
Twee Facebookpagina’s voor Bui-
tenpost betekent dubbel werk 
voor de beheerders en onduide-
lijkheid voor de bezoekers. Met de 
introductie van dorpsapp útPost 
door Wijlijn in het vorig jaar, werd 
door PBB en Bruisend Buitenpost 
besloten om nauwer te gaan sa-
menwerken. Het eerste resultaat 
van dat streven werd de afgelopen 
weken zichtbaar. De website Brui-

send Buitenpost kreeg een face-lift en een nieuwe naam: 
buitenpost.info Hetzelfde zal op korte termijn ook gebeuren met de 
beide Facebookpagina’s Binnen Buitenpost en Bruisend Buitenpost. 
Ze fuseren en gaan ook verder onder de naam buitenpost.info

Hopelijk zal de gebruiker van dit samengaan weinig merken. De fusie 
wordt door de Facebook-organisatie uitgevoerd. Daarbij wordt verze-
kerd dat het geen gevolgen zal hebben voor de volgers van de beide 
pagina’s. Het uiterlijk van de Facebookpagina zal wel nieuw zijn, maar 
een nieuwe aanmelding is niet nodig. Vanzelfsprekend zijn wij be-
nieuwd naar de reactie van de gebruikers. Comments, likes en goede 
ideeën (op mail@buitenpost.info) zijn dus van harte welkom!
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Maandel i jkse  u i tgave van P laatse l i jk  Be lang Bui tenpost        Jaargang 19, nr. 6, april 2018

post

I n  d i t  n u m m e r :

> Over  de ledenvergade-
r ing van PBB

> Vr i jwi l l igers :
 R ick  Weggen  

 

> Bu i tenposter  raads leden
 k i jken vooru i t

> Oor logsher inner ingen, 
73 jaar  na de bevr i jd ing 

> Insp i rat ie :
 Roe l  T immermans

> Bui tenposters :
 K laas  van der  Werf

Van de  redact ie

Buitenposters
Het is de eerste keer dat deze 
krant verschijnt op 30 april (vroe-
ger Koninginnedag). Koningsdag 
op 27 april went al enigszins. Dit 
aprilnummer zou voor het eerst 
in kleur verschijnen. Dat nieuwe 
jasje moet echter nog wat ver-
maakt worden en dat kost iets 
meer tijd. Wij denken nu aan au-
gustus. Aan opvallende inwoners 
van ons dorp besteden wij graag 
aandacht, zoals ook nu. 
Jasper Keizer - Hij had al heel wat 
boeken over de Tweede Wereld-
oorlog op zijn naam staan. Daar 
is zaterdag 31 maart in Haersma-
hiem nog één bijgekomen onder 
de titel: “Historie van de Tweede 
Wereldoorlog van het dorp Bui-
tenpost”. Het is een verzamel-
band van artikelen die over een 
periode van acht jaar in De Bin-
nenste Buiten Post verschenen. 
Genoemde artikelenreeks gaat 
gelukkig nog wel even door.
Diana Hoekstra - Zij speelt met haar 
bariton een voortreffelijke partij 
in brassband ‘Concordia’ alhier. 
Zij blaast dit instrument tevens 
bij ‘Blaast de Bazuin’ in Surhuis-
terveen. Haar muzikale talent viel 
op. Zij won kortgeleden de Spavo 
Award die bestaat uit een zilveren 
ketting. Spavo is de afkorting van 
Spaar- en Voorschotbank Sur-
huisterveen. Diana is 20 jaar en 
studeert in Groningen. Wellicht 
volgt er nog eens een interview 
met haar in onze dorpskrant.
Dave Grijpstra - Als jeugdige teke-
naar maakt hij al enkele jaren de 
strip Teo en Leo  voor De Binnen-
ste Buiten. Zijn kunstzinnigheid 
leidde ertoe dat hij dit jaar wordt 
toegelaten tot de opleiding Me-
diavorming (Art&Design). Wie 
weet volgt er binnen afzienbare 
tijd eens een interview met hem. 

Bruisend Buitenpost en BinnenBuitenpost

Dorps-facebookpagina’s gaan 
samen in buitenpost.info

Een complete koningsdag met koninklijk bezoek!
Op 21 april 1961 bezocht koningin Juliana Buitenpost. Het duurde maar liefst 57 jaar totdat ons dorp opnieuw koninklijk 
bezoek mocht ontvangen. Want tot veler verrassing bleken ‘Willem-Alexander en Maxima’ tijdens de koningsdag op 27 april  
de feestvreugde in ons dorp met hun aanwezigheid te verhogen. Dorpsfotograaf Hielke Boorsma was vanzelfsprekend ter 
plekke om het voor iedereen en voor altijd vast te leggen.  Vermoedelijk krijgt deze foto een ereplaats in menig plakboek!

Cocky Brinkman ontving Sulveren 
Brims tijdens ledenvergadering PBB
Op dinsdagavond 4 april hield Plaatselijk Belang Buitenpost haar jaar-
lijkse ledenvergadering in de kantine van het Nordwin-College. Eén 
van de onderhand traditionele hoogtepunten daarin is de uitreiking 
van de dorpsonderscheiding De Sulveren Brims. Dit jaar viel deze eer 
te beurt aan Cocky Brinkman. Zonder ruchtbaarheid er aan te geven 
en volledig op eigen initiatief, ontdoet ze Buitenpost al geruime tijd 
en op regelmatige basis van zwerfvuil. Haar motivatie voor dit werk 
omschrijft ze als: “Je kunt je overal wel aan ergeren, maar je kunt veel 
beter er zelf iets aan doen”. Het bestuur van PBB heeft veel waardering 
voor dit prijzenswaardige voorbeeld van betrokken burgerinitiatief. 
Op de foto speldt voorzitter Marianne Rigter (rechts) Cocky de Sulve-
ren Brims op de borst. (foto: Hielke Boorsma)

Energie Coöperatie Buitenpost
Oproep aan de bewoners van Kruirad, De Vijzel, De 
Zeilen, De Spil, De Achtkant,  De Lange Schoor, De 
Voorzoom, De Bonkelaar, De Taats en De Pensteen 

Kortom voor de buurtbewoners tus-
sen De Zeilen en De Achtkant is er 
op 24 mei een interessante bijeen-
komst van Buurkracht over duur-
zaam wonen. U heeft via de site 
buurkracht.nl/binnenwest een vragenlijst kunnen invullen. De uitslag 
hiervan wordt dan bekend gemaakt. Ook, maar vooral gaat het over 
energie besparen door isolatie en zonnepanelen en u hoort van vak-
mensen welke maatregelen voor uw huis geschikt kunnen zijn. Juist 
als u samen met de buren maatregelen neemt om duurzamer te wo-
nen kan dit goedkoper. Goed voor uw wooncomfort en goed voor uw 
portemonnee!
Wanneer: 24 mei
Waar: De Fonteinkerk aan de Achtkant 48
 Tijd: 19.30 - 21.30 uur

Ook ‘t Nut, Buitenposter hoveniers en 
Geldria Beheer steunen LF2018
De Buitenposter Maatschappij tot ‘t Nut van het Algemeen heeft kort 
geleden een subsidie toegekend ter ondersteuning van het plan van 
de werkgroep LF2018. Praktische steun kregen wij ook van de Bui-
tenposter hoveniers Van der Meer, Kloosterman en Weening. Zij vul-
den de grote bloembakken die bij de welkomstborden zijn geplaatst. 
Geldria Beheer gaf de werkgroep LF2018 toestemming om enkele 
maanden gebruik te maken van het grote leegstaande winkelpand 
van de voormalige Henk ten Hoor voor de expositie De Bezige Brims. 
Hierdoor hebben wij, samen met de eerder ontvangen subsidie van 
de gemeente Achtkarspelen en de sponsoring door Business Club 
Buitenpost, de particulier voor de bloemzadenactie en een veertigtal 
bedrijven en middenstanders voor de historische fotobordenpresen-
tatie, de middelen om onze plannen verder te realiseren. 
Nogmaals onze hartelijk dank aan hen allen!
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Foar jo aginda: Op de sneonte-
jûnen 24 novimber en 1 desim-
ber 2018  spilet it Kritetoaniel 
it stik: ‘De tante fan Charly’ fan 
Brandon Tomas yn in Fryske 
oersetting fan Anneke Burgy. 
Spilers: Remco de Poel, Dictus 
Benedictus, Andries Hovinga, 
Iebe Bouma, Lourens de Zee, 
Anneke Nieuwenhuis, Ria Krist, 
Renate Rutter en Frouke Hol-
trop. Regy: Henk Roskammer.
Oare data: freedtejûn 25 en 

s n e o n t e j û n 
26 jannewaris 
2019: jonge-
rein mei wer 
in sels makke/
skreaune foar-
stelling. Sne-
ontejûnen 2 en 9 maart 2019: 
de twadde folwoeksen foarstel-
ling. Meikoarten grif mear nijs 
hjiroer. 

Er wordt afgetrapt bij Pilat&Pilat 
op zondagmiddag 7 oktober 2018 
met Marcel Smit met zijn Fries-
talige soloprogramma ‘Poer-Ly-
kme-Allinne’. De afsluiting is 
eveneens Friestalig. De vorig 
jaar uitgestelde voorstelling ‘In 
moaie simmerjûn’ van Pier21 
wordt gespeeld op woensdag-
avond 13 maart 2019. Schrijver 
van de voorstelling is Bouke Ol-
denhof, regisseur Jos Thie en de 
spelers zijn Joke Tjalsma en Jan 
Arendz. 

Daartussen: onder andere Piter 
Wilkens met zijn programma 
‘Libenne Stienen’, een Valen-
tijnsconcert met Roon Staal en 
de heren van Sânman en Sikke 
samen met Freerk Smink. Exac-
te data en verdere programering 
volgen zo spoedig mogelijk. 

(foto: @Pier21)

Een tip van de sluier… 
programma 2018/2019

De tante fan Charly

Humanitas zoekt 
vrijwilligers nieuw 
project 

In Achtkarspelen start Humani-
tas samen met het Taalhuis Sur-
huisterveen en de Bibliotheek 
het project ‘Voorlezen en hulp 
bij taal en huiswerk’. Jonge kin-
deren die de Nederlandse taal 
nog niet machtig zijn, worden 
thuis voorgelezen door vrijwilli-
gers. Soms omdat de taal nieuw 
is voor hen, soms omdat zij een 
taalachterstand hebben. Daar-
naast ondersteunen de vrijwilli-
gers kinderen tot 18 jaar bij het 
maken van huiswerk: taal, reke-
nen of andere schoolvakken. Een 
coördinator ondersteunt de vrij-
willigers.
Voor dit project zoekt Humanitas 
uitvoerende vrijwilligers die één 
op één in het gezin aan het werk 
gaan met de kinderen die dit 
nodig hebben. Daarnaast zoekt 
Humanitas een vrijwillig coördi-
nator die dit team ondersteunt. 
Humanitas zorgt voor een ba-
sistraining en begeleidt en on-
dersteunt de vrijwilligers onder 
andere door middel van bijeen-
komsten. Geïnteresseerden kun-
nen contact opnemen met Gerda 
Groen: g.groen@humanitas.nl. 

Dodenherdenking vrijdag 4 mei
thema 2018: Vrijheid geef je door!
Ieder jaar vieren we op 4 mei Do-
denherdenking. Dit jaar zullen er 
voor het eerst in Buitenpost vetera-
nen een krans leggen bij het monu-
ment. Achtkarspelen kent vele ve-
teranen als haar inwoners en op 4 
mei zullen zij, bij de Nationale Vete-
ranenvlag, een eerbetoon brengen. 
Het 4 mei-comité Buitenpost nodigt 
u uit aan deze herdenking deel te nemen, waarbij u zich kunt richten 
op het volgende schema:

19.00 uur Korte herdenkingsdienst - Om 19.00 uur begint er een korte 
herdenkingsdienst in de Fonteinkerk aan De Achtkant. Na een woord 
van welkom worden twee gedichten voor gedragen en zal ds. G. Heek 
een korte meditatie verzorgen, waarna ter afsluiting een lied zal wor-
den gezongen, begeleidt op piano door Rudolf Bergsma. Als passend 
muzikaal  intermezzo zal er in deze herdenkingsdienst  een variatie 
worden gespeeld op het joodse volkslied ‘Hatikwa’. Bij het uitgaan 
van de kerk worden er rozen uitgedeeld om op het monument bij de 
Mariakerk te leggen.
19.25 uur -  De stoet stelt zich op bij de Fonteinkerk en voorafgegaan 
door twee trommelaars start de stille tocht. Onderweg aansluiten is 
mogelijk. De stoet loopt naar de hoofdingang van Haersmahiem en 
houdt daar een halve minuut pas op de plaats, waarna de tocht ver-
volgd wordt naar het monument.
19.40 uur - Concordia begint te spelen en de vlaggen worden geflan-
keerd door leden van scoutinggroep De Brimzen.
19.45 uur - Aankomst bij het monument.
Woorden van herinnering en herdenking.
20.00 uur - Twee minuten stilte.
20.02 uur - Blazen van ‘The Last Post’, gevolgd door twee coupletten 
van het Wilhelmus, waarna bloemlegging op het monument.

U bent van harte uitgenodigd!
Namens het 4 mei-comité, Klaas van der Werf

Leny Dijkstra en Hiske Oosterwijk
spelen ‘Taal op it spoar’

In het kader van LF2018 trekken Leny Dijkstra en Hiske Oosterwijk 
langs ‘kerk en kroeg’ met hun theater programma ‘Taal op it spoar’.  
Deze theatertour begint in Morra–Lioessens op 30 april en 2, 3 en 5 
mei. Dan komen Leny en Hiske naar Buitenpost in de Riedseal van het 
Gemeentehuis op 11, 12 en 13 mei. Op 12 mei is de officiële première 
voorstelling. 

De voorstelling speelt in een denkbeeldige trein. En wel in de Cees 
Bijlstra Trein van Arriva, genoemd naar deze in 2004 overleden com-
ponist/pianist. De treinreis van Leny en Hiske is een metafoor voor 
onze reis door het leven. Zij vertellen en zingen op muziek van Cees 
Bijlstra hoe wij altijd onderweg zijn. Maar waarheen? Deze levens-
vraag komt op humoristische wijze aan de orde in het Nederlands, 
Engels, Frans en Russisch, maar hoofdzakelijk in it Frysk en in de taal 
van de muziek en van het hart. De muzikale begeleiding wordt ver-
zorgd door Addy Scheele en Anke Piersma, beide jarenlang collega 
van Cees. Zie voor informatie en tickets www.taalopitspoar.frl

Buurtvolleybal op 6 en 8 juni
Ook dit jaar is de Volleybal Vereniging 
Buitenpost weer van plan om een 
buurtvolleybal toernooi te organiseren. 
We willen dit doen op woensdagavond 
6 juni en vrijdagavond 8 juni. Op onze 
website www.vcbuitenpost.nl kun je 
binnenkort alle gegevens vinden om 
je in te schrijven. Noteer in ieder geval 
deze data alvast in je agenda en geef 
de data ook door aan je buurtgenoten!

Sinds vorig jaar augustus hebben we onze dorpsapp 
waarin alle informatie van en voor dorpsgenoten 
te vinden is. (Voor meer informatie over wat de 
app allemaal kan, verwijzen we je graag door naar 
www.wijlijn.nl) Het is een bijzonder communicatie-
middel omdat het staat en valt met hoe wij het vul-
len en gebruiken. We leveren de informatiestroom 
namelijk zelf gezamelijk en automatisch aan. Voor 
het grootste gedeelte gaat dat automatisch via een 
link naar eigen sociale media en websites van de 
partijen. Er is in de app ook mogelijkheid om activiteiten te melden, 
spullen uit te wisselen, en foto’s te plaatsen. Kortom, een makkelijke 
portal waar alle informatie over wat er leeft in ons dorp te vinden is.

Nu de basis is gelegd, we meer dan 700 gebruikers en aan aantal ac-
tieve partijen hebben, is het tijd om verder uit te breiden. We vragen 
ons af: hoe zorgen we er voor dat onze bedrijven ook mee kunnen 
doen? Binnenkort gaan we daarover graag in gesprek. Wat wij ons 
met name afvragen:
- vind je het als ondernemer/ organisatie belangrijk om te participeren 
in de leefbaarheid van Buitenpost via deze kanalen?
- zou je aan de app willen willen bijdragen in energie en geld, en hoe 
zouden we dat kunnen vormgeven
- welke behoefte heb je als ondernemer als het gaat om communica-
tie met dorpsgenoten?

Wil je al meteen reageren, graag! We zoeken enthousiaste mensen 
die met ons willen verder willen bouwen aan het succes van de app.

Oproep aan ondernemers, 
organisaties en verenigingen

Stilte en ontmoeten: doe je mee?

Verlang je er soms ook naar? Je even terugtrekken uit de drukke we-
reld 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 bezinning en bezieling ervaren.

Wil je meedoen? Je bent van harte welkom op donderdagavond 3 
mei. We komen dan vanaf 19.45 uur samen in dit kerkje aan de Juli-
analaan 12A. 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 thee wordt gezorgd. Ga je lie-
ver je eigen weg, dan verlaat je het kerkje in stilte. Er zijn verder geen 
verplichtingen. Kom je zo maar een keer of wil je elke keer komen, je 
bent daar helemaal vrij in. Wel vragen we een kleine bijdrage voor de 
gemaakte kosten. Er staat een schaal waar je die in kwijt kunt.
Wees welkom!

Trudy Nicolai en Karin van IJsseldijk

Oproep 
Kunst in de kerk
Ook dit jaar wordt, tijdens de 
feestweek van 26 juli tot 1 au-
gustus de Kruiskerk aan de Voor-
straat te Buitenpost weer omge-
bouwd tot expositie ruimte voor 
verschillende kunstuitingen. Als 
commissie hebben we, in ver-
band met “2018 Leeuwarden 
Culturele Hoofdstad” en de acti-
viteiten in het dorp voor een the-
ma gekozen en dit thema luidt: 
“Buitenpost een plek om te zz-
zoemen”. Als je mee wil doen aan 
deze expositie, zou het fijn zijn 
dat je dit thema in ieder geval in 
één van je kunstwerken probeert 
uit te beelden. Laat je gedachten 
hier eens over gaan, je kunt er 
alle kanten mee op. Voor verde-
re informatie en opgave kunnen 
jullie terecht bij de volgende 
commissieleden:
Loes van Dam, tel. 0511-402625 
of mail: loesvandam@hetnet.nl
Jacomijn Steen, tel. 06-36189312 
mail: jocomijnsteen@gmail.com
Wiepie Renkema, tel. 0511-
842131 of per mail:
Allerdrenkema@gmail.com
Anja Kuipers, tel. 0511-842423 of 
per mail: 
anja-w-kuipers@hotmail.com
Roelie Winter, tel. 0511-541453 of 
per mail: roeliewinter@hotmail.
com

Namens de commissie,
Roelie Winter

Nieuwe vrijwilliger 
leegt afvalbak
Mejontsmaveld
De vrijwilliger die tot dusverre de 
afvalbak op het Mejontsmaveld 
regelmatig leegde stopte kort 
geleden. Daarom dreigde de bak 
te worden verwijderd door de 
gemeente. Na een oproep op Fa-
cebook op 11 april voor een ver-
vanger, kwam er bijna onmiddel-
lijk een positieve reactie. Jitske 
van Zomeren gaf aan bereid te 
zijn om het klusje over te nemen. 
PBB bedankt haar hartelijk voor 
haar spontane en snelle reactie 
en bereidwilligheid!

Roel Gebben en Auke van der Horn 
geridderd

Op 26 april werden in de raadszaal van het gemeentehuis de dorps-
genoten Roel Gebben en Auke van der Horn benoemd tot Ridder 
in de Orde van Oranje Nassau. Uit de toelichting bleek dat beiden 
een grote staat van dienst hebben in hun werkzaamheid voor de 
samenleving. Van der Horn (foto links) is vooral bekend als voetbal-
scheidsrechter. Maar daarnaast is hij lang actief geweest binnen de 
KNVB, het kerkelijk werk 
en de Paardensportcom-
missie. Roel Gebben 
(foto rechts) is al 36 jaar  
politiewilliger en actief 
binnen de organisatie en 
promotie van politievrij-
willigers. Verder heeft 
hij veel vrijwilligerswerk 
verricht binnen de Pro-
testantse Kerk. 
(foto’s: Hielke Boorsma)
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Binnenste Buiten’. Deze is verantwoor-
delijk voor de inhoud van deze krant en 
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R e d a c t i e :
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Tamara de Boer tel. 842357
Johan Kootstra tel. 541322
Piet Pettinga  tel. 540014
Liesbeth Ribbink tel. 543948
Amanda van Roessel tel. 06 46411344

C o r r e s p o n d e n t i e :
redactie.bibupost@gmail.com

A d v e r t e n t i e a c q u i s i t i e :
Inlichtingen over advertenties en admi-
nistratie: Ursula Groenhart, 
tel. 06 48939919 of 540014
e-mail: ursulagroenhart@upcmail.nl.

B e z o r g i n g :
Vragen en klachten over de bezorging: 
Piet Pettinga, tel. 540014/06 12325671, 
e-mail: p.pettinga8@chello.nl

D r u k : 
Hoekstra Krantendruk, Emmeloord
Zet- of drukfouten voorbehouden

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

Kopij graag getypt of via e-mail aanle-
veren, maximaal ongeveer 150 woor-
den. De redactie kan geen garantie 
geven dat kopij wordt geplaatst. Zij 
behoudt zich het recht voor ingezon-
den stukken redactioneel te wijzigen 
of niet te plaatsen. Anonieme stukken 
worden niet geplaatst.

Kopij voor het volgende nummer 
inleveren voor 21 mei 2018 

De volgende editie verschijnt 
op 28 mei 2018.

™Al gelezen?
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> Hoeveel stroom leveren de zonnepanelen 
op het gemeentehuis van Achtkarspelen 
op? Een stroommeter moet vanaf dit voor-
jaar op elk moment van de dag antwoord 
geven op die vraag. Met een beeldscherm 
in de publieksruimte van het gebouw wil de 
gemeente mensen aanmoedigen om duur-
zamer te leven. De installatie zat al langer 
in het vat, maar werd bemoeilijkt doordat 
sprake is van twee afzonderlijke syste-
men met in totaal 446 zonnepanelen. De 
geschatte kosten van de installatie bedra-
gen ongeveer 4500 euro.

> De vogelwacht Buitenpost houdt er na 72 
jaar mee op. Dat werd 27 maart unaniem 
besloten op de speciale laatste ledenbijeen-
komst, waar 20 leden bij aanwezig waren. 
De vereniging heeft ruim 400 leden en 
donateurs, maar omdat het bestuur al jaren 
geen nieuwe bestuursleden kan vinden 
is de stekker er definitief uitgetrokken. De 
leden en donateurs kunnen zich laten over-
schrijven naar de vogelwacht van Kollum. 
De vogelwacht is daar actief met bruisende 
activiteiten voor zowel jongere en oudere 
leden. In Buitenpost en omstreken is er wel 
een kleine, actieve groep met nazorgers, 
maar die kunnen niet de hele vereniging  
draaiende houden.

> De Energie Coöperatie Buitenpost hield 
op 24 april haar eerste ledenvergadering 
in It Koartling. Een dertigtal leden hadden 
aan de oproep gevolg gegeven. Tijdens de 
bijeenkomst hield buurtbegeleider Mar-
jan Faber van de organisatie Buurkracht 
een presentatie over hoe buurten kunnen 
samenwerken bij energiebesparing.

PBB Van de bestuurstafel
April 2018

Het is nu bijna niet meer voor te stellen (ik typ dit terwijl het 27 gra-
den is) dat er begin april een stortregen met onweersbui de opkomst 
van onze ledenvergadering ernstig belemmerde. Maar degenen die 
de hagel en storm trotseerden, hebben een interessante avond ge-
had. Na het huishoudelijk gedeelte, waarin het bestuur zich verant-
woord voor activiteiten en financiën, kwam na de pauze Jan de Boer 
aan het woord. Hij vertelde levendig hoe onze tuin is veranderd van 
natuur buiten naar uitbreiding van ons huis binnen. Hij deed ook een 
paar praktische tips aan de hand, bijvoorbeeld om egeltjes te hel-
pen (zaag een stukje onder van de schutting weg) en heb oog voor 
een wat natuurlijker afscheiding met clematis en bramen. Jolanda 
Booi vertelde over alle plannen die de Kruidhof heeft in verband 
met LF2018. Zo is er  straks een concert van bijen te horen. Johan 
Kootstra vertelde wat de werkgroep Buitenpost LF2018 voor plannen 
heeft ontwikkeld. Hierover heeft u in dit blad al meerdere keren kun-
nen lezen. En misschien is er al iets te zien van het bijenvriendelijke 
zaad dat aan alle inwoners van Buitenpost is aangeboden. Ten slotte 
vertelde Greetje Cnossen van het Nordwin College over de duurza-
me activiteiten die de school ontwikkelt. Zij is afgelopen jaar uitge-
roepen tot duurzaamste docent van Nederland. De ontvangst op het 
Nordwin College was prima, met dank aan de conciërge Henk Keizer 
die er een vrije avond voor opofferde.
De brims voor een vrijwilliger die niet in de belangstelling staat, 
maar wel aandacht verdient, ging dit jaar naar Cocky Hoving - Brink-
man. Zij ergerde zich aan het zwerfvuil in het centrum en heeft letter-
lijk de handschoenen opgepakt om met grijper en zak tweewekelijks 
de boel op te ruimen. Dat waarderen we zeer.

Het bestuur van Plaatselijk Belang Buitenpost heeft eind maart, sa-
men met vrijwilligers de glastassen verspreid. Hopelijk helpt het om 
ervoor te zorgen dat er veel minder glas in de grijze kliko verdwijnt; 
dat blijkt twee-derde van al het glas te zijn. Niet iedereen weet dat 
het glas niet meer schoon hoeft en dat deksels en doppen gewoon 
kunnen blijven zitten. Dus glas in de tas en in de bak. 

Gaat u 4 mei ook naar de dodenherdenking? Een aantal jaren heb-
ben de bloemisten uit het dorp de bloemen, die de bezoekers bij het 
monument kunnen leggen, gesubsidieerd. Samen hebben ze beslo-
ten om dat niet meer te doen. Voorlopig heeft PBB dat op zich geno-
men, net zoals zij ook de geluidsinstallatie al jaren subsidieert. 

De volgend bijeenkomst van het bestuur gaan we de ledenverga-
dering en onszelf evalueren. U leest er de volgende keer in deze 
rubriek meer over.

Marianne Rigter, voorzitter a.i.

Kortste verbinding naar 
Kootstertille wordt verleden tijd
Als alles volgens de gemeentelijke planning verloopt dan wordt bin-
nen een jaar de kortste verbinding voor auto’s en vrachtverkeer tus-
sen ons dorp en Kootstertille via de Âlde Dyk verleden tijd. Er komt 
een zogenaamde ‘knip’ in de Âlde Dyk waardoor alleen de verbinding 
tussen Buitenpost en Twijzel en tussen Blauwverlaat en Kootstertille 
blijft bestaan. Gisteravond werd tijdens een informatie-inloop in het 
gemeentehuis duidelijk dat het college besloten heeft op deze manier 
de weg minder druk en vooral verkeersveiliger te maken. Nu maken 
honderden scholieren en automobilisten samen gebruik van de smal-
le B-weg. Ook is het vele en snelle verkeer voor veel aanwonenden 
een grote ergernis.

Bij metingen is gebleken dat de gemiddelde snelheid van het vele 
gemotoriseerde verkeer op de Âlde Dyk meestal ruim (en soms ver) 
boven de 60-km snelheidslimiet ligt. In de ogen van de gemeente een 
onverantwoorde situatie. Fietsers en tractors kunnen in de toekomst 
door ‘sluisjes’ nog wel van de oude verbinding blijven maken. Ver-
schillende bewoners van de Âlde Dyk zeiden tijdens de bijeenkomst 
er tevreden mee te kunnen zijn. Tegelijkertijd gaf ook een groep be-
woners aan, van met name It Nonnepaed en het dicht bij Kootstertille 
gelegen deel van de Âlde Dyk, het niet met de aanpassing eens te zijn. 
Het leidt voor hen tot veel langere reistijden tussen Blauwverlaat en 
Twijzel en tussen Kootstertille en Buitenpost. De gemeente vertelde 
begrip te hebben voor de tegenstander. Ze stelde echter een moeilijke 
keuze te hebben gemaakt met dit als beste oplossing. 

Een dekkend reanimatienetwerk is
een zaak van levensbelang!
Elke dag worden er mensen slachtof-
fer van een hartstilstand. In Ne-
derland zijn dat er elke week 300. De 
kans op overleven van een hartstil-
stand is in Friesland kleiner dan in 
andere gebieden in Nederland. Een dekkend reanimatie-netwerk van 
burgerhulpverleners en aangemelde AED’s kan het verschil maken. 

De eerste 6 minuten na het begin van een hartstilstand zijn van vitaal 
belang. Als binnen die tijd op de juiste wijze wordt gereanimeerd is 
de kans op overleven en het uitblijven van blijvend letsel het grootst. 
Binnen ons dorp is 1,4% van de inwoners gekwalificeerd om een har-
treanimatie met een AED uit te voeren. Daarmee zitten wij tegen de 
ondergrens aan van het benodigde aantal. Het is daarnaast heel be-
langrijk dat alle in ons dorp aanwezige AED’s aangesloten zijn op het 
Friese reanimatienetwerk. Dan kunnen ze in een noodsituatie onmid-
delijk gevonden en gebruikt kunnen worden.

Op de vergadering van de Federatie van Plaatselijk Belangen Achtkar-
spelen op 17 april hield Erwin Duursma van de organisatie Friesland 
Hartveilig een aansprekende presentatie. Friesland Hartveilig is de or-
ganisatie die zich ervoor inzet om in Friesland een dekkend netwerk 
van burgerhulpverleners en AED-hart-reanimatieapparaten te realise- 
ren. In zijn pleidooi vroeg Duursma aan de elf gemeentelijke plaatse- 
lijk belangen zich in het eigen dorp voor deze zaak in te zetten. Voor 
Plaatselijk Belang Buitenpost is deze vraag belangrijk genoeg om zich 
serieus erover te beraden wat zij daarin bij kan dragen.

Maar ook zonder de bemoeiienis van PBB kunnen mensen zich aan-
melden voor een reanimatiecursus. Kijk daarvoor op:
http://fryslanhartveilig.frl/

Aankleding van ons dorp voor 
LF2018 komt op gang

Met het grootste deel van de provinciale Kulture-
le Haadstêd-activiteiten in het vooruitzicht komt er 
enig schot in een passende aankleding voor ons 
dorp. Maar we zijn er nog niet. Al in maart werd als 
eerste activiteit het hele dorp voorzien van zakjes 
bloemzaad. Het was fijn te horen dat deze actie ver-
schillende inwoners op het idee bracht om individu-
eel of als straat hierop in te spelen. Wij hopen in de 

komende maanden, en zeker met de feestweek, de resultaten hiervan 
te gaan zien! Als u wat gaat doen, laat het ons dan weten. Wij willen 
er graag aandacht aan besteden op Facebook en in dit blad.

Het is de meeste Buitenposters on-
dertussen vast niet ontgaan dat er 
in de laatste week van april op de 
vier belangrijkste toegangswegen 
nieuwe welkomstborden zijn ver-
schenen. Deze gaan vergezeld van 
een fraai gevulde bloembak. Dit 
dankzij de spontane medewerking 
van drie hoveniers uit eigen dorp, 
namelijk Kloosterman, Van der 
Meer en Weening.  Wij waarderen 
deze steun bijzonder. Het geplande 
kunstwerk dat bedoeld is voor de 
westelijke rotonde is echter nog 
steeds niet door de ambtelijke molen gekomen. Zodra er definitief 
toestemming van de gemeente is kan de opdracht door ons worden 
verstrekt en hopelijk nog in mei worden geplaatst. Zonder problemen 
was ook de voorbereiding niet van de historische fotoroute van Peper-
kamp en Huizinga. Bij de bespreking van de route vond de gemeente 
het risico voor onder de grond aanwezige bekabeling en buizen te 
groot. Daarom is nu besloten er een fotopresentatie van te maken 
die beperkt blijft tot het parkeerterrein bij Kapenga Wonen. Deze werd 
enkele weken geleden door Kapenga al voorzien van een feestelijke 
vlaggenparade. Tot onze spijt kwam daar al snel ander beletsel om de 
hoek kijken in de vorm van ergerlijke baldadigheid. 

De scholen en plaatselijke (amateur-)kunstenaars hebben al enig 
creatief werk aangeleverd voor de expositie in winkels en openbare 
gebouwen. In de etalages van enkele winkels in de Kerkstraat is al 
het een en ander opgehangen. Wij hebben van de eigenaar Geldria 
van de voormalige Henk ten Hoor-winkel aan het Christinaplein 
toestemming gekregen om het pand enige maanden te gebruiken. 
Ook onze hartelijke dank hiervoor! De komende tijd slaan wij daar 
de aangeleverde werken voor ons creatieve project De Bezige Brims 
op. Daarnaast worden de vele meters etalageruimte gebruikt voor de 
expositie. Maar nog niet alle afspraken met andere winkeleigenaren 
zijn rond en Raderwerk is druk bezig met het maken van expositie-
hulpmiddelen. Ook dit onderdeel zal dus in de komende weken ver-
der vorm krijgen. De werkgroep LF2018 blijft voorlopig nog wel even 
bezig. Volgende maand brengen we hier een nieuwe update.

De donkere lijnen zijn de verbindingen die overblijven na de ‘knip’.



Het mooie seizoen staat
weer voor de deur!

Daarom elke dag verse 
aardbeien, asperges en 
spinazie.Ook is er weer 
Hollandse bloemkool!

Kerkstraat 24      Tel. 0511 540004       Volg ons ook op facebook
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(advertentie)

Buitenposters
door Nelleke Kemps-Stam

Ik zet me in om mee te werken aan 
het welzijn van het dorp
Klaas van der Werf verbindt mensen aan elkaar

‘Weet ik een gat, gy weet een spy-
ker, zei men vroeger van iemand 
die van alle markten thuis is. ‘Van 
alle markten thuis zijn ‘ was vroe-
ger negatief bedoeld: ‘Landloo-
pers en kramers, die alle markten 
bywoonen, leeren allerlei looshe-
den en bedriegeryen, die daar op 
in zwang gaan. Dit past men dus 
toe op een doortrapt, geslepen en 
bedreven mensen’. Vandaag geldt 
het voor iemand die in alles be-
dreven is, van zessen klaar (bron: 
F. A. Stoett, Nederlandsche spreek-
woorden, zegswijzen, uitdrukkin-
gen en gezegden). 

Werkstudent
Dat Klaas breed georiënteerd is, 
blijkt wel uit het feit dat hij in drie 
studies is afgestudeerd. Toch vindt 
hij zichzelf geen studiebol. “Dat is 
zo gegroeid. Ik ben met het con-
servatorium begonnen omdat ik 
koordirigent wilde worden. Jit-
ze Nicolai met zijn cantorij was 
mijn voorbeeld. Hij en zijn eerste 
vrouw Loes zijn de inspirators ge-
weest om de muziek in te gaan. 
De muziekschool zat toen nog aan 
de Simke Kloostermanstraat. Met 
mijn diploma Koordirectie heb ik 
nooit les gegeven, ik ben niet zo’n 
goede instrumentalist. Maar koor-
dirigent vond ik geweldig. On-
dertussen raakte ik door het vak 
muziekgeschiedenis in de ban van 
de Middeleeuwen. Ik bezocht een 
open dag van de faculteit Klassie-
ke Talen in Groningen en dacht: dit 
is het, dit wil ik. Met het geld dat ik 
verdiende met twee kerkkoren heb 
ik toen de studie Klassieke Talen 
betaald. Het ging mij om het zelf 
kunnen lezen van handschriften. 
En dan niet alleen Oud-Griekse en 
Oud-Latijnse, maar ook Oud- Ara-
mese. Ik heb later ook nog bij het 
Qumran Instituut gewerkt dat zich 
speciaal bezighield met de Dode 
Zeerollen.”
 
Consulent
Geïnspireerd door oude hand-
schriften ging Klaas vervolgens 
theologie studeren. “Ik was abso-
luut niet van plan om predikant 
van een gemeente te worden. Ik 
ben tegenwoordig predikant in 
landelijk verband, wat betekent 
dat ik consulent ben voor vacan-

te gemeenten in het noorden van 
het land. Daarom preek ik nu in de 
vacante gemeentes van Roden en 
Haren. En begeleid ik gespreks-
avonden en thema-ochtenden 
voor de continuïteit van het ge-
meenteleven. Ik ben ook betrok-
ken bij het Doopsgezind Semina-
rium in Amsterdam waar doops-
gezinde predikanten opgeleid 
worden. Het gaat dan vooral over 
kerkgeschiedenis en het lezen van 
oude handschriften. In Groningen 
ben ik twee dagen werkzaam als 

docent Klassieke Talen. Voor stu-
denten kunstgeschiedenis, arche-
ologie, theologie en godsdienst-
wetenschappen die als vreemde 
taal een klassieke taal moeten 
leren, is het college Klassieke Ta-
len een bijvak. Ik ben een echte 
lesboer.”

Godsdienstleraar
Niet een van de genoemde werk-
zaamheden bindt Klaas en zijn ge-
zin aan Buitenpost. Hoe kwam hij 
dan aan de Julianalaan terecht? 
“Vanaf 1986 woon ik in dit huis 

omdat de Doopsgezinde Gemeen-
te hier een opbouwwerker zocht. 
Ik was toen nog theologiestudent 
en mocht hier wonen, zodat ik de 
godsdienstlessen kon verzorgen 
op de openbare basisscholen van 
de gemeenten Achtkarspelen en 
Kollumerland. Dat werd al sinds 
1975 verzorgd door de Doopsge-
zinde Gemeenten. Van 1985 tot 
2012 ben ik godsdienstleraar ge-
weest en liet ik de kinderen kennis 
maken met de Oudtestamentische 
verhalen, de kerkelijke feestda-
gen en ook met de Romeinse, de 
Griekse en Germaanse godenwe-
relden. Daar hield ik de maandag 
en dinsdagochtend voor vrij. Ik 
heb heel wat kinderen voorbij zien 
komen. En de meesten kom ik nog 
steeds tegen. Als ambtenaar van 
de burgerlijke stand vragen oud 
leerlingen me soms of ik hen wil 
trouwen. Dat kan wel, als het op 

een vrijdag is”, zegt Klaas die daar-
mee de week wel vol krijgt.

Wetenschapper
De vraag in 1994 van het Qumran 
Instituut om mee te werken aan 
de vertaling van de Dode Zeerol-
len, bood Klaas de gelegenheid 
om te promoveren. “Die rollen 
waren tussen 1947 en 1956 in 
elf grotten bij Qumran ontdekt. 
De Rijksuniversiteit  Groningen 
mocht de handschriften uit grot 
vier en grot elf uitgeven. Daarvoor 
is toen in 1961 het Qumran Insti-

tuut opgericht. Ik werd gevraagd 
fragment 4Q525 te ontcijferen. De 
historische waarde van de hand-
schriften is, dat ze afwijken van 
de Bijbel die we nu hebben. Er is 

aangetoond dat het christendom 
gebaseerd is op de historie van 
een verzameling handschriften. 
Sommige teksten zijn ingevoegd 
in de Bijbel of zijn van latere aard. 
Alle fragmenten van de Dode 
Zeerollen zijn in het Nederlands 
in twee delen in 1995 uitgegeven. 
En daar staat mijn 4Q525 met de 
Zaligsprekingen dus ook in”, zegt 
hij lachend. Het Drents Museum 
heeft van juli 2013 tot januari 2014 
nog een tentoonstelling over de 
Dode Zeerollen gehouden, maar 
dat was de laatste stuiptrekking 
van het Qumran Instituut. “Het 
werk is afgelopen”, constateert 
Klaas. “Ik heb er daarna ook niks 
meer mee gedaan, dan af en toe 
een lezing geven. Dat is net zo met 
de muziek, daar heb ik geen tijd 
meer voor. Ja, als hobby bespeel 
ik nog middeleeuwse instrumen-
ten als de harp, de luit en fluiten. 
Toch blijft de muziek mijn trots.”

Invisible man
Veel mensen weten niet waar 
Klaas mee bezig is. Dat geldt 
natuurlijk voor veel forenzen in 
ons dorp, maar Klaas zoekt de 
bekendheid ook niet op. “Ik ben 
wel eens gevraagd om me bij het 
theologisch werkverband aan te 
sluiten. Maar dat heb ik altijd afge-
wezen. Ik ben in Buitenpost geen 
predikant van een gemeente en 
ik wil niet dat de dingen door el-
kaar lopen. Ik woon hier ‘toevallig’ 
als predikant. Wij zijn expres ook 
geen lid van de Doopsgezinde Ge-
meente van Buitenpost, maar we 

zijn lid van de Doopsgezinde Ge-
meente Roden.” 

”Ik ben zijn naam even kwijt”, mailt 
iemand me. Klaas hoort ook wel 
eens van anderen dat hij een on-
zichtbaar iemand is. Toch is hij al 
25 jaar trouwambtenaar en was 
hij vrijwilliger bij de Kruidhof. 
Ook is de 62-jarige Klaas iedere 
maandagavond actief in de spor-
thal bij de volleybalrecreanten 
van VCB en doet hij aan veteranen 
zaalvoetbal op donderdagavond. 
Zijn aanwezigheid op de Lichtjes-
avond stond in de krant en  een 
voetnoot in de Binnenste Buiten 
Post van april 2017 vermeldt dat 
hij het voorzitterschap van het 4 
mei comité overneemt. In decem-
ber speelde hij nog op de harp op 
de Kerstmarkt. “Onbekend maakt 
onbemind”, grapt hij. Maar wie 
tussen de mensen staat, valt min-
der op.

Bruggenbouwer
Klaas werd geboren in Zwaagwes-
teinde en raakte door de muziek-
lessen van De Wâldsang al vroeg 
betrokken bij Buitenpost. Vanaf 
1986 woont hij samen met zijn 
Marjan aan de Julianalaan in ‘het 
houten huis’. Dat maakt hem ook 
blijvend betrokken bij het dorp. 
“Ik zet me in voor Buitenpost om 
mee te werken aan het welzijn van 
het dorp. Wat je ook bij It Koartling 
aan de muur ziet hangen: ‘Sa-
men voor een sterke Mienskip’, 
een hechte gemeenschap. Dat je 
de verschillen wegdenkt en meer 
kijkt naar het samenzijn. En dat je 
dus mensen kunt verbinden met 
elkaar. Dat is voor mij heel belang-
rijk. Als ik mezelf zou moeten type-
ren, dan zou ik zeggen: een brug-
genbouwer naar andere mensen 
toe. Dat je iets voor mensen kunt 
betekenen en dat je daar een soort 
schakel in bent. Ik zie mezelf in dit 
dorp als een bindende factor.” 

Soms ken je iemand niet, maar kom je zijn naam toch overal tegen. 
Zo verging mij dat met Klaas van der Werf. Hij sprak op iemands be-
grafenis, daarna trof ik hem op de lichtjesavond op de begraafplaats 
van Buitenpost. En vorig jaar presenteerde hij zich als voorzitter 
van het 4 mei comité. Wie is deze man? Even googelen en hij blijkt 
nog veelzijdiger te zijn dan ik dacht: predikant, docent, muzikant, 
trouwambtenaar. Het wordt dus tijd om eens kennis te maken met 
Klaas van der Werf in de oude kosterswoning naast het Doopsgezin-
de kerkje.

Door Dave

“Met het geld dat ik verdiende met twee kerkkoren heb ik 
toen de studie Klassieke Talen betaald”

Klaas speelt harp op de Buitenposter Kerstmarkt 2017

Klaas als vertaler (foto’s: eigen foto’s)



 

Nu bij ons
verkrijgbaar!

Er zijn weer volop
korte, driekwart en lange

broeken van:
 

Red Button/Street One/Cecil/
Gafair/Wonderjeans/G-Maxx/&Co

Modique Nijenstein 11 Buitenpost 0511-543128
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LF2018-spreien besloegen halve vloer van 
sporthal De Houtmoune

Nieuw boek van Keizer over oorlog 
werd op 31 maart gepresenteerd
‘Historie van de Tweede Wereldoorlog van het dorp Buitenpost’ is 
de titel van.dit laatste werk van Jasper Keizer. Het is een verzamel-
band van de over een periode van acht jaar verschenen artikelen in 
dorpsblad De Binnenste Buiten. De oud-onderwijzer heeft daarmee 
op grondige wijze veel facetten van de plaatselijke geschiedenis van 
1940 tot 1945 vastgelegd. Van de inval en de bevrijding tot het ver-
zet, de verraders, de slachtoffers en het dagelijkse leven in ons toen 
1900 inwoners tellende gemoedelijke plattelandsdorp. Het boekwerk-
je werd uitgegeven door de Stichting Oud-Achtkarspelen. Voorzitter 
Klaas van der Schuit overhandigde op zaterdag 31 maart in Haersma-
hiem het eerste exemplaar aan de schrijver. Afsluitend werd een half 
uur durend gefilmd interview vertoond over ‘mijn passie voor de oor-
log’ zoals onze dorpsgenoot het zelf noemt. Het boek is verkrijgbaar 
bij de Stichting Oud-Achtkarspelen en kost 15 euro. 

Grasveld wordt bloemenweide aan 
de Voorstraat
De MOA zag het alleen maar als een onhandig te maaien stuk gras. 
Henk Pilat zag het echter als een fijn plekje om er wilde bloemen te 
laten bloeien. En de gemeente zag dit idee gelukkig wel zitten. De 
gemeente verleende ook nog verdere hulp door het terreintje af te 
plaggen en om te ploegen. Het akkertje van 5 bij 7 meter, direct naast 
de Op’e Stâl winkel, ligt nu nog braak. Maar binnenkort wordt het 
ingezaaid met ondermeer het door ons verspreide bijenmengsel. Wij 
zijn benieuwd naar het resultaat! Misschien heeft u in uw buurt ook 
nog een ongebruikt stukje grond. dat ten dienste van de bij en voor 
uw genoegen gebruikt kan worden. Als u het regelt, dan zorgen wij 
voor de zakjes met bijenmengsel! U kunt contact opnemen via:
pbbuitenpost@gmail.com

Drie jaar werk van ruim 26 vrou-
wen uit Buitenpost en een drietal 
uit Harkema lag op zaterdag 7 
april uitgespreid in sporthal De 
Houtmoune. Dit staaltje monni-
kenwerk begon met een oproep 
van de Culturele Hoofdstad-or-
ganisatie in 2014. Ze daagde 
Fryslân uit om in 2018 het aantal 
van 10.000 gehaakte spreien te 
maken om in het Guinness Book 
of Records te komen. Ook enkele 
vrouwen in ons dorp pakten de 
handschoen op en begonnen 
met een maandelijkse haakmid-
dag in It Koartling. Maar veel 
van het haakwerk werd later ook 
thuis gedaan. In de afgelopen 
vier jaar groeide het aantal deel-
nemers voortdurend. Begonnen 

werd met wol dat door particu-
lieren gratis aan de haakgroep 
werd gegeven. Toen deze na ver-
loop van tijd op raakte werd ge-
zocht naar sponsors om ook wol 
te kunnen kopen.

De noeste arbeid leverde in de 
sporthal 112 voltooide spreien 
op. Met de nog af te maken werk-
stukken kwam het aantal op 123. 
De meeste haakwerken zijn zon-
der onderwerp maar er zijn ook 
een fraai zestal met de logo’s van 
ondermeer Achtkarspelen, PBB, 
It Koartling, de Energie Cöope-
ratie en de vlag van Buitenpost 
erin verwerkt. Op 17 mei worden 
de spreien overgedragen aan de 
LF2018-organisatie. De dekens 

zullen in het weekend van 14 en 
15 juli uitgelegd worden in Park 
Vijversburg in Tytsjerk. De dui-
zenden Friese spreien vormen 
dan hopelijk een geheel van 
30.000 vierkante meter. Na de 
telling zullen ze de dekens wor-
den overgedragen aan diverse 
goede doelen. Het Rode Kruis en 
Artsen Zonder Grenzen hebben 
al belangstelling getoond. 

Het werk in ons dorp werd mo-
gelijk gemaakt door de financië-
le steun van de Gemeente Acht-
karspelen en Plaatselijk Belang 
Buitenpost, de vele particuliere 
schenkers van wol en It Koart-
ling. Allemaal hartelijk dank na-
mens de haaksters.

De namen van de haaksters op de foto zijn, alle rij-
en van links af, achterste rij: J. de Vries, T. van der 
Veen, I. Mozes, A. Huizenga, L. Westra, S. Wolsink, 
G. de Poel en L. Kempenaar; middelste rij: K. Slag-

ter, A. de Man, G. van Waarden, B. van der Wou-
de, T. Mulder en T. de Vries; voorste rij: J. van der 
Laaken, M. Zijffers, H. Scheper en H. de Haan. 
(foto: redactie)

Links Klaas van der Schuit en rechts Jasper Keizer in de ontspannings-
ruimte ‘Ferdivedaasje’ van Haersmahiem. (foto: Hielke Boorsma)

Apri l  in  beeld
met bijdragen van Hielke Boorsma

Lever ook uw foto’s uit het 
dorpsleven aan voor deze 

rubriek!
Stuur ze naar:

bibupost@gmail.com
Het liefst met bijschrift en 

de naam van de maker.
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Het is nu bijna niet meer voor te 
stellen maar 89 jaar geleden werd 
in Buitenpost een vereniging op-
gericht met als doel een proef-
tuin op te zetten voor groente en 
fruit. Een mooi initiatief, waarvan 
de oprichters ongetwijfeld blij 
verrast zouden zijn als ze wis-
ten wat er sindsdien is gebeurd. 
Een jaar na de oprichting, in 1930 
werd er een akker aan de School-
straat gekocht, op dezelfde plek 
waar de Kruidhof nog steeds zijn 
lokatie heeft. In 1946 kwamen 
medewerkers van de Rijksuni-
versiteit uit Groningen langs en 
vonden de tuin geschikt om als 
kruidentuin dienst te doen. Men 
deed onderzoek naar de genees-
krachtige werking van planten. In 
de 50er jaren van de vorige eeuw 
ging het financieel slecht met 
de tuin. In de 60er jaren heront-
dekte professor Van Os uit Gro-
ningen de tuin en in wezen was 
dat de redding van de Kruidhof. 
Als dank daarvoor heeft men een 
deel van de tuin naar deze profes-
sor vernoemd. Inmiddels is het 
grondgebied van Kruidhof fors 
uitgebreid tot ongeveer 4 hecta-
re. Regelmatig komen er bussen 
vol bezoekers langs om zich te 
laten informeren over de planten 
en kruiden van ‘De Kruidhof Hor-
tus van Fryslân, botanische tuin’ 
zoals de officiële naam luidt.

In de Kruidhof werken naast de 
vaste medewerkers ook onge-
veer 60 vrijwilligers. Wij van de 
Binnenste Buiten-post spraken 
met Rick Weggen, één van die 
vrijwilligers. Jarenlang werkte hij 
in het onderwijs, totdat het na een 
reorganisatie tot een voortijdig 
einde kwam. “Dan ga je een boek 
lezen of computeren,  je zit veel, 
maar het is beter om te bewegen. 
Je hebt een zee aan vrije tijd, je 
moet wat gaan doen”, vertelt Rick, 
“Ik meldde me daarom aan bij 
Kruidhof. Van planten wist ik niet 
veel, misschien konden ze mij bij 
de receptie gebruiken dacht ik 
toen nog. Nee, bij de receptie wa-
ren ze mij niet nodig, maar in de 
tuin was volop werk”. Het was juni 
2013, na een intake gesprek werd 
Rick ingedeeld bij de verkoop van 
planten. “De tuin blijft open tot  5 
uur ’s middags, echter de vaste 
personeelsleden stoppen om 4 
uur. Dan zit hun dagtaak er op. In 
het begin was het wennen, maar 
ik leerde snel en kreeg plezier in 
dat wat ik deed.”

Korte tijd daarna maakte Rick voor 
De Kruidhof kaarten met informa-
tie over planten. “Veel heb ik te 
danken aan de specialisten op de 
tuin, zoals tuinbaas en hovenier 
Hein Drost, die mij van alles ver-
telde over de planten, zodat ik 
een goed verhaal kon schrijven”, 
aldus Rick, “Een bijkomend voor-
deel was dat ik daardoor een be-
hoorlijke kijk kreeg op de planten 
en kruiden.” Dat Rick jarenlang in 
het onderwijs werkzaam was ge-
weest kwam goed van pas toen 
hij aangaf graag rondleidingen te 
willen gaan doen. Onderwijzers 
zijn opgeleid om kennis over te 
brengen en gids te worden was 
natuurlijk een kolfje naar Rick’s 
hand. Hij volgde daarvoor een 
cursus en kreeg daarbij ook een 
uitleg over de indeling van de 
Kruidhof en allerlei verschillen-
de planten. Sinds twee jaar mag 
Rick zich nu een gecertificeerd 
gids noemen. “Er zijn nu meer 
dan 15 gidsen die beurtelings 
rondleidingen verzorgen. Er ko-
men groepen, dat kan een school 
of een personeelsuitje van een 
bedrijf zijn, maar soms ook een 
groep mensen van een neven- en 
nichtendag. Als gids leer je goed 
de aandacht van de mensen vast 
te houden, de groepen mogen 
niet groter zijn dan plusminus 15 
personen. Zijn ze groter dan zijn 
er soms twee of drie gidsen no-
dig”. Zijn vrouw Greetje werd ook 
beïnvloed door Rick’s enthousi-
asme en meldde zich ook aan als 
vrijwilliger. “Maar ik steek er niet 
zo veel tijd in als Rick”, zegt ze. Zij 
houdt zich bezig met het aanvul-
len van de tuin vanuit de kas en 
het zaai- en stekwerk.

Rick: “Wij zijn behoorlijk uniek 
in Nederland. Er komen planten-
soorten voor, die bijna zijn uitge-
storven, oude fruitbomensoorten, 
die niet meer populair zijn, maar 
het zou toch jammer zijn wanneer 
ze verdwijnen, dus houden wij 
de soort in stand. Wie weet, ma-
ken ze ooit nog een come-back. 
Er is een keukenkruidentuin, een 
muziektuin, een kloostertuin, een 
vlindertuin en ook nog een ver-
geten groentetuin. Het geeft veel 
voldoening om de gasten hiervan 
op de hoogte te brengen”. De Ko-
ningsdag en de Jaarmarkt zijn de 
hoogtijdagen voor de Kruidhof. 
Dan is het er altijd erg druk. 

Een belangrijke hobby van Rick is 
het schaakspel. Hij is lid van ‘de 

Twee Kastelen’, de club die zich 
sinds enige jaren in Buitenpost 
heeft gesetteld en tijdens het 
schaakseizoen op vrijdagavond 
in gebouw ‘de Schakel ‘ speelt.  
“Onze vier zoons heb ik leren 
schaken, drie doen er niks mee, 
maar toen ik het onze jongste 
zoon Jeroen leerde, zag ik gelijk 
dat hij talent had. Toen hij 8 jaar 
oud was versloeg hij mij al. Op dit 
moment behoort hij qua rating bij 
de top honderd van Nederland. 
Hij speelt hier in Buitenpost bij 
‘de Twee Kastelen’ en in Leeuwar-
den bij ‘Philidor’. Dat kan omdat 
DTK in de Friese Bond speelt en 
Philidor in de KNSB”. Iedere vrij-
dagavond traint Rick, samen met 
Jeroen en Johan Adema tussen 
7 en 8 de jeugd. “Na één of twee 
avonden zie ik al of iemand een 
goed clubschaker wordt of niet,” 
vertelt Rick. “Een enkele maal 
kom je een groot talent tegen. 
Zo was er drie jaar geleden een 
jongetje uit Kollumerzwaag, Sven 
geheten, zag gelijk dat hij erg 
goed was. Hij speelt nu in het eer-
ste team van ‘De Twee Kastelen’.  
Ook in de interne competitie doet 
hij het heel goed.”

Iedere woensdagavond is Rick 
in Drachten te vinden bij Orato-
riumvereniging ‘Gloria Deo’. Rick 
is daar één van de bassen en 
sinds enige jaren de voorzitter. 
Rond de eeuwwisseling werd hij 
lid van ‘Laudate Dominum’ in 
Surhuisterveen. Het ging slecht 
met deze vereniging; in 2007 
werd besloten tot opheffing. De 
publieke belangstelling nam ie-
der jaar af en het bestuur wilde 
de verantwoordelijkheid niet 
langer dragen. Er werd contact 

opgenomen met ‘Gloria Deo’ uit 
Drachten. 24 leden, waarvan Rick 
er één was stapten over; toen er 
een nieuwe voorzitter moest ko-
men, werd Rick benaderd of hij 
het wilde doen. Dat doet hij nu 
al vier jaar. “Bij vlagen heb ik het 
daar erg druk mee. Wanneer er 
een concert wordt gegeven, moet 
er vooraf een orkest, solisten en 
een zaal worden gecontracteerd. 
Volgend jaar zijn wij van plan de 
Mattheüs Passion op te voeren en 
dan moet je een jaar van te voren 
alles al rond hebben. Begin je la-
ter, dan kun je het wel  vergeten. 
Wij oefenen iedere week in een 
kerk ‘De Arke’. Het optreden vindt 
plaats in ‘De Lawei’ of in ‘De Fon-
teinkerk.’ De Fonteinkerk is qua 
akoestiek prima en goedkoper 
dan ‘De Lawei‘, alleen moet daar 
een podium worden ingebouwd. 
Als voorzitter moet je overal reke-
ning mee houden.” Ter verduide-
lijking, dit betreft de Fonteinkerk 
in Drachten, dus niet de Fontein-
kerk hier ter plaatse.

En dan is er nog de politiek. Rick 
stond bij de gemeenteraads-
verkiezingen van maart dit jaar 
als derde op de lijst voor Groen 
Links. Hij was van plan om zich 
volop in de campagne te storten, 
maar helaas voor hem moest hij 
in februari een operatie onder-
gaan. Gelukkig herstelt Rick snel 
van deze ingreep en Groen Links 
slaagde er in om een zetel te be-
machtigen. “Na de Tweede Ka-
merverkiezingen van maart 2017 
had ik er vertrouwen in dat het 
zou lukken. Groen Links deed het 
voor het eerst mee en gelijk een 
zetel. Daar zijn we heel content 
mee”, aldus een tevreden Rick.

Vri jwi l l igers
door Bote de Haan

Rick Weggen
vrijwilliger bij Hortus Fryslân De Kruidhof en meer Verhaaltjes 

-19 -

Alinda Elsenga - partner, moeder 
en werkzaam bij verstandelijk be-
perkten - deelt haar verhaaltjes uit 
het dagelijks leven.

En dan is het eindelijk zover

Jaren is er gesproken over de 
nieuwbouw van Tjaskerhiem 
en dan is het nu eindelijk zover! 
Begin april zijn alle bewoners 
van Tjaskerhiem verhuisd naar 
de Wynbrekker te Damwoude. 
Wat een operatie moet dat zijn 
geweest en wat zal het voor 
veel stress en spanning heb-
ben gezorgd bij de bewoners. 
Verhuizen staat immers als één 
van de meest stressvolle ge-
beurtenissen te boek. Ook mijn 
voormalige collega’s hadden 
het er maar druk mee. In één 
van de laatste dagen was ik nog 
even op bezoek op Tjaskerhiem 
en overal stonden verhuisdo-
zen. Zo’n twintig mensen ver-
huizen, in één keer is niet niks. 
Hoe ze het allemaal geflikt heb-
ben weet ik niet precies maar 
op een dag was het huis leeg! 

Nog even en dan gaat de sloop-
hamer door het oude Tjasker-
hiem. Na verloop van tijd komt 
er vast een prachtig nieuw ge-
bouw, waarin bewoners een 
eigen appartement krijgen met 
douche en toilet. Van een paar 
bewoners heb ik een verhuis-
bericht gekregen en omdat ik 
ook wel erg benieuwd was of 
ze allemaal weer een leuk plek-
je hebben gekregen ben ik met 
een bloemetje richting de Wyn-
brekker gegaan. Een bewoner 
ziet me aankomen en doet de 
deur voor me open. Het is een 
warm welkom en iedereen wil 
me zijn of haar nieuwe kamer 
even laten zien. Ik ben erg ver-
baasd om te zien hoe snel de 
meeste bewoners zich alweer 
thuis voelen op hun nieuwe 
plek. Zelfs de bewoners waar 
van ik had verwacht dat het wel 
een tijdje zou duren voordat ze 
zich thuis zouden voelen zijn 
al gewend. Ook vond ik het zo 
mooi om te horen dat de mees-
te vrijwilligers waar iedereen 
van Tjaskerhiem altijd erg blij 
mee was, aanblijven als vrijwil-
liger. Deze vrijwilligers brengen 
en halen veel bewoners naar 
hun activiteiten. Zo kan alles 
doorgaan zoals ze gewend wa-
ren. Prachtig dat al die mensen 
dat gewoon blijven doen! Som-
mige collega’s zagen er wel wat 
afgemat uit. Er was best veel 
mis gegaan vertelden ze. Wat 
een werk hebben ze verzet en 
met zo’n grote verhuizing kan 
het ook niet anders dan dat er 
weleens iets misgaat.

Complimenten voor mijn voor-
malige collega’s en ze mogen 
best een beetje trots op zichzelf 
zijn. Zo’n operatie tot een goed 
einde brengen en de bewoners 
zo relaxed aan te treffen vond 
ik ongelofelijk! Een bewoner 
vertelde dat het een beetje als 
vakantie aanvoelde! Dat ge-
voel maar mooi vasthouden 
en dan over een jaartje of twee 
maar weer mooi in Buitenpost 
neerstrijken met zijn allen want 
ik vind het maar een rare kale 
bedoening zonder al die lieve 
en bijzondere bewoners van 
Tjaskerhiem en dat vinden vast 
meer mensen met mij!

De afgelopen jaren hebben het Rijk en de Provinsje Fryslân alles in 
het werk gesteld om nieuwe wegen aan te leggen naar Harlingen. De 
Haak om Leeuwarden en niet te vergeten de tunnel in Harlingen heb-
ben er voor gezorgd dat er snel naar de bekende voetbalver. Zeerob-
ben in de havenstad kan worden gereden. Ook de Gem. Achtkarspe-
len liet zich niet onbetuigd door de Jeltingalaan te renoveren en een 
parkeerverbod aan de Stationsstraat in te stellen en dit alles om za-
terdag 21 april de vele supporters snel en veilig heen en terug te laten 
rijden naar de plaats waar de voetballers van Buitenpost kampioen 
van de Eerste Klasse E konden worden. In totaal drie bussen van onze 
plaatselijke busonderneming en vele tientallen auto’s namen bezit 
van de parkeerplaatsen en een paar honderd man/vrouw stonden 
langs de lijn om de Blauwkes aan te moedigen.  Hartverwarmend dat 
er zoveel mensen meeleefden om dit mee te maken.

Voor we het beseften stond Buitenpost met 3-1 voor en kon aan een 
feest worden gedacht, na de rust werden er nog 3 doelpunten ge-
scoord, zodat er duidelijk was wie er kampioen werd. We gaan na-
tuurlijk niet naast onze (voetbal) schoenen lopen en gaan niet een 
plein of straat benoemen naar één van de spelers, alhoewel het wel 
zou kunnen, geen Oude Dijk maar Ralf Dijk, geen De Roede maar van 
Roeden en Rob Dijkstrastraat in plaats van  Waling Dijkstrastraat, dat 
gaan we dus niet doen, we blijven nuchtere Noordelingen en zien 

uit naar volgend seizoen als onze mannen in de Hoofdklasse gaan 
spelen. Jullie hebben een geweldig seizoen gespeeld en zelf ook vele 
plezierige momenten beleefd en jullie hebben de vele liefhebbers la-
ten genieten van de inzet en spelvreugde. De redactie feliciteert het 
eerste elftal en begeleiders en het bestuur met dit kampioenschap en 
vergeet niet: jullie zijn de eerste kampioen van dit seizoen in Fryslân 
en zullen zeker niet de laatste zijn.

vv Buitenpost I kampioen! - Regeren is vooruitzienSpor tkoppen

Het 1e team van vv Buitenpost tijdens de busrit door Buitenpost die 
volgde op het behalen van het kampioenschap. (foto: Paul van Loon)



Samen kun je meer!
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Toos van der Vaart - ChristenUnie

Het is fijn om de gelegenheid 
te krijgen iets te schrijven over 
mezelf als raadslid uit Buiten-
post in de gemeente Achtkar-
spelen. Sinds anderhalf jaar 
ben ik raadslid van de Chris-
tenUnie in onze gemeente en 
na de verkiezingen ook fractie-
voorzitter. Ik ben getrouwd en 
we hebben vijf kinderen. Onze 
oudste zoon woont met zijn 
vrouw en vier kinderen in Bui-
tenpost. De andere kinderen in Utrecht, Harkema, Gro-
ningen en Heerenveen. Onze zoon en schoondochter in 
Harkema hebben  drie kinderen. Daarnaast werk ik in het 
team Verpleging en Verzorging van thuiszorg De Friese 
Wouden in Twijzel en Twijzelerheide. 

Het sociaal domein heeft daarom natuurlijk mijn inte-
resse, maar ook vanuit mijn Christen-zijn de zorg voor 
de naaste dichtbij en ver weg. Ik wil mij daarom graag 
inzetten voor onze gemeente. Ik vind het belangrijk dat 
er geluisterd wordt naar onze inwoners. Soms hebben 
mensen duidelijke, goede plannen, maar lopen deze stuk 
op de regels. Ik hoop dat er steeds meer gedacht gaat 
worden in oplossingen en niet in problemen. Veel men-
sen voelen zich eenzaam. Er gebeuren al mooie dingen 
in Buitenpost, zoals WijLijn, de EnergieCoöperatie en de 
Húskeamer en nog veel meer dingen. Het is fijn als er sa-
menwerking gezocht en gevonden wordt.  Want het gaat 
niet om wat IK doe, maar om wat we SAMEN bereiken. 
Daar gaan we voor en vragen of ideeën zijn altijd welkom.

Romke van der Wal - CDA

Energie….
Met enige regelmaat wordt mij 
gevraagd of ik het politieke werk 
in de gemeente nog wel leuk vind. 
Ellenlange vergaderingen, vliegen 
van werk naar werkbezoek, inloop-
avonden en noem maar op. Altijd 
antwoord ik weer: jazeker wel, zo-
lang ik er energie van krijg blijf ik 
het doen. 
En dat is dan ook de grote drijfveer 
om ermee door te gaan. Weer vier 
jaar in de gemeenteraad. Je kunt 
er net het verschil maken, roepen  
langs de zijlijn doe ik wel op het korfbalveld wanneer er 
een van onze drie dochters een wedstrijd speelt. 
Dit jaar begin ik aan mijn derde periode als raadslid en in 
de afgelopen jaren heb ik mij in de raad voor diverse za-
ken ingezet.  Het blijven hameren op minder regels, ‘’gooi 
ze alsjeblieft weg’’, al die overbodige regels waar je als 
inwoner van denkt: “Hé, moet dat nou?“.

Je krijgt als raadslid met allerlei zaken te maken en soms 
met hele lastige. Dan moet er een keuze worden gemaakt 
waar je het als raadslid eigenlijk nooit goed kan doen. 
Tenminste niet voor alle betrokken partijen. De rode 
draad was de afgelopen jaren voor mij de sportaccom-
modaties en dan met name het zwembad. Ik heb er nooit 
een geheim van gemaakt dat dit moest blijven en daar 
heb me de afgelopen tijd hard voor ingezet. Sportver-
enigingen zijn de levensaders voor de dorpen, ze zorgen 
voor cohesie en een gezond lijf en leden. En voor meer 
energie en daar doe ik het voor.

Lydeke Zandbergen - CDA

Gekozen in de raad van Achtkarspelen en dan?

#Trochpakke was het motto van 
onze CDA-verkiezingscampagne. 
En doorpakken, dat wil ik de ko-
mende vier jaren graag doen voor 
de gemeente. Ik wil me blijven in-
zetten voor inwoners, organisaties 
en ondernemers.

Wie ben ik: Lydeke Zandber-
gen-Beishuizen, jarenlang gewerkt 
in het voortgezet onderwijs (onder 
andere het Lauwers College) en 
vier jaar geleden gestart als zelfstandig ondernemer (in-
terim en advies in het onderwijs). 

Mijn belangstelling ligt bij functies, waarin ik mijn des-
kundigheid en ervaring kan inzetten en waar ik een toe-
gevoegde maatschappelijke waarde kan hebben. Zo ben 
ik lid van de Raad van Toezicht van Interzorg (christelijke 
organisatie voor onder andere Thuiszorg en Foswert in 

Ferwerd). Daarnaast ben ik voorzitter van de Raad van 
Toezicht van Noventa (christelijk basisonderwijs Acht-
karspelen). Ook zijn er mensen, die me kennen van Hae-
rsmahiem, waar ik zo nu een dan een kerkdienst of zan-
guurtje op het orgel begeleid. 
In de komende periode ben ik weer fractievoorzitter. Bij 
de portefeuilleverdeling opteer ik voor veiligheid, jeugd 
en ouderen. Binnen de raad wil ik daarnaast graag verder 
gaan met het stimuleren van de burgerparticipatie. Als 
raadslid moet je goed kunnen luisteren naar wat er leeft 
binnen de gemeente. Je zit in de raad niet voor jezelf, niet 
alleen voor de mensen die je hebben gekozen, maar voor 
alle inwoners van Achtkarspelen. 
Onlangs hebben we een jongerenraad geïnstalleerd. 
Jongeren kunnen vaak goede, bruikbare adviezen geven. 
Daar moeten we als raad gebruik van willen maken. Meer 
initiatieven om burgerparticipatie te activeren volgen. 
Hebt u tips laat het me weten!

Jacob Zwaagstra - CDA

Even voorstellen: mijn naam is 
Jacob Zwaagstra en woon samen 
met mijn vrouw en twee zoons aan 
de Zwanebloem in Buitenpost. In 
het dagelijks leven ben ik werkzaam 
bij PostNL als logistiek specialist en 
houd mij bezig met de e-commerce 
vanuit Azië zoals Ali-expres.  Vanaf 
maart ben ik wederom gekozen in 
de raad namens het CDA. Ben de 
afgelopen ander halfjaar ook al actief geweest in de CDA 
fractie. Binnen de fractie heb ik mij de afgelopen periode 
toegelegd op Welzijn en Cultuur. Iets waar ik in mijn dage-
lijkse werk vrijwel niet mee in aanraking kom. Dat maakt 
voor mij deze onderwerpen interessant. De afgelopen tijd 
heb ik door voornamelijk vragen te stellen mij deze ma-
terie eigen gemaakt. Ik wil hier dan ook graag mee door-
gaan. Binnen welzijn gaat veel geld om. Het belangrijkste 
doel is het voorkomen dat mensen in aanraking komen 
met dure professionele hulp. Voor Buitenpost gaat het 
onder andere om de activiteiten die in It Koartling plaats-
vinden. Helaas weten veel inwoners van ons dorp niet 
dat er zoveel wordt gedaan in It Koartling. Naast Welzijn 
ondersteunt de gemeente cultuur. In de ogen van het 
CDA moeten we hier meer aandacht voor hebben. Door 
cultuur wordt een dorp gevormd. Door cultuur gaat een 
dorp leven maar wordt ook een taal gevormd. 

Als raad moeten we wat gaan doen aan de woningbouw. 
Het wordt tijd dat er weer bouwkavels komen in ons 
dorp. De komende periode wil ik mij dan ook graag voor 
u inzetten. Mocht er iets zijn, spreek mij daar op aan.

Een derde periode als raadslid:
Douwe van Oosten - ChristenUnie

Voor de derde keer mag ik de 
Christenunie actief vertegen-
woordigen in de gemeenteraad; 
ik vind het gewoonweg erg leuk 
werk. Je komt met alle facetten 
van een gemeente in aanraking 
en je bouwt een ervaring op die 
geen bedrijf je bieden kan. De 
essentie van het politieke werk 
is het dienen van de gemeen-
schap; het wel en wee van de 
gemeente Achtkarspelen. In de 
afgelopen jaren is er veel be-
reikt in deze gemeente; het wegenonderhoud is op peil, 
er zijn stappen gemaakt voor het onderhoud van het riool 
voor de komende jaren. Echter, dit zijn  materiële zaken. 
In het sociale domein hebben we stappen gemaakt in de 
transitie; de gemeente krijgt steeds meer taken overge-
heveld vanuit het rijk en ik denk dat we nu verder kunnen 
bouwen aan een samenleving waarin iedereen meetelt 
en mee doet. We zijn er nog lang niet.

De komende jaren staan we voor een grote uitdaging: 
de energietransitie. We moeten af van de afhankelijkheid 
van fossiele brandstoffen, deze fossiele brandstoffen 
worden veelal gewonnen in politiek onstuimige regio’s 
en als ze dichtbij worden gewonnen, zorgt dit voor bo-
demdaling met de nodige gevolgen. Een tweede uitda-
ging is de omgevingswet: u, als burger, krijgt meer regie 
over uw omgeving met minder regels. Burgerinitiatieven 
zullen beloond moeten worden, dat betekent ook voor de 
overheid dat deze niet in belemmeringen moet denken 
maar in kansen. Ik vind de samenwerking van de raad 
in de laatste anderhalf jaar goed te noemen; in de arena 
het debat, daarna een biertje met elkaar happen. Of wat 
anders.

Nieuw in de raad: Tjitske Veenstra
- GroenLinks
Terwijl GroenLinks landelijk groeit, 
was het tot dit jaar niet mogelijk 
om op GroenLinks te stemmen bij 
de gemeenteraadsverkiezingen in 
Achtkarspelen. In de zomer van 2017 
werd ik benaderd door twee enthou-
siaste leden van Groen Links, inwo-
ners van Achtkarspelen, die het plan 
hadden om mee te gaan doen met 
de gemeenteraadsverkiezingen in 
2018. Zij stelden me de vraag wat ik 
hier (toen nog lid van Dwars, de jongerenbeweging van 
GroenLinks) voor zou kunnen betekenen. Het balletje is 
gaan rollen en zo ben ik in november gekozen tot lijsttrek-
ker van GroenLinks Achtkarspelen! Nu nog geen jaar ver-
der kunnen we terug kijken op een succesvolle campagne 
met als resultaat ruim één raadszetel. Als geboren en ge-
togen Buitenposter ben ik trots op mijn rol als volksver-
tegenwoordiger in de gemeenteraad van Achtkarspelen. 

Ik ben 25 jaar oud en kort geleden getrouwd met Jelmer 
Postema. Vorig jaar ben ik afgestudeerd als Toegepast 
Psycholoog. Al van jongs af aan ben ik actief in de turn-
wereld. Inmiddels ben ik alweer heel wat jaren trainer in 
Leeuwarden en Dokkum. Behalve de werkzaamheden als 
trainer ben ik ook regelmatig te vinden als medewerker 
bij evenementen van de KNGU (Koninklijke Nederlandse 
Gym Unie), zoals bijvoorbeeld de Nederlandse Kampi-
oenschappen. Ook bij de organisatie van de Biddle Sur-
vivalrun in Kootstertille ben ik betrokken. Als lid van de 
PR-Commissie zorgen wij ervoor dat dit prachtige evene-
ment de aandacht krijgt in de (social) media en zichtbaar 
is in de omgeving.  De komende vier jaar zal ik me vol 
enthousiasme inzetten om van Achtkarspelen een nog 
mooiere, duurzamere en socialere gemeente te maken. 
Voor het vertrouwen van de (steun)fractie, het bestuur en 
vooral alle kiezers wil ik hierbij iedereen bedanken. 

Een derde periode als raadslid:
Maaike Dotinga - FNP

Mijn naam is Maaike Dotinga-van 
der Veen, ik woon in Buitenpost 
en ben voor de 3de periode als 
raadslid (FNP) gekozen. De afge-
lopen 8 jaar heb ik met veel en-
thousiasme en plezier gewerkt in 
de politiek en ook de komende 4 
jaar “gean ik der wêr plat foar!”. Ik 
schrijf in het Nederlands omdat ik 
het belangrijk vind dat iedereen 
dit stukje kan lezen. Natuurlijk zijn 
wij als FNP voor de Friese taal en cultuur, dat vinden wij 
erg belangrijk en dat mag niet verloren gaan.

Ik heb al vaker aangegeven dat het mooiste van de poli-
tiek is (dat vind ik tenminste)  om ‘in het veld’ te werken. 
Als mensen problemen ondervinden op welk gebied dan 
ook maar, houd ik me aanbevolen om te helpen, voor zo-
ver dat in mijn macht ligt natuurlijk. Een voorbeeld van 
afgelopen tijd: het college wilde de subsidie afschaffen 
aan de ouderensozen/beweeggroepen, dit ging om een 
kleine 5000 euro op jaarbasis. Als dit door zou gaan, zou-
den diverse verenigingen moeten stoppen. Ik heb mij na-
mens de FNP hier sterk voor gemaakt. Het heeft heel wat 
zweetdruppels gekost, maar de subsidie blijft bestaan en 
daarmee (ik meende 13) de sozen/beweeggroepen ook! 
Dit is zomaar een greep uit wat een raadslid kan beteke-
nen. Het zal/kan niet altijd positief uitpakken maar in dit 
geval gelukkig wel. Ik heb het sociale domein in porte-
feuille. Mocht u hulp nodig hebben, ik wil graag helpen, 
dus schroom niet u kunt altijd een belletje wagen en mis-
schien kan ik u op (verder) weg helpen.

Mocht u contact op willen nemen met deze raadsleden 
dan kunt u de email-adressen vinden op:
archief.raad-achtkarspelen.nl/Smoelenboek/2017

Buitenposter raadsleden kijken vooruit naar de komende zittingsperiode

De volgende Binnenste Buiten-
Post wordt verspreid in de 

week van 28 mei
De krant niet of te laat ontvangen?  

Meld het zo snel mogelijk met uw adres 
bij:  Piet Pettinga, tel. 0511 540014

of 06 12325671,
e-mail: p.pettinga8@chello.nl
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In tút 
fan de 
Brims

Een
eitje!

Wow! Wat zijn dit fijne tijden om 
een Brims te zijn. De Kulturele 
Haadstêd is begonnen, de Poarte 
nei de Noardlike Fryske Wâlden 
is geopend en heel Buitenpost 
zaait en plant insectenvriendelij-
ke bloemen. Toen niet iedereen 
de bloemenzaadjes had ontvan-
gen werden ze rap nabezorgd. De 
kinderen van de scholen maken 
prachtige kunstwerken van insec-
ten. De ondernemers presente-
ren deze en andere kunstwerken 
in hun etalages. Ook zij besteden 
daarmee ook aandacht aan een 
insectenvriendelijke wereld. 

Kortom, tijd om na te denken 
over wat er nog meer kan in ons 
mooie dorp. Deze goede acties 
uitbreiden met iets wat goed is 
voor de bloemen en de bijtjes 
én voor de mens. Onze buurge-
meenten zijn allemaal Fairtrade 
gemeente. Een goed voorbeeld 
voor onze gemeente en ons dorp 
kan daar een goede bijdrage aan 
leveren. Dat zie je aan alle activi-
teiten die nu al plaatsvinden! 

Het goede nieuws is dat de ge-
meenteraad van Achtkarspelen 
hiervoor vorig jaar november al 
een motie heeft aangenomen. 
Het slechte nieuws is dat het 
daarna heel erg stil is geworden. 
Gelukkig kunnen we als inwoners 
en ondernemers van Buitenpost 
helpen. Laten we het eerste Fair-
trade dorp van Achtkarspelen 
worden. Als ik kijk naar de ener-
gie die inwoners, scholen en on-
dernemers al hebben gestoken in 
LF2018 dan is dat een eitje! 

Meer informatie:
www.fairtradegemeenten.nl

Uit  de oude doos

Op 4 april hield Plaatselijk Belang 
Buitenpost haar ledenvergade-
ring in het Nordwin-College. Jan 
de Boer van Stichting Wrâldfrucht 
hield na de pauze een presentatie 
over het project Tuinen Verbin-
den. Het was een helder verhaal 
waaruit we hier een aantal pun-
ten willen herhalen.

Wat was de aanleiding voor het 
project Tuinen Verbinden? Als 
eerste was dit de razendsnelle 
teruggang van vliegende insec-
ten in natuurgebieden over het 
laatste decennium. Op sommige 
plekken in de wereld is het aantal 
bijen met wel 85 procent gedaald. 
Insecten zoals de bij spelen een 
cruciale rol in een gezond ecosy-
steem. Zo bestuiven ze 80 procent 
van de wilde planten en gelden 
ze als voedselbron voor 60 pro-
cent van de vogels. Bestuiving 
is noodzakelijk voor meer dan 
75% van onze voedselgewassen, 
vooral voor groenten en fruit. Op 
19 oktober 2017 was het 55 jaar 
geleden dat het geruchtmaken-
de ‘Silent Spring’ verscheen. Dat 
boek werd geschreven door de 
Amerikaanse biologe Rachel Car-
son. Op indringende wijze stelde 
zij daarin het gebruik van chemi-

sche bestrijdingsmiddelen aan de 
orde en waarschuwde voor de 
grote risico’s voor plant en dier. 
Een aantal voorspellingen daaruit 
lijken nu uit te gaan komen.

Doelstellingen
Welke doelstellingen heeft Tuinen 
Verbinden? Als eerste het promo-
ten van het weer verbinden van 
het omringende landschap met 
tuinen en groenvoorzieningen 
in de bebouwde omgeving. Als 
tweede, proberen mensen en 
hun tuinen met elkaar te verbin-
den met behulp van biodiversi-
teit. Ook onderwijsvernieuwing 
is een belangrijk onderdeel zoals 
bijvoorbeeld voor de hoveniers-
opleidingen MBO. Verder wil ze 
werken aan ‘groene verbindin-
gen’ in de directe leefomgeving 
voor kinderen zodat ze spelen-
derwijs weer meer contact met 
de natuur kunnen krijgen. En als 
laatste beogen ze een weg terug 
‘verstening’ in de tuinen naar een 
‘klimaat-proof’ inrichting van het 
groen om huis.

Waar gebeurt het?
De drie pilotprojecten vinden 
plaats in de dorpen: Bûtenpost, 
Eastermar en Feanwâlden. Be-

langrijk onderdeel van dit pi-
lot-project is het doen van een zo-
genaamde biodiverse ‘tuin-ma-
keover’ in elke plaats. Geïnteres-
seerden kunnen daar gaan zien 
hoe ze hun tuin biodivers en na-
tuurlijk kunnen inrichten. Verder 
is Wrâldfrucht op verschillende 
manieren actief bezig met het be-
vorderen van het bewustzijn over 
de eigen mogelijkheden voor het 
vergroten van Biodiversiteit.

Ideeën gevraagd!
Dorpsbewoners en partnerorga-
nisaties kom met ideeën! Wrâld-
frucht hoort graag Waar mogelijk 
helpen wij met kennis, en mis-
schien zelfs met de uitvoering. 
Lever uw idee aan op: 
info@dewouden.com

Tuintips van stichting Wrâldfrucht
Hierbij een drietal zaken die u nú 
al in uw tuin kunt doen.
- Een prikkelende uitdaging voor 
de egel maken.
Veel tuinen zijn met harde materi-
alen, als waren het kleine vestin-
gen, van elkaar gescheiden. Die-
ren zoals de egel komen hierdoor 
in de problemen. Een gat van 20 
x 20 cm onder in een rustig en be-
groeid stukje van elke afscheiding 

geeft de egel vrije doorgang door 
de hele buurt. En een paar losse 
takken met een flinke hoop blad 
in een hoekje onder een struik 
vormt een uitstekende voorwaar-
de voor het winterkwartier van de 
Egel.
- Verbindende afscheidingen ma-
ken tussen woonerven
Een tuinafscheiding in een woon-
buurt wordt veel te vaak een har-
de barrière. Een groene, levende 
afscheiding is voor veel dieren 
eerder een verbinding. Door sa-
men met de buren eetbare plan-
ten tussen de tuinen aan te plan-
ten wordt die ook voor de mensen 
een verbindende afscheiding!
- Omgevings-eigen bomen en 
struiken gebruiken in de tuin
Het landschap wordt in grote 
mate bepaald door bomen en 
struiken. Aan het leven op en van 
de bomen en struiken die van na-
ture in een bepaald gebied thuis-
horen heeft zich een scala aan 
inheemse soorten organismen 
aangepast. De echte specialisten 
onder deze soorten hebben bij 
exoten en bij exemplaren van 
inheemse soorten die uit ande-
re gebieden afkomstig zijn niets 
te zoeken. Dus kies voor omge-
vings-eigen groen!

Kent u de agenda op de 
buitenpost.info website al?
De BruisendBuitenpost-website heeft kort geleden een nieuwe naam 
en een vernieuwd uiterlijk gekregen.  Maar de site is nog niet af. Wij-
lijn, PBB, Bruisend Buitenpost en andere buitenposter partners wer-
ken er nog steeds hard aan om ze nog toegankelijker te maken. Wij 
hopen bijvoorbeeld dat het onderdeel ‘Agenda’ in de toekomst steeds 
beter gevuld, actueel en goed op de hoogte zal zijn van alles wat er in 
ons dorp aan activiteit is. Graag voegen wij dus alles wat u te melden 
heeft eraan toe! U kunt uw nieuws en aankondigingen sturen naar: 
mail@buitenpost.info

Flitsen uit het dagelijks leven in Buitenpost tijdens de Tweede Wereldoorlog  -16-
Een nieuwe ontmoetingsplaats
In de loop van de bezettingsjaren breid-
de het distributiekantoor steeds meer 
uit. In 1942 moest het kantoor worden 
verbouwd in verband met de uitbreiding 
van de werkzaamheden en personeel. 
De kosten werden geraamd op f 1100,-, 
destijds een fors bedrag. Daarna vond 
nog verschillende keren een verbouwing 
plaats. De distributie werd ook langzamer-
hand ingewikkelder. En als gevolg van de 
schaarste kwamen ook veel surrogaten op 
de bon (54), extra rantsoenen voor zwan-

gere vrouwen, kinderen, zware arbeid 
en zieken. Het moest allemaal speciaal 
worden aangevraagd. Zo was er ook een  

‘aanvraagformulier voor melk’ ten behoe-
ve voor arbeiders die waren blootgesteld 
aan gevaar voor vergiftiging (55). Een 

‘leveringsvergunning’ voor toestemming 
voor het kopen  van een wollen tapijt, 
deze afgegeven op 2-3-1942, één maand 
geldig (56). Op de formulieren moest dui-
delijk de noodzaak vermeld worden. Het 
zijn twee voorbeelden, die aantonen hoe 
moeilijk de producten, als ze er waren, te 
verkrijgen waren. Zo kwamen er tientallen 
distributiekaarten in omloop. Dikwijls kon 
je op een bepaalde bon een ander artikel 

krijgen (57). Bijna niets meer was vrij te 
koop en de bureaucratie groeide mee. 
Alle inwoners moesten kaarten ophalen. 
De middenstanders, boeren en vaklui 
hadden bovendien weer hun eigen zake-
lijke besognes met de distributie. Op deze 
wijze werden de inwoners verplicht voor 
allerlei omstandigheden naar het distribu-

tiekantoor te komen en ontstond er een 
bepaalde ontmoetingsplaats waar men 
even de laatste nieuwtjes en de stand 

over de oorlog kon bespreken. “Er werd 
heel wat gemopperd”, aldus de leider Fre-
derik Veenstra. Hier kon men ook de me-
dedelingen op het publicatiebord lezen 

(57), maar ook de affiches van de bezetter 
en de N.S.B. om de bewoners te kunnen 

beïnvloeden met hun nazi- propaganda 
(58). Dit  zeer tegen de zin van de leider 
Veenstra, die dit niet kon voorkomen.

Gasverkenners
Donderdagavond 5 maart 1942 vond er 
op het gemeentehuis een merkwaardige 
keuring plaats. Ploeg had die avond een 
vergadering en schreef in zijn dagboek: 
“Vooraf moest ik op het gemeentehuis 
komen (met vele anderen) om gekeurd te 
worden als ‘gasverkenner’ bij de dienst 
der luchtbescherming. Mijn reukorgaan 
was echter niet voldoende ontwikkeld om 
daarvoor in aanmerking te komen”. De tij-
den zijn wel veranderd.

Wat wil Tuinen Verbinden in ons dorp?

In 1995 werd het huidige oorlogsmonument op het veld aan de Hae-
rsma de Withstraat geplaatst. Daarvoor was op dezelfde plek dit de 
jaarlijks terugkerende aankleding voor Dodenherdenking op 4 mei. 
Deze foto is uit 1975. (foto: Geeske Nicolai)
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Inspirat ie
door Anneke Paauw

 “Kunst begint waar nabootsen eindigt” 

Volg ons ook op onze Facebookpagina. 

U kunt ons vinden op 

www.facebook.com/dorpbuitenpost

Roel Timmermans

Je vaste baan opzeggen, je huis 
en de bijhorende inboedel ver-
kopen en je familie en vrienden 
voorlopig gedag zeggen. Dit zijn 
een aantal dingen die je niet zo-
maar doet en al helemaal niet 
binnen een termijn van zo’n drie 
maanden. Toch gaan we al deze 
dingen doen. Maar niet om ver-
volgens in een kartonnen doos 
te leven en alle banden te ver-
breken. Nee, we hebben een al-
ternatief: reizen totdat we er bij 
neervallen. Figuurlijk gezien dan.
Eind augustus gaan wij, Sietse 
(29) en Rachel (23), vertrekken 
vanuit Buitenpost waar we res-
pectievelijk elf en zes jaar wo-
nen. Deze zomer vieren we ons 
vijfjarig huwelijksjubileum. In 
die tussentijd hebben we samen 
een groot deel van ons bestaan 
opgebouwd. Sietse werkt als 
docent wiskunde in Groningen 
en Rachel doceert Nederlands 
in -jawel- Buitenpost. Daarnaast 
zijn we actief binnen de Christen-
gemeente en volleybalt Rachel 
bij VC Buitenpost. Veel van onze 
vrienden wonen hier ook en zelfs 
wat familieleden mogen zich in-
woners van Buitenpost noemen.
Ondanks dat we veel gaan ach-
terlaten hebben we toch de 
knoop doorgehakt om dit avon-
tuur aan te gaan. We gaan voor 
een onbepaalde tijd een wereld-
reis maken. Onbepaald is dus 
ook echt onbepaald. Geen idee 
wanneer we het vliegtuig weer 
terug naar Nederland pakken. 
Misschien na een maand of vier, 
na een jaar, twee jaar of -in het 
extreemste geval- niet. Wat we 
wel weten, is waar we beginnen: 
Buenos Aires. De tickets en de 
eerste nachten in deze bruisen-

de stad zijn geboekt. Het idee is 
om Zuid-Amerika door te reizen 
tot Mexico om vervolgens naar 
Zuidoost-Azië te gaan en ook 
Australië en Nieuw-Zeeland mee 
te pakken. Zo staan de plannen 
er nu voor, maar alles kan nog 
veranderen, want de boel vast-
leggen willen we niet. 
Waarom in vredesnaam? We 
horen het je denken. Het begon 
als een vaag idee ergens rond 
oktober 2016. We waren allebei 
aan het werk, maar dat gaf niet 
de voldoening die we verwacht 
en gehoopt hadden. Werken 
kan immers altijd nog. Niet dat 
we niet blij zijn met ons werk, 
hoor. Integendeel! We treffen het 
enorm en zijn erg blij met onze 
banen. Maar werk is werk en 
we leven niet om alleen maar te 
werken. Daarom: laten we eens 
gek doen. Een verre reis maken 
hadden we al eens eerder ge-
maakt naar Thailand. Maar dat 
was ‘slechts’ vier weken. Voor 
langere tijd een reis maken klonk 
goed in onze oren. Inmiddels is 
dat ideetje uitgegroeid tot een 
wereldreis.
Aangezien Sietse vaker uit de pas 
loopt en Rachel altijd in is voor 
goede ideeën, waren we er snel 
uit om dit gekke plan werkelijk te 
gaan uitvoeren. Want als we nu 
de plannen niet gaan doorzet-
ten, krijgen we later ongetwijfeld 
spijt. Dus, deze mensen met een 
liefde voor reizen stappen uit het 
Hollandse stramien en zeggen 
binnenkort: ‘Bye bye Buitenpost’. 
Eens in de paar maanden schrij-
ven we een column voor de 
Binnenste Buiten. Wil je vaker 
wat van ons lezen? Volg dan ons 
blog: www.overdebol.nl.

Met deze uitspraak wil hij zeg-
gen, dat wat hij doet geen kunst 
is. Roel tekent namelijk stad-
sprenten na, die oorspronkelijk 
in de zestiende, zeventiende 
eeuw werden gemaakt. Maar ik 
vind het wel ‘een hele kunst’ om 
dit precisiewerk te maken!

Meteen na binnenkomst word ik 
meegetroond naar de tekentafel 
waar een stadsprent van Amster-
dam ligt. Het werk is bijna vol-
tooid en dan heeft Roel er sinds 
september vorig jaar zo’n vijf-
honderd uren aan gewerkt! Het 
is 160 cm breed en 40 cm hoog. 
Het origineel is een vierdelige ets 
gemaakt door Claesz Visscher uit 
1611. 

Bij het zien van deze minutieus 
gemaakte tekeningen vraag je 
je onwillekeurig af, hoe en waar-
om je hiermee begint. Wel, in het 
geval van Roel ligt de aanleiding 
in het begin van zijn werkzame 
leven. In 1980 kwam hij vanuit 
het studentenleven in Utrecht 
naar Buitenpost om als leraar na-
tuurkunde aan het Lauwerscolle-
ge te gaan werken. Tja, bepaald 
bruisend was het uitgaansleven 
hier niet, dus zocht hij iets als 
vrijetijdsbesteding en dat werd, 
naast muziek maken, het nate-
kenen van een stadsgezicht van 
Utrecht. Deze is met lijst 280 cm 
breed en 84 cm hoog, even groot 
als het origineel (vier etsplaten). 
In Utrecht werd hij ingelijst en 
toen het thuis werd bezorgd 
kwam er een verhuiswagen voor-
rijden om het loodzware geheel 
af te leveren.

Sinds een paar jaar is Roel gepen-
sioneerd en heeft hij deze hobby 
weer opgepakt. Over mijn vraag 
of het een hobby is of een passie 

moet hij toch wel even nadenken. 
Ik beschouw het als een hobby, 
maar als ik het bijvoorbeeld niet 
meer zou mogen doen, zou ik 
geloof ik wel een probleem heb-
ben, dus ja, misschien is het toch 
wel een passie. Weet je, vergelijk 
het met het maken van een leg-
puzzel: je loopt er langs en denkt: 
hé, dat stukje zou wel eens daar 
kunnen en voor je het weet ben 
je weer bezig. Zo is het ook hier-
mee: als je bent begonnen en je 
hebt een persoon getekend, dan 
denk je alweer: morgen die per-
soon ernaast. Als je ermee bezig 
bent, verdiep je je ook in het le-
ven in die tijd en ga je bepaalde 
zaken opzoeken. Soms doe ik 
er ook een klein eigen ‘dingetje’ 
in. Kijk, hier in Utrecht staat een 
jongetje, ik heb hem een hoorn in 
zijn hand gegeven en een Schots 
geruite doek over zijn schouder. 
Dat was oorspronkelijk dus niet 
zo. Dit ben ik dus, het vertelt iets 
over mij. Roel speelt namelijk al 

jaren waldhoorn in het Fries Ka-
merorkest en gaat graag naar 
Schotland.

Het is een tijdrovende bezigheid, 
eerst wordt het origineel opge-
zocht in het museum, want daar 
is heel veel digitaal te vinden. Op 
de computer wordt het vergroot, 
waarna het in ‘stukjes’ (A4) wordt 
geprint. Dan begint het echte 
werk, het natekenen. Eerst met 
een potlood, dan met de pen met 
inkt. Wist u dat de pen heel dun is, 
namelijk 0,10 mm! Hierna wordt 
het potlood weer weggegumd. 
Bij sommige prenten is niet alles 
even scherp en dan maakt Roel 
gebruik van foto’s van bijvoor-
beeld torens. In september vorig 
jaar begon Roel met de stadste-
kening van Amsterdam, op de 
achtergrond zie je de ‘skyline’ van 
Amsterdam, niet realistisch maar 
zó gemaakt, dat je alle belangrijke 
gebouwen, zoals de Schreiersto-
ren en andere torens ziet. Op de 
voorgrond staan vele personen, 
die met bepaalde attributen sym-
bolisch de handel  door de VOC 
weergeven. Daartussen vele 
schepen op het IJ.

Tot nu toe zijn er vijf stadspren-
ten voltooid: twee van Amster-
dam, twee van Utrecht, één van 
Leiden. Die laatste hangt bij zijn 
dochter in Leiden. Het volgende 
project wordt de stad Deventer , 
waar nu zijn zoon is komen wo-
nen. Het zou heel mooi zijn, als de 
inwoners van Buitenpost eens de 
gelegenheid zouden krijgen om 
deze prachtige ‘kunstwerken’ er-
gens te bewonderen. Misschien 
in het gemeentehuis?

Over de bol

Al een aantal jaren, in aanloop 
naar de 4 mei-herdenking, orga-
niseert het Nordwin college een 
themaweek over de Tweede We-
reldoorlog voor alle leerlingen 
van de tweede klas. Een hele 
week zijn leerlingen bezig met 
alle facetten van de oorlog. De 
leerlingen konden voor de don-
derdag, een keuze maken tussen 
twee activiteiten:  de synagoge 
in Groningen en Kamp Wester-
bork of het Kazemattenmuseum 
en  het  Verzetsmuseum.  Vrijdag-
middag 13 april werd de week af-
gesloten met een stille tocht van-
af de school naar het monument. 
Bij aankomst werden bloemen 
uitgedeeld die bij het monument 
konden worden gelegd. Als ope-
ning van deze herdenking sprak 
de heer Klaas van der Werf, na-

mens het 4 mei-comité, waarna 
verschillende leerlingen voor-
drachten hielden over hun er-
varingen met het project. Zowel 
leerlingen die naar de synagoge 
en Kamp Westerbork waren ge-
weest als de leerlingen die naar 

het Kazemattenmuseum waren 
geweest, vertelden dat ze onder 
de indruk waren,  wat er allemaal 
was gebeurd. Na het blazen van 
de Last Post door één van de do-
centen en de aansluitende stilte 
werd de herdenking beëindigd. 

Nordwin college legde bloemen bij monument

Roel achter zijn werktafel

Een door Roel getekend  stadsgezicht van Amsterdam 



West 33, Buitenpost, tel. 0511-543870, www.eikenvaten.nl

Hoveniersbedrijf
P. Douma
voor vakkundig snoeiwerk en tuinonderhoud
Tevens verkoop van tuinmeststoffen en eikenhouten vaten
West 92, Buitenpost, tel. 0511 543870 of 06-23115155, www.eikenvaten.nl

Biologische Winkel & Canadian Cof fee House
Jaco en Janet van der Meer 

Kerkstraat 19  9285 TA  Buitenpost
0511-84 20 71 /  06 441 340 66



De uitbreiding (nieuwbouw) van sociaal-cultureel centrum It Koartling is 
gereed. Binnenkort wordt begonnen met fase twee van de werkzaamhe 
den, namelijk de renovatie en aanpassing van het bestaande deel. In ver-
band daarmee is besloten om de bijeenkomsten van de Húskeamer fan 
Bûtenpost op de woensdagmiddag met ingang van mei voorlopig op te 
schorten. Er zou dan teveel hinder zijn van de werkzaamheden die dan 
plaatsvinden. Op zich is dat natuurlijk spijtig, want de Húskeamer voor-
ziet duidelijk in een grote behoefte. Maar… op zondagmiddag blijft de 
Húskeamer gewoon open. Na opgave vooraf is het dan (net als nu) ook 
mogelijk om gezamenlijk een maaltijd te gebruiken. De werkzaamheden 
voorzien erin dat er op korte termijn een permanente ‘huiskamer’ in het 
sociaal-cultureel centrum kan worden ingericht. Een gastvrije, gezellige 
ruimte waarvan de Húskeamer en andere activiteiten gebruik kunnen 
maken.

Dit zijn de openingstijden van de Húskeamer tot en met juli:
•  Zondag 6 mei van 15.00 – 19.00 uur
•  Zondag 3 juni van 15.00 – 19.00 uur
•  Zondag 17 juni van 15.00 – 19.00 uur
•  Zondag 1 juli van 15.00 – 19.00 uur
•  Zondag 15 juli van 15.00 – 19.00 uur

Hulp gezocht:
Zoals gezegd, voorziet de Húskeamer fan Bûtenpost duidelijk in een be-
hoefte. Mede daarom kunnen we momenteel enkele nieuwe vrijwilligers 
gebruiken: gastheren/gastvrouwen, evenals mannen of vrouwen die in 
de keuken voor een bescheiden budget een smakelijke en verantwoorde 
maaltijd kunnen bereiden. Wil je méér weten? Kom dan op een van de 
zondagen dat de Húskeamer open is eens kijken. Opgave via Hink Speul-
man, e-mail: vrijwilligerswerk@itkoartling.nl, telefoon 0511 – 543501.
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Openingstijden van de Húskeamer 
tijdelijk gewijzigd

Sociaal-cultureel centrum It Koartling heeft een roemruchte geschie-
denis als het om popmuziek gaat. En nog steeds maken we allerlei ac-
tiviteiten mogelijk, waardoor aanstormend en gevestigd talent (weer) 
een podium wordt geboden.

Samen met de Stichting Friesland Pop organiseren we op zaterdag 9 
juni in It Koartling de voorronde van de Friesland Pop Singer-songwri-
ter contest. Dit is een jaarlijks terugkerende wedstrijd voor talentvolle 
Singer-songwriters uit Friesland. Dit jaar krijgt de winnaar (net als vo-
rig jaar) weer een opnamedag in studio Hitfabryk met coaching, een 
optreden op Troubadour Treffen én een optreden op Freeze Festival! 

Dus, ben of ken jij die talentvolle singer-songwriter? Meld je dan nu 
aan! 

Aanmelden kan tot maandag 21 mei via: info@frieslandpop.nl.
Aanmelden kan met maximaal 2 personen.
Nog even wat informatie:
Er zijn twee voorrondes, waarvan je aan één meedoet.
• 3 juni voorronde in De Wier, Koarnjum.
• 9 juni voorronde in It Koartling, Buitenpost.
• 21 juli de finale 

Opbrengst van tientjesacties voor 
renovatie tot nu toe teleurstellend

Geef je nu op voor de Friesland Pop
Singer-songwriter contest

Op zaterdag 5 mei
geen Repair Café
Wegens Bevrijdingsdag gaat het 
Repair Café op zaterdag 5 mei 
niet door. Op 2 juni is het volgen-
de Repair Café - de laatste voor 
de zomervakantie. U bent dan 
tussen 13.00 en 16.00 uur van 
harte welkom.

Repair Café in It Koartling is gra-
tis toegankelijk en draait om het 
(samen) repareren. In het Repair 
Café is gereedschap en materi-
aal aanwezig om alle mogelijke 
reparaties uit te voeren. Op bij-
voorbeeld meubels, elektrische 
apparaten en speelgoed. Ook 
zijn er handige en kundige vrij-
willigers aanwezig, zoals elektri-
ciens en timmerlieden, die hel-
pen bij de reparatie.

Bezoekers nemen van thuis ka-
potte spullen mee. In het Repair 
Café gaan ze samen met de vrij-
willigers aan de slag. Zo valt er 
altijd wel wat te leren. Wie niets 
heeft om te repareren, neemt 
een kop koffie of thee. Of gaat 
helpen bij een reparatie van ie-
mand anders.

Maar… wist u dat u tijdens het 
Repair Café ook gewoon even 
kunt binnenlopen voor een kopje 
koffie en een praatje? Dat vinden 
wij best gezellig!

Een paar weken geleden plaatsten de vrijwilligers van It Koartling een 
berichtje op de website van het sociaal-cultureel centrum en op Fa-
cebook. Aanleiding was de (zwaar) teleurstellende opbrengst van de 
‘tientjesactie’. Het hele dorp kent It Koartling en velen bezoeken het 
regelmatig. Omdat het sociaal-cultureel centrum te klein was gewor-
den, niet meer aan de eisen van de tijd voldeed en hard toe was aan 
een opknapbeurt, besloten we in 2017 tot een grote renovatie annex 
uitbreiding. Het grootste deel van het daarvoor benodigde geld komt 
uit ‘eigen knip’ - de rest is afkomstig van het Oranje Fonds, VSB-fonds, 
de Provincie Fryslân, de gemeente Achtkarspelen en de Rabobank. 

It Koartling is een bruisend gemeenschapscentrum. Een organisatie 
VOOR en DOOR de mienskip van Buitenpost. Daarom startten we in 
juli 2017 tevens een tientjesactie onder de inwoners van Buitenpost.  
Met circa 3.900 ‘inkomensontvangers’ in het dorp rekenden we heel 
voorzichtig op een opbrengst van tenminste zo’n € 5.000,-. Dat is 500 
maal een gift van een tientje. Dat moest zéker te doen zijn – dachten 
we. In de praktijk pakte het echter allemaal anders uit. De opbrengst 
van de actie bedroeg begin april (dus enkele weken geleden) slechts 
€ 550,-.

Daar zaten bijdragen bij van veel méér dan een tientje, en ook bijdra-
gen van mensen van elders. Wij stelden daarom vast dat Buitenpost 
ons in de steek liet. En dat niet alleen: de tegenvallende opbrengst 
heeft ook gevolgen hebben voor de renovatie. Een aantal noodzake-
lijke aanpassingen en verbeteringen zal niet kunnen worden gereali-
seerd. Dat is jammer, voor ons - de vrijwilligers van It Koartling -, voor 
alle gebruikers en (dus) voor alle inwoners van Buitenpost.

Uit  de oude doos

Dit beeld van het westelijk deel van de Voorstraat komt 
uit het midden van de jaren ‘50. Het is een detail uit een 
prentbriefkaart en een danig veranderd aanzicht van de 
straat zien. Het rechterdeel van de foto bestaat uit gebou-
wen die ondertussen allemaal zijn verdwenen. De pilaren 

helemaal rechts zijn van het op 6 februari 1976 in de as 
gelegde hotel Klamer. Het huis ernaast werd bewoond 
door Klaas de Vries, houtbouwer en handelaar in Mie-
dema boerenwagens. Tussen dit en het daaropvolgende 
huis van directeur J. Otten van de ULO, lag de Irenestraat. 

Verder de electronicazaak van Gerrit Kamstra en de slage-
rij van Zijlstra (later Zaal). Het volgende huis is de laatste 
van de ondertussen weggeraakte panden, namelijk de 
schoenenwinkel van L. Zwart. Op de nog weldadig rusti-
ge Voorstraat rijdt een van de eerste modellen VW-kever.
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Fluitend

In nauwelijks tien jaar tijd is de 
gemiddelde leeftijd waarop Ne-
derlanders met pensioen gaan 
met bijna 3,5 jaar gestegen van 
61 jaar naar 64 jaar en vijf maan-
den. We blijven langer werken 
en dat is op zich goed. Tien, vijf-
tien jaar geleden, zeg maar vóór 
de crisis, was het idee dat je na 
je 55ste langzaam kon gaan uit-
drijven. Je werkte dan nog wel 
enkele jaren, maar met de extra 
vrije dagen die je kreeg én het 
vooruitzicht van aantrekkelijke 
Vut-regelingen begon het dro-
men van een relaxed pensiona-
do-bestaan met veel vrije tijd en 
voldoende geld op de bank. Wie 
op z’n 62ste of 63ste nog werk-
te, was òf eigen baas òf zat in de 
verkeerde branche. Zo ongeveer. 
Die situatie is drastisch veran-
derd. Niet alleen feitelijk. De Vut 
is geschiedenis, onze AOW krij-
gen we pas op ons 67ste. Ook 
mentaal: werken op je 62ste is 
weer normaal, het hoort erbij. 
Maar hoe houd je het vol, tot na 
je 60ste? Hoe blijf je gezond en 
gemotiveerd doorwerken tot je 
pensioen? Enkele deskundigen 
en 60-plussers zeiden er iets 
over. Eén van de tips: vertrouw 
in de laatste werkzame jaren 
niet alleen op je routine, maar 
bedenk steeds nieuwe uitda-
gingen. Andere tip: werk samen 
met jonge(re) collega’s, zodat je 
elkaar kunt inspireren en moti-
veren. ‘Fluitend naar het werk’ 
is een optimistische tekst. En ja, 
wij weten ook: dat is lang niet 
voor iedereen weggelegd. Maar 
het kan wel. Liever optimistisch 
dan fatalistisch! Het helpt enorm 
wanneer de werkgever een be-
leid voert dat oudere werkne-
mers enthousiast doet blijven of 
dat enthousiasme nog weet te 
vergroten èn wanneer de werk-
nemer zich positief opstelt en 
er plezier in houdt. Wie tegen 
zijn zin blijft werken tot zijn 67ste 
alleen omdat het moet, zal het 
zwaarder hebben dan iemand 
voor wie er prikkels blijven. Het 
is fijn als werken een lust is en 
geen last, zodat je niet alleen 
fluitend naar het werk gaat, maar 
ook zingend weer thuis komt.

Brimzen 
praat

1 Slagerij van der Bijl

2 Groenteboer Schipper

3 Enorm van der Veen

4 Bremer Installaties

5 Wiersma ICT

6 Schildersbedrijf  Tiemersma

7 Kootstra Assuratiën/Regiobank

8 Hovenier Kloosterman

9 Custard Communicatie Advies

10 Carin’s Haarmode

11 Steenhouwerij de Vries

12 Schildersbedrijf Tiemersma

13 Supermarkt Coöp

14 Buitengewoon Buitenpost

15 De Haan-Westerhoff zonwering

16 Bouwbedrijf Tamminga

17 Autobedrijf T. Wiersma

18 Reflection

19 Oliehandel Veenstra

20 Administratiekantoor ATB

21 Prefab Beton Noord

22 Makelaardij Moniek Bremer

23 Klear Development Webontw.

24 Restaurant Pyramide

25 Autobedrijf T. Wiersma

26 Apotheek It Krúswâld

27 Nordwin College

28 De Haan-Westerhoff zonwering

29 Autobedrijf Veenstra

30 Administratiekantoor ATB

31 De Haan-Westerhoff zonwering

32 Autobedrijf T. Wiersma

33 AAABEE Accountants

34 Electrobode Verlichting/Electra

35 Carin’s Haarmode

36 Schildersbedrijf  Tiemersma

37 Steenhouwerij de Vries

38 Fysiotherapie Allert Pol

39 Eye Wish Opticiens

40 vm huisarts J.M. Hazenberg

41 ATB Administratiekantoor

42 Carin’s Haarmode

43 Steenhouwerij de Vries

44 Auto Beerda

45 Lippe Lap

Na een voorbereiding van enkele 
weken is het project fotopresen-
tatie oud-Buitenpost in het kader 
van LF2018 gerealiseerd. Wat als 
fotoroute bedoeld was, is nu uit-
gevoerd als fotopresentatie op 
het parkeerterrein van Kapenga 
aan de Voorstraat, samen met 
een vlaggencollage van Europe-
se landen. Deze charge is nodig 
gebleken nadat eerdere toege-
zegde medewerking van amb-
telijk Achtkarspelen, omsloeg in 
het verzamelen van alle denk-
bare en ondenkbare bezwaren, 
waardoor het fotorouteplan tref-
zeker de grond in werd geboord. 
Het Kapenga terrein aan de Voor-
straat is een goed alternatief 
voor zowel de fotopresentatie 
oud-Buitenpost als de Europese 
vlaggen collage. De foto’s zijn 
verzameld uit het fotoarchief van 
de Stichting Oud-Achtkarspelen 
en zijn afgedrukt op metaal door 
Canvas company Kollum, zoda-
nig dat het authentieke karakter 
gebleven is.

De presentatie omvat een 45-tal 
foto’s die geplaatst op houten 
standaards in de grond gezet zijn 
als leer/werkproject door leer-
lingen van het Nordwin College 
Buitenpost. Aan de presenta-
tie is een wedstrijd verbonden. 
Door het invullen van een lijst 
op herkenbaarheid, hiernaast 
afgedrukt in deze krant, doe je 
daar aan mee. Deze lijsten zijn 
ook los verkrijgbaar en weer in 
te leveren op een vijftal adres-
sen herkenbaar aan een beach 
flag culturele hoofdstad Leeu-
warden. De oplossingen worden 
beoordeeld door de Stichting 
Oud-Achtkarspelen en daaraan 
zijn prijsjes verbonden. De pre-
sentatie zal blijven staan tot me-
dio oktober 2018.

De fotopresentatie is mogelijk 
geworden door sponsoring. De 
invullijst en de foto’s staan dan 
ook op naam van de sponsor. 

Kapenga Wonen heeft als hoofd-
sponsor een belangrijke bijdrage 
aan de realisatie van de fotopre-
sentatie geleverd.

De adressen waar de antwoord-
formulieren af te halen zijn:
- IJlstra Natuur, Kuipersweg
- Veenstra auto tankstation, Kui-
persweg
- slagerij van der Bijl, Kerkstraat
- Coop, Christinastraat
- Kapenga Wonen, Voorstraat

G. Peperkamp

Historische fotopresentatie LF2018 Buitenpost 
op het parkeerterrein van Kapenga Wonen aan de Voorstraat

€ 1314,14 voor 
Amnesty
De collecte van Amnesty Interna-
tional, die van 11 tot en met 17 
maart plaatsvond in Buitenpost, 
heeft € 1314,14 opgebracht. 22 
vrijwilligers collecteerden voor 
de mensenrechtenorganisatie. 

Amnesty is een onafhankelijke 
organisatie en neemt voor haar 
onderzoek, lobby en actie geen 
geld aan van overheden of po-
litieke groeperingen. Juist daar-
om is de opbrengst van de jaar-
lijkse collecte van onschatbare 
waarde. Met het geld dat tijdens 
de collecte wordt opgehaald, 
kan Amnesty haar werk blijven 
doen. Bijvoorbeeld om mensen 
die alleen maar gevangenzitten 
omdat ze kritiek hadden op hun 
regering vrij te krijgen.
Kijk voor meer informatie over 
het werk van Amnesty Interna-
tional op www.amnesty.nl.

Heeft u nieuws of 
aankondigingen?

Vergeet niet dit ook 
dorpsapp útPost

te vertellen!
mail@buitenpost.info

Onderstaand formulier kan worden gebruikt om de quiz van de fotopresentatie in te vullen. De 
quiz start op 7 mei. Als eerste staat naast het nummer van het bord de naam van de sponsor 
vermeldt. De vraag die beantwoord moet worden is: waar is het afgebeelde in Buitenpost te 
vinden? Daarna kunt u de antwoorden via de app útPost of de website buitenpost.info digitaal 
inleveren. Invulformulieren kunnen ook op nevenstaande adressen worden gehaald.



De oorlogsjaren 1944 en 1945 herinner ik mij als de 
meest bange tijd. Want toen gebeurde er veel dat mij 
heel goed is bij gebleven. 

Gebruik van de voormalige zuivelfabriek
Tegenover ons huis stond een leegstaande zuivelfabriek. 
In de oorlog werd die vaak gebruikt als noodslachtplaats. 
Het viel ons op een gegeven moment op dat er Duitse of-
ficieren in het grote gebouw kwamen kijken. Het duurde 
daarna niet lang toen er een grote oplegger voor kwam 
rijden met een grote voorraad hout. Wat ik bijzonder 
vond was dat de bestuurder een uitsparing in dat hout 
had gemaakt en er een levend varken in mee vervoerde. 
Deze was natuurlijk bedoeld om clandestien geslacht te 
worden want er was groot gebrek aan voedsel. Het was 
de bedoeling dat er Duitse soldaten in de fabriek zouden 
worden gelegerd en hiervoor moesten houten vloeren 
worden aangelegd. Wij woonden tegenover de fabriek 
en dat was heel beangstigend want ik was bang dat de 
Engelse vliegers dit in de gaten zouden krijgen en dat ze 
er wel eens een bom op konden gooien. Gelukkig duurde 
die verbouw geloof ik maar twee dagen. Toen werd de 
locatie weer afgekeurd en werd alles weer afgevoerd. 

School vaak gesloten
In het laatste oorlogsjaar kwam er van schoolgaan niet 
veel terecht want de school werd regelmatig gevorderd 
voor militairen en in de winter was er geen turf om de ka-
chel te laten branden. Op zich vond ik dit niet erg want om 
vrij van school te zijn vond ik fijn. Wel moesten we huis-
werk maken. Onze meester Kimm typte blaadjes die we 
bij zijn woonhuis achter de school konden ophalen. Ik had 
hierdoor veel vrije tijd om te spelen. De fabriek was voor 
ons als kinderen een speelparadijs en wij vonden dat wij 
daardoor bevoorrecht waren vergeleken bij de kinderen 
in Buitenpost. Hoe kon het ook anders, in die tijd was dit 
vaak soldaatje spelen met de buurjongens. Die waren 
allemaal ouder dan mij, dus had ik goede voorbeelden. 
Wij knutselden zelfgemaakte wapens en die bestonden 
uit geweren en pistolen van hout. Ook maakten we van 
stukjes rubber katapulten waarmee je steentjes kon weg-
schieten. Verder maakten we pijlen en bogen. Dat waren 
onze wapens waarmee we konden schieten. Ik herinner 
mij dat wij een keer met deze wapens een ‘echt’ oorlogje 
hadden met onze buurt tegen een groepje jongens uit het 
dorp. Dit liep niet zo goed af want ik ben in huis gevlucht. 
Verder sneuvelde er een ruitje in de boerenschuur van 
onze buurman en daar was hij ongetwijfeld niet blij mee. 

Veel indrukken zijn mij heel goed bijgebleven en bij 
het schrijven van deze oorlogsherinneringen komen er 
steeds weer nieuwe bij. Heel indrukwekkend zie ik nog 
voor mij het bombardement in november 1944 van de 
sluizen bij Gaarkeuken, ongeveer 10 kilometer van ons 
vandaan. Grote water- en modderzuilen gingen als to-
rens de lucht in en dat was een heel bijzonder gezicht. 
In het laatste oorlogsjaar waren er geen luchtgevechten 
meer want de Duitse jagers waren bijna allemaal uitge-
schakeld door de Engelse vliegers. Ik herinner mij nog 
een heel angstig moment aan de overkant van de vaart 
in een weiland. Er lag een roeibootje aan de kant van de 
vaart en met drie buurjongens gingen we hiermee varen. 
Na een poosje varen gingen we het weiland in te spelen. 
Plotseling kwam er heel laag een vliegtuig aan vliegen 
en die begon boven onze hoofden heel hard te schieten 
en dat was een ontzettend geratel en lawaai vlak boven 
ons. In een mum van een tijd lagen wij allemaal plat in 
een greppel. Hierna zijn we snel teruggevaren. Enkele ou-
ders wachtten ons op want die wisten niet waar wij wa-
ren. Achteraf hoorden we dat er twee Duitse voertuigen 
onder vuur waren genomen op de Rijksstraatweg in het 
West en dat er een Duitse soldaat bij was omgekomen. 
Deze soldaat werd eerst daar in de berm begraven, want 
ik weet nog dat er tot enige tijd na de oorlog een stok in de 
grond stond met de helm er op. In het laatste oorlogsjaar 
gebeurde het veel vaker dat er boten treinen en auto’s on-
der vuur werden genomen door de Engelse vliegtuigen. 
Ik herinner mij nog dat er elke dag een vliegtuig over het 
Prinses Margrietkanaal vloog om te controleren op boten 
en langs het spoor op treinen.

De razzia van 7 november 1944
Zoals ik eerder vertelde waren de meeste mannen on-
dergedoken. Voor de oproepen via het arbeidsbureau 

om voor de Duitsers te werken was begrijpelijkerwijs 
geen animo. Ook waren er vaak geruchten dat er een 
razzia op komst was. De jonge mannen moesten dan 
vaak een schuilplek opzoeken. Meestal was het echter 
loos alarm. Maar op 7 november 1944 gebeurde het ge-
heel onverwacht toch. Mijn vader was die morgen vroeg 
naar zijn werk gegaan en naar ik later hoorde kwam hij 
bij de begraafplaats Kuipersweg de eerste wachtpost 
tegen. Hij viel buiten de leeftijdsgroep die opgeroepen 
werd dus lieten ze hem gewoon passeren. Hij bedacht 
zich echter geen moment en wilde direct teruggaan om 
mijn buurman en broer te waarschuwen. Maar dat lukte 
niet want het dorp was door de Duitsers afgesloten. De 
hele morgen tot drie uur in de middag moest hij in het 
dorp blijven. Iedereen mocht naar binnen maar niemand 
kwam er meer uit. De hele ochtend werden in het dorp 
huiszoekingen gedaan. Er werden maar weinig jonge 
mannen gevonden en ze hadden wel in de gaten dat er 
ergens anders gezocht moest worden. Ik hoorde later dat 
de Duitsers in de kerktoren met verrekijkers de omgeving 
hadden afgezocht en er waarschijnlijk zo achter kwamen 
dat in de Mieden gezocht moest worden.

Wij wisten van niets tot er twee soldaten op de fiets voor 
ons huis afstapten en naar onze buren gingen. Mijn broer 
en buurman direct gewaarschuwd en die hebben zich 
snel verstopt in de schuur onder het hooi. Onze buren 
Popke en Janke van der Meulen hadden naast hun boer-
derijtje ook een kruidenierswinkeltje. Daar kochten deze 
soldaten wat. Ze vroegen ook terloops of er mannen in 
huis waren. Dat werd door buurvrouw Janke ontkennend 
beantwoord en ze gingen zonder te zoeken weer weg. Dit 
was een hele opluchting en wij dach-
ten: “Nu is alles veilig, die komen niet 
meer terug”. Het duurde maar even 
en toen kwam er een hele stoet mi-
litairen op fietsen voorbij richting de 
Mieden. Ik hoorde later dat daar veel 
mannen uit het dorp zich hadden ver-
stopt. Het was een moerassig gebied 
met veel riet en water en men dacht 
dat je hier moeilijk te vinden was. 
Maar het bleek dat dit een grote mis-
vatting was. Al snel werden er man-
nen gevonden en naar het dorp mee-
genomen. Bij de zoektocht tijdens 
die razzia  werden twee mensen zijn 
doodgeschoten. Dat waren de 47-jari-
ge veehouder uit de Mieden Keimpe 
Kooistra (bovenste foto) en mijn over-
buurman, de 36-jarige NS-medewer-
ker Folkert Smit (onderste foto). Mijn 
vader is nog mee geweest om het li-
chaam van mijn buurman op te halen.

Mijn broer Johannes en buurman Popke waren ondertus-
sen gewaarschuwd dat ze wel uit hun schuilplek konden 
komen want er waren al twee Duitse soldaten bij ons in 
huis geweest en het zou nu wel veilig zijn. Ik herinner mij 
nog goed dat ze naast elkaar achter in de kamer zaten. 
Samen zaten wij allen naar de groepjes opgepakte man-
nen te kijken die lopend met een Duitse soldaat voorbij 
kwamen. Het was tegen de middag dat mijn moeder de 
kamer uitging om het middageten klaar te maken. Toen 
ze bij de achterdeur kwam schrok ze heel erg, want daar 
stond een Duitser met een pistool. Hij vroeg ook haar: 
“Zijn hier ook mannen?”, wat ontkennend door haar 
beantwoord werd. Wat heel bijzonder was dat wij hier-
van niks in de gaten hadden en zonder zorg in de kamer 
zaten te kijken naar de mannen en soldaten die voorbij 
kwamen. Maar deze soldaat liet zich echter niet zomaar 
afschepen. Mijn moeder moest met hem mee de schuur 
in. Daar heeft hij nog in het hooi geschoten. Mijn moeder 
bleef rustig want daar was niemand meer. Haar probleem 
was echter dat zij niet de kans kreeg om de mannen in de 
kamer te waarschuwen. Kort daarna hoorden we harde 
stappen van laarzen op de trap naar de zolder. Ik zag dat 
de gezichten van buurman en mijn broer wit wegtrokken 
want ze hadden in de gaten dat dit niet goed was. Ze kon-
den geen kant op want het was te gevaarlijk om door de 
voordeur naar de leegstaande fabriek te vluchten. Na een 
poosje gezocht te hebben kwam de soldaat de woonka-
mer in en vond hij zonder probleem beide mannen zittend 
op een stoel achter in de kamer. Met het pistool op hen 
gericht werd naar het persoonsbewijs gevraagd... Mijn 
buurman had het persoonsbewijs in de achterkamer en 
wilde het ophalen maar werd met het pistool op de borst 
teruggeduwd op zijn stoel. De Duitser wilde zijn prooi niet 
laten ontsnappen. Mijn moeder en buurvrouw moesten 
snel wat kleren pakken en boterhammen klaarmaken. Zo 
werden ze lopend meegenomen naar het fietsenhok bij 
het station. Later in de middag ben ik daar heen geweest 
en zag ik dat er een grote oplegger kwam en iedereen 
er in moest klimmen. Met twee Duitse soldaten achterin 
de vrachtauto werden ze weggevoerd. In het dorp wa-
ren veel mensen bang dat ze naar Duitsland afgevoerd 

zouden worden. Dat viel mee bleek later, want ze werden 
naar Glimmen in Groningen gebracht om tankgrachten 
te graven. 

Foeragehandelaar Doeke Miedema verhuurde in die tijd 
rijtuigen en had ook een grote janplezier die door twee 
paarden werd getrokken. Ik denk dat daar misschien wel 
tien personen in vervoerd kon worden. In de weekenden 
die volgden na de razzia, had hij een vaste rit naar Glim-
men. Mensen konden mee om de tewerkgestelden te be-
zoeken en van schone kleren te voorzien. Zonder gevaar 
waren deze ritten overigens niet, want tegen het einde 
van de oorlog werden ook deze burgervoertuigen soms 
beschoten. 

Wat ik verder nog weet is dat mijn jongste zuster Hepie af 
en toe op de fiets met nog iemand naar Glimmen fietste 
om mijn broer van schone kleren en extra eten te voor-
zien. Zij was toen 20 jaar en dat was voor haar zeker een 
gevaarlijk tochtje. Het was een dag heen en de andere 
dag terug. Ze sliep dan bij wildvreemde mensen. In de 
oorlogstijd kon je makkelijk bij mensen aankloppen en 
werd je geholpen als je in moeilijkheden zat. Ik kan mij 
nog herinneren dat het bij een familie Smit in Glimmen 
was waar ze dan die nachten kon slapen. Verder weet ik 
nog dat buurman Popke op een gegeven moment weer 
terug was. Hij was ontsnapt uit Glimmen, daarbij gehol-
pen door buurvrouw Janke. Verkleed als twee vrouwen 
kwamen ze beide na een riskante reis op de fiets weer 
in Buitenpost. Eenmaal thuis werd er volgens mij verder 
helemaal niet meer naar buurman gezocht.

Aanwezigheid van Duitse soldaten
Zoals eerder vermeld werden er Duitse soldaten in de 
scholen ingekwartierd en verschillende woonhuizen ge-
vorderd voor de officieren. Zo was er ook een huis aan 
de Kuipersweg gevorderd van Bottema. Als ik daar langs 
kwam stond er altijd een Duitse soldaat op wacht, zonder 
een geweer maar wel met een handgranaat achter zijn 
koppel gestoken. Hieraan kon je al zien dat de bevrijding 
dichterbij kwam want goede bewapening hadden de sol-
daten niet meer. Ook herinner ik mij nog goed dat er veel 
verveling onder de soldaten was want de baldadigheid 
nam toe. Op het fabrieksterrein voor ons huis lag in die 
tijd een grote bietenhoop. Het gebeurde verschillende ke-
ren dat er vanuit het dorp twee soldaten kwamen die daar 
wat in stopten en dan hard weg holden. Het duurde dan 
eventjes en dan kwam de harde knal. Volgens mij hadden 
ze daar dan een handgranaat ingestopt. De modderspat-
ten en bietenresten zaten bij ons op de ramen. 

Op een avond kwam er een heel jonge soldaat bij ons 
voorbijlopen met zijn geweer op de rug. Wij als kinderen 
waren heel nieuwsgierig wat hij aan het doen was en 
zijn toen naar hem toegelopen. Hij wilde ons wel even 
laten zien hoe goed hij wel kon schieten. Wij zijn met 
hem een stukje de Mieden in gelopen, daar probeerde 
hij op verschillende dingen te schieten. In die tijd stond 
er een betonnen schuurtje op het woonwagenkamp voor 
de stalling van paarden. Op misschien 20 meter van dit 
schuurtje wilde hij daarop schieten en hij maakte ons dui-
delijk dat hij zijn geweer daarvoor bij een van ons op de 
schouder wilde leggen. Ik weet nog dat niet een van ons 
dit aandurfde en hij zonder onze hulp geschoten heeft. De 
kogel ging helemaal door de vijf centimeter dikke wand 
van beton. 

De laatste periode van de oorlog was voor ons wel meest 
spannende en bange tijd. Wij merkten dat de Duitse sol-
daten bang waren en er voorbereidingen werden getrof-
fen om het bevrijdingsleger te stoppen. Zo ook werden 
er schuttersputten gemaakt op de hoek van de Kuipers-
weg en de Mieden vlakbij ons huis. Dagelijks kwam een 
groepje soldaten zingend aan gemarcheerd uit het dorp 
en werden in de schuur van buurman ondergebracht 
voor de pauzes. Midden op het erf kwam een groot ma-
chinegeweer te staan op drie poten. Wat het precies voor 
moest stellen heb ik nooit begrepen want ze hadden er 
geen munitie bij. Ik vond dat ding midden op ons erf heel 
uitdagend voor Engelse vliegeniers en was vaak heel 
bang dat er op geschoten zou worden. Op een dag ge-
beurde het dat een Engels vliegtuig voortdurend boven 

Oorlogsherinneringen, 73 jaar na de bevrijding - deel 2 - door Jan Kootstra
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De voormalige zuivelfabriek tijdens de oorlogsjaren.

De janplezier van Doeke Miedema (foto: Juul Beerda)



D e  B i n n e n s t e  B u i t e n  P o s t       pag ina 21

ons huis rond cirkelde. Ik werd ontzettend bang was dat 
de piloot de mitrailleur op ons erf in de gaten zou krijgen. 
In paniek rende ik ons huis binnen en riep naar mijn moe-
der: “Wij moeten hier weg naar de kelder in de fabriek”. 
Ik weet nog dat, hoe ik ook smeekte, zij beslist niet mee 
wilde gaan en ik daar niets van begreep. Zo hard als ik 
kon ben ik toen alleen naar de fabriekskelder gerend waar 
al meer mensen waren. Dat was een bijzonder angstig 
moment voor mij. Achteraf gezien vind ik het een wonder 
dat er niks gebeurd is.

Voedselschaarste bij iedereen
Voor de burgers maar ook voor de soldaten was de 
schaarste aan eten steeds merkbaarder.  Maar echt hon-
ger hebben wij niet gehad. De boeren hadden vanzelf-
sprekend minder last van van voedselgebrek. En ieder-
een hielp iedereen wel wat. 

Een voorval is in mijn geheugen gegrifd geraakt. Het viel 
onze buurvrouw op dat soldaten die tijdens een middag-
pauze bij hen in de schuur zaten, weinig te eten hadden 
en daar had ze medelijden mee. Zij kookte regelmatig ‘s 
middags een grote pan met pap en elke soldaat kreeg 
daar dan een pannetje van en daar waren ze heel dank-
baar voor. Ik vond het maar raar dat ze dat deed, want het 
waren tenslotte onze vijanden. Bovendien had de bezet-
ter haar man en onze broer al eerder meegenomen om te 
werken voor de Arbeitseinsatz. Achteraf begreep ik dat 
dit een goed gebaar van naastenliefde was.

Om aan wat extra eten te komen hadden de Duitsers op 
een gegeven moment ook wat anders bedacht. Ze had-
den een roeibootje gevorderd en hiermee gingen ze zon-
der hengel of net vis vangen. Af en toe gooiden ze een 
handgranaat in de Buitenposter vaart. Die ontplofte on-
der water en dan kwamen er veel vissen boven drijven. 
Zo haalden ze hun vis binnen, maar er bleef ook wel wat 
achter. Als zij weg waren haalden wij de achtergebleven 
vis uit het water.

In de laatste oorlogswinter werd er af en toe warm eten 
verstrekt door de zogenaamde gaarkeuken. De bereiding 
hiervan gebeurde in de melkfabriek van Augustinusga en 
werd met paard en wagen naar Buitenpost gebracht. Het 
menu was heel afwisselend: stamppot of erwtensoep. Ik 
weet nog dat het eten werd uitgedeeld bij hotel de Ros-
kam en ik samen met mijn broer wel eens wat ophaalde. 

De laatste dagen van de oorlog
De laatste dagen voor de bevrijding herinner ik mij als 
heel bijzonder, want ik kon mij niet goed voorstellen hoe 
het zou zijn om in vrijheid te leven en alles weer normaal 
verkrijgbaar zou zijn. De mensen om je heen hadden en-
thousiaste verhalen over wat ze allemaal wilden doen en 
zouden kopen als de Duitse bezetter weg was. Er waren 
veel geruchten dat de bevrijders snel konden komen. De 
tieners van toen hadden een moeilijke tijd gehad want 
ze moesten altijd thuis zitten. Ook hoorde je dat mensen 
vlaggen en oranje van de zolder alvast klaar legden. Al 
met al was het vooruitzicht heel mooi maar je was ook 

bang dat je in een gevecht betrokken zou worden. Ik weet 
nog dat mijn oudste broer een poosje van te voren op 
een nacht met boeren uit de omgeving met paard en 
wagens een hele groep Duitsers weg moesten brengen. 
Veel mensen waren bang dat er nare dingen met hen kon 
gaan gebeuren. Waar ze naar toe gebracht zijn weet ik 
niet meer zo goed. Naar ik meen was dit Trimunt of om-
geving. Ook dat liep weer goed af want ze kwamen later 
allemaal weer terug.

Wij wisten toen dat de soldaten uit ons dorp waren ver-
trokken, maar de echte bevrijding moest nog komen. Ook 
de brug bij Blauwverlaat was nog onder controle van de 
Duitsers. Wij hoorden wel eens van de zogenaamde on-
dergrondse, de Binnenlandse Strijdkrachten, en ook dat 
deze in actie zou komen als de bevrijder in aantocht was. 
Op zaterdag 14 april waren er opnieuw geruchten dat 
de bevrijders snel dichterbij kwamen. In de loop van de 
middag hoorde je af en toe schieten uit de richting van 
Blauwverlaat. Aan het einde van de middag werd dat 
steeds heftiger met harde knallen. Ik weet nog dat ik ang-
stig was want je wist niet wat er nog stond te gebeuren. 
We zijn toen met een groepje mensen in de fabriekskelder 
gebleven. Toen het een poosje later wat stiller werd ben 
ik weer naar huis gegaan. Ik kan mij nog goed herinne-
ren dat ik met vader en moeder en onze buren na achten 
even buiten stonden, want het was toen vrij rustig. Wij 
waren goed op onze hoede want ‘s avonds na achten, de 
zogenaamde Sperrzeit, mocht niemand meer buiten zijn. 
Waar wij stonden kon je niet zien wat uit het dorp naar 
ons op weg was. Wij schrokken plotseling heel erg toen 
er twee paard en wagens met vrouwen kinderen voor ons 
huis stopte. Voorop zat  man waarvan ik dacht dat het een 
Duitse soldaat was, met een geweer in de aanslag. Wij 
wilden snel naar binnen gaan, maar hij vroeg in het Duits 
of hij in de goede richting reed. Mijn buurman zwaaide 
met zijn arm heel enthousiast die kant op, want we wisten 
dat zij verderop in de val zouden lopen. Later hoorden we 
dat het niet een soldaat was geweest maar een fanatieke 
spoorbeambte. Hij wilde zich niet aan het verzet overge-
ven en is bij het vuurgevecht dat volgde doodgeschoten. 
Hij is later op de begraafplaats aan de Kuipersweg begra-
ven. Die bewuste nacht heb ik maar weinig slaap gehad, 
want tot in de vroege morgen hoorde je met tussenpozen 
dat er nog heftig geschoten werd. De ondergrondse strij-
ders hebben overigens bij die actie de brug ongeschon-
den in handen gekregen.

Eindelijk weer vrij
Die zondagmorgen toen ik van bed kwam ging ik direct 
naar buiten om te zien of er wat bijzonders was, maar 
alles was rustig op straat. Tot er in de loop van de mor-
gen een militair voertuig voorbij kwam met een persoon 
daar achterop liggend, die naar ons zwaaiend richting 
Blauwverlaat reed. Toen was het voor mij duidelijk dat de 
bevrijding een feit was. Deze zondag 15 april had ik een 
heel blij gevoel, maar aan de andere kant wist je ook dat 
het op straat nog heel gevaarlijk kon zijn in verband met 
achtergebleven groepjes Duitse soldaten. De dagen die 
daarop volgden werd er veel feest gevierd en iedereen 

was in een uitgelaten stemming. De Canadese soldaten 
deelden snoep en chocola uit. Toen ik een stukje chocola 
kreeg was dat de eerste keer dat ik deze lekkernij proefde.

Ook weet ik nog dat er een Canadese tank voor de winkel 
van P.S. Bakker stond. Als ik het mij goed herinner was er 
een rupsband van dat grote vehikel stuk geraakt. Er was 
een soldaat als wachtpost achtergebleven die bij de fami-
lie Bakker logeerde.

In de laatste weken van de oorlog hadden we veel eva-
cués in ons dorp gekregen uit Sittard en Geleen in Lim-
burg. Zo was er ook een echtpaar bij onze overburen in 
huis. Toen ze enige tijd na de bevrijding weer terug naar 
huis moesten werd dat door Canadese soldaten gedaan 
met legertrucks. Ik weet nog dat er militair voertuig kwam 
om ze op te halen. Maar de Canadese bestuurder moest 
eerst voor een boodschap naar de zuivelfabriek in Ger-
kesklooster. Ik en mijn buurjongen mochten toen achter 
in de laadbak met hem mee. Dat was een hele belevenis 
want het was de eerste autotocht in mijn leven. Vrij gauw 
nam het gewone leven weer zijn normale gang. Maar na 
de bevrijding heeft het nog wel vrij lang geduurd dat veel 
artikelen zonder bon weer verkrijgbaar waren.

Dit waren mijn oorlogsherinneringen 1940-1945. Voor ie-
dereen die dit leest heb ik geprobeerd een kleine indruk 
hoe ik het beleefd heb.

De Canadese tank  in de Stationsstraat met soldaat Jim 
Reid ervoor (in uniform). Deze Canadees trouwde later 
dat jaar met Jantje Bakker, dochter van winkelier P.S. 
Bakker.

Op zaterdag 31 maart opende 
Commissaris van de Koning Arno 
Brok het nieuwe bezoekerscen-
trum van De Kruidhof. Het was 
de afsluiting van een moeizaam 
proces en een race tegen de ka-
lender. Het duurzaam gebouwde 
onderkomen heeft door het ge-
bruik van natuurlijke materialen 
een passende, bescheiden uit-
straling. Tegelijk staat het sym-
bool voor de ambitie van de ge-
meente om de tuin te privatise-
ren en het jaarlijkse bezoekerstal 
drastisch te verhogen.

Al vanaf 2012 is er nagedacht 
over een nieuw te bouwen ont-
vangstgebouw voor de bezoe-
kers van De Kruidhof. De be-

schikbaarheid van provinciale 
ANNO-gelden in 2013 bracht de 
opening om die wens financi-
eel te verwezenlijken. De vraag 
hoe het nieuwe onderkomen er 
uit zou moeten zien bleek niet 
eenvoudig te beantwoorden. In 
het nieuwe gebouw moest in ie-
der geval ook het tuinrestaurant 
zelfstandig onderdak krijgen met 
een eigen ingang. Daarnaast had 
de gemeente de wens om er een 
multifunctioneel gebouw van te 
maken waarin bijvoorbeeld ook 
het IJstijdenmuseum, It Koartling 
en de Noardlike Fryske Wâlden 
moesten worden gehuisvest. Die 
combinatie bleek in de praktijk 
moeilijk te realiseren. Pas ruim 
een jaar geleden werd daarom 

dat idee noodgedwongen losge-
laten en voor de nu gerealiseer-
de vorm gekozen. In het gebouw 
zijn alleen het bezoekerscentrum 
en het restaurant ondergebracht. 
Binnen is er wel een verbinding 
met het direct ernaast gesitueer-
de IJstijdenmuseum. Verder is 
de parkeerruimte vóór De Kruid-
hof danig afgenomen. In de toe-
komst moeten bezoekers veel 
meer gebruik gaan maken van 
het nieuwe parkeerterrein bij het 
station.

Het was na de keuze voor het de-
finitieve plan nog wel spannend 
of het zou lukken om in de res-
terende krappe tijdsspanne het 
bezoekerscentrum af te krijgen. 
Dit was nodig om zowel om aan 
de subsidie-eisen van ANNO te 
voldoen, als klaar te zijn voor 
het LF2018-gebeuren. Deze klus 
bleek gelukkig voor aannemer 
Tamminga uit Buitenpost niet 
onoverkomelijk. De totale kosten 
bedroegen bijna driekwart mil-
joen euro.

De opening werd verricht door 
het openknippen van een pa-
pieren schilderij met kleurige in-
secten en planten. Het werkstuk 
was onder begeleiding van Loes 
van Dam door kinderen van de 

drie basisscholen in ons dorp 
gemaakt. Twee van de jonge ma-
kers mochten meehelpen bij de 
officiële openingshandeling sa-
men met commissaris Brok. 

Zowel de commissaris, als de 
gemeente en de medewerkers 
straalden bij de opening tevre-
denheid uit over het nieuwe on-
derkomen. En men was het er 
unaniem over eens dat de tuin 
een van de kroonjuwelen is van 
ons dorp èn de regio. Zowel het 
belang voor de lokale economie 

in de vorm van toerisme als de 
bijdrage voor natuureducatie 
werden daarbij onderstreept.

Met de afronding van de bouw-
werkzaamheden is de rust op de 
museumtuin nog lang niet te-
ruggekeerd. In de verschillende 
toespraken werd ook gesproken 
over de beoogde privatisering 
in 2019 en de verhoging van het 
bezoekerstal naar 40.000. Dat is 
een verdubbeling van nu. Het 
blijft dus nog wel even spannend 
aan de Schoolstraat 29b.

Bezoekerscentrum Hortus Fryslân De Kruidhof werd op 31 maart geopend

Het nieuwe bezoekerscentrum heeft een ruim opgezette entree met 
veel plek voor informatie en verkoop. Links is het restaurantgedeelte. 

Onder de nodige belangstelling van de pers maakte commissaris Brok 
voor de opening eerst een praatje met twee van de kinderen die het 
schilderwerkstuk maakten. Op de achtergrond kijkt directeur JanWil-
lem Zwart toe. (foto’s: redactie)

Misschien heeft u ook nog herinneringen aan 
de Tweede Wereldoorlog in ons dorp en de 
nabije omgeving. Het kan dan gaan om bij-
zondere, maar ook de minder bijzondere, alle-
daagse zaken in deze markante periode. Het 
is niet nodig een taalkundig foutloos of uitgebreid epistel te maken.
Wij ontvangen graag uw verhaal en passen het indien nodig aan. 
Daarna geven we het dan de ruimte in dit blad en/of in het in 2020 te 
verschijnen herinneringen- en verhalenboek over de periode 1940-
1945 in Buitenpost. Neem daarvoor contact op met de redactie via 
bibupost@gmail.com of op telefoonnummer 0511 541322.
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Wie houdt er niet van va-
kantie? Voelt u de kriebels 
ook? Het uitzoeken en de 
juiste keuze maken van een 
reis vergt vaak veel tijd. 
Daarom is het zeer prettig 
dat we nu in Buitenpost een 
ervaren reisadviseur heb-
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het boeken van uw vakan-
tie! VIP Travel Plus is de 
naam van het reis- en orga-
nisatiebureau van Tineke 
Helmus aan de Voorstraat 
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kan bij u thuis komen op een gewenst moment om uw reiswensen te bespreken 
voor bijvoorbeeld een zonvakantie, groepsreis, voetbalreis, stedentrip, een reis 
op maat, kampeervakantie, hotelovernachting, familie- of bedrijfsuitje naar de 
mooiste bestemmingen over de hele wereld. Daarna gaat zij voor u aan de slag 
en regelt alles zodat u zorgeloos op reis kunt. 
 
Doordat Tineke aangesloten is bij een grote reisorganisatie, Mijn ReisKennis, 
die lid is van ANVR, SGR en het Calamiteitenfonds, is er financiële zekerheid 
dat alle reizen gewaarborgd zijn. Tineke werkt samen met grote reisorgani-
saties zoals TUI, De Jong Intra, Neckerman, Thomas Cook, Fox Reizen en 
Suncamp. Daarnaast organiseert zij gezellige dagjes uit naar bijvoorbeeld Urk, 
Lauwersoog, Groningen, de Orchideëenhoeve en de Waddeneilanden. Tineke 
wil voor persoonlijke aandacht en kwaliteit staan. Zij heeft ervaring in het or-
ganiseren en begeleiden van dagtochten en meerdaagse reizen in binnen- en 
buitenland. Ook heeft ze voor een reisorganisatie een aantal jaren in het buiten-
land gewerkt en gewoond en daarbij vele landen en steden bezocht. Tineke wil u 
niet als nummer zien, maar wordt u bij de naam genoemd en geniet zij pas als u 
als gast geniet. Neem gerust vrijblijvend contact op om de vele reismogelijkhe-
den met haar te bespreken. Ook voor bedrijven!
 
VIP Travel Plus is altijd bereikbaar, zowel ‘s avonds als in het weekend. Bel voor 
meer informatie of een afspraak 06-55774352 of stuur een mail naar info@vip-
travelplus.nl. Website: www.viptravelplus.nl 

Bedri jv igheid
door Piet Pettinga

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 18 mei.

Oplossing prijspuzzel februari 2018
De puzzel in het januarinummer heeft 16 correcte 

inzendingen  opgeleverd! De oplossing luidde: olympisch kampioen. 
De winnaar is: A. Lourens-Veenstra, Eringalaan 8 .

Pri jspuzzel
door Gryteke van IJsseldijk
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Nader kennismaken

De eerste citroenvlinder, een akkerhommel of een aardhommel, de eerste 
zandbijen in een hoopje zand. Het is voorjaar. Een bloeiende wild of juist 
het longkruid waar gezoem uitkomt, het begint allemaal weer te leven hier 
in Buitenpost. Als we iets verder in de tijd zijn dan bloeien de fruitbomen 
ook weer. Insecten zijn van essentieel belang voor de bestuiving. Er zijn 
wel eens experimenten gedaan met mechanische bestuivers, maar die 
bestuiven maar een fractie van wat bijen en hommels kunnen doen. Zon-
der bijen geen leven vertelde Albert Einstein al eens. Het is wel een feit 
dat zonder bijen een supermarkt erg leeg zou zijn. Zelfs de koffie zou er 

ontbreken. Bestuiving is dus van groot belang voor ons leven. Bijen, zowel 
solitair levende als ook koloniebijen helpen daarbij. Het kan een geheel 
nieuwe ervaring zijn om gewoon eens een bij of een hommel in eigen 
tuin te volgen. Waar komen ze vandaan? Waar vliegen ze op? Hebben ze 
stuifmeel aan de pootjes of op hun lichaam? Kunnen ze goed in de bloem 
komen of gebruiken ze daarvoor hun tong? Allemaal typeringen die bijen 
en hommels en misschien wel alle insecten boeiend maken om eens na-
der mee kennis te maken. Een bijenhotel is eenvoudig te maken. Solitair-
levende bijen houden van variatie en keuze. Kleine gaatjes van 8-10mm in 
steen en hout zijn goede broedplaatsen voor deze solitair levende bijen. 
Vol verwondering is te zien hoe ze de gaatjes dichtmaken met zand en 
leem. Na ongeveer 14 dagen komen er jonge solitair levende bijtjes uit die 
op zoek gaan naar een tijdelijke partner. Ondertussen doen ze hun werk als 
bestuiver. Iets waar we niet zonder kunnen…

Jan Willem Zwart

Iedereen kent de VVV als organisatie die zich richt 
op de vrijetijdsbehoeften van de mens. Maar ook 
dieren kennen een VVV en die houdt zich niet bezig 
met vrije tijd. Voor dieren staat VVV voor Voedsel, 
Veiligheid en Voortplantingsmogelijkheden. Deze 
VVV is ouder dan de weg naar Rome en zonder 
deze zou de andere VVV geen klanten meer heb-
ben. Om als dier succesvol te kunnen bestaan mag 
voor hem geen van deze V’s ontbreken. Juist daar-
bij gaat het door menselijk handelen, in beroep en 
in vrije tijd, nog wel eens mis. 

In de nazomer vind je in bijna elke tuin wel een 
bloeiende Vlinderstruik. Mooie dagvlinders, zoals 
de Dagpauwoog, kun je met een Vlinderstruik naar 
je tuin lokken. Maar binnen zijn VVV is de Vlinder-
struik alleen een leverancier van energie of een 
borreltje. Dat betekent dus één V voor de vlinder 
van deze soort.

In het voorjaar komt de vlinder vanuit 
de winterschuilplaats tevoorschijn en 
gaat op zoek naar een Grote brand-
netel die aan haar eisen voldoet. 
Hierop worden de eitjes afgezet 
en dan moeten de jonge rupsjes 
die uit die eitjes komen, de kans 
krijgen om te eten en te groeien. Daarvoor moet die 
brandnetelbos wel met rust worden gelaten, waar-
door de rupsjes alle gelegenheid krijgen om van de 
beide V’s Voedsel en Veiligheid te profiteren. Als 
de rupsen verpoppen zoeken ze een Veilig plekje 
op de voedselplant of op een struik of boom in de 
omgeving. De vlinder die uit de pop tevoorschijn 
komt gaat weer op zoek naar brandstof en een bor-
reltje die op de Vlinderstruik volop te vinden zijn. 
Het laatste kunststukje dat de Dagpauwoog moet 
vertonen is er voor te zorgen dat hij de lange kou-
de winterperiode op een Veilig en droog plekje kan 
doorkomen. Overal waar we onze opruimwoede 
een beetje beperken zijn er overwinteringsplekjes 
te kust en te keur. Nu is de Dagpauwoog gelukkig 
een soort die zijn VVV meestal vrij gemakkelijk in 
en rond onze woonomgeving kan vinden. De ba-
sis hiervoor, de Grote brandnetel, is een soort die 
zich graag in de buurt van mensen ophoudt en zich 

daar goed kan handhaven.

Heel anders is het voor specialisten die op een 
zeldzame plant zijn aangewezen. Zo is het voor de 
Zilveren Maan, een vlinder van schrale natte hooi-
landen, noodzakelijk dat het Moerasviooltje als 
voedselplant voor de rupsen aanwezig is. Omdat 
de vegetaties met Moerasviooltje erg zeldzaam zijn 
geworden, geldt dat helaas ook voor de Zilveren 
Maan. Het is praktisch onmogelijk om de levens-
voorwaarden voor deze vlinder in onze tuinen na te 
bootsen. We moeten het dus zoeken in die soorten, 
waaraan we vrij eenvoudig net even de ontbreken-
de V in onze tuin kunnen aanbieden.

In de zomer vind je in vochtige tot 
natte terreinen de Grote wederik. 
In het Fries heet hij Giele kattesturt. 
De Gewone slobkousbij is gespe-
cialiseerd op de Grote wederik. De Wederik 
heeft zogenaamde  oliebloemen. De olie wordt af-
gescheiden door klierharen op de voet van de ver-
groeide helmdraden. Vrouwelijke bijen verzamelen 
deze olie tegelijk met stuifmeel. Met dit mengsel 
worden ook de larven gevoed. Deze prachtige wil-
de plant biedt dus twee V’s aan de Slobkousbij. Nu 
is de Grote wederik op zich niet zeldzaam, maar 
door intensief beheer van bermen, slootkanten en 
ruige terreinen wordt hij te vaak al in of 
voor de bloei afgemaaid. In tuinen 
wordt doorgaans de verwante Punt-
wederik aangeplant. Als iedereen 
nu eens in plaats daarvan de in-
heemse Grote wederik in de tuin 
plant is het kostje voor de Gewone 
slobkousbij en haar larven gekocht. 
Als we dan ook nog een ongestoord 
ruiger plekje met blad en dode sten-
gels in de tuin voor hem reserveren is 
voor deze prachtige bij de VVV compleet! 

Planten van de Grote wederik zijn te verkrijgen bij 
bedrijven die zijn aangesloten bij de Vakgroep Wil-
de Weelde. https://www.wildeweelde.org/ 
Zaden zijn te koop bij Cruydt-Hoeck:
https://www.cruydthoeck.nl/

Puur  natuur
door Jan de Boer

De VVV  voor dieren

Schoolfoto van de openbare kleuterschool De Huningdopkes, schooljaar 1977

Deze foto uit 1977 is gemaakt op de openbare kleuter-
school De Huningdopkes aan de Kerkstraat.

Alle rijen van links af, bovenste rij: ...?; Jeroen Zan-
ting; juf Aly Bruinsma; Age Rint Wielenga; Arne Ypma; 
Joop Pol; Karin Visser; ...?; tweede rij: Atze Douma; 
Douwe Willem Graansma; Titia Wagenaar?; Wil-
lem...?; Peter Hamstra; Erwin Zoethout; derde rij: Jan 
Teije Stellema; ...?; Geke van Loo; Anita Leegstra; Kor 
van Lenning; Peter Groenbroek; Sikke Jan Wiersma?; 
Arend Jan de Boer; vierde rij: Rients Doeke...?; Sigrid 
van Waarden; Steven Nicklewicz (toen Setz); Erik Pel; 
Albert van der Zwaag; Djoke...?; Wanda van der Land; 
Willy Buikema.

Zin in meer foto’s van Oud-Buitenpost?
Op onze website www.binnenbuitenpost.nl kunt u 
honderden foto’s vinden onder ‘Snelknoppen’. Kies 
daarna ‘Foto’s van oud-Buitenpost’ of ‘Schoolfoto’s’.
Ook een foto van uw school of Oud-Buitenpost hier?
Heeft u nog een oude, hier nog niet verschenen 
schoolfoto of andere foto van Buitenpost? Wij plaat-
sen hem graag! U kunt hem digitaal aanleveren via 
e-mail: bibupost@gmail.com of in de brievenbus bij 
The Readshop (de foto wordt dan door ons gescand 
en u krijgt hem persoonlijk terugbezorgd - vergeet 
dan niet het retouradres toe te voegen). Uiteraard het 
liefst voorzien van enige uitleg over wie en/of wat er 
op de foto staat, maar zonder is geen probleem.

De schoolfoto

Funuitje jonge mantelzorgers
Vrijdagavond 20 april kwamen in totaal 28 jonge mantelzorgers (jon-
geren die opgroeien met zorg), uit onder meer Buitenpost, naar Aven-
toer in Burgum. Ze zijn gestart met een uitgebalanceerd diner van 
patat, snacks en frisdrank. Daarna konden de jongeren starten met de 
activiteit van hun keuze. Eén groep ging naar buiten om te gaan klim-
men in het klimpark, een andere groep bleef binnen om te bowlen en 
aansluitend te lasergamen. 

Beide groepen hebben genoten van een avond zonder zorgen. Op 25 
september 2018 is er ‘s middags een symposium gepland om meer 
mensen op de hoogte te brengen van wat wij als samenleving kun-
nen doen voor jonge mantelzorgers. Wilt u op de hoogte worden ge-
houden van deze middag, stuur dan een email naar
marjon.zijta@kearn.nl

EHBO vereniging Buitenpost
verwelkomt 200ste lid!
Onlangs hebben de cursisten van de Basiscursus EHBO van EHBO 
vereniging Buitenpost examen gedaan. Alle kandidaten zijn ge-
slaagd! Tijdens de diploma uitreiking op 27 maart werd bekend wie 
van hen daarbij officieel het 200e lid van de EHBO vereniging Buiten-
post is geworden. Dit is Baukje van der Bij. Zij kreeg een attentie en 
felicitaties van voorzitter Jan van der Bij (geen familie).

Het verenigingsbestuur feliciteert ook alle andere geslaagden: Marja 
Verleun, Ans van der Tempel, Geert Hoogsteen, Johan van der Veen, 
Harm Brander, Marijke Land, Menno Kraak, Rob de Vries, Bart Mariën, 
Harmina Land en Antje Beets-Koster. Alle kersverse diplomahouders 
zijn lid geworden van de EHBO vereniging Buitenpost-Gerkesklooster 
of een collega EHBO vereniging.



< Direct de beste prijs
< Deskundig advies
< Gespecifi ceerde off erte
< Gratis 3D keukenontwerp
< Duitse topkwaliteit
< Virtual Reality keukenpresentatie

< CBW-erkend & 10 jaar garantie
< Vakkundige montage
< Snelle levertijd
< Maatwerk
< A-merk apparatuur
< Superkeukens betaalplan

Zekerheden
van 

Superkeukens

€ 5.999,-
ALTIJD DIRECT DE BESTE PRIJS

Lissabon / Rodez 285x247 cm
compleet met koelvriescombinatie, 
oven, gaskookplaat, afzuigkap,
vaatwasser, spoelbak, werkblad en 
5 jaar apparatuurgarantie

€ 3.999,-
ALTIJD DIRECT DE BESTE PRIJS

Trent 285x185 cm compleet met koelkast, 
gaskookplaat, combimagnetron, afzuigkap,
vaatwasser, spoelbak, werkblad en 5 jaar 
apparatuurgarantie

€ 7.999,-
ALTIJD DIRECT DE BESTE PRIJS

Salerno/Standford 395x187 cm compleet 
met koelkast, inductiekookplaat, vaatwasser, 
combimagnetron, afzuigkap, spoelbak, werk-
blad en 5 jaar apparatuurgarantie

KAPENGA WONEN 
Voorstraat/Irenestraat 2-6
9285 NS BUITENPOST 
Tel: (0511) 54 44 44  
www.kapenga.nl

OPENINGSTIJDEN:
Maandag   13.00 - 18.00 uur
Dinsdag 09.30 - 18.00 uur
Woensdag 09.30 - 18.00 uur
Donderdag 09.30 - 18.00 uur
Vrijdag  09.30 - 21.00 uur
Zaterdag 09.30 - 17.00 uur
Zondag gesloten


