bedankt
Op vrijdag 10 februari hielden de diaconieën van de vier Buitenposter 
kerken een verkoopactie van snert in ons dorp. De opbrengst  ging naar 
het gezamenlijke project Opstaan tegen onrecht en het geld zal worden 
overgemaakt op de rekening van International Justice Mission, een chris-
telijke organisatie die zijn best doet om kansloze mensen te helpen. In het 
december en januarinummer van De Binnenste Buiten Post werd hieraan 
al aandacht besteed. Het bedrag dat met de snertactie werd opgehaald 
bedroeg € 1742,00. De diaconieën zijn heel tevreden met dit hoge bedrag 
en zeggen dan ook hartelijk dank aan alle kopers, alle vrijwilligers en ook 
aan de mensen die niet alleen snert kochten, maar ook een gift gaven voor 
het goede doel. 
Het was die avond een drukte van belang in gebouw de Schakel aan de 
Voorstraat. Er kwamen mensen langs die snert kochten omdat ze tijdens 
de actie niet thuis zouden zijn. Twee vrijwilligers van Boelensstate kwa-
men vroeg in de middag snert halen om daar te verkopen. Het krat met 
snert werd gebracht, zodat de overige vrijwilligers Boelensstate konden 
overslaan om des te sneller hun straten af te werken. Nieuw was dit jaar 
dat leerlingen van het Lauwers College mee verkochten in het kader van 
een maatschappelijke stage. Buitenpost kan trots zijn op deze jonge vrij-
willigers.  Het gezamenlijke IJM-project duurt nog tot en met september. 
Er volgen nog diverse activiteiten, zoals een volleybaltoernooi. Als afsluiter 
van het project is een concert van Arjen ten Brinke en Joke Buis gepland.  
De datum is 30 september. Noteert u deze datum alvast in uw agenda. 
U kunt het project Opstaan tegen onrecht volgen via de website van IJM:
www.ijmInl.org/campagnes.

Namens de diaconieën van de Christengemeente, de Doopsgezinde Ge-
meente, de Gereformeerde kerk vrijgemaakt en de PKN Gemeente, 

Ineke Antuma

Opbrengst collecte Amnesty
De collecte van Amnesty International, die van 5 tot en met 11 maart 
plaatsvond in Buitenpost  heeft € 1488,81 opgebracht. Zevenentwintig 
vrijwilligers collecteerden voor de mensenrechtenorganisatie. De organi-
satie dankt alle vrijwilligers voor hun geweldige inzet. Kijk voor meer infor-
matie over het werk van Amnesty International op www.amnesty.nl.

Buitenpost Schoon!
Op de Landelijke Opschoondag op 25 maart gaan we - voor de vijfde keer 
alweer! - ons dorp schoonmaken. De start is om 9.30 uur bij de Fontein-
kerk aan de Achtkant in Buitenpost. Bij een bakje koffi e verdelen we ons 
in verschillende opruim-teams en verspreiden we ons over verschillende 
locaties in het dorp. Rond 12.30 uur sluiten we de actie af. Meer info 
en aanmelden via: www.supportervanschoon.nl (zoeken op locatie Bui-
tenpost). Materialen hiervoor zoals handschoenen, prikkers en dergelijke 
worden door de gemeente Achtkarspelen ter beschikking gesteld.

Voorjaarsmarkt in Herbranda
Uitnodiging aan alle inwoners van Buitenpost en omstreken. U bent van 
harte welkom op onze voorjaarsmarkt in Herbranda, Herbrandastraat 1, op 
donderdag 30 maart van 14.00 tot 17.00 uur. Er zijn verschillende kraam-
pjes aanwezig van onder andere: De Werelwinkel, bloemenzaak Yucca, da-
mesmode Modique, De Israël winkel, Bôle en sa, Haagen hobby, boekhan-
del Levend water, Talant met eigen werk, schoonheidsspecialiste en kaarten 
en cadeau-artikelen. Voor de inwendige mens wordt gezorgd met koffi e en 
thee. Ook zijn er verschillende hapjes aanwezig. We hopen u donderdag 30 
maart te mogen begroeten. (Herbranda is wel bereikbaar ondanks de weg-
werkzaamheden.)

Team dagverzorging De Friese Wouden en Talant
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Met de ondertekening van de statuten bij de notaris is 
de Energiecoöperatie Buitenpost een feit. We hebben 
een bestuur van vijf personen en al 33 leden hebben 
zich aangemeld. Bent u nieuwsgierig naar de plannen 
van de coöperatie? Op 10 mei is in Nijenstein de of-
fi ciële startavond. U kunt dan horen wat de plannen 
zijn, kennismaken met het bestuur en natuurlijk ook 
meteen lid worden voor een éénmalige bijdrage van 
€ 10,-. Als welkomstgeschenk bieden we de mogelijk-
heid een warmtescan van uw huis te maken. Zodat u 
meteen kunt zien waar u eventueel nog kunt besparen 
door isolatie. In de volgende Bibupost wordt de agenda 
van deze avond geplaatst. Wilt u zich nu al aanmelden 
als lid of heeft u vragen over de coöperatie, dan kunt u 
mailen naar ecbuitenpost@gmail.com. André van der Laaken, voorzitter ECBuitenpost.

Het bestuur van de energiecoöperatie. (eigen foto)

> Expositie Hans Sas bij Art-it-is
In de nieuwe expositieruimte van Kunsthuis Art-it-is exposeert Hans Sas 
een serie waddenfoto’s: Het Friese wad en Groninger kwelders. De pier 
bij Holwerd is één van zijn favoriete locaties evenals het wad bij Wierum  
met zijn rij oude verweerde palen en de strekdam bij Paesens met de-
mooie vegetatie. Deze expositie geeft een mooi beeld van de diversiteit 
van onze waddenkust. De expositie is te bezichtigen van 13 april t/m 
20 mei op don, vrij. en zat. van 13.00 – 17.00 uur en op afspraak. 
Kunsthuis Art-it-is, Kuipersweg 2a, 9285 ST Buitenpost, tel. 06 57347117, 
website:www.art-it-is.nl of www.hanssasfotografi e.nl

Meldpunt  Cultureel

Energiecoöperatie Buitenpost opgericht

Op donderdag 27 april wordt in Buitenpost Koningsdag 
gevierd en dit jaar natuurlijk met een gouden randje! 
Koning Willem Alexander wordt immers vijftig en dat 
feit willen we niet onopgemerkt voorbij laten gaan. 

Voor het vierde jaar op rij organiseren wij als subcom-
missie van de Stichting Feestweek Buitenpost het 
koningsdagfeest in Buitenpost. Dankzij de Stichting 
Feestweekcommissie, vele natura sponsors, vereni-
gingen en ontzettend veel vrijwilligers hebben we weer 
een prachtig programma kunnen maken. Een dag als 
Koningsdag organiseer je en vier je met elkaar !

26 april Buitenposter Koningsdag Klaverjastoer-
nooi (BKK)
Nieuw dit jaar is het Buitenposter Koningsdag Klaver-
jastoernooi met fantastische prijzen! Kun je klaverjas-
sen? Meld je dan om 19.30 uur in de tent samen met 
een partner, want we gaan maatjassen! Heb je geen 
partner dan ben je natuurlijk ook welkom en zullen we 
je koppelen aan een andere kaartmaat. De entree is 
€ 5,00 p/p. Rond 23.00 uur zal de prijsuitreiking plaats-
vinden, de bar is open dus daarna een gezellige nazit 
met een hapje en een drankje!

27 april Koningsdag
Het al enkele jaren succesvol gebleken dagprogramma 
wordt zoveel mogelijk gehandhaafd, zoals de aubade 
onder leiding van Concordia en de burgemeester, de 
vrijmarkt, beachvoetbal voor de groepen 4 t/m 8, korf-
bal en tennis.

Versierde optocht
De traditionele versierde optocht gaat dit jaar helaas 
niet door. Vorig jaar hebben we een laatste poging ge-
daan door een fantastische prijs uit te reiken, er was 
weliswaar meer deelname dan voorheen maar voor 
ons te weinig om het dit jaar weer te organiseren.. 
We vinden het ontzettend jammer dat deze traditie nu 
sneuvelt, het kost soms wat energie om iets te be-
denken en te maken maar men heeft er tegenwoor-
dig geen tijd meer voor... De optocht hoort gewoon bij 
deze dag. Kinderen, maar ook volwassenen, genoten 
er altijd erg van. Wie weet volgend jaar weer? Laat het 
ons vooral weten wat je ervan vindt… of heb je een 
ander alternatief? Misschien is de mooist versierde 
straat een idee? 

Kinderactiviteit
Maar in plaats van de optocht gaan we een kinder-
activiteit organiseren tussen 11.00-12.00 uur voor de 

groepen 1 t/m 3. Wat we precies gaan doen houden 
we nog even geheim! 

Selfi e
Iedereen die zich ook even Koning of Koningin wil 
voelen kan gaan zitten op de prachtige versierde troon 
met een bijpassende mantel en kan een selfi e maken 
of een foto laten maken! Een leuke herinnering voor 
later aan Koningsdag 2017!

Wil je op de hoogte blijven van alle activiteiten dan kun 
je ons volgen op facebook: Koningsdag Buitenpost 
of via twitter: @KoningsdagBpost. We zullen het pro-
gramma via deze kanalen de komende weken nader 
toelichten!

Het is een traditie… wilt u ook op Koningsdag de vlag 
uithangen! We kijken uit naar een gezellige en zonnige 
Koningsdag 2017!

Namens de koningsdagcommissie, Jaap, Willem, 
Kees-Jan, Sape, Dieuwke, Alfred en Janine

Koningsdag 2017 in ons dorp

Voor 1 april moet het weer ingevuld zijn: de belastingaan-
gifte. Wie vragen heeft over toeslagen, kwijtschelding 
of andere zaken, kan daarmee terecht bij het belastings-
preekuur in de bibliotheek. Na aanmelding heeft u recht 
op 15 minuten gratis professioneel advies. De belas-
tingspreekuren worden verzorgd door geschoolde, erva-
ren, betrouwbare ondersteuners. Nu de deadline van de 
belastingaangifte nadert zijn een aantal extra spreekuren 

ingepland in de bibliotheken van Kollum (maandag 27 
maart), Buitenpost (dinsdag 28 maart). Wie geen vra-
gen heeft, maar ook geen computer of internet kan in de 
bibliotheek gratis gebruik maken van computers, inter-
net en een printer voor het doen van de belastingzaken.
Vragen of aanmelden voor deze activiteiten? 
Kom naar de bibliotheek, bel: 088-1656123 of kijk op: 
ontdekdebieb.nl.

Extra belastingspreekuren in de bibliotheek



Fryske krite spilet Al myn 
soannen ek yn De Lawei

Op de sneontejûnen 4 en 11 maart spile it Kritetoaniel it oangripende stik 
Al myn soannen. Twa jûnen foar in folslein útferkocht hûs. Dêrmei is lyk-
wols de taart noch net op. Op freedtejûn 7 april wurdt is stik yn de grutte 
seal fan De Lawei op dat ûnbidich grutte toaniel nochris oer it fuotljocht 
brocht. Foar spilers, technyk, dekôrbouwers, de froulju fan de grime, de 
oersetter en fansels de ûnderwilens ôfstudearre regisseur de kers op de 
taart. Op 7 april hâlde de by de Stichting Amateurtoaniel Fryslân (STAF) 
oansletten toanielselskippen harren slútjûn yn de Drachtster skouboarch. 
Op dizze jûn wurden de prizen ferdield (bêste foarstelling, moaiste tech-
nyk, ensafuorthinne) en wurdt der sûnt jier en dei in Fryske premjêre spile. 
Njonken twa oare Fryske selskippen hie De Fryske Krite fan Bûtenpost har 
opjûn mei de nije oersetting/bewurking fan Al myn soannen. Op 4 april is 
it stik besjoen en útkeazen foar it feestje fan 7 april. Hjir jildt dan ek mar 
ien wurd: GRUTSK!!! Sietse de Vries, ek op 4 maart yn The Point, beslút 
syn resinsje yn de Ljouwerter fan 6 maart mei de moaie wurden: “It pu-
blyk wie twa en in heal oere mûsstil”. Mei de útferkiezing slútjûn 2017 it 
grutste komplimint wat je as toanielselskip krije kinne.

De brekbere sirkel mei
Tet Roozendal en Wybo Smids

De Brekbere Sirkel  is in swingende Frysktalige muzykteaterfoarstelling oer 
in o sa begrutlik leafdesferhaal fol mei Amerikaanske rootsmuzyk mei de 
akteurs Tet Rozendal en Wybo Smids en de muzikanten Gurbe Douwstra, 
Bûtenposter Wander van Duin, Jan de Vries en Tseard Nauta. Elise (Tet 
Rozendal) en Didier (Wybo Smits) belibje tegearre de wiere leafde. Mar at 
harren famke Maybelle  siik wurdt en ferstjert sjogge wy twa folslein fers-
killende reaksjes. Didier wurdt kûgelsk en Elise siket treast. Wa’t bart der 
mei in minske at jins bern, dêr wêr’t je it measte fan hâlde, fan je ôfnaam 
wurdt? It fertriet is dan sa grut dat je it net ha, mar it gewoan binne. Elise 
fynt lykwols in útwei. Se belibbet har ultime finale: noch ien kear treedt se 
op mei Didier en harren band. Se spylje nûmers fan Johnny Cash, Alisson 
Krauss, Emmylou Harris en Waylon Jennings. Wurd en muzyk wurde ien 
yn dizze o sa  krêftige foarstelling. It ferhaal is ek bekend wurden troch de 
filmferzje fan dizze ‘lovestory’; The broken circle breakdown. Regy: Jan 
Arendz Fryske, oersetting: Marijke Geertsma. 

Woansdeitejûn 29 maart 2017
Oanfang 20.15 oere / Lokaasje: sealesintrum The Point
Foarferkeap: € 17,50 / Oan de seal: € 18,50
Voorverkoop: Dropshop Liquerice Buitenpost
Info: www.maskelynbuitenpost.nl, tel. 541444

Tuinarchitect in Bibliotheek
Op zaterdag 1 april kunt u van 10.30 - 12.30 uur aanschuiven voor een 
kopje koffie met de tuinarchitect in Bibliotheek Buitenpost. Wilt u het 
groenste gras van de hele buurt? Vraag de tuinarchitect het hemd van het 
lijf over het aanleggen en onderhouden van uw tuin. Onder het genot van 
een kopje koffie beantwoord hij al uw vragen over snoeiwerk, onkruidbe-
strijding, beplanting en meer. U kunt gratis al uw vragen stellen.

PBB Van de bestuurstafel...

maart 2017
Bij de vergadering van maart waren twee gasten aanwezig: Willem van 
der Wal, voorzitter van de plaatselijke begrafenisvereniging, en Douwe 
Holwerda. Van der Wal was uitgenodigd om ons op de hoogte te brengen 
van enkele beslommeringen van de begrafenisvereniging. Een paar jaar 
geleden heeft PBB al eerder gesprekken gevoerd over de aula in Haersma-
hiem naar aanleiding van klachten over de te krappe ruimte. Omdat we 
deze kort geleden opnieuw  ontvingen besloten wij daarover het gesprek 
aan te gaan. De voorzitter vertelde dat tegenwoordig overledenen steeds 
meer thuis opgebaard worden, vooral door verbeterde techniek in combi-
natie met privacy. Daardoor wordt nu jaarlijks de aula nog maar ca. 6 keer 
benut. Met het oog op dit weinige gebruik zijn er daarom geen plannen 
voor een nieuwe aula. PBB besloot daarop om maar geen verdere aktie 
te gaan ondernemen bij Haersmahiem. Uitbreiding met 2500 plekken van 
de begraafplaats aan de Jeltingalaan zal overigens wel over niet al te lange 
tijd plaatsvinden. Onze gast Holwerda had interesse in de aktiviteiten van 
PBB. Wie weet besluit hij, na een paar vergaderingen bijgewoond te heb-
ben, toe te treden tot het bestuur. Verder lag er een verzoek voor een 
bijdrage uit het leefbaarheidsfonds van de haakclub in It Koartling. Deze 
groep heeft in de Bibupost al meerdere keren van zich laten horen met 
de vraag naar wol. Zij haken spreien voor de Kulturele Haadstêd 2018, 
zoals op meer plekken in Friesland. Als het allemaal lukt zullen alle haak-
werkstukken samen de grootste geregistreerde deken gaan vormen om 
zo opgenomen te worden als Guinness World Record. Er zijn voldoende 
aanmeldingen binnengekomen voor de zwerfvuilacties. De aangemelden 
krijgen een uitnodiging en de eerste ploeg gaat in april aan de slag. Elders 
in deze Bibupost kunt u lezen dat de EnergieCoöperatie Buitenpost haar 
eerste belangrijke stap heeft gezet. De statuten zijn bij de notaris gepas-
seerd en op 10 mei zal de start plaatsvinden. Zonder reclame te maken 
zijn er overigens al 33 leden! Reserveer de datum en overweeg ook of u 
dit intitiatief wilt steunen door lid te worden middels een éénmalige bij-
drage van € 10,-. Op onze vraag voor suggesties ter mogelijke verbetering 
van de gang van zaken in het Medisch Centrum Groenkamp hebben we 
geen reactie gekregen. We gaan er naar toe en zullen verder overwegen 
of we dit jaarlijkse bezoek moeten voortzetten. Buurtvereniging De Bar-
rage heeft plannen ontwikkeld voor een speeltuin, PBB doet namens hen 
een verzoek om subsidie bij het Oranjefonds. We rekenen er op dat zij, 
net als Acht oan ‘e Diken, een positief besluit zullen krijgen. Zoals u op 
de voorpagina al heeft kunnen lezen vindt de jaarvergadering plaats in De 
Kûpe. Deze belangrijke voorziening is recent veel in het nieuws geweest. 
We willen het dorp op de hoogte brengen van wat er nu speelt en welke 
plannen er onlangs in de gemeenteraad zijn gepresenteerd. Ik hoop u op 
5 april te kunnen verwelkomen!

Namens het bestuur van Plaatselijk Belang Buitenpost
Marianne Rigter, bestuurslid
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> In het kader van de herstructurering krijgen 
de groenmedewerkers van Caparis per 1 april 
een arbeidsovereenkomst op basis van de 
CAO Sociale Werkvoorziening aangeboden 
door de gemeente Achtkarspelen. Voor de 
betrokken medewerkers betekent dit dat 
ze tegen dezelfde arbeidsvoorwaarden een 
nieuwe werkgever krijgen. De herstructure-
ring is ingezet vanwege het feit dat vanaf 1 
januari 2015 met de komst van de Participa-
tiewet geen nieuwe mensen meer worden 
toegelaten tot de sociale werkvoorziening. 
De door de Tweede Kamer vastgestelde wet 
heeft als doel om meer mensen met een 
arbeidsbeperking aan een reguliere - betaalde 
baan te helpen.
> Dit voorjaar wil het college van burgemees-
ter en wethouders van Achtkarspelen in kaart 
brengen hoe groot de leegstand is van win-
kel- en kantoorpanden in dorpskernen en wat 
de oorzaak van de leegstand is. Daarna wil de 
gemeente in gesprek met de pandeigenaren 
om tot een oplossing te komen. Dat staat in 
een plan van aanpak. In het coalitieakkoord 
kondigde het college al aan werk te willen 
maken van verpauperde panden.
> Bijna iedereen heeft tegenwoordig via 
WhatsApp contact met elkaar. Veel inwoners 
van Achtkarspelen maken dan ook met hun 
mobiele telefoon gebruik van de mogelijkheid 
om online een melding door te geven aan de 
gemeente. Een klacht over bijvoorbeeld ver-
vuiling of kapotte straatverlichting is dan snel 
gedaan en de gemeente kan dan eventueel 
ook spoedig in actie komen. Ook is het met 
WhatsApp eenvoudig foto’s toe te voegen 
aan je bericht. Het WhatsApp nummer van 
Achtkarspelen is 06-53558757. Uiteraard kunt 
u ook altijd bij het gemeentehuis binnenlopen 
en bij de balie een melding maken.
> De jaarwisseling 2016-2017 heeft de ge-
meente Achtkarspelen ruim 12.000 euro ge-
kost aan ontstane schade door vuurwerk, van-
dalisme en branden. Dat blijkt uit de evaluatie 
die begin deze maand bekend is gemaakt. Er 
zijn vooral veel straatnaamborden, verkeers-
borden en afvalbakken vernielt.

Al gelezen?

D e  B i n n e n s t e  B u i t e n  P o s t       pag ina 3

De ploech fan al myn soannen. (foto: Jonas Reitsma)

Bijzonder voorjaarsconcert Concordia
Zaterdagavond 1 april organiseert de Christelijke Brassband Concordia 
uit Buitenpost haar jaarlijkse Voorjaarsconcert. Met dit jaar een bijzonder 
thema: Afrika. Bijzonder, omdat één van de leden komende zomer voor 
World Servants meebouwt aan een kliniek in Zambia. Over dit project zal 
kort wat verteld worden, waarvoor aan het eind van het concert een col-
lecte gehouden wordt. Speciale gast voor deze avond is het Afrikaanse 
gospel trio Misato. Samen met hen neemt Concordia u mee op muzikale 
reis door Afrika. Kom genieten van dit bijzondere concert!

Locatie: De Fonteinkerk, De Achtkant 48 te Buitenpost.
Aanvang: 19:30 uur.
Toegang: € 5,00 per persoon.
Kaarten zijn te bestellen via: kaarten@brassbandconcordia.nl en te verkrij-
gen bij de Dropshop Liquorice te Buitenpost.

Daarnaast zal Concordia vanaf dinsdagavond 21 maart tot en met zater-
dag 25 maart in Buitenpost een viooltjesactie organiseren. Voor € 7,50 
koopt u een bak met 20 viooltjes in verschillende vrolijke voorjaarskleuren.

Tet Rozendal. (eigen foto)

Stilte en ontmoeten: doe je mee?
Verlang je er soms ook naar? Je even terugtrekken uit de drukke wereld 
en niets 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 trekken 
wij ons samen één keer in de maand terug. In een groepje en toch ook 
op onszelf. In een warm houten kerkje, waarin we de traditie van bezin-
ning en bezieling ervaren. Wil je meedoen? Je bent van harte welkom op 
donderdagavond 6 april. We komen dan vanaf 19.45 uur samen in dit 
kerkje aan de Julianalaan 12a in Buitenpost. Om 20.00 uur volgen we het 
ritme van stilte in de vorm van een korte stilte meditatie. Na de meditatie, 
om ongeveer 20.45 uur, kun je de anderen ontmoeten. Voor koffie en thee 
wordt gezorgd. Ga je liever je eigen weg, dan verlaat je het kerkje in stilte.
Wees welkom!

Trudy Nicolai en Karin van IJsseldijk

Krite start met jeugd
Tijdens de uitvoering van De Finale, november 2016, is er spontaan gere-
ageerd op een geweldig initiatief van enkele jongeren om opnieuw een 
‘jongereinploech Fryske Krite Bûtenpost’ samen te stellen. Dit geweldige 
nieuws is besproken binnen het bestuur van de Fryske Krite en ook zij 
zijn uiteraard enthousiast. Inmiddels staan er al tien namen op papier. Het 
bestuur heeft de volgende planning gemaakt: In het komende voorjaar 
worden jullie uitgenodigd voor een kennismakingsworkshop. Vervolgens 
wordt er vier weken aaneen kennis gemaakt met en uiteraard heerlijk ge-
werkt aan toneel. Na de zomervakantie wordt er dan gestart met de eigen-
lijke repetities. Uiteraard met als doel voor publiek op te treden, voorjaar 
2018, in The Point. Uiteraard willen we meer dan tien jongeren… Dus ben 
je basisschoolverlater, geef je op of kom vrijblijvend langs op onze work-
shops. Geïnteresseerd? Stuur een email met je naam, adres en telefoon-
nummer naar: fryskekritebutenpost@hotmail.nl en je hoort van ons!!!

Met een enthousiaste groet, Bestuur Krite Bûtenpost.



VAN DER VEEN
Voorstraat 5 9285 NM Buitenpost
Tel. 0511 541545 Fax 0511 541524
winkel@enormvanderveen.nl
www.enormvanderveen.nl
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Buitenposters
door Nelleke Kemps-Stam

Alleen de lucht heeft dezelfde kleur blauw 
Qadir Ghafuri is een begripvolle vluchteling

In Nederland wonen bijna 44.000 
Afghanen. Dat zijn er verhoudings-
gewijs nogal wat: binnen de EU 
herbergt alleen Duitsland meer Af-
ghanen dan Nederland. De Afgha-
nen in Nederland vormen een ge-
meenschap vol etnische verschil-
len: van Pashtun tot Tadzjieken, van 
Hazara’s tot Oezbeken. Wat al die 
groepen met elkaar gemeen heb-
ben, is dat ze zijn gestempeld door 
de vele tientallen jaren van oorlog 
en bezetting die hun land heeft ge-
kend. (Bron: De Correspondent).

Vlucht
“Ik voelde me als een vlinder in 
een cocon”, zo verwoordt Qadir 
zijn motivatie om in 2009 zijn land 
te ontvluchten. “Ik was ongelukkig. 
Ik dacht zelfs aan zelfmoord. Dan 
sta je voor de keus: hou je op of ga 
je door?” Het werd het laatste. Qa-
dir reisde eerst alleen naar Europa, 
met achterlating van zijn vrouw en 
twee zoontjes. “Via Iran, Turkije en 
Griekenland ben ik naar Europa ge-
komen”, zegt Qadir die verbazing-
wekkend goed Nederlands spreekt. 
“Vandaar ben ik doorgereisd naar 
een veilig land en dat werd Neder-
land. Daar heb ik me in Ter Apel 
aangemeld als asielzoeker.” Als 
kind maakte Qadir zowel de inva-
sie van de Russen als de invloed 
van de Taliban mee. “Toen ik klein 
was, ben ik door een kogel in de 
schouder geraakt”, vertelt hij. “En 
als jongere werd ik twee keer door 
de Taliban met een zweep op mijn 
rug geslagen om niks. Misschien 
was mijn haar te lang. Ik heb onbe-
schrijfelijke dingen gezien. Maar ik 
probeer het te vergeten. Ik ben een 
man van de toekomst.”

Het leven in een AZC
Net als de meeste vluchtelingen 
wordt Qadir vanuit Ter Apel naar 
verschillende AZC’s gestuurd. “Ik 
heb drie jaar lang in AZC’s geze-
ten”, vertelt hij. “Eerst tien dagen 
in Arnhem, daarna tien maanden in 
Eindhoven, daarna drie maanden 
in Wassenaar, daarna elf maanden 
in Dronten en het laatste AZC was 
Drachten. Daar werd ik gebeld 
door mijn advocaat dat ik mocht 
blijven en kreeg ik een verblijfsver-
gunning.” 

Over het leven in AZC’s schreef de 
in Irak geboren schrijver Rodaan al 
Galidi de roman Hoe ik talent voor 
het leven kreeg. Met name de 
strenge regels die gehanteerd wor-
den komen schokkend over. “Daar 
heb ik geen moeite mee”, verzacht 
Qadir. “Regels geven kaders aan 
en houden de boel onder controle. 
Het gaat om de veiligheid van het 
land. De meldplicht is nodig om te 
kijken of iemand nog in Nederland 
is en waar hij mee bezig is. Als mijn 
zoon ‘s nachts niet thuis zou ko-
men, zou ik hem ook de volgende 
dag vragen waar hij was. Natuurlijk 
is elke regel een beperking, maar 
je moet je als asielzoeker gewoon 
houden aan de regels van de IND, 
anders word je weggestuurd.”

Sommige asielzoekers moeten 
ook wennen aan Nederlandse ge-
woontes, zoals altijd op tijd komen 
of een koekje bij de thee. De gele-
genheid die ik Qadir biedt om daar 
iets aan toe te voegen, grijpt hij niet 
aan. “Ik toon altijd begrip”, zegt hij. 
“Het is de cultuur van een land. Als 
je fl exibel bent, kun je makkelijker 

aanpassen.” 
Qadir snapt de angst wel van men-
sen als er een AZC in de buurt 
komt. “De bevolking moet via bij-
eenkomsten ingelicht worden over 
de komst van een AZC en  waarom 
die mensen hier komen. De sociale 
media spelen daarbij een grote rol. 
Iemand kan daar zomaar iets op 
zetten zonder zich bewust te zijn 
van de gevolgen. Het roept aller-
lei emoties op bij degene die het 
leest.” Net als Qadir komen vaak 
eerst alleen mannen het land bin-
nen, die als potentiële verkrachters 
worden gezien. “Als ik een doch-
ter van dertien had en er zou hier 
een AZC komen, dan zou ik me ook 
zorgen maken. Er is geen garantie 
dat er niks gebeurt. Maar wat ik on-
eerlijk vind, is dat er veel meer op 
de sociale media gediscussieerd 
wordt over een vluchteling die iets 
verkeerds doet dan een blank ie-
mand uit de buurt.”

Hereniging
Nadat Qadir een verblijfsvergun-
ning kreeg, werd hem een huis in 
Kollum toegewezen en kon hij eind 
2013 zijn vrouw Nahid en zoontjes 
Pezhman en Hedjran laten komen. 
“Het duurde acht maanden voor-
dat we hoorden dat ze hier moch-
ten komen. Dat was een moeilijke 
periode, maar het is ons uiteindelijk 
wel gelukt. Ze moesten drie keer 
25000 kilometer door Taliban ge-
bied reizen om bij de Nederlandse 
ambassade een visum te krijgen.” 
Nadat het gezin herenigd was, 
kwamen ze naar Buitenpost. Zijn 
vrouw spreekt de Nederlandse taal 
nog niet vloeiend, maar begrijpt het 
wel. “De jongens spreken thuis 
half-om-half. Soms Nederlands, 
soms Dari. Ik dwing ze niet om hun 

moedertaal te spreken.” Hedjran 
is lid van voetbalvereniging Buiten-
post en het voetbalveldje achter 
De Voorzoom wordt regelmatig 
door vader en zoons in het week-
end gebruikt. En Buitenpost zelf? 
“Rustig, er gebeurt weinig. Mijn 

vrouw vindt het centrum te klein. 
Ze houdt van winkelen. De buurt-
vereniging van de straat werd he-
laas vorig jaar opgeheven. “Maar 
ik heb wel contact met de buren”, 
zegt Qadir. “Er wonen vier cliënten 
van mij aan de overkant die ik be-
geleid.”

Studie
Inmiddels zit Qadir niet stil, maar 
volgt hij een MBO-opleiding Soci-
aal Maatschappelijke Dienstverle-

ning. In Afghanistan volgde Qadir 
alleen de basisschool, die hij later 
aanvulde met een cursus Engels. 
“Van beroep ben ik tapijtknoper. 
We hadden een familiebedrijf”, 
vertelt hij en belooft daar iets van 
te laten zien. Leergierig is hij ze-
ker: door goed naar ons te luiste-
ren heeft hij de Nederlandse taal 
zo goed onder de knie dat hij de 
leerboeken wel aan kan. “Ik loop 
stage bij Vluchtelingenwerk”, gaat 
hij verder. “We zijn bezig met sta-
tushouders (asielzoekers met een 
verblijfsvergunning) die door de ge-
meente Achtkarspelen gehuisvest 
moeten worden. Vanaf de eerste 
dag dat het huis door hen geaccep-
teerd wordt, blijven wij hen bege-
leiden. We zorgen bijvoorbeeld dat 
de vaste lasten betaald worden tot 
men het zelf kan regelen.” Ook aan 
het welzijn van statushouders is 
gedacht. “Als iemand ergens komt 
wonen, gaan we de eerste dag 
met de buren kennis maken. We 
zijn dan even de tussenpersoon die 
uitlegt waar de nieuwe bewoners 
vandaan komen en welke taal ze 
spreken.” 

Zondebok
De inwoners van Nederland moe-
ten wennen aan een multiculturele 
maatschappij. Niet iedereen is daar 
blij mee, getuige uitspraken en 
krantenkoppen als ‘asielplaag’ en 
‘testosteron tsunami’. En Donald 
Trump zou het liefst Amerika afslui-
ten voor moslims. “De vluchteling 
is altijd de zondebok. Maar ga eens 
in gesprek met een vluchteling. 
Ieder heeft zijn/haar eigen verhaal. 
Hij is hier niet voor niks gekomen. 
Er wordt wel gedacht dat ze ko-
men om hier gelukkig te worden. 
Maar dit is een vreemd land met 
en andere taal. Alleen de lucht 
heeft dezelfde kleur blauw en de 
bomen zijn even groen, maar de 
rest is heel anders.”

Onlangs stelde de Europese Unie 
Afghanistan voor de keuze: het 
land moet 80.000 vluchtelingen 
waarvan de asielaanvraag (nog) niet 
is geaccepteerd terugnemen of de 
humanitaire hulp wordt stopgezet. 
Maar kunnen Afghaanse vluchtelin-
gen wel terug? “Ten eerste voel ik 
mij niet Afghaans”, reageert Qadir. 
“Ik voel me even goed verbonden 
met Afghaanse, Eritrese of Syri-
sche vluchtelingen. Degene die 
afgewezen wordt, weet heel goed 
waarom dat is. Ik heb kunnen be-
wijzen dat ik een vluchteling ben. 
Maar als ik de garantie krijg dat ik 
er veilig kan leven, ga ik weer terug 
naar Afghanistan.”

In 2003 verscheen van de Afghaanse schrijver Khaled Hosseini de 
roman De vliegeraar. Het boek werd een internationale bestseller 
en in 2008 uitgeroepen tot bestverkochte boek in Nederland. De 
roman speelt zich af tegen de achtergrond van de Afghaanse oor-
log (1979-1989) en de opkomst van de Taliban. De familie Hosseini 
ontvluchtte het land en kreeg asiel in Amerika. Nog steeds moet je 
oppassen wat je zegt in Afghanistan. Voor Qadir Ghafuri was dat 
de reden om met zijn gezin in Europa asiel aan te vragen.

Qadir Ghafuri, de tapijtknoper. (foto: Nelleke Kemps-Stam)

door Dave

Pezhman en Hedjran. (foto: Nelleke Kemps-
Stam)

Qadir Ghafuri met zijn vrouw en kinderen. (foto: Nelleke Kemps-Stam)

Scherven 
brengen toch 

geluk?
Klaar, 

richten,,, 
vuur!

Leo, 
wat is er 
gebeurd?

Geen 
tijd, moet 

rennen!

(advertentie)





Een tijdje geleden stond er in één van de streekbladen een opvallend artikel-
tje: Het college van burgemeester en wethouders van Achtkarspelen ver-
wacht dit jaar te beginnen met het aanleggen van een fiets- en wandelpad 
langs de plek waar vroeger de Tjoele Tsjerke heeft gestaan. Deze kerk stond 
ten noorden van het Prinses Margrietkanaal, boven Augustinusga. De aanleg 
van het pad is een voorwaarde om de Tjoele Tsjerke virtueel (denkbeeldig) 
terug te brengen in het landschap. B&W willen dat doen door middel van 
augmented reality  oftewel toegevoegde realiteit. Bij deze techniek kunnen 
bezoekers die met hun tablet of smartphone ter plaatse de locatie bekijken, 
op hun scherm diezelfde locatie zien mèt de Tjoele Tsjerke. De werkelijkheid 
en het beeld van de kerk worden daarbij samengevoegd. Een werkgroep 
gaat het plan voor de Tjoele Tsjerke de komende tijd verder uitwerken.
Als vervolg hierop stond in het blad Actief van 25 januari 2017 de kop: 
Tjoele-tsjerke nog niet in beeld. De vroegere Tjoele Tsjerke ten zuiden van 
Buitenpost is nog steeds niet herbouwd, zelfs niet virtueel. Het is de ge-
meente Achtkarspelen nog niet gelukt om een voorstel van de gemeente-
raad over de Tjoele Tsjerke uit te voeren. Het voorstel was: het Tjoelepaad 
weer in z’n geheel toegankelijk maken voor fietsers en wandelaars, de 
Tjoele Tsjerke in ijzer en/of staat herbouwen en het gedicht Grytmannen 
van Ate Grijpstra bij de Tjoele Tsjerke in steen te plaatsen. B&W heb-
ben nog steeds het voornemen dit te realiseren, maar de financiering is 
nog niet rond. Bovendien heeft de gemeente de grond waarop de Tjoele 
Tsjerke stond, niet in eigendom. Vandaar dat wordt gedacht aan ‘argu-
mented reality’: met behulp van digitale technieken de kerk virtueel weer 
in beeld te brengen. Door meerdere culturele locaties op die manier tot le-

ven te wekken, kunnen culturele fiets- en wandelroutes tot stand worden 
gebracht. De gemeente Achtkarspelen zoekt hiertoe samenwerking met 
omliggende gemeenten, met name Tytsjerksteradiel, Ferwerderadiel. Kol-
lumerland & Nieuwkruisland, Dongeradeel en Dantumadiel. Op regionaal 
niveau worden de kosten geraamd op € 180.000,-. Wie wat gaat doen en 
wie wat gaat betalen, is echter nog ongewis. B&W van Achtkarspelen 
hopen op uitvoering in 2017 en 2018. 
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Toegevoegde realiteit... heel apart!  Achtkarspelen gaat pad aanleggen bij Tjoele Tsjerke

De Tjoele in de Rohelsterpolder. (foto: redactie)

Woensdag 15 maart werd er ook in ons dorp massaal gehoor gegeven aan de oproep om 
te stemmen voor de landelijke politiek. Dat was mogelijk op verschillende lokaties; in It 
Koartling, het gebouw van De Wâldsang en het Hearsmahiem. (foto: Hielke Boorsma)

Lieuwe van Wijk, vinder van het eerste kievitsei van Achtkarspelen, met burgemeester 
Gerbrandy. Lieuwe vond 23 jaar geleden in dezelfde omgeving ook het eerste ei van de 
gemeente. (foto: Hielke Boorsma)

De foto’s

Na 16 jaar min of meer aan het roer 
te hebben gestaan van de culturele 
commissie Maskelyn heeft Foppe 
de Vries besloten dat het mooi is 
geweest en dat het tijd is om te 
stoppen. Zijn gezondheid laat het 
niet langer toe om zich voor de 
volle 100% in te zetten en hij is er 
niet de persoon naar om half werk 
te leveren. In de eerste plaats was 
Foppe één van de initiators van de 
oprichting van de commissie. In het 
jaar 2000 was hij evenals een aantal 
mede-Buitenposters aanwezig bij 
een voorstelling in De Colle in Kollum en na afloop bij de borrel opperde 
hij dat het toch ook mogelijk zou moeten zijn om in ons dorp een cultureel 
programma aan te bieden. Hij kreeg bijval van onder anderen Elly Kramer 
en de koe werd bij de horens gevat; niet lang daarna was de oprichting van 
Maskelyn een feit. Vanaf het jaar 2001 tot op heden is er ieder winterseizoen 
de mogelijkheid om van cultuur te genieten in de maanden september tot 
april op diverse locaties in ons dorp (en soms net daarbuiten). Het vergt ieder 
jaar weer de nodige voorbereiding om het programma rond te krijgen, zoals 
de keuze van de artiesten, het vastleggen van locaties, PR opzetten middels 
de jaarlijkse flyer, posters voor iedere voorstelling rondbrengen, kaartverkoop 
regelen, vinger aan de pols houden tijdens de voorstellingen, sponsoren wer-
ven en maandelijkse bestuursvergadering om alle bovengenoemde zaken af 
te stemmen. Foppe was tot vorig jaar voorzitter van de bestuursvergaderin-
gen en had daarnaast een ruim aandeel in alle andere taken. Als hij iets deed, 
dan deed hij het goed. Hij was een waardevol en betrouwbaar bestuurslid 
en zal zeker gemist worden. Het betekent ook dat Maskelyn op zoek is naar 
een nieuw bestuurslid. Ben je geïnteresseerd in muziek en theater en lijkt 
het je leuk om deel uit te maken van de culturele commissie, laat dan even 
van je horen via tel. 06-13808242. Op woensdag 29 maart woont Foppe voor 
de laatste keer in zijn functie van bestuurslid een voorstelling bij. Het gaat 
hier om de bijzondere muziektheatervoorstelling De Brekbere Sirkel met Tet 
Rozendal, Wybo Smids, Gurbe Douwstra, Wander van Duin, Jan de Vries en 
Tseard Nauta, welke tot nu toe lovende recensies heeft ontvangen. De voor-
stelling vindt plaats in zalencentrum The Point en begint om 20.15 uur. Er 
zijn nog kaarten beschikbaar bij Cadeau & Dropshop Liquorice aan de Kerk-
straat 72 of via tel. 541444. Het Maskelynbestuur hoopt Foppe en zijn vrouw 
Wietske vanaf het nieuwe seizoen 2017/2018 regelmatig als zeer welkome 
bezoekers te mogen begroeten bij haar culturele activiteiten, want zonder 
Foppe… dan is het feestje toch niet helemaal compleet. Foppe: bedankt!

Foppe de Vries. (eigen foto)

Afscheid Foppe de Vries

Rommie Woudstra van @WORK Personeelsdiensten overhandigde van-
ochtend het eerste exemplaar van de Sport-kortingsbon aan Joas Deinum 
van Bewegingscentrum Switte. Hiermee deden ze de aftrap van een spor-
tieve samenwerking. Medewerkers en flexwerkers van @WORK Perso-
neelsdiensten kunnen vanaf heden, op vertoon van de kortingsbon, extra 
voordelig sporten bij Bewegingscentrum Switte. “Wij vinden het belang-
rijk dat onze medewerkers lekker in hun vel zitten en gezond zijn. Regel-
matig sporten hoort bij een gezonde levensstijl en stimuleren wij daarom 
graag. Daarnaast bieden we onze werknemers, naast goede arbeidsvoor-
waarden, ook graag andere leuke extra’s,” aldus Rommie Woudstra.
Na de start van een samenwerking met een sportschool in Drachten eind 
vorig jaar, was het voor @WORK nu tijd voor een samenwerking met een 
bewegingscentrum in Noord-Oost Friesland. “Bewegingscentrum Switte 
staat goed bekend in deze regio. Het centrum biedt een groot scala aan 
sportactiviteiten en de persoonlijke benadering en begeleiding die het cen-
trum biedt, past goed bij de servicegraad die wij als uitzendbureau ook na-
streven. Wij gaan er dan ook vanuit dat onze medewerkers hier in de toe-
komst met veel plezier zullen sporten!” Alle medewerkers van @WORK 
uit de regio Kollum/Buitenpost krijgen komende week een kortingsbon 
toegestuurd die ze in kunnen leveren bij Bewegingscentrum Switte. 

Sportieve samenwerking @WORK 
en Switte

Rommie Woudtra en Joas Deinum. (eigen foto)
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Buitenpost  

Pieter de Boer woont sinds begin 
2015 in Buitenpost en beschrijft 
zijn ontdekkingsreis door het dorp 
en de omgeving.�

Buitenpost volop in ontwikkeling
 
Ik werk bij een werkgever waar 
altijd alles in ontwikkeling is. Heb-
ben we de ene super-fusie nog 
niet afgerond, dan volgt direct 
daaroverheen nog een volgende 
mega-fusie. Terwijl al het perso-
neel nog maar net weet of ze wel 
of niet mogen blijven, en in mijn 
geval was dat op dat moment nog 
niet eens zeker, krijgen we alweer 
te horen dat de goedkeuring voor 
de fusie in afwachting ligt bij de 
Europese commissie. En nu alles 
er doorheen is en we sinds januari 
officieel één bedrijf zijn, komen de 
volgende ontwikkelingen er alweer 
aan. Want volgt er een volgende 
reorganisatie? En gaat mij die op-
nieuw raken? Maar ook: Wat gaan 
we nu als grote landelijke organisa-
tie aan klanten aanbieden? En wat 
voor ontwikkelingen gaan we door-
maken? Als ik een dag gewerkt heb 
op ons hoofdkantoor in Utrecht, en 
ik rijd ’s avonds terug naar huis, 
dan ben ik altijd weer blij dat ik de 
relatieve rust van Friesland bin-
nenrijd. Want alle ontwikkelingen 
gaan net even een tandje rustiger. 
Hoewel ik mij de afgelopen weken 
wel verbaas over de mooie ontwik-
kelingen die ons dorp doormaakt 
op dit moment. De nieuwe stati-
onsinrichting krijgt nu echt vorm. 
Het P&R-terrein is al klaar en nu de 
voorkant van het station aangepakt 
wordt denk ik dat we er de komen-
de jaren weer vol trots tegenaan 
kunnen. Ook de hele route richting 
De Kruidhof en de route richting 
het centrum ondergaan een zelfde 
metamorfose, net als de Jeltinga-
laan. Hoewel het allemaal nog wel 
tijd nodig heeft, zal het resultaat 
dat snel doen vergeten. Kort gele-
den kregen wij ook post van de ge-
meente dat aan ‘onze kant’ van het 
dorp een start gemaakt gaat wor-
den met de aanleg van een groen-
strook die aansluit op de groen-
strook die richting China Garden 
loopt. Een mooie natuurlijk afschei-
ding voor de bewoners richting het 
verkeer. Waar ik ook blij van word 
is het feit dat er zo af en toe grote 
leegstaande panden in het dorp 
een nieuwe bestemming krijgen. 
Zo is de oude Ford dealer al omge-
toverd tot een prachtige kringloop-
winkel en hoorde ik ook dat het 
oude pand van Rijkswaterstaat aan 
de Keurloane omgebouwd wordt 
tot appartementen. En ook de vol-
ledige nieuwbouw van de Poeisz 
is al heel ver. Vanaf de buitenkant 
wordt goed duidelijk hoe het eruit 
komt te zien. Kortom, Buitenpost is 
volop in ontwikkeling. Maar er blijft 
wat mij betreft ook genoeg te wen-
sen over. Zo zijn de grote bomen 
bij binnenkomst van het dorp vanaf 
Lutkepost allemaal verdwenen. 
Ik hoop van harte dat ze daar iets 
moois voor terug zetten, want de 
binnenkomst is nu wel heel kaal. 
Als ik het zo opschrijf is de lijst met 
veranderingen toch bijna net zo 
groot als die van mijn werkgever. 
Maar deze lijst geeft mij een stuk 
minder stress. Misschien ook om-
dat ik de indruk krijg dat ons dorp er 
iedere keer nog een stukje mooier 
van wordt.





Henk was de eerste maand na de 
brand nauwelijks aanspreekbaar. 
Drie maanden na de ramp zocht 
de Binnenste Buiten Post Henk 
en Carol op. Beiden waren nog 
behoorlijk emotioneel na wat hen 
was overkomen.

“Brand is iets wat ik mijn ergste 
vijand niet toewens,” zegt Henk 
Dijkstra terwijl wij de huiskamer  
betreden. Het woonhuis is over-
eind gebleven, maar het bluswater 
heeft sporen nagelaten en er hangt 
een nare schroeilucht. Het huis is 
op dit moment onbewoonbaar. 
Henk en Carol kochten daarom een 
stacaravan. Deze staat nu naast het 
bedrijf van Henk. “Het was deze 
winter erg koud in de caravan, je 
bent het niet gewend wanneer je 
uit een woonhuis komt,” zegt Ca-
rol. “Nu (interview vond plaats op 
7 maart, red.) gaat het wel, maar 
toen het vroor was het erg zwaar.
Op 12 december zaten we om zes 
uur ’s avonds te eten toen plotse-
ling de stroom uitviel. We gingen 
gelijk op onderzoek uit. Toen we 
buiten kwamen stond de loods al 
in lichtelaaie.” “De bus waarmee 
we de stockcar vervoeren naar de 
races kon ik nog redden, maar de 
stockcar zelf was toen al totaal ver-
loren ,” aldus Henk, “de banden 
en het aluminium zijn gewoonweg 
compleet verdampt en de stalen 
onderdelen zijn gesmolten en to-
taal onbruikbaar. De stockcar die 
jij bij het vorige interview (maart 

2011) zes jaar geleden zag, was bij 
de laatste race in Blauwhuis total 
loss geraakt. We kochten daarom 
een nieuw frame, goeie onderde-
len van de oude stockcar bouwden 
we er in en wat nodig was werd 
vervangen. We dachten een heel 
goed seizoen 2017 tegemoet te 
gaan en dat was niet zonder re-
den. Edwin Ploeg, de coureur van 
de stockcar is een groot talent en 
er werd vorig jaar gewonnen in St. 
Maarten en een derde plaats in 
Hallum. Met een nieuwe en snelle 
stockcar waren de verwachtingen 
hoog gespannen.“

Privé valt de schade, hoe vervelend 
ook, nog mee. Het gereedschap, 
de inboedel, het huis en de loods  
waren wel verzekerd. Henk heeft 
een las- en constructiebedrijf, zo-
dat hij voor een belangrijk deel 
zelf kan herbouwen en repareren. 
Nu, drie maanden later is de loods 
alweer klaar. Dat de stockcar niet 
tegen brand was verzekerd was 
een fikse tegenvaller voor Henk 
en Carol. Henk was totaal uit het 
veld geslagen en kon er de eerste 
maand na de brand niet eens over 
praten. Gelukkig kwam er hulp van 
drie leden van de fanclub, Appie 
Maris, Jan van der Iest en Richard 
Minnema. Er werd een facebook-
pagina geopend “help Stockcar-
team Bûtenpost uit de brand“, een 
actie om hulp. En die kwam er; in 
de donatiepot werden giften gede-
poneerd, andere stockcarteams in 

het land leverden reserve onder-
delen aan, zodat Henk weer aan 
een nieuw te bouwen stockcar be-
gon te denken. Twee fans Carola 
en Spin fietsten op 29 januari van 
Roden naar de Racing Expo in de 
FEC hal in Leeuwarden en haalden 
sponsorgeld op. Die dag werden 
Henk en Carol door Omrop Fryslân 
geïnterviewd. Het lukte Henk, on-
danks alle emoties, om zijn verhaal 
te doen. 

“Ieder jaar organiseren wij in maart 
bij de opening van het raceseizoen 
een groot feest bij ons in de loods 

voor de leden van de fanclub. Ge-
zien de omstandigheden gaat het 
dit jaar niet door. De planning is om 
in 2018 het feest, als alles weer op 
orde is, te laten doorgaan en daarbij 
een nieuwe stockcar te presente-
ren,“ vertelt Henk. “Ondanks deze 
ramp blijven we doorgaan.” 

De fanclub kan nog wel een paar 
nieuwe fans gebruiken, dus wan-
neer iemand in deze tak van de 
autosport is geïnteresseerd, dan 
kunnen ze contact opnemen met 
Henk of Carol, woonachtig aan de 
Trekweg.
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Spor tkoppen
door Bote de Haan

Brand trof stockcarteam Buitenpost

De uitgebrande stockcar. (eigen foto)

12 december 2016 is een dag die Henk Dijkstra en Carol Zaal de rest 
van hun leven niet zullen vergeten. Op die datum brak er brand uit 
in de loods achter hun woonhuis. De oorzaak bleek kortsluiting. 
Daarbij gingen heel wat zaken verloren, maar het allerergst was 
het verlies van de nieuwe stockcar in aanbouw. Die dag had Henk 
er juist de nieuwe motor met versnellingsbak in gemonteerd. Alles 
was in één keer weg en een grote tegenvaller was dat de stockcar 
niet werd gedekt door de polis van de brandverzekering.

De spor t foto

Amnesty 
International
komt op voor 
mensenrechten
over de hele 
wereld

Zaterdag 4 maart schreef KV Flamingo’s A1 historie. 
Flamingo’s A1 kreeg Heerenveen A1 op bezoek. Een 
eerder treffen in het zaalseizoen werd nog door de 
Flamingo’s verloren, maar Flamingo’s was gebrand re-
vanche te nemen en het kampioenschap in de wacht 
te slepen. Een tribune vol supporters zag Heerenveen 
een 0-3 voorsprong pakken, maar Flamingo’s kwam 
terug tot 3-3 door Arnout, Tjerk en Wieger. Waarna 
Heerenveen het gat vergrootte tot 3-5. Flamingo’s 
wist het door o.a. de heren in 7-7 om te zetten. Ter-
wijl de spanningen bij Heerenveen opliepen, bleven 
de Flamingo’s koel en speelden hun eigen spel, wat 
in doelpunten resulteerde, waardoor er in Buitenpost 
gerust werd met 12-8. Na de rust was het Flamingo’s 
die wederom wisten te scoren. Inmiddels vijf doelpun-
ten voorsprong. Heerenveen had via een afstander het 
verschil weer naar vier weten te brengen. Flamingo’s 
bouwde door Ytje en Hendrik het verschil uit naar zes 
doelpunten. Waar Heerenveen zichzelf steeds meer 
uit de wedstrijd haalde, gaven de Flamingo’s het bes-
te antwoord: afstraffen door middel van doelpunten. 
Wieger (strafworp en vrije bal) en Marrit (inloopbal en 

afstander) zetten de score op 19-12. Dat Flamingo’s 
ook niet gevoelig was voor een derde gele kaart voor 
Heerenveen lieten Wieger, Hendrik en Elisabeth wel 
zien. Inmiddels stond er 22-15 op het scorebord. Nog 
eenmaal kwam de bal in het aanvalsvak van de Flamin-
go’s en wist Wieger dankzij een prachtige one hander 
het verschil tot acht doelpunten te maken. Met een 
eindstand van 23-15 floot de scheidsrechter af. Flamin-
go’s A1 mag zich kampioen in de eerste klas noemen 
en hebben promotie naar de Overgangsklasse veilig 
gesteld!
Coaches: Wietze-Jan Grijpma en Ruben Sijtsma. Spe-
lers: Tjerk Hamstra, Elisabeth Leenstra, Hendrik Land, 
Ytje Poelstra, Marrit Postma, Marjanne van der Slijk, 
Arnout Wijma en Wieger van der Wolf
Een woord van dank gaat uit naar de coaches, maar 
ook naar een ieder die op welke wijze dan ook zijn/
haar steentje heeft bijgedragen. Zonder hen was dit 
allemaal niet mogelijk geweest! 
Een uitgebreid wedstrijdverslag is te vinden op www.
kvflamingos.nl 

Flamingo’s A1 kampioen in de eerste klasse. (eigen foto)

KV Flamingo’s A1 schrijft historie!

Sietse Lefferts uit ons dorp turnt eerste landelijke wedstrijd van het seizoen. Het week-
end van 11 en 12 maart stond in het teken van de landelijke wedstrijden voor turnen 
heren. Sietse Lefferts uitkomende voor Topsport Noord/GVV Veenwouden turnt instap 
niveau 8, de talentendivisie. Voor hem was dit zijn eerste wedstrijd van het seizoen. Dat 
bracht wel wat spanning met zich mee. Maar ondanks de zenuwen turnde Sietse een 
keurige wedstrijd. Hij behaalde mooie scores op vloer 13,20. Voltige 15,95. Ringen 14,50. 
Sprong 18,55. Brug 16,55. Rek 17,00. Met een totaal van 95,75 behaalde hij een 11e 
plaats. Zijn volgende wedstrijd zal plaats vinden op 7 mei in Hoofddorp. (eigen foto)

Henk en Carol tijdens de actie in het FEC in Leeuwarden. (foto: facebookpagina Carol)

Verhaaltjes
 - 6 -

Alinda Elsenga – partner, moeder 
en werkt met verstandelijk beperk-
ten – deelt haar verhaaltjes uit het 
dagelijks leven.

Onderbroeken aan de waslijn... 
verleden tijd!

En dan is het echt zo! M’n was-
machine heeft het begeven. Jaren 
heeft hij trouwe dienst gedaan maar 
na een aantal reparaties weet ik nu 
wel zeker dat dit einde verhaal is. Zo 
snel mogelijk ga ik naar de witgoed-
handelaar want zonder wasma-
chine kan ik niet! Om de wasnood 
wat extra kracht bij te zetten roep 
ik tegen de verkoper in de winkel: 
“Goedemiddag! Ik heb graag van-
daag nog een nieuwe wasmachine 
nodig!” Het gezicht van de beste 
man betrekt een beetje… “Och,” 
zeg ik, “morgen is ook goed hoor!” 
Dat geeft al wat lucht merk ik. Op de 
vraag wat voor machine ik wil heb-
ben, zeg ik: “Graag precies dezelfde 
als 16 jaar geleden.” Dat is natuurlijk 
niet mogelijk! De verkoper vertelt 
me van alles over handige snufjes, 
toeters en bellen. Ik kies uiteindelijk 
de meest gebruiksvriendelijke ma-
chine zonder alle extra mogelijkhe-
den. Hij kan gebracht, geïnstalleerd 
en waterpas neergezet worden 
voor € 25,-. “Zetten we de droger 
er meteen even bovenop,” zegt de 
verkoper. Ik kan mijn oren niet ge-
loven en meteen geef ik hem een 
hand en zeg tegen hem: “Een hele 
goeie deal want een droger had ik 
nog niet!”

Buurtvolleybal 2017
Zoals al eerder aangekondigd, vindt er ook dit jaar weer een buurtvolleybal-
toernooi plaats. Dit zal zijn op woensdagavond 7 juni en vrijdagavond 9 
juni. Noteer deze data in je agenda! Voor wie nu al eens (weer) wil volley-
ballen is er de mogelijkheid om op maandagavond naar De Houtmoune te 
komen. Volleybalvereniging Buitenpost heeft volleybal voor iedereen. Voor 
de jongste jeugd, voor de oudere jeugd, voor wie NEVOBO-competitie wil 
spelen, voor wie niet elke week een wedstrijd wil spelen en natuurlijk voor 
wie als recreant alleen wil trainen! Kortom voor iedereen is er wat. Lijkt het 
je leuk, kom dan gewoon eens langs. Een paar keer mee trainen kan ook!





Donkere wolken.
De gebeurtenissen in 1939 in Eu-
ropa waren Buitenpost niet onop-
gemerkt voorbij gegaan. De Duitse 
inval in Polen, de oorlogsverkla-
ring van Engeland en Frankrijk aan 
Duitsland de Winteroorlog, het in 
staat van paraatheid brengen van 
de eigen troepen op 13 januari 
1940, het uitbreken van de 2e WO, 
had beroering teweeg gebracht. 
Vooral in de gezinnen waar vader of 
zoon was gemobiliseerd werd de 
onrust groter. Deze nam toe, toen 
op 9 april 1940 Duitsland Denemar-
ken en Noorwegen binnenviel. Van 
een communicatie zoals wij die 
momenteel kennen, was destijds 
geen sprake. Van de gevechten 
elders vernam men slechts iets 
uit de krant. Op 19 april 1940 werd 
door burgemeester Eringa de staat 
van beleg bekend gemaakt. De 
betekenis hiervan gaat verder dan 

de staat van oorlog. Het hoogste 
gezag kwam nu in handen van de 

militaire overheid. Op 7 mei 1940 
werden alle periodieke verloven 
ingetrokken. In de vroege ochtend 
van de 10e  mei overschreden Duit-
se troepen de Nederlandse grens. 
Om 05.15 uur werd het bevel gege-
ven om tot inundatie  van bepaalde 
gebieden in Friesland over te gaan. 
Dit betekende dat burgemeester 
Eringa de voor zijn verantwoording 
komende evacuatie moest uitvoe-
ren. Dit gebied betrof het noord-
oosten van de gemeente. Van de 
470 personen gingen er 18 gezin-
nen bestaande uit 70 personen 
naar Buitenpost. Door de snelle 
opmars van de Duitsers keerden 

diezelfde avond al evacué’s huis-
waarts. De 11e mei keerde ieder 
weer terug, het water was niet hin-
derlijk gestegen. Omstreeks 03.00 
uur in de morgen van diezelfde dag 
passeerden de Duitsers de Fries-
Groningse grens. En omstreeks 
06.30 uur trokken de eerste vij-
anden Buitenpost binnen. Na een 
korte inkwartiering in de school aan 
de Kuipersweg, destijds naast de 
kapsalon van Karin, trokken ze ver-
der richting Afsluitdijk. “Er heerste 
een doffe gelaten stemming”, 
vertelde iemand. Sommige  toe-
schouwers meenden dat het Fran-
sen waren, waarschijnlijk in de war 

gebracht door een krantenbericht. 
Vreemde militairen had men prak-

tisch nog nooit gezien. De 10e mei 
attendeerde de krant de lezers er 
nog eens op dat de verduisterings-
maatregelen die nacht van 10 op 
11 mei van kracht zouden worden. 
De luchtbeschermingsdienst zag 

toe op de naleving. 

Artikel 8 van deze dienst luidde:

“Alle natuurlijke en rechtsperso-
nen, welke in het bezette Neder-
landsche gebied, woonplaats, ver-
blijfplaats of vermogen hebben zijn 
luchtbeschermingsplichtig”.

Dit betekende dat ook de mannen 
uit Buitenpost vanaf dit moment 
oproepbaar werden. Deze maat-
regelen bleven onder de bezetter 
gehandhaafd.

Jasper Keizer
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Regelmatig hoor je mensen 
zeggen: “Natuur, dat hebben 
we niet meer in Nederland, al-
les is door de mens gemaakt!” 
Toegegeven, de tijd dat bui-
tenlandse reizigers zoals de 
Romeinse gebiedsbeschrijver 
Tacitus Nederland beschreven 
als “silvis horridus aut paludi-
bus foetidus” (afgrijselijk door 

zijn wouden, stinkend door zijn moerassen) en daarna 
in rap tempo het land weer verlieten ligt al eeuwen 
achter ons. Van de moerassen die zo rond het jaar nul 
grote delen van Nederland bedekten is nagenoeg niets 
meer over. In die tijd lag de plek waar tegenwoordig 
Buitenpost ligt op een overgang van deze moerassen 
en de kwelders van de Waddenzee. 
Een stille getuige van deze dynamische periode ligt 
verscholen onder het maaiveld. Dit konden we onlangs 
nog prachtig bekijken tijdens de werkzaamheden aan 
de Brêgeleane. Bij het uitgraven van de weg werd de 
opbouw van de bodem prachtig zichtbaar, een meter 
klei bedekte enkele meters veen! Als je weet dat een 
goed ontwikkeld hoogveen ongeveer een millimeter 
per jaar omhoog groeit dan kun je al snel uitrekenen 
hoe lang het duurt voordat een veenpakket van me-
ters ontstaat. Afgraven en opstoken gaat vele malen 
sneller!  Dat er anno 2017 in Nederland geen vierkante 
centimeter grond over is die niet door de mens is be-
roerd. Daar kunnen we het wel over eens zijn. Maar is 
er dan echt geen natuur meer?

Wat is natuur? Stel de proef op de som en vraag tien 
verschillende mensen om een defi nitie van natuur. Ik 
heb het geprobeerd en kreeg er tien verschillende! Dat 
schiet niet op dus!  Een blik in de Dikke van Dale levert 
de volgende defi nitie op: “dat wat de mens om zich 
heen ziet als niet door hem gewijzigd: wandelen in de 
vrije natuur”. Dat klinkt helder maar wat is de status 
van de mens in de natuur? Staan we buiten de natuur 
of zijn we er onderdeel van? Vraag weer eens aan tien 
mensen…
Voor veel mensen is het beeld dat ze van natuur heb-
ben afhankelijk van hun vroegste natuurervaring. Ikzelf 

ben opgegroeid in een tijd dat weidevogels nog in zeer 
hoge aantallen voorkwamen in onze omgeving. Dat 
beeld komt al snel bij me op als we het over natuur 
hebben. Toen ik met mijn oudste zoon in het Bûten-
fjild een roodwangschildpad zag dacht ik: “Daar heb 
je weer zo’n gekke exoot!” Mijn zoon reageerde com-
pleet anders. Hij was diep onder de indruk en riep ver-
rukt: “Kijk heit, een schildpad, fantastisch, dat moet 
mijn broertje weten!” Dat moment was voor mij een 
oogopener! 

Voor mij persoonlijk is de natuur overal! Regendrup-
pels die op de grond vallen en door de bodem hun weg 
zoeken naar lager gelegen gebieden en daar als grond-
water weer aan de oppervlakte komen. De wind die 
een boom omver drukt. De roerdomp die in de Buiten-
postermieden zijn luide hoemp laat horen. Maar ook 
de mossen die zichzelf spontaan vestigen op menig 
plat dak in Buitenpost. En wat te denken van de mug-
gen, geboren in het stilstaande water van de regenton 
die ons midden in de nacht wakker houden! Een van 
de meest spectaculaire natuurverschijnselen in Bui-
tenpost is voor mij persoonlijk de ruige zegge (what’s 
in a name), die langzaam maar zeker het asfalt van het 
fi etspad richting Lutkepost openbreekt en opzij drukt. 
Natuur is overal en altijd!

Natuur, is dat er nog wel?

Jagende roerdomp. (foto: van Google gehaald)

Flitsen uit het dagelijks leven in Buitenpost 
tijdens de Tweede Wereldoorlog -deel 4- 

Wethouder Jouke Spoelstra en politie-agent Hendrik de Haan onthulden buurtpreventie 
bord aan De Achtkant. Voor de onthulling werd er eerst nog even een inbreker 
gearresteerd. (foto: Hielke Boorsma)

De foto

Uit  de oude doos

Stationsplein 1938 en 1960
Het Stationsplein is door de jaren heen voortdurend van aanzien veranderd. 
Deze twee prenten zijn twee illustraties daarvan: de bovenste uit 1938 en 
de onderste uit 1960. Het Stationsplein was voor de Tweede Wereldoorlog 
niet meer dan een verbreed stukje straat. Op de bovenste foto, die niet 
laat op een zomerse ochtend is gemaakt, staan aan de overzijde van het 
station de bussen geparkeerd. Bij de achterste autobus is de chauffeur te 
onderscheiden die, bij het alvast geopende portier, op zijn passagiers staat 
te wachten. De onderste foto werd op 24 november 1960 gemaakt - vlak 
na de ingebruikname van het nieuwe en vergrootte plein. Met vreugde was 
de uitbreiding, inclusief nieuwe straatverlichting en rioleringswerk, door de 
gemeente verwelkomd. Kosten: ruim één-en-een-kwart miljoen gulden! 
De chef exploitatie, district Groningen, van de NS noemde het nieuwe 
straatbeeld “een visitekaartje, zowel voor de NS als voor Buitenpost”, 
in tegenstelling tot de “modderpoel” van daarvoor.  Tijdens een gezellig 
samenzijn in  Hotel de Roskam vermeldde burgemeester van Ek in zijn 
dankwoord aan de NS: “dat het gewijzigde en de zich wijzigende situatie in 
de gemeente Achtkarspelen het nodig maakt een goed industrieel klimaat 
te scheppen”. Het groeiende openbaar vervoer met trein en bus was 
belangrijk voor de verdere ontwikkeling van onze gemeente. Een trend 
die nog voortduurt en nu mede ervoor heeft gezorgd dat het Stationsplein 
een nieuwe metamorfose ondergaat. (foto’s: uit eigen archief)

Puur  natuur
door Jakob Hanenburg



Modeshow
Woensdagavond 5 April  20.00 uur

in de Coop supermarkt

Kaarten à € 2,-  verkrijgbaar bij  
Modique en Coop
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Eerste editie Kids2kids kinderbeurs 
Zaterdag 8 april vindt er in It Koartling de eerste editie van de kids2kids 
kinderbeurs plaats.Tweedehands kinderkleding en speelgoed die nog een 
ronde mee kunnen worden deze dag verkocht tegen leuke prijzen. “Wij 
zorgen voor een sfeervolle locatie met jongens- en meisjeskleding en 
speelgoed. Alles is netjes gesorteerd zodat je jouw winkelmandje kunnen 
vullen met de mooiste spullen”. Aldus Esther en Anja, de organisatoren 
van deze beurs. De artikelen die overblijven én 25% van de opbrengst 
schenken wij aan het goede doel; De Dorkas. Zo kunnen wij andere kin-
deren blij maken met nog mooie spulletjes. Benieuwd hoe onze beurs er 
in het echt uitziet? Dan ben je welkom op zaterdag 8 april van 10.00 tot 
13.00 uur in It Koartling. Wil je meedoen of meer informatie? Stuur een 
berichtje naar: kids2kids.buitenpost@gmail.com.

Het idealisme van het Repaircafé
Stichting Repair Café is opge-
richt op 2 maart 2010 en is ge-
vestigd in Amsterdam. Sinds 
eind 2015 is de stichting bekend 
onder de naam Repair Café In-
ternational en is het actief in 
vele landen. Eind 2015 werden 
op bijna 950 lokaties in 24 lan-
den maandelijks of zelfs weke-
lijks Repair Café-bijeenkomsten 
gehouden. Daarmee werden in 
2015 wereldwijd honderddui-
zenden kilo’s afval voorkomen.

Doelstellingen
Repair Café International wil repareren op een moderne manier terugbren-
gen in de lokale samenleving. Ze stelt zich ten doel om reparatiekennis te 
behouden en te verspreiden, en de sociale cohesie te bevorderen door 
buurtgenoten met heel verschillende achtergronden en drijfveren met el-
kaar in contact te brengen. Een ander niet minder belangrijke doelstelling 
is uiteraard financieel. Mensen kunnen aanschafkosten van nieuwe ap-
paraten langer uitstellen. Daarbij: de grondstoffenvoorraad van de aarde 
is beperkt. En de afvalproductie van de westerse landen is enorm. Door 
langer met apparaten toe te kunnen, wordt het milieu gespaard! Het kwe-
ken van bewustzijn voor het milieu is een gehoopt neveneffect van de 
reparatiedienst.

Soms...
Soms... kan een apparaat toch nog jaren mee, blijkt ook op elke eerste 
zaterdagmiddag in de maand in It Koartling aan de Schoolstraat. Het Re-
paircafé daar is inmiddels aan zijn vierde seizoen bezig. De meeste aange-
leverde apparaten zijn hier meestal elektrische of elektronische huishou-
delijke apparatuur of gereedschap. Daar tussendoor worden ook mechani-
sche probleempjes opgelost in bijvoorbeeld klokken of speelgoed.  

Het onderzoek is gratis!
Toch beperkt het café zich niet tot bovenstaande voorbeelden. Is iets de-
fect? Laat het ons zien en wij kijken er graag naar. Kosteloos. Als wij er in 
slagen een reparatie succesvol te voltooien, wordt er een kleine bijdrage 
gevraagd ter leniging van de kosten. Maar ook dit is op vrijwillige basis! 
Van harte welkom op elke eerste zaterdagmiddag van de maand van 13.00 
tot 16.00 uur in It Koartling!

Burgemeester en wethouders van Achtkarspelen 
presenteerden onlangs de Nota Accommodatie-
beleid. De inhoud staat grotendeels in het teken 
van bezuinigingen en wordt de betrokken organi-
saties en verenigingen door het College letterlijk 
door de strot geduwd. Het is voor hen slikken of 
stikken. Dit terwijl de gemeenteraad, die het laat-
ste woord heeft en in februari de besluitvorming 
over het stuk heeft aangehouden, juist bij het 
College heeft aangedrongen op overleg.

Overleg betekent zoiets als: samen praten over de ge-
volgen van de beoogde maatregelen. Maar het gaat 
vérder dan praten: het gaat om beraadslaging, vooraf-
gaand aan de uiteindelijke besluitvorming. Een situatie 
van afstemming tussen partijen door middel van uit-
wisseling van informatie en standpunten. Op 28 febru-
ari had het bestuur van de Stichting Sociaal Cultureel 
Werk Buitenpost  It Koartling in dit kader voor de twee-
de maal contact met de wethouder, die verantwoorde-
lijk is voor het accommodatiebeleid. Dit maal werd hij 
geflankeerd door zijn collega die het sociaal cultureel 
werk in zijn portefeuille heeft. Ook nu bleef het College 
bij het besluit tot het wegbezuinigen van het beheer 
en schoonmaak bij het Clubhuis in Harkema en bij It 
Koartling in Buitenpost, ongeacht de gevolgen. “Daar 
redden jullie je maar mee”, was de letterlijke bood-
schap die de vrijwilligers van It Koartling meekregen.

Geen wonder dat een dergelijke houding kwaad bloed 
zet. Zo gaat een gemeentebestuur anno 2017 niet 
met zijn burgers om. Het is een klassiek voorbeeld van 

systeemdenken en machtsuitoefening door een over-
heid van weleer. Al eerder – op 9 februari - betoogde 
It Koartling voor de gemeenteraad dat juist de laatste 
jaren sprake is van veel en ingrijpende veranderingen 
met een grote maatschappelijke impact. Die verande-
ringen vragen op velerlei gebied om een andere visie, 
aanpak en invulling. Neem bijvoorbeeld de invoering 
van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) 
en de Participatiewet. Die zorgen ervoor dat iedere 
gemeente er een flink aantal nieuwe taken heeft bij 
gekregen. Dorpshuizen, maar vooral sociaal-culturele 
organisaties, kunnen en gaan hierbij een belangrijke 
rol spelen. Zij zijn essentieel voor het behoud van een 
goede leefbaarheid en een sterke samenleving. Dit is 
óók van belang omdat tevens rekening moet worden 
gehouden met ‘demografische’ veranderingen (krimp, 
vergrijzing, ontgroening en migratie). Dit alles vraagt 
niet alleen om goede basisvoorzieningen, maar vooral 
ook om versterking en ondersteuning van het ‘sociaal 
kapitaal’: de burgers, van wie een steeds grotere inzet 
wordt gevraagd. 

Het College van Achtkarspelen kiest er desondanks voor 
om te bezuinigen. Dus géén proactief, integraal en voor-
waardenscheppend beleid. Het laatste woord is even-
wel nog niet gesproken. Dat is aan de gemeenteraad. 
Die heeft er al blijk van gegeven genuanceerder tegen 
de materie aan te kijken dan het College. Het bestuur 
van It Koartling vertrouwt er daarom op dat de gemeen-
teraad een verstandig besluit neemt, in het belang van 
de gemeenschap. Immers, het gaat om veel méér dan 
alleen de huishoudportemonnee van de gemeente.

Slikken of stikken
It Koartling slachtoffer van accommodatiebeleid

De schoolfoto

cbs De Fakkel 1979/1980 
Achterste rij v.l.n.r.: Marco Berger, Reinder Wijmenga, Willem Jan Ausma, juf Bergsma, Tammo Bijmolt, Wietze Gerrit Wijma, Alie Ha-
mersma, meester Schipper, Elsje de Graaf, Gretha van der Wal en Klaas Volders. Tweede rij v.l.n.r.: Anco Ytsma, Sytze Zandberg, Ulco 
de Boer, Siegrid Visser, Sija Tol, Joanne Schippers en Elizabeth Poortinga. Voorste rij zittend v.l.n.r.: Albert van Wieren, Laurens de Jong, 
Ernest van Tellegen, Aafke de Haan, Tineke van der West en Michiel Slobben. (foto aangeleverd door Willem Jan Ausma)

Sinds het najaar van 2015 komt een groep van onge-
veer twintig vrouwen regelmatig bijeen in It Koartling. 
Ze vormen de haakclub die bezig is met een project voor 
de Kulturele Haadstêd 2018 (KH2018). Deze activiteit 
onder de naam ‘Haak maar Aan’ is door een tweetal 
vrouwen in Leeuwarden bedacht. Over de hele provin-
cie worden door groepjes deelnemers spreien gehaakt 
die in 2018 samengevoegd worden. De verzameling 
van dekens die dan ontstaat moet vijf voetbalvelden 
gaan bedekken. En dit moet resulteren in een plekje 
in het Guinness Book of Records waar het record nu 
op 8.000 dekens staat. De KH2018-recordpoging mikt 
op 10.000 stuks. Dat zijn al met al acht miljoen apart 
gehaakte vierkantjes van tien bij tien centimeter! Het 
plan sluit overigens uitstekend aan bij het thema van 
de KH2018: ‘Het verbinden van mensen’.
Eén keer per maand komt de Buitenposter groep bij 
elkaar en nog steeds is iedereen die mee wil doen van 
harte  welkom. Ondertussen zijn al 37 spreien klaar 
en verschillende zijn van een lokaal motief voorzien. 
Zo zijn er spreien met het logo van De Kruidhof, de 
gemeente Achtkarspelen en It Koartling. Nu wordt er 
gewerkt aan het verwerken van de vlag van Buiten-

post. In het begin werd er hoofdzakelijk gewerkt met 
eigen meegenomen wol en materiaal dat door ande-
ren geschonken werd. Donaties van de gemeente 
Achtkarspelen en Plaatselijk Belang zorgen er nu voor 
dat nieuw materiaal gekocht kan worden. De groep is 
nog lang niet klaar en gaat de komende maanden en-
thousiast door!

Zevenendertig spreien en er komen nog meer!

Sprei met logo van It Koartling. (eigen foto)

Het Buitenposter klaverjastoernooi
De feestweekcommissie organiseert woensdag 26 april het Buitenpos-
ter klaverjastoernooi in de feesttent bij de Mariakerk. Om 19.30 uur begint 
het toernooi. Je speelt de hele avond met een vaste partner die je zelf 
kunt uitkiezen, het maatjassen. Alleen aanmelden kan ook. Je krijgt dan 
na aanmelding een partner toegewezen voor avond. De inleg is € 5,- per 
persoon en er zijn veel mooie prijzen te winnen. Oant sjen namens de 
feestweekcommissie!

It giet oan op CBS De Lichtbron! De leerlingen van CBS De Lichtbron hebben de afgelopen 
weken gewerkt aan een project over Fryslân. Donderdag 23 maart zijn de leerlingen van 
groep vijf tot en met acht wezen schaatsen naar de Elfstedenhal in Leeuwarden. De leer-
lingen hebben met veel plezier en sportiviteit vele baantjes mogen schaatsen. Het was een 
mooie afsluiting van de projectweken. (foto: Annelies Raap, leerkracht groep 6a/7c)

De foto



Ze zijn er weer:

  Hollandse aardbeien

  Hollandse asperges

  Nieuwe oogst Nicola aardappelen

  Spaart u nog niet bij ons? Vraag ons eventjes!

Kerkstraat 24   tel. 0511 540004    Volg ons ook op facebook
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Ambtsketen

We zien de burgemeester op 
een foto nog wel eens met de 
ambtsketen om. Wat is dat voor 
waardigheidsteken en bij welke 
gelegenheden wordt deze ke-
ten gedragen?

Historie
De keten, met de ambtspen-
ning, welke de burgemeester in 
Nederland draagt als ‘het teken 
zijner waardigheid’ behoort tot 
de insignes of gezagssymbo-
len, waarvan de geschiedenis 

teruggaat tot in de Romeinse 
tijd. De traditie van burgemees-
terketens in de Nederlandse 
gemeenten gaat ‘slechts’ 165 
jaar terug. Bij Koninklijk Besluit 
van 16 november 1852 werd 
geregeld dat de ambtsketen 
tijdens raadsvergaderingen 
door de voorzitter (burgemees-
ter) moest worden gedragen. 
De minister van Binnenlandse 
Zaken, mr. J.R. Thorbecke, ge-
bruikte in zijn pleidooi voor een 
zilveren penning en dito keten 
als ambtsketen voor de burge-
meester, bij koning Willem III 
in 1852 woorden als: ‘De pen-
ning behoort meer in Nederland 
thuis dan de sjerp’ en: ‘dat de 
penning van zilver zij en aan een 
keten van hetzelfde metaal ge-
dragen werd, gelijk vroeger hier 
te lande plagt te geschieden, 
zou mijns inziens met de waar-
digheid van het ambt van burge-

meester strooken’. In het kader 
van de hang naar oude symbo-
liek, welke in de 19e eeuw be-
stond, worden deze uitspraken 
begrijpelijk. Ook al was de bur-
gemeester vroeger hier te lande 
niet met een keten getooid, toch 

vervulde de keten toen al de rol 
van een waardigheidsteken of 
eervol onderscheidingsteken. 
De Raad van State, het hoogste 
adviesorgaan van de regering, 
vond een ketting en penning 
van zilver te duur. Een oranje 
lint was minder kostbaar, maar 
zeker acceptabel, omdat het de 
waardigheid van het ambt van 
burgemeester geen afbreuk 
zou doen. Het oranje lint haalde 
het niet, ondanks het feit dat de 
prijzen van zilveren kettingen in 
1852 hoger lagen dan van de 
penningen, variërend van ƒ 6,80 
tot ƒ 88,-. De gemeente Tytsjer-
ksteradiel gebruikte kennelijk 
een tijdje het oranje lint en dat 
kostte slechts 60 cent. In de be-
ginjaren 1900 liet Prins Hendrik 
zijn duidelijke afkeer blijken van 
de ambtsketens die gebruikt 
werden op de waddeneilanden. 
Uit eigen beweging ging de 
Prins ertoe over aan de burge-
meesters van Vlieland in 1908, 
Terschelling in 1920, Ameland 
in 1920 en Schiermonnikoog in 
1920, nieuwe ambtsketens aan 
te bieden, die veel imposanter 
waren en ook thans nog tot de 
mooiste exemplaren behoren. 
Zij werden geleverd door de 
zilverfabriek van C.J. Begeer in 
Utrecht. 

Wanneer dient de ambtske-
ten te worden gedragen?
Artikel 2 van het Koninklijk Be-
sluit van 16 november 1852 
geeft aan wanneer de bur-
gemeester geacht wordt de 
ambtsketen te dragen. Minister 
Thorbecke zelf licht dit toe in 
zijn ontwerpbesluit: ‘Artikel 2 
somt alle gevallen op, waarin 
het nodig schijnt, dat dit voor 
ieder duidelijk zij, wie de per-
soon des Burgemeesters is. 
Ik heb niet kunnen nagaan, 
dat er meerdere zouden we-
zen, waarin de aanduiding van 
dien persoon door middel der 
onderscheidingsteekenen zou 
worden gevorderd’. De gele-

genheden, die in artikel 2 wor-
den genoemd zijn: ‘Wanneer 
hij voorzit in de vergadering van 
den Raad. Ingeval van brand, of 
van oproerige beweging, van za-
menscholing of andere stoornis 
der openbare orde zich in het 
openbaar bevindt en volgens 
artikel 219 van de gemeentewet 
bij ernstige rampen, dan wel van 
ernstige vrees voor het ontstaan 
daarvan, of van eenige andere 
wet persoonlijk in het openbaar 
bevelen geeft en hij bij plech-
tige gelegenheden namens de 
gemeente opkomt’. Het zicht-
baar dragen van de ambtsketen 
heeft dus tot doel dat ieder kan 
zien wie de burgemeester is. 
Uit de hierbij geplaatste foto 
van een rijkelijk geïllustreerde 
rekening blijkt dat de eerste 

ambtsketen van de gemeente 
Achtkarspelen in 1873 het ‘lieve 
sommetje’ van ƒ 14,- kostte. 
De ambtsketen, die thans ge-
bruikt wordt en waarvan een 
foto is afgedrukt, kostte ruim  
€ 9.000,-. De penning die onder 
aan de keten hangt heeft twee 
afbeeldingen. Aan de ene kant 
staat het gemeentewapen van 
Achtkarspelen voor gemeente-
lijke bijzonderheden en aan de 
andere kant staat het wapen 
van Nederland voor koninklijke 
gebeurtenissen, zoals de uitrei-
king van koninklijke onderschei-
dingen. Op de schildjes die 
links en rechts aan de keten zijn 
aangebracht, staan de dorpswa-
pens. 

Brimzen 
praat

Links de ambtsketen met het wapen van Nederland, rechts die met het wapen van 
Achtkarspelen. In de midden-inzetten de uitvergrootte penningen. (foto’s: gemeente)

Eindelijk zouden we Nederland bezoeken. We stapten 
vol goed moed het vliegtuig in. De jongste heeft last 
van bloedneuzen, dus was ik er niet helemaal gerust 
op. Gewapend met een arsenaal aan bloedstoppers 
nam ik mijn plaats naast ons rampenkindje in. In een 
zucht en een scheet (gelukkig spreekwoordelijk, want 
daar moet je toch niet aan denken in een vliegtuig) en 
zonder bloedneus, stonden we op Schiphol. Zwager-
lief stond ons met een glimlach op te wachten. Wat 
fijn om dat vriendelijke gezicht te zien. Ik kletste hem 
gezellig drie aromatische (ik had net een stokbrood 
met kip en Aioli op) Hollandse zoenen op de wangen. 
De volgende dag werd ik gewekt door een kakofonie 
van geluiden. Auto’s, vrachtwagens, trekkers alles 
volgde elkaar in rap tempo op. Ik was verbijsterd. Was 
het hier, op dat prachtige rustgevende plekje altijd 
zo lawaaierig geweest? Met een wandeling wilde ik 
mijn hoofd leegmaken. Tijdens de wandeling fietsten 
mensen mij gezellig groetend voorbij. Een paar meter 
verderop denderden vervoersmiddelen de Voorstraat 
over. Oké, hier word niets leeggemaakt glimlachte ik. 
Dat zou later wel komen. Om een lang verhaal kort 
te maken; Lieve mensen, er is hier geen stilte! Laat 
dat even op u inwerken. Ik bedoel er niks kwaads 
mee. Ik stel een feit vast. Hoe ik ook gezocht heb naar 
stilte, om het weerzien van alle personen en plekken 
te verwerken, ik vond het niet. Zelfs de stilste plek in 
Buitenpost is niet stil. Ik probeerde te denken, maar 
het lukte me niet.  Dus liet ik me meevoeren met de 
hectiek. We brachten bezoekjes en knuffels. Elke dag 
weer. Toen iemand me vroeg; “Maak je het jezelf zo 
ook niet druk?” kon ik over het antwoord niet naden-
ken. Ik ratelde maar op wat er in mijn, door ruis bene-
velde, hersentjes naar voren kwam. Hoewel we ons 
het onszelf graag wat relaxter hadden gemaakt, kwam 
dat niet eens in ons op. Als mensen me vroegen wat 
ik ervan vond om weer terug te zijn was het antwoord 

steevast: “Vooral druk”. We hadden niet verwacht dat 
het zo’n impact zou hebben op je leven. Die constante 
ruis van geluiden. Het grootste verschil tussen leven 
in Nederland en Noorwegen is ‘stilte’. Nu ik dit stille 
leven leef, weet ik dat ik daar niet zonder kan. Stilte 
is nodig om tot jezelf te komen. Stilte waarin je een 
hoofd, vol met zaken die er niet echt toe doen, leert 
leegmaken. Stilte is essentieel in al zijn facetten. Heb-
ben we dan niet genoten van ons bezoek aan Neder-
land? Jazeker wel. We genoten van het weerzien van 
iedereen. Dat we onze oudere zieke buurvrouw nog 
één keer mochten zien. Die, naar we later vernamen, 
naar haar Hemelse vader mocht gaan. We waren zeker 
dankbaar voor onze reis naar Nederland. Maar toen we 
weer terug kwamen op onze berg in Noorwegen, na 
een hachelijke reis en onze lijfjes vol met een Neder-
lands griepvirus waren we weer heel dankbaar voor 
wat we in Nederland het meest gemist hadden: Die 
heerlijke helende stilte.

Noors leven
door Gesien Leguijt Stilte

Man en koters van Gesien staan te wachten op de bus. (eigen foto)

Hallo, wij zijn Gerieke Raap en Rosaliek Vellema. Wij gaan voor de Bin-
nenste Buiten Post een stukje schrijven over jongeren die wij interviewen 
over hun sport of hobby die hier in Buitenpost wonen. Die pubers zijn net 
als wij. Vandaar de naam van onze stukjes: Puberposters. Nu jullie weten 
wat we gaan doen zullen we ons allebei even voorstellen aan jullie.  
Gerieke Raap: Ik ben 12 jaar en zit in klas 1 op het Nordwin College hier in 
Buitenpost. Het leukste vak op school vind ik gym. Het vak dat ik niet zo 
leuk vind is aardrijkskunde. Mijn hobby is om op te passen op kinderen. Ook 
hou ik erg van skeeleren en leuke dingen doen met vrienden en familie.
Rosaliek Vellema: Ik ben 13 jaar en zit in klas 1 op het Lauwers College hier 
in Buitenpost. Het leukste vak op school vind ik lichamelijke opvoeding 
Mijn hobby is gitaarspelen. Ik speel nu al drie jaar gitaar. Ik heb mijn eerste 
diploma gehaald en ik ga nu door voor de volgende! Ik vind het ook leuk 
om te skeeleren. En om op te passen.
Lijkt het je leuk om ons over je sport/hobby te vertellen, mail ons dan naar: 
www.puberposters@gmail.com. Wij hopen dat jullie het leuk vinden om 
te lezen!

Groetjes van de puberposters

Even voorstellen...

Links op de foto Gerieke, rechts Rosaliek. (eigen foto)

De genoemde rekening uit 1872. (foto: gemeente Achtkarspelen)



De Kruidhof, Schoolstraat 29b, Buitenpost, tel. 541253
e-mail: info@dekruidhof.nl, website: www.dekruidhof.nl

De Kruidhof is weer geopend vanaf 1 april!
In de verkooptuin alweer volop planten waaronder 

oude Friese appelrassen zoals Dokkumer Nije, 
Roem van Drachten en Schone van Iephof.  

Botanische Tuin van Fryslân De Kruidhof voor een uitgebreid 
assortiment groente, kruiden, fruitbomen en vaste planten. Toegang tot 

onze verkooptuin is gratis. Ook de ideale locatie voor bedrijfsfeesten, 
familiedagen, kinderfeestjes, vergaderen en brunch op zondag.
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Vanaf ongeveer zevenduizend jaar 
geleden leven al mensen in dit ge-
bied dat toen bestond uit water, 
moeras, heide en bos. Veelal wa-
ren het vissers en jagers die op de 
droge zandkoppen woonden. Later 
werd het veen ontgonnen, ont-
stonden er petgaten en akkers en 
werd het geschikt gemaakt voor 
beweiding door vee. De laatste 
eeuwen heeft de mens het land-
schap verder naar zijn hand gezet 
wat bijvoorbeeld zichtbaar is in de 
rechte sloten en een behoorlijk la-
ger waterpeil. De laatste decennia 
streeft de overheid steeds meer 
naar natuurbehoud en -herstel. Met 
het oog daarop zijn al enkele jaren 
terug in de Mieden aanpassingen 
gedaan. Het nieuwe plan gaat nog 
een stap verder in de terugkeer 
naar de oorspronkelijke situatie.

Grote natuurlijke waarde

De Twizelermieden is een Ecolo-
gische Hoofd Structuur-natuurge-
bied. Dit geeft al aan dat het grote 
waarde heeft voor het natuurbe-
houd in Nederland. Het voorkomen 
van zogenaamd kwel, dit is grond-
water dat onder druk aan de opper-
vlakte uit de bodem komt, is ken-
merkend voor deze streek. Deze 
kwel met zijn vele voedingsstoffen 
is de basis voor de bijzondere plant-
kundige waarde van het gebied. 
Van oudsher waren de mieden dan 
ook hooilanden die rijk waren aan 

zeldzame en karakteristieke plan-
ten. Doordat het verder een open 
gebied is met weinig wegen en be-
bouwing, is het daar bovenop een 
bijzonder fijne leefomgeving voor 
vogels, dieren en insecten.
 
Doelstellingen
De provinsje Fryslân heeft in de 
Twizelermieden circa 150 hectare 
aangekocht tussen Miedwei, de 
Sânsleat en de Buitenposter Vaart. 
Het gaat daarbij grotendeels om 
areaal dat tot 2010 in gebruik was 
bij boer De Winter aan de Âlde 
Dyk. Deze grond wordt straks 
teruggebracht naar de staat van 
meer dan driekwart eeuw geleden. 
Een gevolg daarvan is dat in dat 
gebied rond de 40 hectare straks 
niet meer en ruim honderd hectare 
maar beperkt agrarisch gebruikt 
kan worden. Naast het oog voor de 
natuur is ook het maken van een 

robuust waterbeheersysteem een 
belangrijke doelstelling. Het water-
peil zal worden aangepast naar een 
vaste stand van zeventig centime-
ter onder NAP. Dat betekent een 
verhoging van enkele decimeters 
in een behoorlijk deel van het ge-
bied. Met als beoogd resultaat dat 
een deel van het land moerassig 
wordt. De waterbergingscapaciteit 
wordt niettemin hiermee verbe-
terd. Kap en snoei van bomen zal 
op sommige plekken zal de open-
heid van het landschap versterken.

Een boer hoort erbij
De Provinsje heeft samen met de 
gemeente Achtkarspelen, Wetters-
kip Fryslân, Staatsbosbeheer en ad-
viesbureau Arcadis gewerkt aan dit 
inrichtingsplan. Rendabel agrarisch 
medegebruik is daar trouwens nog 
steeds onderdeel van. De Provinsje 
is daarom op zoek naar een boer 
die bereid is om de boerderij op-
nieuw in gebruik te nemen en een 
deel van de grond gaat gebruiken 
voor graswinning of beweiding. 
Voorwaarde is natuurlijk wel dat de 
veehouder de bijzondere omstan-
digheden waaronder gewerkt moet 
worden zal respecteren. 

Bijzondere flora en fauna

De bijzondere waarde van dit gebied 
voor de natuur mag nog eens on-
derstreept worden. Zo komen hier 
ondermeer de zeldzame planten-
soorten Spaanse Ruiter, rietorchis 
en dotterbloemen  voor. Weidevo-
gels voelen zich prima thuis in deze 
open en natte graslanden, hoewel 
ze overigens wel een voorkeur voor 
het westelijk deel hebben. Meerde-
re bedreigde en kwetsbare soorten 
zoals grutto, zomertaling en ture-
luur zijn er vaste bewoners. Voor 
de watersnip vormt de Mieden 
zelfs het belangrijkste broedgebied 
in Fryslân en Nederland. Verder 
worden er de grutto, kievit, ture-
luur, scholekster, wilde eend, gras-
pieper en slobeend aangetroffen. 
Vogelsoorten die zich meer in het 
riet en lage begroeiing thuisvoelen 
zoals de bosrietzanger, boompie-
per, gekraagde roodstaart, bruine 
kiekendief, buizerd en velduil wor-
den ook regelmatig gesignaleerd. 
Bijzondere libellensoorten zoals de 
maanwaterjuffer, de smaragdlibel 
en de in zijn voortbestaan bedreig-
de groene glazenmaker zijn in de 
Twizelermieden andere bijzondere 
gasten. De meer waterrijke delen 
zijn leefgebied voor de elders nog 
maar sporadisch voorkomende wa-
terspitsmuis. En amfibieën als de 
kleine watersalamander, de gewo-
ne pad, de bruine kikker en groene 
kikker en de zeldzame bruine hei-
kikker zijn verdere aanvulling op 
de rijke fauna in dit, ook nationaal 

gezien, bijzondere gebied.

Niet zonder kritiek of zorg
Het inrichtingsplan is niet zonder 
slag of stoot aangenomen. Al in 
2013 was er forse kritiek bij de 
eerste bekendwording ervan. Met 
name landbouworganisatie LTO 
had bezwaren. Goede landbouw-
grond zou worden verspild en men 
veronderstelde dat de werkom-
standigheden voor andere agrari-
ers in de directe omgeving zouden 
verslechteren. Sommige aangren-
zende bewoners waren bang dat 
de verhoging van het waterpeil 
voor hen nadelige gevolgen zou 
hebben. Het CDA-Achtkarspelen 
sprak in 2014 in een raadsvraag de 
vrees uit dat mogelijk het functio-
neren van de Individuele Behan-
deling van Afvalwater (IBA) van 
de woningen in het buitengebied 
zou verslechteren. En ook, dat het 
aantal ganzen teveel toe kunnen 
nemen, evenals de overlast van 
muggen. De Provinsje stelt echter 
dat ondermeer door verschillende 
maatregelen de meeste zorg on-
gegrond is. Uit eigen onderzoek 
van de Provinsje bleek dat veel 
van de aanwonenden voorstander 
waren van blijvend agrarisch ge-

bruiken met tegelijkertijd een ver-
hoging van de natuurwaarde. Men 

was verder niet onwelwillend over 
meer recreatieve voorzieningen in-
dien er geen consequenties waren 
voor het woongenot.

Recreatie
Hoewel het gebied in hoofdzaak 
beschermde natuur omvat kan niet-
temin de wandelaar of fietser er nu 
al, maar straks nog meer volop ge-
nieten. Naast de bestaande paden 
voorziet het inrichtingsplan in het 
realiseren van een wandelroute 
tussen de Sânsleat en de Alde 
Dyk. Deze route sluit aan op de be-
staande wandelroute vanaf It West 
in Twizel en langs de Sânsleat. Het 
nieuwe wandelpad wordt uitge-
voerd als graspad en ligt geschei-
den van het natuurgebied door een 
raster. Vanaf de Alde Dyk wordt 
voor fietsers en wandelaars een 
dwarsverbinding gemaakt naar de 
Buitenposter Vaart. Door een brug 
zal deze dan worden aangeslo-
ten op de Tjoele in polder Reahel. 
Het pad zal worden aangelegd als 
schelpenpad in de vorm van ver-
hoogde strook grond.

Kosten
Het grootste deel van de kosten, 
ruim € 900.000,-, wordt door de 
Provinsje betaald. De gemeente 
Achtkarspelen en Staatsbosbeheer 
betalen ook mee aan de inrichting. 
De gemeente investeert rond de 
€ 45.000,- in het fietstracé. Staats-
bosbeheer betaalt in totaal rond de 
€ 10.000,-. Daarnaast stelt deze 
grond beschikbaar met een waarde 
van € 38.250,-. De kostprijs beloopt 
daarmee rond de miljoen euro.

Planning
Voordat de schop de grond in 
gaat, werkt de provincie het inrich-
tingsplan verder uit. Op basis van 
een definitief ontwerp worden de 
benodigde vergunningen aange-
vraagd en uitvoeringsplan voor het 
project gemaakt. Hierna worden de 
werkzaamheden aanbesteed aan 
een aannemer. Zodra dit gehele 
traject goed is doorlopen kan wor-
den gestart met de uitvoering. Een 
exact startmoment voor de uitvoe-
ring kan nog niet worden gegeven, 
maar men verwacht dat het in de 
tweede helft van 2017 zal zijn.

Meer informatie?
Toelichting op deze plannen is be-
schikbaar op de website van de 
Provinsje Fryslân. Door ‘Twizeler-
mieden’ in het zoekvenster op de 
webpagina in te vullen kan een uit-
gebreide beschrijving van de plan-
nen gevonden worden. Mocht u 
nog iets erover willen vertellen of 
opmerken dan kunt op deze plek 
ook een reactieformulier vinden.

Overzichtskaartje van het werkgebied van het plan Twizelermieden. (illustratie: redactie)

Direct zuidoostelijk van Buitenpost bevinden zich de Twizelermie-
den. Ruwweg is dit het gebied tussen Buitenpost, de Buitenpos-
ter Vaart, Kootstertille en Twijzel. Grotendeels is het nu gewoon 
weiland, maar het kent wel bijzondere flora en fauna. In een deel 
van dat gebied zal dat natuuraspect verder versterkt worden door 
de uitvoering van het inrichtingsplan Twizelermieden van de Pro-
vinsje Fryslân. Een nieuwsgierig makende ontwikkeling waarover 
tijdens een inloopmiddag op 14 maart in Kootstertille informatie 
werd gegeven. Hierbij de grote lijnen van het plan.

De foto’s

Omrop Fryslân heeft op 1 maart opnamen gemaakt in de Schakel in ons dorp voor het 
project Tijd voor Talent, kunst en cultuur voor u. Deze opnamen van waren op 1 maart bij 
Omrop Fryslân te zien. Op een later tijdstip wordt er nog een documentaire uitgezonden 
waarin de tien dorpen die hieraan meededen te zien zullen zijn. Het doel van Tijd voor 
Talent is om in Friesland de actieve cultuurdeelname door 65-plussers te stimuleren. 

Het project richt zich specifiek op vitale en kwetsbare 65-plussers die zelfstandig thuis 
wonen. Tijd voor talent is een initiatief van Keunstwurk en wordt in Achtkarspelen uitge-
voerd in nauwe samenwerking met o.a. Cultuurcentrum de Wâldsang, sociaal-cultureel 
centrum It Koartling en lokale kunstenaars. (foto’s: Hielke Boorsma)

Terugkeer naar uniek natuurgebied
Herinrichting Twizeler Mieden in aantocht

De Buitenposter Vaart met op de achtergrond het profiel van Buitenpost. (foto: redactie)

De bruine kiekendief. (foto: public domain)

Groene glazenmaker. (foto: public domain)



Boekenweek 25 maart t/m 2 april: 

Geschenk van Herman Koch bij 

besteding van € 12,50 aan boeken!

Hoveniersbedrijf  P. Douma
• Voor vakkundig snoeiwerk, tuinonderhoud en renovatie.
• Tevens verkoop van tuinmeststoffen en eiken houten 

vaten.

West 92  -  Buitenpost  -  tel. 0511 543870 
www.tuinonderhoud-douma.nl
volg ons ook op facebook

Hoe werkt de puzzel?
Onderstaande woorden zijn van links naar rechts, van rechts naar links, 
van boven naar beneden, van beneden naar boven en diagonaal in het 
diagram verborgen. De letters mogen meer dan éénmaal gebruikt worden. 
De overgebleven letters vormen de oplossing van de puzzel.

Oplossen en inleveren.
Los de puzzel op en maak kans op een prijs ter waarde van € 10,-. 

Deze prijs wordt ter beschikking gesteld door De Binnenste Buiten Post. 
Oplossingen – bij voorkeur op een kaartje – inleveren in de kopijbus 

bij The Readshop (Nijenstein 7) vóór vrijdag 14 april.

Oplossing prijspuzzel januari 2017.
De puzzel in het januarinummer heeft 11 correcte 

inzendingen  opgeleverd! De oplossing luidde: ijszwemmen. 
De winnaar is: familie Nicolaij, De Achtkant 21.

Pri jspuzzel
door Gryteke van IJsseldijk

april

chocola

lammetjes

ooievaar

vogels

bemesten

eieren

narcissen

schoonmaak

voorjaar

broeden

krokusjes

nestelen

takjes

winter vacht

Aan de Ried 5 in ons dorp is, in een gezellig 
aangekleed pand, al jarenlang het familiebe-
drijf Van der Bijl administratie & advieskantoor 
gevestigd. In het logo van het bedrijf staat 
een scherpe bijl met als tekst: “Voor een 
vlijmscherpe analyse”. Dirk van der Bijl, met 
broer en zus, twee personeelsleden maar ook 
vader Van der Bijl staan voor het dagelijks in 
praktijk brengen van een no-nonsens beleid. 
Het bedrijf is laagdrempelig en staat open 
voor alle mensen (bedrijven en particulieren) 
uit de regio met vragen over bijvoorbeeld een 
belastingaangifte, deskundig advies op fi nan-
cieel, fi scaal en juridisch gebied. Alle zorgen 
op dit gebied worden uit handen genomen, 
de ondernemer kan doorgaan met het onder-
nemen en Van der Bijl Administratie- & Ad-
vieskantoor zorgt voor de rest. Dit geeft rust 
want een goede administratie is het halve 
werk. Niet alleen de administratieve dienst-
verlening zoals de verzorging van aangiften 
omzet- en loonbelasting en het samenstel-
len van jaarrekeningen worden verzorgd, ook 
salarisadministratie en jaaropgaven behoren 
tot het dienstenpakket van Van der Bijl en 
niet te vergeten de juridische dienstverle-
ning. Aan startersbegeleiding wordt ook ge-

daan. Hierbij valt te denken aan de keuze van 
de rechtsvorm, ZZP-er worden, opstellen 
van een ondernemingsplan, inschrijven bij 
de Kamer van Koophandel, begeleiden van 
de fi nancieringsaanvraag en het aanvragen 
van een omzet- en loonbelastingnummer. U 
merkt aan het bovenstaande verhaal dat Van 
der Bijl echt van alle markten thuis is. De ken-
nis blijft onder meer op peil doordat Dirk van 
der Bijl twee dagen per week lesgeeft aan 
assistent-accountants. U kunt geheel vrijblij-
vend bellen voor een afspraak, tel. 540099.

Bedr i jv igheid
door Piet Pettinga

Van der Bijl Administratie- & Advieskantoor

Dirk van der Bijl voor zijn pand aan De Ried 5. (eigen 
foto)



Maart

Tijdens NL-doet op 11 maart heb-
ben we de eerste steen gelegd 
voor de nieuwbouw. Een bijzonder 
moment omdat we nu echt meters 
gaan maken. Na lang en intensief 
praten met elkaar zijn er dan einde-
lijk concrete structuren zichtbaar. 
De eerste steen is het symbool 
voor een nieuwe weg, een nieuwe 
toekomst een nieuwe Kruidhof, 
een nieuwe samenwerking. Het 
brengt ons tegelijkertijd ook terug 
bij de bijzondere geschiedenis van 
De Kruidhof. Het was in de jaren 
‘30 van de vorige eeuw dat er een 
aantal idealisten van de Bellamy-
beweging vonden dat er in de regio 
rondom Buitenpost meer gedaan 
moest worden aan educatie en 
opleiding voor de arme bevolking. 
Vanuit de Tuinbouwvereniging de 
Noordoosthoek werd de Stichting groenten en Fruit Noordoost Friesland 
opgericht op een goed stuk grond langs het spoor. Niemand van de op-
richters had destijds kunnen weten dat de tuin zou uitgroeien tot wat er 
nu is en wat er nu gaat komen. Groenten en Fruit en steeds meer kruiden 
maakte de tuin tot De Kruidentuin. Vanuit De Kruidhof werden rondom 
Buitenpost op verschillende plaatsten grootschalige kruidenprojecten ge-
start. Maar ook projecten van bijvoorbeeld Cyclamen hoorden hierbij.
Door de graafwerkzaamheden van de nieuwbouw komen af en toe over-
blijfselen vanuit deze tijd letterlijk boven de grond. Het brengt ons bij een 
bevlogen geschiedenis die altijd in beweging is geweest, maar waar altijd 
kruiden centraal hebben gestaan. Het zijn juist deze kruiden die we in de 
nieuwbouw en het jaar van Culturele Hoofdstad samen met de indicato-
ren van biodiversiteit, bijen, op een voetstuk willen zetten. Dit krijgt meer 
en meer vorm en we hopen in maart 2018 De Kruidhof te kunnen herope-
nen in het jaar van Culturele Hoofdstad. 
Wat doen we dan in 2017? We zijn gewoon open. De thematuinen liggen 
er nu al prachtig bij en staan op het punt om zich verder te ontluiken. Het 
Tuincafe is gewoon open en Dirk Koopmans, organiseert brunches en is 
beschikbaar voor groepen. De Kruidhof heeft een prachtig workshoppro-
gramma en meer. Blijf ons volgen over de nieuwbouw en al de activiteiten 
op: www.facebook.com/dekruidhof.

Jan Willem Zwart
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Tuin (be ) leven

Tijdelijke ingang De Kruidhof via hek naast 
It Koartling. (eigen foto)

De volgende De Binnenste Buiten Post wordt 
verspreid in de week van 24 april 2017.

De krant niet of te laat ontvangen? 

Meld het zo snel mogelijk met uw adres bij Piet Pettinga,

tel. 540014/06 12325671, e-mail: p.pettinga8@chello.nl.

Ut  de âlde doaze fan de Kr i te

Yn 1984 skreau de ferneamde Ingelske toanielskriuwer Alan Ayckbourn it prachtige stik Bedroom Farce. Gerrit 
Hoekstra soarge foar in kreaze Fryske oersetting en joech it stik de namme Fjouwerspan. Fjouwer spantsjes 
ferskine oer it fuotljocht. Trije twatallen sjogge wy om bar yn harren sliepkeamer; Ernst en Hilde, Ron en Eva en 
Willem en Annet, It fjirde twatal is Kees en Lineke. It Kritetoaniel spile it stik op de sneonen 11 en 28 febrewaris 
1995 yn in regy fan Jitske Bouma. De trije sliepkeamers fûnen harren plakje op in draaiskiif en it wie ‘giselder’ 
Roel Groenbroek dy’t der foar soarge dat op it goeie momint fansels de goeie sliepkeamer yn it ljocht stie. It 
ferhaal giet dat dit net altiten hielendal goed gie. Doe’t Nieske Pol mei bril op en toanielboekje yn’e hân ynienen 
fol yn de spotlights stie/lei wie de giselder grif net linksom mar rjochtsom gien mei de draaiskiif. Nei ôfrin mocht 
it publyk efter de skermen by giselder Roel op besite om te sjen hoe’t hy as de grutte ‘roerganger’ syn wurk die. 
Jierren letter, maart 2015, op’e nij in draaiskiif op it toaniel, doe mei it stik Pleinfrees. 

Anjetta Hamstra, Arend-Jan de Boer, Jitske Bouma, Joeke Dorhout, Nieske Pol, Iteke Roosma, Reinold Paauw, Heleen Tamminga en 
Lourens de Zee. (eigen foto)

De voorzitter van het IJstijdenmuseum Henk van der Broek en burgemeester Gerbrandy 
legden, onder toezicht van Jan Willem Zwart van De Kruidhof, de eerste steen voor de 
herinrichting van het terrein tussen het IJstijdenmuseum en It Koartling. Op de plaquette 
is ook een gedicht van dorpsgenoot en voormalig gemeentedichter Suzan Bosch aange-
bracht. (foto’s: Hielke Boorsma)

De foto

Geachte redactie,
Mijn vraag is de volgende. Ik heb een aantal oude foto’s waar ik graag wat meer van zou willen weten of wil delen met de lezers van 
uw blad. Hopelijk zijn deze geschikt voor plaatsing zodat de lezers van de Binnenste Buiten Post er ook hun zegje over kunnen doen. 
Het zijn foto’s uit de nalatenschap van Foekje Witvoet (in het midden van de onderste foto), vrouw van Willem Tuinstra (samen links op 
bovenste foto). De eerste heb ik als bijlage aan deze mail toegevoegd. Alvast dank. (Weet u wanneer deze foto gemaakt is en wie er op 
staan? U kunt uw info sturen naar: bibupost@gmail.com.)

Met vriendelijke groet,
Sieger Witvoet, Hoogeveen (voorheen Buitenpost)

Wie kent  deze mensen?
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De nieuwste woontrends

bij Kapenga Wonen

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

www.kapenga.nl

Grayson Compleet met: koelkast, 
oven, gaskookplaat, vaatwasser,
afzuigkap, spoelbak en werkblad.

€ 5.199,-

Wanddecoratie World-Map 
€ 99,-

Bijzettafel Nora
Set van 2
€ 119,-

2,5-Zits met ottomane Havanne, in stof, microleder of rundleder in diverse 
kleuren. Met verstelbare hoofdsteun v.a.. € 1.699,- | Bijzettafel Luca in drie kleuren
Ø 50 cm € 129,- | Bijzettafel Vijay € 99,- | Karpet Geometrics 160x230 cm € 349,-

Vitrinekast Metalo 

€ 1.299,-Eetstoel Daan

zonder arm v.a. € 199,-
met arm v.a. € 229,-

Eettafel Lenny

180x200 cm € 949,-

Fauteuil Forlino
met lage rug v.a. € 299,-
met hoge rug v.a. € 329,-

In de trend Green Oase draait alles
om warme kleuren en met name

de kleur groen. Kies accessoires in de
tinten bruin, oranjerood, groen en

grijzen. Metaal en hout past erg goed
bij deze woontrend.

GREEN OASE

10 jaar garantie
Inruilvoordeel op je 
nieuwe Auping matras
en laat je oude matras 
recyclen tot judomat

Je oude 
matrassen zijn tot

€ 500,-
waard*


