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Zomermaand
Juni wordt de zomermaand ge-
noemd, omdat de zon op 21 juni 
zijn hoogste punt bereikt. Deze 
datum staat bekend als de lang-
ste dag van het jaar. Als u dit 
leest zijn we dat bijzondere tijd-
stip kortgeleden net gepasseerd. 
Als we vooruitkijken is de vakan-
tieperiode praktisch onder hand-
bereik en is het velen mogelijk er 
even tussenuit te gaan. Als redac-
tie doen wij dat ook. Juli knipoogt 
reeds als echte vakantiemaand. 
Toch denk je onwillekeurig even 
aan het gedeelte van 2018 dat 
alweer verstreken is. Voor de 
zoveelste keer stellen wij ons de 
vraag: waar blijft de tijd? Wat ge-
beurde er en wat staat er te ge-
beuren? De één heeft daar vreug-
devolle gedachten over, een an-
der kijkt met weemoed of met 
een ander vergelijkbaar gevoel 
terug en ziet de toekomst met 
prangende vragen op zich afko-
men. Het maakt verschil of je het 
een of het ander kunt delen. De 
Binnenste Buiten hoeft zich dit in 
deze zin niet af te vragen. Hij kon 
iedere maand verschijnen en zal 
dat eind augustus opnieuw doen, 
zo is de verwachting. Voor het 
gaande houden van ons dorps-
orgaan konden enkele vacatures 
gelukkig worden vervuld, alleen 
de rubriek ‘Sportkoppen’ heeft 
nog steeds geen nieuw ‘gezicht’. 
Dat is bijzonder jammer, omdat 
sport een belangrijke plaats in 
Buitenpost inneemt. Dat moet 
toch onder woorden gebracht 
kunnen worden. Natuurlijk is er 
iemand in ons dorp die dat maan-
delijks op lezenswaardige wijze 
in een artikel kan gieten. Kom er 
eens met ons over praten! Goede 
vakantie en tot wederhoren.  

Veel handelsgeest tijdens midzomerfeest ‘over het spoor’
Buurtvereniging Oer ‘t Spoar organiseerde op zaterdag 23 juni als midzomerfeestviering een heuse 

garagesale. Ruim 40 deelnemende verkopers op het eigen erf en talrijke sneupers troffen elkaar bij deze 

gezellige gelegenheid aan de Jeltingalaan, de Van Heemstraweg en op industrieterrein De Swadde.

Lichtroute Feestweek Buitenpost
Ook dit jaar wordt er tijdens de feestweek een lichtroute van versierde 
straten en tuinen georganiseerd. Vele straten zijn al druk bezig met de 
voorbereidingen. Er zijn per categorie drie prijzen te winnen. Ook dit 
jaar worden de prijzen beschikbaar gesteld door @Work personeels-
diensten uit Drachten. Is uw straat/tuin nog niet opgegeven voor de 
lichtroute? Doe dit dan voor 16 juli via 
lichtroutebuitenpost@hotmail.com en geef daarbij het volgende 
door: Straatnaam, thema, contactpersoon (mailadres), versierde tuin 
(huisnr).

Extra prijzen lichtroute voor tuinen en straten
die het LF2018-thema gebruiken!

Tijdens de feestweek wil de werkgroep LF2018 de lichtroute een extra 
stimulans geven. Zij doet dit door tuinen en straten die het bijen-, 
brimzen- en bloementhema en/of Kulturele Haadstêd LF2018 nadruk-
kelijk in hun straatversiering en verlichting gebruiken, kans te laten 
maken op een aantal extra prijzen! Voor straten wordt een 1e prijs 
van 150 euro, een 2e prijs van 100 euro en een 3e prijs van 50 euro 
beschikbaar gesteld. Voor particuliere tuinen is dit een 1e prijs van 75 
euro, een 2e prijs van 50 euro en een 3e prijs van 25 euro. Deze prijzen 
worden alleen uitgereikt aan straten en tuinen die van tevoren aan-
gegeven hebben aan het thema van LF2018 mee te doen. Mochten 
er onvoldoende of geen deelnemers zijn, dan vervalt het prijzengeld 
deels of geheel. 

Vrijdag 27 juli wordt er door Veenstra Reizen een rondrit aangeboden. 
Senioren en anderen die niet in staat zijn om fietsend de route te vol-
gen worden hiervoor van harte uitgenodigd. 
Wilt u mee met deze gezellige rondrit? Geef u dan op bij Haersma-
hiem. Woont u in Boelenstate, Molenhof of Bouhof dan kunt u zich 
daar opgeven door middel van een inschrijfformulier. 
Maak er een feestje van op vrijdag 27 juli! 

Tijdens de busrit zal er een officiële jury meerijden die de straatversie-
ring en de versierde tuinen zal beoordelen. Een lid van de werkgroep 
LF2018 zal zich voegen bij de jury om de extra prijzen, die beschikbaar 
zijn gesteld door deze werkgroep, toe te kennen.

Wie heeft last van de steenmarter?
Regelmatig bereikt ons het bericht dat er in onze omgeving steenmar-
ters actief zijn. Het roofdiertje was tot begin jaren tachtig een steeds 
zeldzamer verschijning in ons land. Een wettelijk beschermde status 
zorgde ervoor dat het aantal weer ging groeien en op sommige plek-
ken wordt nu al gesproken van een plaag. Ook in Buitenpost worden 
ze steeds vaker gezien en veroorzaken ze problemen. Dat kan beperkt 
blijven tot stank-, poep- en lawaaioverlast. Maar het kan ook gaan 
om schade aan voertuigen en woningen, het doden van pluimvee en 
andere huisdieren en het aanvreten van fruit. 

Plaatselijk Belang wil meer inzicht hebben in hoe vaak en in welke 
mate er overlast in ons dorp is van de steenmarter. Graag horen wij 
van u wanneer en waar u een marter heeft gesignaleerd. Ook is het 

nuttig om te weten welke 
kostenpost ze in de praktijk 
veroorzaken. Meldingen 
mogen ook  betrekking 
hebben  op voorvallen van 
enkele jaren terug. Graag 
uw reacties op: 
pbbuitenpost@gmail.com

Meer over dit onderwerp 
kunt u lezen op pagina 11.

Overlast voor verkeer bij westelijke rotonde

Plaatsing LF2018-kunstwerk
op zaterdag 30 juni
Na de nodige voetangels en 
klemmen te hebben ontwe-
ken en de nodige hobbels in 
de weg te hebben genomen, 
gaat het er toch van komen. 
Op zaterdag 30 juni wordt 
een creatie van de kunste-
naar Paul Edens uit Lioessens 
op de westelijke rotonde (bij 
chinees restaurant China 
Garden) geïnstalleerd. Ter gelegenheid van de plaatsing zal er om 
15.00 uur een aandachtsmoment worden gehouden. U bent hierbij 
van harte welkom!

Als voorbereiding op het werkzaamheden zal de kantonnier van 
Rijkswaterstaat op vrijdagmiddag bij de rotonde ‘Werk in UWitvoe-
ring’-borden plaatsen. Bovendien wordt een 50 kilometer snelheids-
beperking ingesteld. Ook die wordt met borden aangegeven. De 
borden worden zaterdagmiddag na de voltooiing van het werk weer 
verwijderd.
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Het programma 2018/2019!Fan fietsen bliuwst fit!

Een ochtend over fit en veilig
blijven fietsen voor 65-plussers

Fietsen is leuk, handig én gezond. Op een doordeweekse dag maken 
Nederlanders 14 miljoen fietsritjes! Helaas neemt het aantal fietsonge-
vallen flink toe en dan met name onder ouderen. Daarom organiseren 
de Fietserbond, de gemeente en anderen op dinsdag 26 juni een och-
tend over fit en veilig blijven fietsen voor mensen boven de 65 jaar.

Bent u er ook bij?
“Maar ik kan toch al fietsen, dat is niets voor mij”, denkt u misschien? 
Bijna iedereen in Nederland kan fietsen, dat klopt. Het is zo vanzelfspre-
kend, dat niemand er meer bij stil staat hoe bijzonder dat eigenlijk is. 
Maar bij het ouder worden neemt de reactiesnelheid af en wordt het 
lastiger om balans te houden.  Tijdens de ochtend krijgt u praktische 
tips en oefeningen, hoe u hiermee kunt omgaan. Veilig deelnemen aan 
het verkeer, het kiezen van de juiste ondersteuning en versnelling op 
uw e-bike en fietsgymnastiek staan ondermeer op het programma. We 
sluiten de ochtend af met een korte fietstocht langs een aantal lastige 
verkeerssituaties. Door te blijven fietsen, blijft u actief, fit en vaardig in 
het verkeer!

Waar?: Gebouw De Schakel aan de Voorstraat 15
Aanmelden: U kunt zich aanmelden via www.fietsersbond.nl/fietsinfor-
matiedagen of een mail sturen naar fietsschool@fietsersbond.nl (o.v.v. 
‘aanmelding Fietsinformatiedag – Buitenpost – 26 juni. Noteer in de 
mail s.v.p. naast uw naam, adres, telefoonnummer en leeftijd ook of u 
met de fiets/e-bike komt en of u WA verzekerd bent. Er zijn geen kosten 
verbonden aan de deelname. 
Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met Jetty de Vries, 06-52102331

in de Mariakerk

Op 3 juli zomers
orgelconcert van
Martin Mans

Op dinsdag 3 juli vindt er in de 
Mariakerk aan de Oude Haven-
straat een zomers orgelconcert 
van de bekende een Nederland-
se organist, componist en diri-
gent Martin Mans plaats. Aan-
vang om 20.00 uur. Entree: €  10  
-  tot 12 jr. € 5

Meer informatie op:
www.zingenenzo.com

Het is rond. Vol trots presenteert 
uw cultuuraanbieder ‘Maskelyn’ 
haar spetterende programma voor 
het winterseizoen 2018-2019.

* 7 oktober 2018: Wâldpyk en troubadour Marcel Smit brengt zijn sol-
oprogramma ‘Oer-Lykme-Allinne’ - Pilat en Pilat in Twijzel.

* 28 oktober 2018: 
Voice-winnares en 
Fryske Topper Iris 
Kroes komt met 
haar harp naar Bui-
tenpost. Met in het 
voorprogramma de 
lokale grootheden 
van de band Ovada 
- Raadszaal gemeen-
tehuis.

* 2 december 2018: 
De zingende heren 
van Sânman en Sikke vertonen hun vocale kunsten. Dit afgewisseld 
met de verhalen van verteller Freark Smink. Raadzaal gemeentehuis.

* 20 januari 2019: Piter Wilkens breng een ode aan de oude Friese ker-
ken met ‘Libbene Stiennen’. Hij doet dit in het kerkje van Augsbuurt, 
het eerste kerkje van de stichting Fryske âlde tsjerken 

* 10 februari 2019: Zanger, pianist en componist Roon Staal verzorgt 
een prachtig concert - Doopsgezinde Kerk Julianalaan Buitenpost.

* 13 maart 2019: Pier21 ‘It wie op in simmerjûn’, Fries toneel met Jan 
Arendz en Joke Tjalsma - The Point.

*  31 maart 2019: Inez  Timmer brengt de voorstelling ‘5 minuten voor 
aanvang’ - The Point.
(Foto: @Maskelyn)

Stilte en 
ontmoeten:
doe je mee?
Verlang je er soms ook naar? Je 
even terugtrekken uit de drukke 
wereld en niets hoeven? Wat wij 
merken is dat het vaak bij dit ver-
langen 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 ons-
zelf. In een warm houten kerkje, 
waarin we de traditie van bezin-
ning en bezieling ervaren.

Wil je meedoen? Je bent van har-
te welkom op donderdagavond 
5 juli a.s. We komen dan vanaf 
19.45 uur samen in dit kerkje aan 
de Julianalaan 12A in Buiten-
post. 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 ge-
zorgd. Ga je liever je eigen weg, 
dan verlaat je het kerkje in stilte.

Er zijn verder geen verplichtin-
gen. 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

De eerste woensdag in augustus, 
een vast gegeven in de agenda 
van velen: liefhebbers van paar-
densport, traditie, folklore en cul-
tuur. En dat al 65 jaar lang! Het 
maakt de komende editie van het 
Concours Hippique (CH) in Bui-
tenpost op woensdag 1 augustus 
2018 extra bijzonder!

Er zijn namelijk meer dan 100 
Friese paarden aanwezig en in 
de buitenlucht te bewonderen. 
De altijd boeiende wedstrijdsfeer 
kent als rode draad: ‘Het Friese 
paard voor de sjees’ waarbij deel-
nemers traditionele kledij dragen. 
Een ware beleving  omdat het pu-
bliek heel dicht op de arena staat 
of zit en zelfs overdekt kan zitten 
als de weersomstandigheden 
daarom vragen. Het gehele eve-
nement beslaat een oppervlakte 
van bijna vier hectare, waarbij 
het eenvoudig is om de voorbe-
reidingen van de deelnemers te 
volgen en de paarden te zien bij 
de vele vrachtauto’s en trailers.

Op 1 augustus wordt midden in 
de dorpskern op het magische 
concoursterrein ‘it Mejontsmaf-
jild’ een laagdrempelig paar-
densport evenement georgani-

seerd, eenvoudig te bezoeken 
voor iedereen. Parkeren kan in 
het gehele dorp, waar tegelijk 
een paardenmarkt, jaarmarkt, 
muziekmatinee en kruidenmarkt 
plaatsvindt. Het CH is traditiege-
trouw, dé afsluiting van de jaar-
lijkse feestweek van Buitenpost.
Dit jaar heeft het concours  een 
nieuw aanvangstijdstip, namelijk 
12.00 uur, waarbij het sterk af-
wisselende programma non-stop 
doorloopt richting 21.00 uur in de 
avond. Na afloop is er een feeste-
lijke afsluiting met livemuziek van 
zangeres Jayden uit Surhuizum, 
in de biertent. 

Hoogtepunten van de dag zijn 
een viertal aantrekkelijke kam-
pioenschappen, waaronder het 
spectaculaire kampioenschap 
vierspannen Fries Ras, het sprin-
gen om de Grote Prijs van Buiten-
post, een leuke, leerzame dres-
suurshow en een tweetal ‘Young 
Riders’ rubrieken.
Deelnemers komen vanuit heel 
Nederland en naast een aantal 
jeugdige talenten uit de regio, 
verwachten wij dit jaar ook weer 
Engelse deelnemers in de Hack-
ney rubrieken: de ballerina’s van 
de paardensport.

Het CH is een jaarlijks terugke-
rend paardensportfeest waar 
jong en oud elkaar ontmoet in een 
bijzondere sfeer, waarbij de paar-
den uiteraard in het middelpunt 
staan. Topsport! Maar ook voor 
de liefhebbers van de paarden-
fokkerij is het zeer interessant om 
het programma de gehele dag te 
volgen. Er zal naar verwachting 
weer een groot aantal goedge-
keurde dekhengsten aanwezig 
zijn, in alle drie de disciplines: 
KWPN Tuigpaard, Friese Paard en 
Hackney’s. Daarnaast zijn er maar 
weinig sporten waar mannen en 
vrouwen met elkaar, op hoog ni-
veau, de strijd aangaan.
Het gehele evenement wordt 
geleid door een zeer deskundige 
speaker met ondersteuning van 

bijpassende muziek.

Ga naar www.chbuitenpost.nl 
voor het complete dagprogram-
ma en informatie over de kaart-
verkoop.

Wie, wat, waar
Woensdag 1 augustus - Concours 
Hippique Buitenpost 2018
Locatie: Mejontsmaterrein (De 
Hoefslag)
Aanvang: 12.00 uur (tot 21.00 
uur), het terrein is toegankelijk 
voor publiek vanaf 11.00 uur.
Contact: 
secretaris@chbuitenpost.nl
Website: www.chbuitenpost.nl
Facebook: https://www.facebook.
com/events/2033298096992176/

65 jaar Concours Hippique Buitenpost!

Puberposters stoppen met rubriek
Het is al enige tijd geleden dat 
er een bijdrage van de Puber-
posters in deze krant stond. Om-
dat het lastig was om pubers te 
vinden voor de rubriek, hebben 
Rosaliek en Gerieke besloten te 
stoppen. Vandaar nog even een 
afscheid. We bedanken hen har-
telijk voor hun inzet. Op de foto 
Liesbeth, van de redactie, en 
Rosaliek. (foto: redactie)

Doarpswurk helpt dorpen verder
De wereld is volop in beweging en dorpen bewegen mee. Veel dorpen 
krijgen te maken met vergrijzing van de bevolking en de vraag naar 
meer zorg. Bewoners willen hun eigen duurzame energie opwekken 
en de opbrengst investeren in het eigen dorp. Het dorpshuis zoekt 
naar mogelijkheden om rendabel te kunnen blijven draaien. Allemaal 
ontwikkelingen die op dorpsbewoners afkomen. Hoe ga je hiermee 
om als dorp? Hoe krijg je mensen enthousiast en zorg je ervoor dat de 
juiste dingen worden gedaan? Hoe voorkom je dat er maar een kleine 
groep inwoners actief betrokken is en de besluiten neemt?

Doarpswurk is een stichting die dorpsbelangen en dorpshuisbestuur-
ders, maar ook andere groepen bewoners die een concreet plan wil-
len uitwerken, helpt met kennis, advies en begeleiding. De organisatie 
wordt gefinancierd door de provincie en heeft een breed netwerk en 
gedegen kennis opgebouwd over zaken die dorpen raken. Onderdeel 
van Doarpswurk is het Netwerk Duurzame Dorpen waarin dorpen le-
ren en profiteren van de kennis en ervaring die door andere dorpen 
al is opgedaan. Zo hoeft het wiel niet nog een keer te worden uitge-
vonden. Denk daarbij aan: dorpsvisies, duurzame dorpshuizen, be-
langenbehartiging (nieuwe democratie), energiecoöperaties, dorps-
tuinen of andere duurzame voedselprojecten enz. Wil je met je dorp 
vooruit, maar weet je niet hoe je dat moet aanpakken: bij Doarpswurk 
kunnen ze je verder helpen. Meer weten: www.doarpswurk.frl

Het was een drukte van belang tijdens de informa-
tieavond op 12 juni over glasvezel in de buitenge-
bieden van Achtkarspelen. Bij voldoende deelname 
zal Kabel Noord de bekabeling aanleggen waar-
door ook daar snel internet beschikbaar zal zijn.

Begin juni werden de inwoners van zogenoemde 
witte percelen in onze gemeente Achtkarspelen 
aangeschreven. Zij ontvingen onder andere een 
brief van de gemeente waarin zij wonen en een 
glasvezel informatiepakket per post. Alle aange-
schreven bewoners kunnen zich inschrijven voor 

een abonnement op een nieuw aan te leggen glas-
vezelnetwerk in de gemeent. Wanneer minimaal 
60% van de aangeschreven bewoners zich aan-
meld voor een glasvezelabonnement gaat de aan-
leg van glasvezel in de gemeente door. Op www.
glasvezelvankabelnoord.nl kan men zich online 
aanmelden voor een internet, televisie en/of telefo-
nie abonnement.

Alle betrokkenen ontvangen in de loop van sep-
tember persoonlijk bericht of hun perceel daadwer-
kelijk een glasvezelaansluiting krijgt.

Hoge opkomst informatiebijeenkomst glasvezel buitengebied
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Website: www.binnenbuitenpost.nl
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R e d a c t i e :
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Tamara de Boer tel. 842357
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Piet Pettinga  tel. 540014
Liesbeth Ribbink tel. 543948
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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 20 augustus 2018 

De volgende editie verschijnt 
op 27 augustus 2018.

™Al gelezen?
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> Gerben Gerbrandy stopt op 14 januari 
2019 als burgemeester van Achtkarspelen. 
Hij gaat met pensioen. Dit liet hij eind vorige 
maand aan de gemeenteraad weten. 
> Vorige maand is het nieuwe college van 
de gemeente Achtkarspelen geïnstalleerd. 
Voor het CDA gaan wethouders Jouke 
Spoelstra en Harjan Bruining door. Max 
de Haan van Gemeente Belangen Acht-
karspelen komt opnieuw in het college en 
Margreet Jonker uit Westergeest wordt de 
nieuwe wethouder voor de ChristenUnie. 
> De parkeerplaats voor meubelzaak 
Kapenga in Buitenpost is 1 juni door burg-
meester Germ Gerbrandy van Achtkarspe-
len omgedoopt tot Boelensplein. De naam 
verwijst naar Pieter Boelens, de grietman 
die begin zeventiende eeuw het bestuur 
leidde over de grietenij Achtkarspelen. Ook 
werd een expositie met historische foto’s 
geopend.
> Per 5 augustus 2018 wordt ook in de 
gemeente Achtkarspelen de koopzondag 
ingevoerd. Dat is één van de opvallendste 
zaken die de nieuwe coalitie heeft besloten. 
Het is opvallend omdat de coalitie met CDA, 
ChristenUnie en GBA uit twee christelijke 
partijen bestaat.
> Achtkarspelen wordt mogelijk toch geen 
Fairtrade-gemeente. Om te onderzoeken 
hoe deze titel voor eerlijke handel behaald 
kon worden, wilde de gemeente de hulp 
inschakelen van studenten. Nu blijkt dat 
zij er geen brood in zien. De opdracht is te 
complex. Burgemeester en wethouders 
stellen daarom voor aan de gemeenteraad 
om de lang gekoesterde wens van de Chris-
ten Unie oftewel te laten varen, ofwel een 
bedrag van rond de 15.000 euro beschik-
baar te stellen om het onderzoek zelf te 
doen.

PBB Van de bestuurstafel
Juni 2018

Eigenlijk was het geen weer om te vergaderen. De zon scheen nog 
uitbundig toen we naar it Koartling gingen. Ondanks de warmte heeft 
het bestuur van PBB in haar junivergadering weer veel besproken. Al-
lereerst kwamen de welkomstborden aan de orde. Waarschijnlijk heeft 
u al gezien dat er nieuwe borden zijn, kleurig en met een passende 
foto van een bij: Buitenpost daar wil je bij zijn! Toch is het een ergernis 
dat alle borden (behalve het net nieuw geplaatste bord aan de Jeltin-
galaan) scheef staan. Waarschijnlijk is bij plaatsing te weinig rekening 
gehouden met de slappe grond en is er te weinig beton gebruikt. Nu 
is de vraag wie verantwoordelijk is voor het rechtzetten. We weten het 
niet en gaan er achteraan. De nieuwe welkomstborden zijn geplaatst 
in het kader van LF2018, culturele hoofdstad. Het is een van de acties 
van de werkgroep LF2018-Buitenpost, ontstaan op initiatief van PBB. 
Binnenkort komt ook op de rotonde West een kunstwerk rond hetzelfde 
thema ‘Bijen, brimsen en biodiversiteit’. Ook daar is er weer sprake 
van ergernis. De gemeente heeft ons uitgenodigd om activiteiten te 
bedenken. Zij vertelden over niet veel geld te beschikken, maar zouden 
ons zeker faciliteren. Wat blijkt bij dit kunstwerk: het duurde niet alleen 
heel lang voor de vergunning er was (maar wel binnen de wettelijke 
termijn, zei de betreffende ambtenaar), maar er wordt ook nog bijna 
€ 600,- aan leges gevraagd. Daar kom je niet onderuit, dat weten we. 
Maar we verwachten toch een houding van meedenken, van “hoe zou-
den we dit goed kunnen aanpakken”. Gelukkig zijn er ook ambtenaren 
die wel met ons mee willen denken en er is op de midsimmermoeting 
een oplossing aan de hand gedaan. 

En nog een ergernis hebben we besproken: we waren door de ge-
meente en Kearn uitgenodigd voor een dorpenbijeenkomst, waarbij 
Kearn het resultaat van de Dorpsfoto’s zou presenteren. Meerdere be-
stuursleden van de Plaatselijke Belangen van Achtkarspelen stonden 
voor een dichte deur. De bijeenkomst was afgelast vanwege te geringe 
aanmeldingen. Zonder degenen die zich hadden aangemeld af te zeg-
gen. Gelukkig bederven deze ergernissen de sfeer van de vergadering 
niet en hadden we een gezellige en besluitvaardige vergadering.

Een ander punt waar we na de zomer mee verder gaan is het eventu-
eel combineren van de diverse media waarvan we ons bedienen als 
PBB en Buitenpost. De Binnenstebuiten zal als gewaardeerde uitgave 
van PBB zonder twijfel en straks in kleur worden voortgezet door een 
prima redactie. Maar de verschillende facebookpagina’s en websites 
(van PBB en Bruisend Buitenpost) zullen misschien gekoppeld worden 
of in elkaar gepast. Stichting Wijlijn heeft de wens uitgesproken om de 
app Útpost door PBB over te laten nemen. We gaan na de zomer het 
gesprek met hen aan.

Tenslotte hebben we de gevolgen van de AVG (Algemene Verordening 
Gegevensbescherming) voor PBB besproken. Dat zijn er niet zo veel, 
behalve dat we voor plaatsing van foto’s, genomen op onze ledenver-
gaderingen, schriftelijke toestemming van de aanwezigen zullen vra-
gen. De gegevens van onze leden worden niet uitgewisseld met perso-
nen of andere organisaties. 

De zomervakantie is laat, dus we zullen ook in juli als bestuur nog bij-
eenkomen. Ik wens u toch alvast een mooie, zonnige vakantie toe.

Marianne Rigter, voorzitter a.i.

Alweer succes voor de
EnergieCoöperatie Buitenpost 
Na een goedbezochte jaarvergadering 
van EC Buitenpost, waren een paar le-
den enthousiast over het project Buur-
kracht. Ze kwamen bij elkaar en besloten 
om een tweede buurtteam samen te stellen. Voor iedere straat is een 
contactpersoon gezocht en gevonden. Met negen personen kwamen 
ze bij elkaar op de zolder van de Voorstraat 1. 

Onder de goede en enthousiaste begeleiding van Marjan Faber van 
Buurkracht zijn er spijkers met koppen geslagen. De naam van buurt-
team twee is Oan ‘e Swadde, de buurt omvat alle straten ten noor-
den van de Voorstraat (inclusief deze straat) en de startavond is op 
maandag 29 oktober. Dan worden alle buurtbewoners opgeroepen 
om deze avond bij te wonen met voorlichting over glasisolatie, aan-
schaf van zonnepanelen en isolatie speciaal voor de oude huizen die 
deze buurt kenmerken.

De energiecoöperatie groeit gestaag. Door de succesvolle bijeen-
komst van buurkrachtteam een, zijn er zo maar twintig leden bijge-
komen. We naderen de 100 leden! We gaan nu actief bezig met een 
postcoderoos-project. Er zijn voldoende daken in Buitenpost waar we 
als coöperatie zonnepanelen kunnen plaatsen voor mensen die zelf 
geen panelen op hun dak willen of kunnen hebben. Door mee te doen 
met dit project, krijg je 15 jaar energiebelasting terug en is de stroom 
dus erg voordelig. Voor wie interesse heeft: hou de Bibu in de gaten, 
daarin worden de berichten hierover geplaatst.

Wilt u ook lid worden van de EnergieCoöperatie Buitenpost? Voor 
eenmalig een tientje bent u al lid. Meld u aan op ecbuitenpost@
gmail.com. Als u de honderdste aanmelding bent, dan wacht u een 
leuke energiebesparende verrassing.

Het maaibeleid in de groenzoom
Op de Facebookpagina Dorp Buitenpost ontving de redactie opmer-
kingen over de ogenschijnlijk willekeurige en onzorgvuldige manier 
van maaien in de groenzoom. Wij vroegen de gemeente naar de re-
den hiervan. 

Het blijkt dat er in de groenzoom ecologisch wordt gemaaid. Dit is een 
vorm van beheer die verhoging van verscheidenheid in plant en dier 
tot doel heeft. Omdat er in de groenzoom geen begrazing plaatsvindt, 
zal er na verloop van tijd bosvorming optreden en krijgen veel planten 
en bloemen geen kans meer. Om bosvorming tegen te gaan en open-
heid en variatie te behouden moet er in het gebied gemaaid worden. 
Door in delen te maaien wordt verschil in leeftijd van de vegetatie 
aangebracht. Hierdoor ontstaan er verschillende soorten leefgebied 
en kunnen insecten, zoogdieren en amfibieën zelf kiezen waar zij ge-
bruik van willen maken. Door het laten staan van begroeiing wordt 
ook dekkingsmogelijkheid voor dieren geboden. Een bijkomend voor-
deel is dat planten die in de eerste maaibeurt afgemaaid worden vaak 
later in het jaar toch nog tot bloei komen. Dit heeft als gevolg dat zij 
dan nog nectar produceren en dit komt weer ten goede aan de latere 
generaties vlinders en andere dieren die zich met nectar voeden. 

Tijdens het maaien wordt rekening gehouden worden met de eigen-
schappen van het terrein zoals hoogteverschillen en de aanwezig-
heid van water. Er mag nooit één type biotoop volledig weggemaaid 
worden. Dit betekent in de praktijk dat ruwweg een kwart van de ve-
getatie in het water, aan de oever en in het hoger gelegen gebied 
gemaaid wordt. Daardoor ontstaan geleidelijke overgangen tussen 
soorten leefgebied. Dat geeft dieren de mogelijkheid om te kiezen in 
welk gedeelte van het gebied zij zich willen begeven. Na het maaien 
wordt het groen afgevoerd. Hierdoor verschraalt het terrein en treedt 
er naar verwachting een verhoging van de biodiversiteit op en krijgen 
meer soorten de kans om zich te vestigen in een gebied. Dat leidt er 
toe dat er kruidige vegetaties van bloemen en planten ontstaan.

De bouw van de Sinnegreide start 
begin juli
Donderdag 14 juni gaf directeur Jelmer Pijlman van het bedrijf Solar-
fields informatie over de geplande Sinnegreide op industrieterrein De 
Swadde. De twee bijeenkomsten waren bedoeld voor omwonenden, 
belangstellenden en de gemeenteraad die tijdens de informatiecar-
roussel de presentatie zag. Enkele belangrijke zaken uit het verhaal 
vertellen wij hier. 

Het aan te leggen park zal 31.168 panelen omvatten en 11.400.000 
Kwh per jaar leveren, wat goed is voor het stroomverbruik van onge-
veer 3200 huishoudens. Dat zijn meer huishoudens dan er ons dorp 
zijn. De afgelopen tijd was het wat stil rond de zonneweide, maar er 
is wel veel gebeurd. Het technisch ontwerp, de landschapsinpassing, 
de vergunningsprocedure, de subsidieaanvraag en tenslotte de finan-
ciering zijn rond. Nu is de inkoop bij de - liefst lokale - ondernemers 
gestart, waarvan de inschrijvingstermijn op 15 juni is afgelopen. De 
bouw gaat ongeveer 3 maanden duren en de exploitatie beslaat een 
periode van 25 tot 30 jaar, inclusief het opruimen. Op de vraag van 
een omwonende of de gebruikte materialen recyclebaar worden, 
antwoordde Pijlman bevestigend. Er is niet een probleem als bij de 
windmolens te verwachten waar men geen raad weet met de wieken. 

De afgesproken participatie bestaat uit werkgelegenheid voor de in-
woners van Achtkarspelen. Daarnaast is er financiële participatie mo-
gelijk. Er is een bedrag van € 250.000,- beschikbaar, die in obligaties 
van € 25,- is opgedeeld. Per inwoner kunnen er maximaal 20 obliga-
ties aangeschaft worden. Op een vraag uit de raad over dit maximum, 
vertelde ambtenaar duurzaamheid Ragna van Sonsbeek, dat dit is af-
gesproken om te voorkomen dat een bedrijf of een vermogend ie-
mand veel obligaties koopt vanwege het rendement. Inwoners van 
Achtkarspelen hebben voorrang bij de koop, waardoor het rende-
ment voor hen 5% is. Daarna wordt het opengesteld voor Nederland, 
tegen een rentepercentage van 3,5%. Pijlman vertelde dat de ervaring 
leert dat de obligaties na openstelling binnen een dag zijn verkocht. 
Een andere manier van financieel participeren wordt daarnaast het 
gebiedsfonds. 

Per jaar is er een bedrag beschikbaar voor het gebied rond het zon-
nepark. Solarfields zegt te hopen dat er initiatieven mee worden ge-
financierd op het gebied van duurzaamheid of leefbaarheid. De ge-
meentelijke energiecoöperaties zullen in ieder geval deelnemen aan 
het bestuur van het gebiedsfonds.  Tenslotte was er een zogenaamde 
artist impression te zien van het eindresultaat (plaatje boven). Er ko-
men bomen en struiken rond het park, een sloot rondom met riet en 
bij de toegang tot de weide komt een openbaar gedeelte met fruitbo-
men, een bloemenweide en twee bankjes.



Watermeloen, per halve € 1,99
                                                                 

Mandarijnen, 20 voor € 2,99
                                                                 
Sperziebonen, per kilo € 2,50

Kerkstraat 24      Tel. 0511 540004       Volg ons ook op facebook
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Buitenposters
door Nelleke Kemps-Stam

Kinderen moet niet geleerd worden
dat roken gewoon is
Jacob-Jan Hamstra zet zich in voor een rookvrije generatie

In 2016 deed advocaat Bénédicte 
Ficq namens maatschappelijke 
organisaties en patiënten aangifte 
tegen de vier grootste tabaksfa-
brikanten in Nederland. De aan-
klacht luidt: zware mishandeling, 
opzettelijke benadeling van de ge-
zondheid en valsheid in geschrif-
te. Inmiddels sluiten steeds meer 
organisaties zich bij de aangifte 
aan, zoals academische ziekenhui-
zen, huisartsen, tandartsen, KWF 
kankerbestrijding, Netwerk Ver-
slavingszorg, enkele gemeenten 
en de eerste middelbare school in 
Haarlem.

Twee-eenheid
In 1998 komt een apothekersecht-
paar naar Friesland. Jacob Jan 
Hamstra heeft dan net zijn apo-
theek in Groningen bijna verkocht, 
zijn vrouw Berendina van Solke-
ma werkt in Leeuwarden als apo-
theker. Via Twijzelerheide komen 
ze in 2006 met drie kinderen in de 
oude dokterswoning aan de Sta-
tionsstraat in Buitenpost terecht. 
Zij is inmiddels mede-eigenares 
van de apotheek in Buitenpost, 
hij werkt als huisarts in de huis-
artsenpraktijk in Burgum. Vanwaar 
die carrièreswitch? “In de stad 
is het heel anders dan hier”, legt 
Jacob Jan uit. “Daar moet je con-
curreren tegen het Academisch 
Ziekenhuis, grootwinkelbedrijven 
met apotheekjes erbij of je collega 
probeert in jouw wijk een tweede 
vestiging te beginnen. Ik was niet 
meer inhoudelijk met de zaak be-
zig, maar met het gekonkel van de 
concurrentie. Het helpen van pa-
tiënten gaf me veel meer voldoe-
ning dan het maken van een klap-

per in de verkoop.” Berendina zegt 
wel eens gekscherend dat ze niet 
met een huisarts trouwde, maar 
met een apotheker. “Als ik iets wil 
weten over medicijnen, vraag ik 
het mijn vrouw”, zegt Jacob Jan. 
“Eerder dan aan de apotheker in 
Burgum. Omgekeerd vraagt zij mij 
wel naar het beloop van een ziek-
te. We vullen elkaar aan, zonder al 
te veel in detail te treden.” 

Zorg of schade
Vroeger hadden huisartsen een 
huisapotheek, tegenwoordig 
zijn de zorgverzekeraars de baas 
over de medicijnen. Over beiden 

heeft Jacob Jan wel een mening. 
“Een dokter met een apotheek is 
iemand die uit zijn eigen SRV-wa-
gen medicijnen voorschrijft. In 
principe moet je handel en zorg 
van elkaar scheiden. Je moet geen 
financieel belang hebben bij wat 
je voorschrijft. Zorgverzekeraars 
zijn totaal niet meer geïnteres-
seerd in zorg. Zorgkosten heten 
nu op de rekening ‘uw schade 
over de maand mei’. Zij kijken al-
leen naar de kostenpost. Dat geldt 
ook voor goedkope medicijnen. 
Daar zit wel dezelfde werkzame 
stof in als in de dure, maar door 
smaak- en hulptoevoegingen kan 
een enkeling het verschil merken. 
Net zoiets als met Coca Cola en 
Pepsi Cola.” De farmaceutische 
industrie lijkt een ander verhaal. 

“Die is een beursgenoteerd be-
drijf geworden. Ik krijg alleen nog 
maar reclame voor medicijnen 
waar nog patent op zit, waar winst 

op gemaakt wordt en niet voor 
oude, goedwerkende medicijnen.”

Allround huisarts
Als huisarts heeft Jacob Jan af-
finiteit met verstandelijk gehan-
dicapten, de palliatieve zorg en 
vasectomie. “Een grote groep 
van Talant in Burgum heeft zoveel 
zorg nodig, dat ze onder een arts 
voor verstandelijk gehandicapten 
vallen. Artsen in Beetsterzwaag 
en Drachten die bekend zijn met 
epilepsie bijvoorbeeld. Nu deze 
groep mensen met een beperking 
steeds ouder wordt, krijgen ze ook 
steeds meer ziektes als diabetes, 
astma en COPD, waar die dok-
ters niet voor komen. Alles wat 
gewone huisartsenzorg is voor 
die groep, doe ik. Ik heb heel veel 
plezier aan deze groep mensen”. 
Daarnaast begeleidt Jacob Jan 
patiënten die thuis willen sterven. 
“In de laatste fase mag je bijna 
onbeperkt de thuiszorg laten ko-
men. In een hospice is meestal de 
arts van het verzorgingshuis ver-
antwoordelijk, maar het is ideaal 
wanneer je als bekende huisarts 
je patiënt kan begeleiden.” Soms 
krijgt hij een verzoek om eutha-
nasie. Die gevallen staan in zijn 
geheugen gegrift. “Het is niet zo 
dat ik het even tussen het spreek-
uur door doe en weer verder ga 
met een verkoudheid.” Van geheel 

andere aard is het vasectomie 
spreekuur. Wat is er leuk aan ste-
rilisatie bij mannen? “Bij mannen 
is de ingreep veel makkelijker dan 

bij de vrouw te realiseren. Dat is 
het mooie van mijn beroep. Het is 
geen ziekte en is een aangename 
afleiding van mijn werk.”

Verslaving
Als huisarts ging Jacob Jan achter 
de actie van het Nederlands Huis-
artsen Genootschap staan om aan-
gifte te doen tegen de tabaksindu-
strie. “Roken is net zo verslavend 
als heroïne en cocaïne. En toch 
kun je op meer plekken sigaretten 
kopen dan brood. Dat is heel bizar. 
Roken doe je niet omdat het lekker 
is, maar je bent verslaafd. Alle ro-
kers zeggen dat ze in de puberteit 
begonnen zijn. Omdat de tabaks-
industrie de sigaretten versterkt 
heeft met verslavende middelen, 
zijn heel veel mensen tegen hun 
zin verslaafd. Vandaar ook de ac-
tie voor een rookvrije generatie. 
Het is kopieergedrag, willen doen 
wat grote mensen ook doen.” Ja-
cob Jan herinnert zich dat er aan 
het eind van de vorige eeuw nog 
een rookruimte was in de opera-
tiekamers. Ook hijzelf rookte als 
student. “Omdat het gewoon was. 
Ik ben niet tegen rokers, maar ik 
vind dat kinderen niet geleerd 
moet worden dat roken gewoon 
is. Het is hartstikke schadelijk en 
voor de rest van je leven heb je die 
verslaving in je hoofd aangezet.” 
Tot nu toe is het gelukt om zijn kin-

deren van 16, 15 en 11 van het ro-
ken af te houden. “Als arts kunnen 
wij het rookprobleem niet oplos-
sen”, zegt Jacob Jan. “Ik kan ze wel 
nicotinepleisters geven, maar dat 
is vaak het probleem niet. Van de 
nicotine kun je wel afkicken, maar 
niet van het verslaafde brein.”

Rookvrij
Jacob Jan kwam vorig jaar zelf 
in actie toen zijn jongste zoon als 
keeper behoorlijk last kreeg van 
rokende opa’s en vaders achter het 
doel. “In een artsenblad stond een 
oproep van de Kankerbestrijding 
en de Hartstichting om als artsen 
aan te dringen om sportverenigin-
gen rookvrij te houden. Daar zat 
een pakket bij met borden en pr- 
folders. Dat heb ik bij het bestuur 
van Voetvalvereniging Buitenpost 
aangeboden. Men was niet met-
een enthousiast, want sommige 
bestuursleden roken zelf en een 
dergelijke maatregel zou tot com-
motie kunnen leiden. Maar het 
ging mij niet om de rokers, maar 
om het roken zelf. Ik heb gehol-
pen met het opruimen van de fa-
miliedag en overal lagen peuken 
op het sportveld. Toen kwam de 
discussie over het kunstgras en 
de plastic korreltjes die gevaarlijk 
zouden zijn. Allerlei ouders, ook 
de rokers, zeiden: levensgevaar-
lijk, dat moet verboden worden. 
En het werd verboden. Als iets wat 
onbewezen misschien gevaarlijk 
is al verboden wordt, dan moet 
het roken waarvan bewezen is dat 
het gevaarlijk is, zeker verboden 
worden. Ik belde het bestuur op 
en die zeiden: we dachten al, hier 
hapt ie op. Maar ze waren het wel 
met me eens en het terrein is nu ‘s 
morgens rookvrij. Het ging als een 
lopend vuurtje rond: Bisto dejinge 
dy... Ik heb het in het dorp nooit 
hoeven uit te leggen. Als ik aan-
gevallen werd, hielpen anderen 
mij. Ik heb wel hele akelige appjes 
en berichtjes op Facebook gehad. 
En dat mijn kinderen erop aange-
sproken werden, was niet leuk.”

Het streven van de actie ‘Op weg 
naar een rookvrije generatie’ is 
dat kinderen die vanaf nu gebo-
ren worden, zo goed mogelijk be-
schermd worden tegen de scha-
delijke gevolgen van (mee)roken. 
Gaat dat lukken? “Nee”, antwoord 
Jacob Jan eerlijk. “Wat het meeste 
helpt is om het roken minder mak-
kelijk te maken. Het is geen vrije 
keuze. In de experimenteerperio-
de als puber heb je jezelf heel ver-
slavend gemaakt. Daarvoor zou je 
deze generatie eigenlijk moeten 
behoeden.”

“Ik zie dat je rookt. Als je een dokter nodig hebt, wilt stoppen of 
kanker krijgt, dan kun je me bellen.” Met deze confronterende bood-
schap werden op Wereld Niet Roken Dag (31 mei) rokers op straat 
aangesproken door artsen in witte jassen die hun visitekaartje af-
gaven. Van alle kanten wordt het rokers moeilijker gemaakt om te 
roken. Niet alleen door accijnsverhoging, maar ook door de inper-
king van rookplekken. Zo maakte Jacob Jan Hamstra zich sterk om 
het terrein van voetbalvereniging Buitenpost ‘s morgens rookvrij te 
houden. 

Door Dave

“Roken is net zo verslavend als heroïne en cocaïne. En toch 
kun je op meer plekken sigaretten kopen dan brood. 

Dat is heel bizar”.

Jacob Jan Hamstra met zoon (foto’s: eigen foto’s)



Voor al uw leesplezier!
Van vakantieboek tot 
roman, van thriller tot 
reisboek. Bij ons vindt u 

een zeer ruim assortiment!

De opruiming is begonnen!
Alle kleding met STIP

20 % korting!

Modique Nijenstein 11 Buitenpost 0511-543128
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Na bijna 40 jaar reünie Flambouw leerlingen
Op een stralend zonnige 26 mei 
zagen een aantal oud-klasgeno-
ten en oud-leerkrachten van De 
Flambouw (tegenwoordig De 
Lichtbron) elkaar na bijna 40 jaar 
weer. De eerste 3 jaren van de 
lagere schooltijd werd doorge-
bracht op de oude school aan de 
Kuipersweg. Toen de nieuwge-
bouwde school ‘de Flambouw’ 
aan de Molenstraat klaar was, 
werd er verhuisd. Het laatste 

schooljaar was 1978-1979 - het 
jaar van de strenge winter.

Na een kort openingswoord 
haalde meester Keizer mooie 
uitspraken van leerlingen naar 
voren. De sfeer zat er dan ook 
direct al goed in. Daarna volg-
de een bezoek aan de school en 
een wandeltocht door het dorp. 
Nadat nog een foto van de ge-
broeders Gulmans voor hun 

oude woning, de voormalige 
hervormde pastorie aan de Voor-
straat, was gemaakt, gingen we 
terug naar It Koartling.

Het werd een dag met veel ge-
zelligheid en verhalen en herin-
neringen uit de schooljaren van 
toen. De dag was veel te kort om 
bij te praten. Er wordt daarom 
al weer gesproken over een vol-
gende reunie.

Op de foto, alle rijen van links af, de 6 heren achter-
aan: Andries de Bruin, Remco Gulmans, Johan Gouma, Hans 
de Vries, Ronnie Metzlar en Jan Peter Gulmans; middelste 
rij: meester Klaas de Jonge, meester Jasper Keizer, Marcel 
Kuipers, Alie Dijkstra, Hieke Lei, Tineke Hoekstra, Geeske de 

Meer, Marieke Jonker, Annette Venema, Janine Akkerman 
en Annie de Vries; voorste rij: Douwe Feenstra, Thijs de 
Vries, meester Johannes de Hoop en Rennie Dijkstra. 
(foto: eigen foto)

Apri l  in  beeld
met bijdragen van Hielke Boorsma

Een foto-update van de huidige redactie van De Binnenste Buiten. Beide rijen 
van links af, achterste rij: Johan Kootstra, Pieter de Boer, Tamara de Boer, Piet 
Pettinga; voorste rij: Liesbeth Ribbink, Wim Ausma en Amanda van Roessel. (foto: 
Hielke Boorsma)

De foto

Zomer in de wereldwinkel
Iedereen weet natuurlijk dat het belangrijk is om genoeg water te 
drinken. Misschien gaat u wel meedoen aan de Swaddekuier, dan is 
het handig om een goede drinkfles bij u te hebben. In onze wereld-
winkel hebben we doppers in voorraad. Met uw aankoop steunt u een 
project voor schoon drinkwater en deze aanschaf bespaart veel plastic 
wegwerpflesjes!
Als u dan toch bij ons in de winkel bent kunt u even op uw gemak 
rondkijken... We hebben bijzondere kunstnijverheid, leuke sieraden, 
allerlei wierook en ook kaarten van gerecycled papier.
Onze geschenkpakketjes zijn beroemd, we hebben ook creatief inge-
pakte chocola of thee, leuk als afscheidscadeautje voor meester of juf!
Dus op naar de wereldwinkel, naast de Poiesz supermarkt.
Onze enthousiaste vrijwilligers helpen u graag!

Heeft u nieuws of aankondigingen voor onze Facebook-pagina’s
of dorpsapp útPost? Meldt dit ook op het e-mailadres:

mail@buitenpost.info
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In een oude almanak van 1670 
wordt voor het eerst de Buiten-
poster paardenmarkt genoemd. 
De Buitenposters, die toen leef-
den maakten er een jaarlijks te-
rugkerende traditie van en dat 
bleef eeuwen zo doorgaan. In 
1953 was het dorp Buitenpost 
aanzienlijk gegroeid, zeker verge-
leken met het dorp zoals dat was 
in de 17e eeuw.

De Raad van Dertien werd op-
gericht met als doel om jaarlijks 
een concours-hippique te orga-
niseren, dit in het verlengde van 
de paardenmarkt. Wij leven nu 65 
jaar later en het concours hippi-
que is in de paardensportwereld 
en ook in ons dorp een begrip 
geworden. Op de eerste woens-
dag van augustus is het Super 
Woensdag in Fryslân.  Er zijn dan 
drie grote sportevenementen;  
naast het Concours Hippique ook 
skûtsjesilen en de PC in Franeker.
Wel allemaal heel verschillende 
disciplines. Voor de echte liefheb-
bers is het niet moeilijk een keuze 
te maken. Inmiddels is de raad 
gereduceerd tot een Raad van 
Zeven. Naast voorzitter Tiemen 
Dolfijn zijn dat Nelleke de Graaf, 
Auke van der Horn, Jan Folkert 
de Vries, Bauke Boonstra, Thys de 
Vries en Ingrid van der Huizen. De 
laatste komt uit Twijzel, de ande-
ren zijn Buitenposters. Het werk 
dat de bestuursleden nu verrich-
ten is lang niet meer zo intensief 
als voorheen. Dankzij de com-
puter kan er efficiënter worden 
gewerkt, vandaar dat het aantal 
bestuursleden nu kleiner is.

Ieder bestuur heeft  een voorzit-
ter nodig, zo ook de commissie 
van het Concours Hippique. Tie-
men Dolfijn is sinds de oprich-
ting de derde voorzitter. Dat zegt 
veel over de stabiliteit van de 
commissie. De eerste voorzitter 
was Anton Haytink, hij werd op-
gevolgd door Altienus Idema, 
de plaatselijke veearts. Toen de 
gezondheid van Idema achteruit 
ging, zorgde hij zelf voor zijn op-
volger. Tiemen, die toen nog niet 
zo lang in Buitenpost woonde 
leek hem geschikt. Hij werd eerst 
tot vice-voorzitter benoemd, deed 
daarbij de nodige ervaring op en 
een jaar later nam hij de voorzit-
tershamer over van Idema. De 
Binnenste Buitenpost zocht Tie-
men Dolfijn op een mooie, zonni-
ge meimorgen op bij zijn woning 
aan Egypte. Het gesprek vond 
buiten op de veranda plaats. De 
vogels zongen in de bomen en 
in het weiland graasden de paar-
den, kortom de ideale plaats voor 
een interview. 

Tiemen Dolfijn is de zoon van een 
dierenarts uit Marum. Zijn vader 
was daarnaast ook voorzitter van 
het Tuigpaardenconcours dat jaar-
lijks in Marum op het voetbalveld 
werd gehouden. De liefde voor 
paarden zat er bij Tiemen al van 
jongs af aan in. “Het besturen zit 
ook in mijn genen, dat heb ik van 
mijn vader geërfd”, aldus Tiemen, 
“Ik hoop de liefde voor de ruiter-
sport ook door te geven aan onze 
kinderen. Zij rijden ook paard en 
doen aan de springsport, net als 
hun moeder.”  Tiemen woont sa-
men met de bekende amazone 
Hester Klompmaker en zij zijn 
de ouders van een tweeling van 
13 jaar, zoon Roelof en dochter 
Jorinde. Wanneer je met Tiemen 
over de paardensport begint,  
vergeet je bijna dat hij uitsluitend 
als vrijwilliger bezig is, zo enthou-
siast vertelt hij over het Concours 
Hippique. Zijn beroep is commer-
cieel manager bij Online veiling-
meesters in Groningen. Zijn werk 
doet hij voor een deel vanuit zijn 
eigen woning, maar ook gaat hij 
bij klanten langs. Veel gaat tegen-
woordig via internet en goed ver-
trouwd zijn met het wereldwijde 
web heeft zo ook zijn voordelen 
voor het Concours Hippique. 
“Hester en ik hebben in de loop 
der jaren een compleet netwerk 
aan zakelijke relaties, vrienden en 
kennissen in de paardenwereld 
opgebouwd. Dat krijg je automa-
tisch wanneer je vaak meedoet en 
dan blijkt internet een fantastisch 
medium. Alles gaat veel sneller 
dan vroeger. Beslissingen kun-
nen sneller worden genomen, 
knopen kunnen meteen worden 
doorgehakt, programma’s wor-
den sneller uitgewisseld en noem 
maar op,” aldus Tiemen.

Met ingang van 2018 is het aan-
vangstijdstip gewijzigd. Op 1 au-
gustus begint het om 12.00 uur!“. 
Natuurlijk gaan we ’s avonds 
langer door tot 21.00 uur. Wij 
vonden de publieke belangstel-
ling ’s morgens vaak tegenvallen, 
terwijl er dan meestal mooie ru-
brieken werden afgewerkt. Rond 
12.00 uur komt de toestroom 
meestal goed op gang. Wij pas-
sen ons nu aan en zien graag dat 
de aanwezigen van alle rubrieken 
gaan genieten. Dit jaar bestaat 
het concours hippique 65 jaar. Er 
wordt gesprongen om de Grote 
Prijs van Buitenpost en natuurlijk 
doet Hester mee. Verder wordt er 
gesprongen door internationale 
ruiters en jonge talenten uit de re-
gio. Vierspan kampioenschappen 
van Friese paarden.  “Heb je wel 
eens van theaterstuk De Storm-
ruiter gehoord?” Nee.  Prachtige 
voorstellingen in Leeuwarden die 

deze nazomer vrijwel allemaal 
zijn uitverkocht. Er komen 100 
Friese paarden in voor, compleet 
met show en muziek. Wij profite-
ren in Buitenpost van de dyna-
miek rond de Stormruiter, omdat 
er bij ons in de buitenlucht, uniek 
voor Nederland ook 100 Frie-
se paarden zijn te bewonderen 
in een prachtige ambiance met 
bijpassende muziek, tegen een 
aantrekkelijke entreeprijs, zeker 
vergeleken met de grote culturele 
theaterstukken in Friesland deze 
zomer. Kortom laagdrempelig 
voor iedereen en gemakkelijk te 
aanschouwen op het Mejonts-
maveld in Buitenpost. Geweldig 
toch? Er vinden vier Nederlandse 
kampioenschappen plaats. En de 
traditionele afsluiter zijn de Dub-
belspannen Fries Ras, dit alles 
wordt afgesloten met het Friese 
Volkslied.“

Natuurlijk is het ieder jaar een 
gepuzzel voor het bestuur om 
een mooi programma in elkaar 
te zetten. Dit jaar zijn ze heel te-
vreden en iedereen hoopt dat het 
een prachtige dag mag worden. 
De enige ongewisse factor is het 
weer, maar tegenwoordig zijn er 
overdekte tribunes. Tiemen wijst 
er nog op dat Buitenpost een echt 
paardensportdorp is mede dank-
zij het Mejontsmaveld. “Hester 
en ik bezoeken jaarlijks ongeveer 
75 springconcoursen. Ik durf te 
zeggen dat Buitenpost één van 
de mooiste springvelden van 
Nederland heeft. In het verleden 

had men het er wel eens over 
om dat veld vol te bouwen. Dat 
zou zonde zijn, zeker ook voor 
de aanzien van ons dorp bij de 
paardensportliefhebbers en dat 
zijn er velen. Er zijn plusminus 
50 vrijwilligers die ieder jaar hun 
best doen om er zo’n mooi mo-
gelijk festijn van te maken. Op 
maandag en dinsdag worden de 
tribunes en het parcours in elkaar 
gezet. Er zijn verkeersregelaars, 
kaartjesverkopers, mensen die 
de vrijwilligers van eten en drin-
ken voorzien, mensen die er voor 
zorgen dat de paarden plus de 
ruiters de juiste kant op worden 
gestuurd en noem maar op. Zelfs 
de dierenarts is vrijwilliger, dat is 
mijn vader. Hij is 74 jaar, in goede 
conditie en een echte paarden-
liefhebber. Hij doet het nog altijd 
graag. “ 

Het gesprek komt op de vorig 
jaar overleden Jurjen Landheer.  
Tiemen: “Jurjen regelde 35 jaar 
lang het verkeer. Toen hij voelde 
dat het niet meer ging, regelde 
hij, net als Idema dat eerder met 
mij deed, zelf zijn opvolger. Dat 
is nu de heer Jannes Scholtens. 
Gelukkig ontving Jurjen voor zijn 
inzet een aantal jaren geleden 
wel de Sulveren Brims van het 
Plaatselijk Belang. Natuurlijk wor-
den er ook bedrijven ingehuurd, 
zoals voor de bewaking, maar al 
die vrijwilligers hier uit het dorp, 
ik ben er behoorlijk van onder de 
indruk. Ze doen het toch allemaal 
maar.”

Vri jwi l l igers
door Bote de Haan

Tiemen Dolfijn
de derde voorzitter van Concours-Hippique

Dirigentenwissel Popkoor Akkoord
In het voorjaar van 2009 stond in De Feanster een artikel dat een 
nieuw popkoor opgericht was door en onder leiding van Siets-
ke Smid. Er werd gevraagd naar mannen en vrouwen uit de regio 
Noordoost Friesland om zich op te geven. Dit resulteerde in augustus 
in de start van het Kerspelkoar. Later werd deze naam veranderd in 
popkoor Akkoord.

De eerste twee nummers die geleerd werden waren ‘Always look at 
the bright side of life’ en ‘You are my sunshine’. Het eerste nummer 
zou Sietske Smid haar credo kunnen zijn. Ze is altijd fleurig en diri-
geert het inmiddels 55 leden tellende koor en 3 man sterke combo 
met de nodige humor. In die bijna tien jaar heeft ze het repertoire uit-
gebreid naar zo’n 62 popnummers en 14 Kerstnummers. En dat alles 
vierstemmig. Een hele prestatie voor deze dirigente die geen repeti-
tieavond heeft gemist in al die jaren. In het voorjaar kwam het bericht 
dat ze, hoe spijtig ook, Akkoord ging verlaten. Het bestuur kwam in 
contact met Rinze IJtsma. Per 1 juni neemt hij het dirigentenstokje 
van Sietske Smid over.

Deze foto is genomen tijdens een concours met Tiemen, naast de koetsier, op de 
bok. De postkoets heeft bijzondere paarden ervoor, de grootste ter wereld, ‘Shires’ 
genaamd (foto: eigen foto). 

VluchtelingenWerk 
zoekt vrijwilligers 

De maatschappelijk begeleider

Wij bieden vanuit onze integra-
tielocatie Achtkarspelen, maat-
schappelijke begeleiding aan 
vluchtelingen die een verblijfs-
vergunning hebben gekregen en 
in de gemeente komen wonen. 

Vluchtelingen hebben vaak geen 
eigen netwerk. Alles is nieuw: 
maatschappij, buren, taal, regel-
geving en een eindeloze reeks 
in te vullen formulieren. Onder-
tussen moet men inburgeren; 
een nieuwe taal leren en de weg 
leren vinden in de Nederlandse 
samenleving. Als maatschappe-
lijk begeleider ben je het eerste 
contact van de vluchteling in de 
nieuwe woonplaats en ga je re-
gelmatig op huisbezoek. 

Heb je interesse of wil je meer 
informatie, neem dan contact op 
met mij:
Marije Beekman, 
teamleider Integratieafdeling 
Achtkarspelen
mail: mbeekman@vluchtelin-
genwerk.nl 
T- 06 10282359 / T- 058 250 4184

Nieuwe 
adverteerders
Als nieuwe adverteerders be-
groeten we in dit nummer:
- Pizzeria/Grillroom Pyramide 
aan de Voorstraat
- Hairstyling Caroline van de 
Jeltingalaan 
- Slijterij Mitra uit Burgum

Wij danken alle adverteerders 
hartelijk die het mogelijk maken 
dat dit dorpsblad al bijna 19 jaar 
verschijnt!

De volgende
Binnenste Buiten

verschijnt op
27 augustus.

Kopijsluitings-
datum is

20 augustus!
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Op een plaats waar u het misschien niet direct 
verwacht is onlangs een nieuwe kapsalon ge-
opend. Aan de Julianalaan 10 in Buitenpost 
heeft Caroline Thole – Renzenbrink aan 
huis een salon voor kinderen, dames en he-
ren geopend. U kunt bij haar terecht zon-
der of met afspraak op de volgende dagen: 
dinsdag- en donderdagavond van 18.30 tot 
20.30 uur, woensdag en vrijdag van 8.30 – 
17.30 uur en zaterdagochtend van 8.00 tot 
12 uur. Lekker makkelijk om ook ‘s avonds 
terecht te kunnen. Als u er zeker van wilt zijn 
niet te hoeven wachten, kunt u bellen naar 
nummer 0511-842137 of via een app een af-
spraak maken onder ‘kapper’ en dan vindt u 

Hairstyling Caroline. Caroline heeft 20 jaar 
ervaring in het kappersvak en heeft voor een 
aantal werkgevers gewerkt. Nu deed zich de 
kans voor om via een verhuizing het juiste 
pand te vinden om een inwendige salon te 
realiseren. Het is een knusse ruimte gewor-
den met alles erop en eraan. Onder andere 
het merk Goldwell wordt door de kapster ge-
bruikt en de kenners weten wat dit betekent. 
Caroline is tot in de tenen gemotiveerd om 
iedereen tevreden de deur uit te laten gaan 
en degene die haar al kent weet dat het altijd 
gezellig in de salon is. Als openings aanbie-
ding krijgt u een knipbeurt en drogen voor 
€ 15,—!

Bedri jv igheid
door Piet Pettinga

Steenmarter blijkt serieuze plaag in ons dorp

Waar komt 
het puntdak 
vandaan?

Waarom hebben huizen een puntdak? Een 
plat dak is qua ruimte toch veel efficiën-
ter? Vrijwel alle kinderen tekenen een Hol-
lands huis met een puntdak. 

Grappig genoeg ligt de achtergrond 
daarvan in onze bouwgeschiedenis. De 
eerste plaggenhutten werden met loka-
le materialen gemaakt. Plaggen werden 
opgestapeld tot muren. Toen al werd met 
dunne boomstammen vrij eenvoudig een 
puntdak gemaakt dat steunde op die zij-
wanden. Deze driehoekvorm was een 
stevige en economische manier om een 
woonruimte te overkappen. Dat was prak-
tisch bij gure weersomstandigheden. Het 
schuine dak voert regen en sneeuw heel 
effectief af naar de zijkanten en wind krijgt 
minder vat op het dak.

Toen de muren van baksteen werden, 
verschoof het puntdak een verdieping 
omhoog en kreeg men extra zolderruimte 
op de koop toe. Hoewel een plat dak in-
derdaad veel effectieve ruimte op de ver-
dieping oplevert, geldt nog steeds dat een 
puntdak met daaronder gebruiksruimte 
goedkoper is. Bij een plat dak zorgt het ge-
wicht juist in het midden voor de grootste 
doorbuiging. Dat dak moet dus steviger 
worden gemaakt of in het midden onder-
steund, wat het duurder maakt. Ook is een 
buitenwand duurder dan een pannendak. 
Tenzij je gaat stapelen tot een flat zul je 
vooral het zadeldak zien.

Aldus Daniëlle Segers, architect en ste-
denbouwkundige Equipe Amsterdam 
BNA.

Brimzen 
praat

Hairstyling Caroline aan de Julianalaan

In het verleden was al eens tijdens een bestuursvergadering van 
PBB opgemerkt dat er steeds meer steenmarters actief waren in 
ons dorp. Daarna werd er langere tijd niets over gemeld. Tot in 
juni een bestuurslid haar verhaal deed. Tijdens een autorit bleek 
de reminrichting niet goed meer te functioneren. Onmiddellijk 
bezoek aan een garage wees uit dat de leidingen onder de mo-
toren aangevreten waren door een steenmarter. De garage ver-
telde verder over de gevaarlijke situaties die ze vaker zien door 
het vandalisme van het diertje. Het bestuur besloot na dit relaas 
toch eens wat verder te onderzoeken in hoeverre er serieus over-
last van het dier in ons dorp plaatsvindt.

Tot begin jaren tachtig nam het aantal steenmarters in ons land 
voortdurend af en dat leidde tot wettelijke bescherming van de 
diersoort. Daarna maakten ze een snelle come-back. De steeds 
grotere populatie leidde in de laatste tien jaar tot een steeds lui-
dere roep om beperkende maatregelen. In 2011 resulteerde dit 
al in een aanpassing van de Natuurwet. Daarin wordt nu toege-
staan dat de marters gevangen worden en elders weer uitgezet, 
maar doden mag nog steeds niet. Steenmarters zijn berucht om 
hun wangedrag in de bebouwde omgeving. Onder de motor-
kap van geparkeerde auto’s kunnen ze veel schade veroorzaken 
aan bedrading en isolatiemateriaal. Dit gebeurt vaak in het late 
voorjaar, als jonge steenmarters het verschil tussen eetbaar en 
niet-eetbaar nog niet kennen. Ook gaan ze op jacht naar eieren, 
pluimvee en andere kleine huisdieren. Verder zijn bessen, ap-
pels, kersen en ander fruit belangrijk voedsel. Dus mocht dit in 
uw tuin groeien dan kunnen ze hier behoorlijk huishouden. In 
een schuur, serre of op zolder is hun bezoek meestal behoorlijk 
onaangenaam. Als de steenmarter zich ergens binnen wil vesti-
gen, dan knaagt en graaft hij een tunnel in de isolatie en/of door 
een wand of dak. Hij besmeurt zijn nieuwe woonplek met uit-
werpselen, urine en/of de resten van een prooi. En is bijna geen 
enkele elektrische bedrading veilig voor zijn beten.

Om te voorkomen dat zijn aanwezigheid hoge kosten veroor-
zaakt moeten snel maatregelen worden genomen. Het is belang-
rijk om het hem in zijn nieuwe onderkomen zo ongemakkelijk 
mogelijk te maken. Steenmarters zijn mobiel en bewonen ver-
schillende schuilplaatsen: vaak blijven ze ergens een nacht en 
verhuizen vervolgens weer naar een ander onderkomen. Con-
troleer het huis en omgeving daarom regelmatig op sporen van 
steenmarter uitwerpselen. Er zijn apparaten in de handel die met 
geluid en licht het dier mogelijk af kunnen schrikken. Verder is 
het belangrijk om mogelijke toegangswegen goed af te dichten. 
Gaas kan ook een belangrijk hulpmiddel zijn om de steenmarter 
buiten de deur en onder de auto weg te houden.

Na deze ingewonnen informatie plaatste PBB, nog enigzins on-
wetend, op 20 juni een bericht op Facebook. Op de daar gestelde 
vraag of er misschien overlast in ons dorp van het dier geleden 
zou worden, was de reactie enigzins overrompelend. Tientallen 
bevestigende meldingen, variërend van ze gezien of gehoord te 
hebben, schade aan auto’s en woningen tot aan gedode huis-
dieren toe, volgden. De Feanster pikte het bericht op en kreeg 
veel respons uit de regio. Ook Omrop Fryslân was onmiddellijk 
geïnteresseerd en stuurde een verslaggever. Op 21 juni kwam er 
op radio en tv een item waarin ondermeer gedupeerde Arnout 
Wijma, Roel Kramer van de Taats en Johan Kootstra van PBB aan 
het woord kwamen.

Ondertussen kan de conclusie worden getrokken dat de steen-
marter vaste voet in ons dorp heeft - met vervelende consequen-
ties. PBB zal zich verder verdiepen in het vraagstuk maar eenvou-
dige oplossingen zal ze vermoedelijk niet kunnen vinden. Kra-
mer suggereerde dat het doden van het dier maar het beste zou 
zijn. Marterexperts melden echter dat dat waarschijnlijk weinig 
soelaas biedt. Er zijn er gewoonweg veel teveel. En ze zijn ook 
een belangrijke bestrijder van ander ongedierte, zoals muizen en 
ratten. Een ander probleem zou dus daardoor de kop op kunnen 
steken. Het blijkt dat de natuur complex in elkaar steekt en dat 
er voor menselijk ingrijpen zorgvuldig overwogen moet worden. 
Na de verdere inventarisatie zal door PBB het licht worden opge-
stoken bij andere nuttige informanten. U hoort er dus nog zeker 
meer over van ons.

Omrop Fryslân-verslaggever Bauke Deelstra interviewde Roel Kramer, be-
woner van de Taats en voorzitter van de Wildbeheereenheid Noordoost 
Friesland, over de steenmarter (foto: redactie).
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Programma Feestweek 26 juli - 1 augustus
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een kijkje oP lF2018
in BuitenPost

De bovenstaande foto werd op vrijdag 1 juni gemaakt tijdens de opening van zowel 
het Boelensplein met de Europese vlaggenparade, als de historische fotopresen-
tatie. Op de foto hierboven bewonderen burgemeester Gerbrandy, Piet Kapenga, 
Jasper Keizer en Geer Peperkamp het toegangsbord van de presentatie. 

Een speciaal ‘bijen en brimzen’-perk werd ingezaaid naast Op’e Stâl aan de Voor-
straat (bovenste foto). Veel Buitenposters volgden dit voorbeeld in de eigen tuin 
met gebruikmaking van door PBB verspreidde bloemzaden. Het zogenaamde ‘bij-
enmengsel’ werd anoniem gesponsord’ maar onze dank is daar niet minder om. 
De nieuwe welkomstborden bij vier van onze toegangswegen (onderste foto) en 
de daarbij geplaatste bloembakken die door drie van onze plaatselijke hoveniers 
werden gevuld, leveren een fleurige binnenkomst op voor de passanten.

Op een bescheiden wijze heeft de 
werkgroep LF2018-Buitenpost 
geprobeerd present te zijn bij Kul-
turele Haadstêd 2018. Ze vond 
een thema (‘Buitenpost, Bijen, 
Brimzen en Biodiversiteit’) dat 
aansloot bij zowel de uitgangs-
punten van het grote provinciale 
evenement, als bij de plannen van 
De Kruidhof. Het voornaamste 
doel was om ons dorp ‘aan te kle-
den’ voor het culturele feest en ze 
hoopt dat dit inderdaad gelukt is.

Ze zocht en vond medewerking 
van tal van individuele inwoners, 
middenstanders, de scholen, in-
stellingen en organisaties. Het 
initiatief van Piet Kapenga om op 
het parkeerterrein naast de meu-
belshowroom aan de Voorstraat, 
een Europese vlaggenparade te 
maken was een fijne verrassing. 
En niet minder bijzonder was de 
Historische Fotopresentatie op 
hetzelfde parkeerterrein door 
de heren Peperkamp en Huizen-
ga.  De haakgroep in It Koartling 
leverde ook een buitengewone 
prestatie door ruim 2 jaar lang 
23 spreien te haken voor het pro-
vinciale onderdeel ‘Haak maar 
Aan’! Hun werkzaamheid vroeg 
doorzettingsvermogen en geduld, 
maar het resultaat mag er zijn.

LF2018 in ons dorp ging begin 
april uit de startblokken met een 
bloemzadenactie. Een anonieme 
sponsor financierde 2500 zakjes 
bloemzaden. Deze werden door 
Scouting De Brimzen huis-aan-
huis rondgebracht. Op verschil-
lende plekken gingen dorpsbewo-
ners en straten aan de slag met 
dit zogenaamde ‘bijenmengsel’. 
De Molenstraat regelde een vier-
tal bloembakken en vulde deze 
zelf. Op 19 mei zaaide de Vrijge-
maakt Gereformeerde gemeente 
een perceel rond de kerk in met 
‘bijenplanten’. De drie lagere 
scholen in ons dorp reageerden 
enthousiast op de plannen van de 
werkgroep. Het thema werd vaak 
zelfs ingepast in het lesprogram-
ma. In de loop van mei en juni 
kwam er stroom aan zelfgemaak-
te creaties om winkeletalages 
een mooier en passend aanzien 
te geven. Ook een dertigtal ama-
teur-kunstenaars verleenden hun 
medewerking en zorgden voor 
een 80-tal oogstrelende werken. 
De van de Gemeente Achtkar-
spelen geleende bloembakken bij 
de toegangswegen, werden hulp-
vaardig door de hoveniers Van 
der Meer, Kloosterman en Wee-
ning gevuld en verzorgd.

Nog op de planner staat het 
kunstwerk dat op 30 juni op de 
westelijke rotonde geplaatst 
wordt. En in de feestweek zijn 
er voor tuinen en straten die het 
LF2018-thema gebruiken speci-
ale prijzen beschikbaar gesteld. 
Eind augustus zullen alle zicht-
bare LF2018-onderdelen verwij-
derd zijn.

Met nogmaals onze dank, de 
werkgroep LF2018-Buitenpost: 
Hielke Boorsma, Loes van Dam, 
Geertje van Dijk, Johan Kootstra, 
Henk Pilat en Roelie Winter.

Op de westelijke rotonde bij ons dorp zal de komende weken een toepasselijk 
LF2018-plastiek komen te staan van kunstenaar Paul Edens uit Lioessens.

Een van de grotere onderdelen van het programma is de expositie De Bezige 
Brims. De 3 lagere scholen en amateur-kunstenaars in ons dorp werden gevraagd 
om daarvoor werkstukken aan te leveren. De oogst loog er niet om. Deze acti-
viteit werd vaak gecombineerd met lessen over het nut van bijen en biodiversi-
teit. ‘De Fontein’ produceerde ondermeer een indrukwekkend bijennest dat een 
prominente plek in de etalage van Kapenga Wonen kreeg. Op de bovenste foto 
een beeld van het toch wel ongemakkelijke transport door veel kindkracht van 
de school naar de winkel. ‘De Mienskip’ leverde eveneens een grote variatie aan 
werkstukken. De meeste van de daaruit afkomstige bijen en bijenkorven zijn nu in 
de etalages van winkels in de Kerkstraat terug te vinden (2 foto’s eronder). Lage-
re school ‘de Lichtbron’ maakte onder andere verschillende doeken met bijen en 
teksten (foto daaronder). 

Ruim 80 creaties van 30 amateur-kunstenaars en een selectie uit  het werk van de 
3 lagere scholen sieren nu de etalages van de leegstaande Henk ten Hoor aan het 
Christinaplein (op een na onderste foto), het notariskantoor aan de Kuipersweg 
(onderste foto), het gemeentehuis, stationsrestauratie ‘de Oriënt’, de bibliotheek, 
zwembad De Kûpe, It Koartling, dropshop Liquorice, Op’e Stâl en andere winkels. 
Deze expositie is aangevuld met luchtfoto’s van ons dorp. De oudste werd 75 jaar 
geleden gemaakt. De meest recente zijn van maar enkele weken terug en werden 
door Wout Weterings uit Augustinusga vanuit zijn vliegtuig gemaakt. 
(foto’s op deze pagina: Hielke Boorsma, Loes van Dam en Johan Kootstra)

De Hortus van Friesland ‘De Kruidhof’ levert onder de naam ‘Silence of the 
Bees’een heel jaar lang bijzondere LF2018-evenementen. Bovenstaande foto is 
gemaakt tijdens het ‘B-rapsody’-concert dat met medewerking van brassband 
‘Blaast de Bazuin’ uit Surhuisterveen op vrijdag 22 juni plaatsvond.



Wij bedanken alle ondersteuners van LF2018-Buitenpost

Maatschappij tot ‘t Nut 
van het Algemeen

Buitenpost

1. Houdrie Slofstra - Sloot met wilg, Klaprozen, 
 Ooievaar op nest
2. Wiep Akkerman - Anemonen in de zon, Rozen in de
 vaas, Hortensia, Appels, Frans balkon, 
 Vervlogen tijden
3. Saskia Sloot - Egel, Libel
4. Jaco Klapwijk - Landschap
5.  Nies de Vries - Tulpen, Sneeuwklokjes 
6.  Tineke v.d. Wal - Gele bloemen, De Mieden
7.  Tilly de Gier - De Vaart, Hommel zoekt nectar 
8. Marjan Plasman - Wilde plantentuin
9. Gelbrich Bijl - Bijen, Bijen in lijst
10. Jetty Heringa - Dreiging boven landschap
11. A. Kouwenhoven - Geit
12. Mw.  Twerda - Kerktoren, Jeltingahuis
13. A. de Haan - Hazelaar, Vlinder
14. Ria Vermeulen - In de vlucht
15. Yvonne Roelofs - Badderende mus, Bramen, Grutto
16. Kós Lemstra - Anemonen, Vijver, Hertje, 
 Pinksterbloemen, Hond, Amaryllis, Rododendron
17. Greetje Weggen - Honingbij op blad
18. Ineke Mooiweer - Bij
19. Nynke Kloosterman - Bord met vlinder, zonder

 naam, Bord met driehoeken, Schaaltje, Bord, 
 Indiaan
20. Chris de Bruin - Varkentje wassen, Vingervlug,
 Welke vogel, Haan en ezel, Fazant
21. Marjan Kuipers - Schaap, Bloem
22. Jetty Heringa - Bij
23. Udi Jousma - Pukkelpotje I, Pukkelpotje II, 
 Anemoon,  Vogelpot I, Vogelpot II, Vogelpot III,
 Vogelpot IV, Schelp op sokkel, Schelp,
 Driegezusters, Jurk 
24. Nynke Geertsma - Pinguïns 2, Aalscholvers 2
25. Klaassie Luijken - Hond, Kabouterpaar, Poes
26. Wil Kooistra - 3 Katten, Bol I, Bol II
27. Rommy Kramer - Vogelhuis, Lieve-Heersbeestje,
 Kreeft
28. Hans Schellingerhout - Het bos (5-delig)
29. Marten de Vries - Egel, Roos

Alle leerlingen en het onderwijzend personeel 
van Gereformeerde Basisschool ‘De Fontein’, 

Christelijke Basisschool ‘De Lichtbron’ en
Openbare Basisschool ‘De Mienskip’.

Geldria Beheer
Harderwijk

Deelnemers aan de expositie Bezige Brims

Nog enkele anderen mogen niet onvermeld blijven. De heer Huizinga 
wist in onvermoeibare samenwerking met de heer Peperkamp de His-
torische Fotoroute te realiseren. Natuurlijk noemen we ook de bijna 50 
bedrijven uit de directe omgeving die dit onderdeel steunden door een of 
meer historische borden te adopteren. En verder alle middenstanders en 
instellingen die ruimte boden aan de werkstukken die in het kader van 
de expositie De Bezige Brims tentoongesteld worden.

Dankzij de bereidwillige medewerking van Geldria Beheer, EM-
KA-makelaardij en de notarissen Palstra en Veerman kon een lange 
periode kosteloos gebruik worden gemaakt van deze leegstaande 
panden aan het Christinaplein en de Kuipersweg.
Bijzondere dank hiervoor!
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Inspirat ie
door Anneke Paauw

 “Ik hoop op mijn opleiding veel nieuws te leren” 

Volg ons ook op onze Facebookpagina. 

U kunt ons vinden op 

www.facebook.com/dorpbuitenpost

David Grijpstra, striptekenaar

Al enkele jaren ziet u maande-
lijks werk van zijn hand. Onder 
zijn ‘alias’ Dave verzorgt hij de 
strip ‘Teo en Leo’. Het is duide-
lijk dat hij graag tekent en dan 
vooral strips. In de toekomst 
hoopt Dave van zijn hobby zijn 
werk te maken. De eerste stap 
hiervoor is gezet: in het nieu-
we schooljaar begint hij aan de 
Friese Poort in Drachten aan 
de opleiding Mediavormgeving 
Art en Design. 

Teo en Leo
Deze stripfiguren zijn door Dave 
zelf bedacht. Hoe kom je tot de 
vorm? Tja, al tekenend ontstaat 
zoiets, je begint met een type, je 
verandert een beetje, je schaaft 
een beetje bij, legt het opzij, be-
kijkt het nog eens en op een ge-
geven moment ben je tevreden 
en is Teo en/of Leo er. Daarnaast 
moet er inspiratie zijn voor een 
onderwerp, waarover getekend 
wordt. Zo was het examen het 
actuele thema van de vorige 
strip, want toen zat David mid-
den in de examens van het Go-
marus-college in Zuidhorn. Als 
er geen inspirerende actualiteit 
is, bedenkt hij iets algemeens en 

gelukkig draagt het thuisfront 
ook wel eens ideeën aan.  Hij is 
toch gauw een paar uurtjes be-
zig voordat hij tevreden is met 
het resultaat. Een maand is zó 
weer voorbij, het is dus niet zo, 
dat er een voorraadje gemaakt 
wordt, nee, elke maand maakt 
Dave één Teo en Leo.

Ontwikkeling 
Alle geplaatste strips zijn sa-
mengebracht in een plakboek 
en hierin is heel mooi de ont-
wikkeling van Teo en Leo te 
zien. Zo hadden de figuren eerst 
echt spillebeentjes en zijn ze in-
middels voorzien van steviger 
benen, compleet met schoe-
nen. Waren de tekeningen eerst 
alleen maar zwart-wit, nu zit er 
regelmatig nuance in door het 
arceren van vlakken. Teo en Leo 
worden nu ook wel eens in een 
omgeving geplaatst, met een 
paar lijnen geeft Dave een ka-
mer aan of door een paar details 
zie je dat het buiten is. Kleine 
streepjes naast een figuur ge-
ven beweging weer. Dave kijkt 
ook kritisch naar andere strips 
en bij een bezoek aan het strip-
museum in Groningen, heeft hij 

ook wel eens tips gekregen. Ge-
zichtsuitdrukkingen worden met 
een paar rake details duidelijk. 
De ogen zijn verticale lijntjes, de 
lengte varieert al naar gelang de 
emotie die wordt uitgedrukt. 

Meerdere stijlen 
In zijn vrije tijd probeert David 
ook andere dingen te tekenen. 
Bij de familie Grijpstra wordt 
graag het spel Munchkin (een 
spel met monsters en opdrach-
ten) gespeeld. Al spelend vond 
David dat er aanvulling nodig 
was en zo tekende hij vele kaar-
ten met nieuwe opdrachten. 
Deze figuren zijn in een hele 
andere stijl getekend. Het geeft 
aan dat David ook geïnspireerd 
wordt door andere dingen om 
hem heen. Zo heeft hij vader 
Grijpstra al eens als een echte 
spiderman getekend en werd 
moeder op moederdag ook al 
eens verrast met een prachtige 
tekening.  

De toekomst
David heeft zin in de opleiding 
in Drachten. Hij is blij dat hij is 
toegelaten, want er vindt echt 
wel een toetsing plaats, je moet 

werk laten zien en je motivatie 
aangeven. Hij hoopt daar vele 
nieuwe uitdagingen te krijgen 
en is benieuwd wat hem te 
wachten staat. Tekent hij nu ei-
genlijk alleen maar zwart-wit 
met een pen, straks zal hij ken-
nismaken met nieuwe materi-
alen en nieuwe technieken. De 
opleiding Mediavormgeving 
Art en Design is een brede op-
leiding, behalve tekenen komen 
ook andere zaken aan bod zoals 
het ontwerpen van posters, ad-
vertenties, websites, maquet-
tes, animaties, theaterdécors, 
driedimensionale of audiovisu-
ele media-uitingen.  David ver-
wacht dat het striptekenen zijn 
voorkeur blijft houden, maar 
staat natuurlijk open voor al die 
andere zaken. 

Ik ben heel benieuwd wat er in 
de toekomst met Teo en Leo 
gaat gebeuren in de Binnenste 
Buiten-post. De tijd zal het le-
ren…
(foto’s: eigen foto en redactie)

In tút 
fan de 
Brims

Vrij op
zondag

De nieuwe gemeenteraad heeft 
besloten dat de winkels op zon-
dag open mogen zijn. Wel pas na 
12 uur om iedereen in de gele-
genheid te stellen naar de kerk te 
gaan. Of uit te slapen. 

Ik word daar onrustig van. Bete-
kent dit dat de zondagsrust wordt 
opgeofferd? Dat kleine onderne-
mers worden gedwongen om ze-
ven dagen per week te werken? 
En wat ga ik doen? Ga ik op zon-
dag boodschappen doen of ga ik 
de winkels op zondag boycotten?
Het antwoord op de laatste vraag 
is simpel. Net als heel veel inwo-
ners van Buitenpost haal ik op 
zondag de vergeten boodschap-
pen in Kollum. Daar zijn de su-
permarkten al veel langer open 
op zondagmiddag. De winkels 
zijn dan ook nog eens lekker rus-
tig. Boodschappen doen is dan  
ontspannen. Maar het liefst doe 
ik de wekelijkse boodschappen 
in mijn vertrouwde supermarkt 
in Buitenpost. Op zaterdag, een 
doordeweekse dag of op zondag. 

Hoe zit het dan met de kleine on-
dernemers? 

Ik neem me voor om weer vaker 
groente en fruit te kopen bij onze 
eigen groenteboer. Voor brood 
ga je natuurlijk naar een echte 
bakker. Vlees koop je bij een am-
bachtelijke slager. Laten we dat 
allemaal gaan doen. Alleen die 
dingen die je niet bij de lokale 
bakker, slager, speciaalzaak of 
groenteboer kunt kopen halen we 
bij de supermarkt. En dan maakt 
het niet meer uit op welke dag 
dat is. Onze lokale ondernemers 
gunnen we hun vrije dag. Op die 
dag van de week dat zij dat het 
liefste willen. 

Deal?

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. Zo is 
kort geleden heeft het onderdeel ‘Agenda’ een make-over gehad. U 
kunt er kosteloos gebruik van maken. Graag voegen wij dus alles wat 
u te melden heeft er aan toe! U kunt uw nieuws en aankondigingen 
sturen naar: mail@buitenpost.info

Op 6 en 8 juni 2018 was er weer het jaarlijkse buurt-
volleybaltoernooi, georganiseerd door Volleybal 
Club Buitenpost. Er waren twaalf teams die zich 
hadden opgegeven. De eerste avond is er gespeeld 
in twee poules van elk zes teams. De teams waren 
willekeurig ingedeeld en de verschillen in sterkte 
was soms groot. Maar het plezier stond altijd voor-
op. Na de eerste avond werden de teams op basis 
van de behaalde resultaten opnieuw ingedeeld in 
drie poules van elk vier teams. Toen waren de pou-
les iets gelijkwaardiger. Deze tweede avond moest 
er twee keer tegen elk team gestreden worden. 

Winnaar van de ‘verliezer-poule’ werd de Jeltinga-
laan. In de ‘middenmoot-poule’ waren de Marconi’s 
de beste. Ook in de strijd om het beste team van 
het toernooi was het weer erg spannend. De strijd 
ging vooral tussen Gele Zwaan en Eringalaan 17. 
Uiteindelijk heeft de Gele Zwaan op positief pun-
tenverschil gewonnen en zijn zij eerste geworden. 
Het was weer een erg succesvol VCB-toernooi. Dit 
dankzij de inzet van ongeveer tachtig sporters, vele 
kijkers en natuurlijk de vrijwillige scheidsrechters! 
Iedereen bedankt en hopelijk tot volgend jaar.
(foto: eigen foto)

Gele Zwaan wint buurtenvolleybaltoernooi
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It Koartling zoekt enthousiaste en 
betrokken vrijwilligers!
It Koartling zoekt voortdurend nieuwe vrijwilligers. Leuke, enthousiaste 
en betrokken mensen. Voor allerlei zaken en taken. Bijvoorbeeld:

• om de CREA-werkgroep (cursussen en workshops) te helpen verster-
ken
• om activiteiten van kinderen en jongeren te helpen organiseren
• om het onmisbare Vrijwilligerssteunpunt te versterken
• om mede invulling te geven aan cultuur en cultuurparticipatie
• om inhoud en uitvoering te geven aan het project Mens & Omgeving
• om mede invulling te geven aan muziek, toneel, dans en méér
• om dorpsbreed vorm te geven aan de functies ontmoeting en verbin-
ding
• om contact te leggen en onderhouden met alle activiteiten en clubs in 
het dorp
• om te helpen bij de Húskeamer fan Bûtenpost
• om samenwerking met de plaatselijke zorginstellingen op gang te hel-
pen
• om de samenwerking met Cultuurcentrum de Wâldsang te verdiepen
• om de samenwerking met de Bibliotheek te verbreden en te verdiepen
• om samen met o.a. Friesland Pop muziek een permanent podium te 
bieden
• om samenwerking met De Kruidhof en het IJstijdenmuseum te verbre-
den en te verdiepen
• om samenwerking met de kerken in Buitenpost te helpen aangaan
• om te helpen met onze website en social media (media-specialist)
• om de vrijwilligers te helpen aansturen en ondersteunen (vrijwilligers-
coördinator)
• om als ‘handyman’ allerlei (onderhouds-)klusjes te doen
• om de omgeving van It Koartling groen en netjes te houden

Ben jij maatschappelijk betrokken en wil je je concreet inzetten voor een 
betere samenleving? Laat dan snel wat van je horen of stuur een e-mail 
naar vrijwilligerswerk@itkoartling.nl.
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Op vrijdag 21 en zaterdag 22 sep-
tember organiseert sociaal-cultu-
reel centrum It Koartling voor de 
vierde keer het Kom Erbij Festival. 
Alle inwoners, maar ook maat-
schappelijke en levensbeschouwe-
lijke organisaties, beleidsmakers, 
bestuurders, politici, hulpverleners 
en andere professionals worden 
uitgenodigd om mee te doen. 

Centraal thema van het Kom-Erbij-Festival wordt – evenals in voor-
gaande jaren – gevormd door ‘Eenzaamheid: sociaal, emotioneel en 
existentieel’. Uiteraard wordt tijdens het festival hierover uitvoerig 
gesproken en over oplossingen nagedacht. Geprobeerd wordt om 
bewustwording te vertalen in handelen en in de ontwikkeling van 
succesvolle interventies. De deelnemers worden uitgedaagd om 
daarbij samen te werken en samen (ambitieuze) doelen te stellen. Dit 
‘serieuze’ deel van het programma is gegroepeerd op de eerste dag 
van het festival.

De tweede dag van het festival staat volledig in het teken van ont-
moeting en verbinding. Ieder-een die dat wil heeft die dag de gele-
genheid om anderen in gastvrije en ontspannen sfeer te ontmoeten. 
Er wordt gepraat, gegeten, muziek gemaakt, gezongen, gedanst en 
nog veel méér. Op deze dag zijn het gevoel van welkom zijn, erbij 
horen, meetellen en meedoen heel belangrijk.

Daarom is het niet toevallig dat het festival dit jaar samenvalt met 
Burendag. Burendag is een jaarlijks terugkerend feest dat je samen 
viert met je buren en de buurt. Het is een dag waarop je gezellig sa-
men komt en waarbij veel mensen iets goeds doen voor elkaar en de 
buurt.

Het 4e Kom Erbij Festival: doe mee

Eén tegen eenzaamheid
Met het programma ‘Eén tegen eenzaamheid’ wil minister Hugo de 
Jonge (VWS) dat eenzaamheid onder ouderen eerder wordt gesigna-
leerd en doorbroken. De minister zoekt samenwerking met zorgpartij-
en, maatschappelijke organisaties, gemeenten en bedrijfsleven. 

Journaliste Barbara Vollebregt van TROUW sprak in maart hierover 
met  Theo van Tilburg, hoogleraar sociologie aan de Vrije Universiteit. 
Zijn mening: “Er wordt vaak gezegd: als we meer belangstelling heb-
ben voor de medemens, dan is er geen eenzaamheid. Zo werkt het 
niet. Eenzaamheid gaat niet over oppervlakkige contacten zoals koffie 
drinken of een bloemetje brengen”. Van Tilburg vindt dat een oplos-
sing tegen eenzaamheid gebaseerd moet zijn op zeven manieren van 
aanpak waaronder persoonlijk contact, het terugdringen van negatie-
ve gedachten en praktische hulp. “Toekomstige initiatieven moeten 
minimaal bij drie van die punten helpen. Daarvoor is een professio-
nele opzet en uitvoering nodig, en dus meer geld. Nu wordt nog te 
vaak gedacht: als er koffie klaarstaat en er is een dartbord, dan komt 
het wel goed”, aldus Van Tilburg.

Bovendien beperkt het programma zich tot ouderen. Volgens Stich-
ting Sensoor is er echter juist sprake van een toename van al dan 
niet tijdelijke eenzaamheid onder jonge mensen. Opvallend, omdat 
eerder werd aangenomen dat over het algemeen ouderen, geschei-
den mensen en mensen met een niet-westerse achtergrond met een-
zaamheid worstelen. 

Volgens het RIVM gaf ruim 40% van de volwassen bevolking (19 jaar 
en ouder) aan eenzaam te zijn. Daarvan voelt 10% zich ernstig of zeer 
ernstig eenzaam. Bijna 31% voelt zich emotioneel eenzaam en 43% 
sociaal eenzaam. Vrouwen voelen zich vaker emotioneel eenzaam, 
terwijl mannen vaker sociaal eenzaam zijn. 

Volgens hoogleraar diversiteit en integratie Halleh Ghorashi is er 
sprake van een ontwikkeling in de samenleving. ‘We hebben ons 
gericht op onszelf, onze eigen, individuele ontwikkeling. Die trend is 
allesomvattend. En we worden voortdurend gevoed door de wereld 
waarin we leven, digitale technologie, commercie.’

Het vrijwilligers-
steunpunt

In ‘it Koartling’ vind je het Vrij-
willigerssteunpunt (VSP) Bui-
tenpost. Dit steunpunt is er voor 
iedereen. Bijvoorbeeld voor 
mensen die vrijwilligerswerk 
zoeken. Voor mensen die via vrij-
willigerswerk willen bijdragen 
aan iets dat hen na aan het hart 
ligt. Voor mensen die via vrij-
willigerswerk in contact willen 
komen met anderen om zo hun 
sociale netwerk uit te breiden. 
Voor mensen die zichzelf willen 
ontdekken of ontwikkelen. En 
natuurlijk voor alle vrijwilligers-
organisaties en non-profit orga-
nisaties die vrijwilligers zoeken, 
advies willen of ondersteuning 
vragen. Maar ook voor bedrij-
ven die Maatschappelijk Verant-
woord Ondernemen (MVO) of 
die met hun werknemers vrij-
willigerswerk willen doen. En… 
voor de ambtenaren en politici 
die verantwoordelijk zijn voor 
het vrijwilligersbeleid van de ge-
meente. Kortom: iedereen is van 
harte welkom!

Wekelijks spreekuur
Iedere donderdagochtend tus-
sen 9.30 en 11.00 uur houdt het 
VSP spreekuur voor iedereen die 
op zoek is naar vrijwilligerswerk. 
Je kunt dan ook inlichtingen en 
advies vragen. Wil je er zeker 
van zijn dat de medewerkers van 
het VSP alle tijd voor je hebben, 
maak dan tijdig een afspraak. 
Kun je niet op donderdagoch-
tend? Geen probleem! We zoe-
ken dan samen naar een ander 
moment. 

It Koartling is een van de weinige, nog bestaande 
en zeer actieve instellingen voor sociaal-cultureel 
werk. Een tijdlang was er vanuit de politiek noch de 
inwoners belangstelling voor de functie en waarde 
van deze vrijwilligersorganisatie. Daarin lijkt lang-
zamerhand verandering te komen. 

It Koartling richt zich op een breed scala aan activi-
teiten voor jong en oud, die de samenleving mooi-
er en beter moet maken. Een samenleving waarin 
iedereen welkom is, iedereen meetelt en iedereen 
meedoet. Een inclusieve samenleving.

Dat gaat beslist niet zomaar, want uitsluiting (ex-
clusie) is voor mensen natuurlijker dan inclusie. 
Een logisch kenmerk van onze huidige samenle-
ving is volgens hoogleraar diversiteit en integratie 
Halleh Ghorashi, dat alle individuen vooral contact 
willen hebben met mensen die op hen lijken. ‘We 
hebben er geen probleem mee dat we alleen maar 
met dezelfde soort mensen als onszelf praten. Hoe 
vaak voer je nog een gesprek dat je weghaalt uit je 
comfortzone, met mensen die andere levenserva-
ringen, levensgeschiedenissen hebben?’

Op een gegeven moment weet je eigenlijk niet 
eens meer hoe je een gesprek moet voeren met ie-
mand die anders is dan jij. Ghorashi: ‘Je vindt het 
steeds lastiger om met echt anderen in gesprek te 
gaan, je leert niet een voorstelling te hebben van 
diens leefwereld. Je verliest binding, het besef dat 
je samen met die ander burger bent in dezelfde sa-
menleving. En als die samenleving dan onzeker is, 
super divers, beangstigend, er voor je gevoel geen 
collectief meer is waar je op kunt vertrouwen, dan 
ga je jouw zone verzuiveren.’

Daarom kiest It Koartling ervoor om mensen bij 
elkaar te brengen, om elkaar te ontmoeten en om 
met elkaar in gesprek te gaan. Ongeacht leeftijd, 

gender, levensbeschouwelijke opvatting, oplei-
ding, sociale status, ras of andere verschillen. 

Daarom kiest It Koartling voor samenwerking, lo-
kaal, regionaal, nationaal en zelfs op Europees ni-
veau. Om samen met organisaties als de European 
Cultural Foundation te werken aan een open, de-
mocratisch en inclusief Europa. Bijvoorbeeld bin-
nen Tandem Fryslân. In dit project werken we mo-
menteel hard met onze Griekse partner aan lokale 
bewustwording en tegen discriminatie en uitslui-
ting. Aan een Kom Erbij Festival in Buitenpost en 
een Adéste Festival in Heraklion (Kreta). 

Daarom kiest It Koartling voor samenwerking met 
Stichting AanZet uit Leeuwarden als het om de 
Húskeamer fan Bûtenpost gaat. Of met Friesland 
Pop als het om het creëren van een podium voor 
muzikaal talent gaat. Of met lokale en regionale 
‘cultuurmakers’ als het op cultuurparticipatie gaat.

Daarnaast hebben we aandacht voor de problemen 
en wensen van onder andere ouderen, kinderen, 
jongeren en migranten, en proberen we samen 
met anderen zinvolle sociale, culturele en educatie-
ve activiteiten te organiseren die tot tastbare resul-
taten leiden.

Want alleen sámen kunnen we huidige en toekom-
stige maatschappelijke knelpunten en problemen 
oplossen. Samen maken we het verschil!

It Koartling en de inclusieve samenleving



Team Autoland van den Brug Buitenpost

Autoland van den Brug 
Ried 16, 9285 KK Buitenpost,  T 0511 - 541 330
buitenpost@vandenbrug.nl
vandenbrug.nl Service

Bedrijfswagens

Airco-onderhoud + geurbehandeling

All-in APK   

Kleine onderhoudsbeurt (up!) vanaf 

Grote onderhoudsbeurt (up!) vanaf 

Onderhoudsprijzen

€   109

€     19

€   150

€   195

Zomercheck
€19,95
Inclusief gratis 
T1 toilettas

Airco onderhoud       € 109

Goed voorbereid
op vakantie.
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Goed land

Om maar met de deur in uw huis 
te vallen: er is mij gevraagd, van-
uit de redactie van de BiBu, of ik 
iets wilde schrijven over Noorwe-
gen. Het Oostelijke gedeelte van 
Noorwegen, waar wij wonen, is 
een houtproductie gebied. Dit 
betekend dat er immense bos-
sen zijn. De bergen zijn niet heel 
spectaculair hoog, maar zo’n 400 
à 500 meter boven zeeniveau is 
hier wel redelijk gangbaar. Wij 
wonen op een topje van zo’n 
berg. De baas heeft om het huis 
heen bomen weg laten halen 
waardoor we een schitterend 
uitzicht hebben over Zweden. 
Om ons huis heen staan ont-
zettend veel frambozen, zwarte 
bessenstruiken, ribessenstrui-
ken, kruisbessenstruiken en ga 
zo maar door. Achter onze ga-
rage staan twee kippenhokken, 
waar achttien kipjes, kuikentjes 
en haantjes zich prima verma-
ken. In de lente en de zomer lo-
pen de kippen gewoon los. Als 
ik ‘s morgens de deur uit stap 
om een wandeling te maken 
met onze grote hond, snuif ik 
als eerste altijd de boslucht op. 
Boslucht ruikt altijd naar ‘iets’. In 
de winter ruik je de koude. In de 
lente ruik je het pas opkomende 
gras, in de zomer ruik je zoveel, 
dat het niet uit te leggen valt, en 
de herfst is gewoonweg een ge-
not voor je reukorgaan. Dan ruik 
je kruidige bladeren, rijpe bes-
sen, rijpe cantharellen, regen en 
storm. Het wonen middenin een 
bos als dit geeft rust. Meer rust 
dan menigeen van u zult kunnen 
bevatten. 

Die rust heb ik nog nooit kunnen 
ervaren in Nederland. Nee, zelfs 
niet in Friesland, met zijn meren 
en weilanden. Het bos ademt 
rust. Is rust. Op een ‘stille’ dag,
de dagen zonder zelfs maar een 
briesje en die zijn er veel, hoor je 
de muisjes ritselen in het gras. 
Hoor je de lynxen roepen of de 
vossen schreeuwen. Dan hoor je 
zomaar een kraanvogel trompet-
teren of een eekhoorntje kwet-
teren. Zomaar, vanuit het grote 
niets. Je oren wennen niet met-
een aan de stilte. Eerst hoor je 
allerlei fantoomgeluiden. Auto’s, 
toeters, pratende mensen. Soms 
beginnen je oren zelfs te zoe-
men, om maar iets te horen.  In 
die stilte hoor je een paar uur per 
dag de kwetterende stemmetjes 
van onze drie blagen. De timme-
rende hamertjes. Het gespetter 
in het zwembad. Dan mengen 
de geluiden van onze kinderen 
zich met het gezang van de zo-
merfluiters. We hebben geen 
last van de stilte. De stilte hier 
betekent dat er ook niemand 
is die ons hoort. En dat we dus 
geen rekening hoeven te hou-
den met buren of regeltjes van 
een gemeente. De stilte geeft 
ons de beweegruimte die we in 
Nederland zo misten. Tegelijker-
tijd geeft het ons tijd en rust om 
eens goed over het leven na te 
denken. Om te filosoferen over 
onze relatie. Om ons te verdie-
pen in zaken die verder gaan dan 
geld verdienen of huizen kopen. 
Niet iedereen zou zich daar pret-
tig bij voelen. Dat besef ik maar 
al te goed. Maar weet u, Noor-
wegen is voor ons, met al zijn 
stilte en rust, een heel goed land.

Flitsen uit het dagelijks leven in Buitenpost
tijdens de Tweede Wereldoorlog -18- door Jasper Keizer

Een hardhandige les
Bijna dagelijks vlogen honder-
den geallieerde bommenwer-
pers vanuit Engeland over onze 
regio vice versa Duitsland. De 
bezetter probeerde hen vanaf 
hun luchtmachtbasis bij Leeu-
warden zoveel mogelijk scha-
de te berokkenen. Door middel 
van circulaires en aangebrachte 
affisches werd de bevolking ge-
waarschuwd voor allerlei soor-
ten voorwerpen die uit de lucht 

konden vallen (62). In ons vorig 
artikel lazen we dat veel ouders 
hun kinderen waarschuwden om 
alles wat ze in het veld vonden 
te laten liggen. Maar wat deden 
de volwassenen? Op vrijdag 26 
juni 1942 kreeg veldwachter Jelle 
Wolthuis te Buitenpost opdracht 
om samen met zijn chef Corne-
lis van der Poel op onderzoek uit 
te gaan naar een voorwerp dat 
uit een vliegtuig afkomstig was. 
Dit voorwerp was neergekomen 
in het oost van Buitenpost ach-
ter de boerderij van Jan Dijk en 
Pier Poortinga. Het hoofd van de 
luchtbescherming, Jacob Pijnac-
ker en Gilles Antoine, chef van 
het electriciteitsbedrijf, gingen 
mee. Bij de boerderij van Dijk 
troffen ze de boer en zijn zoon 
en de veehouder Pier Poortin-
ga. Met z’n allen trokken ze het 
veld in. Daar vonden ze ten zui-
den van de rijkstraatweg een 
rond voorwerp, dat “geheel in 
de grasmat was gedrongen”. 
Pijnacker veronderstelde dat het 
een lichtkogel was. Er werd een 
stuk touw gehaald en het projec-
tiel werd uit de grond getrokken. 
De punt bleek beschadigd te zijn 
Daardoor was te zien dat de in-
houd uit grijs poeder bestond. 

Na lang praten kwam men tot 
de conclusie dat het voorwerp 
niet gevaarlijk was. Pijnacker en 
Poortinga knielden bij het voor-
werp neer en haalden met hun 
handen de poeder er uit. Daar-
na probeerden ze of het ook 
nog wilde branden. De anderen 
stonden er in een kring omheen 
nieuwsgierig toe te kijken. Bij het 
ontsteken van de lucifer in het 
grijze poeder ontstond er plotse-
ling een ontploffing. Allen wer-
den tegen de grond geslingerd. 
Toen Jelle Wolthuis weer over-
eind gekrabbeld was, zag hij dat 
de kleren van Pijnacker en Poor-
tinga in brand stonden. Samen 
met Dijk blusten zij zo snel mo-
gelijk de kleding van de slacht-
offers. De chef-veldwachter was 
aan zijn gezicht gewond. Antoine 
was eveneens licht gewond. Met 
Dijk vertrokken ze met zijn drie-
en om hulp voor henzelf en voor 
de zwaar gewonden Pijnacker en 
Poortinga te halen. Toen dokter 
Voor in ’t Holt bij de plaats van 
het onheil kwam, vond deze het 
noodzakelijk dat Pijnacker en 
Van der Poel naar het Acade-
misch ziekenhuis te Groningen 
moesten worden overgebracht. 
Dit kon wel in zijn auto. Pijnac-

ker had een diepe brandwond 
in de borst en in zijn linker been. 
Van der Poel had brandwonden 
in zijn gezicht. Poortinga moest 
met de ziekenauto van Kempe-
naar worden vervoerd. Deze was 
het ergst gewond, hij verloor een 
oog. De overgebleven scherven 
werden naar de luchtwachtpost 
te Buitenpost gebracht. De Duit-
se Wehrmacht constateerde later 
dat het een brandbom was ge-

weest (63). De scherven werden 
door hen meegenomen.

Uit  de oude doos

De bijna driehonderd-en-vijftig jaar oude Buiten-
poster jaarmarkt was drie eeuwen lang een echte 
veemarkt. Boeren drukten daarom lang hun stem-
pel op dit gebeuren. Het was voor veel marktgan-
gers een moment waarop men kennissen, vrienden 
en collega’s uit de omgeving weer eens kon tref-
fen. Om verschillende redenen kon het een gele-
genheid zijn waarop je jezelf op z’n best liet zien. 
En niet te vergeten, gaf het de mogelijkheid tot een 
broodnodig verzetje. 

In de vroege jaren zeventig van de vorige eeuw kon 
dit over de eerste woensdag van augustus in ons 
dorp, nog steeds worden gezegd. De veemarkt was 
niet zo groot meer als een eeuw daarvoor, maar 
niettemin van redelijke omvang. En actieve en ren-
tenierende agrariërs waren nog steeds een mar-
kant onderdeel van de bezoekers. Het gaf fotograaf 
Jan Veenstra de kans om te proberen enkele ‘ka-
rakteristieke types’ vast te leggen. Ontspannen kui-
erend, kritisch ogend of zelfs, zoals rechtsboven, 

op een moment dat men het onder het toeziend 
oog van de worstkoning kennelijk niet zo goed met 
elkaar kon vinden. De biertent was, net als tegen-
woordig, gezellig goed gevuld, zij het dat er toen 
soms vierhoevigen in het gedruis te vinden waren. 

Voor 50-plussers kan deze leuke collectie foto’s 
misschien een reden zijn om even nostalgisch te-
rug te denken.
(foto’s: Jan Veenstra, Buitenpost)

Noors 
leven
door Gesien Leguijt

De Buitenposter jaarmarkt, ergens begin jaren zeventig van de vorige eeuw
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Binnen -22-
Buitenpost 

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

Zomerse gedachte

Ik zit op het moment dat ik dit 
schrijf in een vroeg avondzonne-
tje in ons huis. Maar eigenlijk is 
het op dit moment niet eens echt 
ons huis, want alles is opgeruim-
der en schoner dan normaal. We 
zijn volledig ingepakt om op va-
kantie gaan. Even uit de dagelijk-
se sleur van werk, thuis, vrienden 
en familie. Een volledig nieuwe 
omgeving ontdekken. Vorig jaar 
vertelde ik al iets over onze bij-
zondere reis naar Namibië. Dit 
jaar doen we het heel anders en 
ligt de tent achterin de auto voor 
een prachtige reis richting de 
Franse Pyreneeën. Het is eigen-
lijk heel wonderlijk dat we er zo 
op uit trekken voor een volledig 
nieuwe ontdekkingsreis, omdat 
ik merk dat onze ontdekkings-
reis hier in de omgeving ook nog 
steeds niet ten einde is. Al 3 jaar 
lang verwonder, bewonder, ver-
ras en verbaas ik mijzelf over alle 
nieuwe plekjes, nieuwe routes 
en nieuwe belevenissen die je zo 
dicht bij huis kunt ontdekken. Zo 
waren konden wij enkele weken 
geleden eindelijk een ‘to do’ van 
ons lijstje strepen die al 3 jaar 
erop stond. Een bezoek aan de 
wijngaard van de Frysling. Een 
bijzonder fenomeen, dat we op 
nog geen 3 kilometer van huis 
een wijngaard hebben waar je 
iedere maand een bezoek aan 
kunt brengen of, zoals wij nu ge-
daan hebben, als extra via ‘Leen 
een Fries’ in het kader van Cul-
turele Hoofstad een volledige 
rondleiding kunt krijgen. We rij-
den straks 1500 kilometer om in 
het land van de stokbroden, brie 
en wijn vast een  wijngaard te be-
zoeken, maar in ons eigen dorp 
(of net daarbuiten) hadden we 
dit nog steeds niet gedaan. Ge-
lukkig kunnen we nu zeggen dat 
deze afgestreept is op het lijstje 
en ik kan hem zeker aanraden 
aan iedereen die van wijn houdt. 
Wij komen zeker weten een keer-
tje terug. Wat mij verder ver-
baasd heeft deze maand is om 
te zien hoe Culturele Hoofdstad 
leeft in Friesland. Dagelijks zie 
ik in Leeuwarden groepen toe-
risten met camera’s om hun nek 
de Oldehove ingaan. Of dichter 
bij huis heb ik de indruk dat het 
tijdens onze regelmatige bezoek-
jes aan het Kruidhof opvallend 
veel drukker is. De agenda van 
de Culturele Hoofdstad is voor 
de komende maanden goed ge-
vuld en volgens mij ook zeker 
regelmatig een bezoekje waard. 
Zo hoef je dus voor een bijzon-
dere vakantie deze zomer eigen-
lijk helemaal niet zo ver weg. Het 
is een stukje bewust kijken wat 
er te doen is. En ons dorp anti-
cipeert daar volledig op in. Voor 
mijzelf en Tamara geldt dat we 
na onze terugkomst van vakan-
tie ook nog lekker de maanden 
daarop gaan genieten van al het 
moois wat we in Friesland kun-
nen ontdekken. Ik ga de komen-
de periode mijn ogen volop open 
houden om na de zomervakantie 
terug te komen in deze krant met 
de nieuwste ontdekkingsreisver-
halen. Voor nu wens ik iedereen 
een mooie, zonnige zomer en tot 
in augustus! 

De schoolfoto

Dinsdag-damesteam TV Buitenpost kampioen
Het Dinsdagdamesteam uitkomend in de 5e klas is kampioen geworden in de 
voorjaarscompetitie van de KNLTB. Het team van aanvoerder Lena Giezen, 
voorzien van nieuwe shirts van een van de hoofdsponsors, werd ongeslagen 
kampioen. Op de foto verder: Anneke Paauw, Anneke Veenstra, Janny Kiewiet 
en Elly Kramer. 
(foto: Cor Giezen)

Schoolfoto van de Christelijke Lagere School aan de Kuipersweg rond 1967

Er staan meerdere klassen op de foto. De aanleiding voor de foto was waar-
schijnlijk een schoolreisje. Wie kan de namen van de personen op deze foto 
compleet maken? Reacties graag op: bibupost@gmail.com

Alle rijen van links af, bovenste rij: meester Anema, Herman Douma, x x, x x, 
juf Klaver, Theo de Vries, x x, x Wiersma, Wytze Kootstra, Boukje Hogendorp, 
Henk Nicolai, juf Goinga, Maaike van der Meer, Sophie Harders, Lolke van der 
Meulen, Sjoerd Hoekstra, x x, x x, x x, mw Nijdam, meester Nijdam; op een na 
bovenste rij: x x, Aukje Dijkstra, x x, Annie Kloostra, Minnie Tol, Bouke Hoek-
stra, x x, Sita de Vos, x x, Hennie de Meer, Ria Wijma (tweeling), Alleta Wijma, 
x x, x x, Grietje van Dijk, Harry Pilat, Marten de Vries, x Jager, x x; middelste 
rij: mw. Fennema (?), x x, x x, Boukje Schut, x x, Kees x, Jelkje Veenstra, Jikke 
de Haan, IJtje van der Meer, Bertje de Boer, Siebe de Haan, Klaas Mulder, 

Catrinus van der Veen, x x, x x, Jan Snijder, x x, x x; op een na onderste rij: 
Sjoukje Veenstra, Roelie Waltje, Wiebe de Bruin, Fokje van der Wijk, x x, x x, 
Elsje Miedema, Geke Postma (?), Jannie Kooistra (?), Rudolf Bergsma, Simon 
van der Wal, x x, x x, x x, Sietse Pilat, x x, x x, Pieter Tamsma, Thea Heins, Simon 
de Haan; onderste rij: Jan Wijma, Nellie Nicolai, Fokje de Vries, Jan Aldert 
Schootstra, Ankie Fokkema, Frida Slagter, Mattie Metzlar, Gretha Meetsma, 
Hanneke Schut, Lammert Wiersma, Alle (x) Pilat, x x, Klaas Wassenaar, Tilly 
van der Tuin, Geeske de Boer, x x, x x, x x, x x, Dineke Veld, Jannie Hoeksma; 
liggend vooraan: meester Hooghiem, meester Hofman. 
De foto werd aangeleverd door Wytze Kootstra, met onze hartelijke dank.

Als alle namen zijn aangevuld, blijft er nog een vraag over: wat zei de fotograaf 
waardoor er zo hartelijk werd gelachen?

Tien jaar G-korfbal in Buitenpost
In mei 2008 organiseerde korfbalvereniging Flamingo’s op initiatief van Gerrit 
Lolkema een korfbalinstuif voor mensen met een verstandelijke beperking. Het 
was de start van het G-team. Tien jaar later vond het begeleidingsteam dat 
dit wel reden was voor een klein feestje. Op 9 juni om 10.30 uur verzamelden 
de genodigden zich bij De Ynrinner op sportpark De Swadde, het ‘thuisnest’ 
van de Flamingo’s. Spelers en oud-spelers met familieleden en trainers/bege-
leiders en oud-trainers zaten even later gezellig aan de koffie/thee/ranja met 
lekkere zelfgebakken cake en bonbons. Gezien de beperkte financiële midde-
len van het G-team had de organisatie gekozen voor een Amerikaanse fuif: 
iedereen bracht wat lekkers mee, hetzij voor bij de koffie, hetzij voor de lunch. 
Het smaakte voortreffelijk! Na een spelcircuit werd het feestje afgesloten met 
een gezamenlijke lunch. Alle spelers kregen als aandenken een fotocollage 
van het G-team in de vorm van een placemat. De leden van het begeleidings-
team werden door de ouders verrast met een prachtig boeket bloemen als 
dank voor hun inzet.
(foto: Hielke Boorsma)

De volgende Binnenste Buiten-
Post wordt verspreid in de week 

van 27 augustus
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

Griet de Vries geridderd
Op zaterdag 16 juni ontving Griet de Vries uit handen van burgemeester Ger-
brandy de Koninklijke onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Als 
moment van uitreiking was de familiedag van korfbalvereniging Flamingo’s ge-
kozen. Haar lintje had dan ook veel te maken met haar meer dan 40 jaar lange 
vrijwillige werkzaamheid voor deze sportvereniging. Zo is zij voor de club on-
der andere al meer dan 32 jaar een fanatieke en gedreven trainer/coach, was 
bestuurslid en wedstrijdsecretaris, zat in jubileumcommissies en organiseerde 
schoolkorfbaltoernooien. Verder traint en begeleidt zij sinds 2008 mensen met 
een verstandelijke beperking in het G-korfbalteam en is kaderlid bij de Districts-
werkgroep G-Korf-
bal. 

Naast haar vrijwil-
ligerswerk voor de 
korfbalverenig ing 
was zij ook actief 
als mantelzorger en 
deed zij vrijwilligers-
werk voor de Kaats-
club Buitenpost.
(foto: kv Flamingo’s)

De spor t foto’s



Ook MITRA-slijterij ‘t Span in nieuwe handen
Een nieuwe naam voor de slijterij in Burgum aan de Markt 69 en ook nieuwe ei-
genaren. Vanaf 5 maart heeft Buitenposter Kees-Jan Kempenaar om gezondheids-
redenen de zaak overgedaan aan zijn vrienden de Buitenposters Sape en Dieuwke 
Bloemhof. Samen met vaste medewerkster Dirkje Kooy willen zij op vrijwel onge-
wijzigde wijze u verwelkomen en dezelfde service verlenen als Kees Jan.

Het zelf ontwikkelde merk ‘Swietbek’ zal ook in de toekomst worden geleverd aan 
De Mitra in Burgum en De Binnenmarkt in Buitenpost. De service bestaat verder 
uit het afleveren van bestellingen in Buitenpost: u belt en het wordt tot bijna op 
de keukentafel thuisgebracht! In 
de winkel vindt u naast de vele 
alcoholische versnaperingen on-
der andere relatiegeschenken, 
cadeaus en een proeverijruimte. 
Een nieuwe dienst is de verhuur 
van benodigdheden voor een 
(tuin)feest(je). Zo kunnen bier- 
en statafels worden gehuurd die 
samen met uw bestelling gele-
verd worden. Ook is er de mo-
gelijkheid om niet aangebroken 
flessen terug te geven. 

Sape en Dieuwke hebben als 
slogan: wij hebben alles in huis 
voor een perfect feest. Ze heb-
ben er als nieuwe ondernemers 
zin in en hopen dat u als klant 
blijft komen. Het telefoonnum-
mer van de winkel: 0511-464020 
en het mailadres: bloemhof@
mitra-span.nl Volg hen ook op 
facebook voor de wekelijkse 
aanbiedingen!

Pizzeria/grillhouse Pyramide heeft
een nieuwe eigenaar
 
Lopend of fietsend over de Voorstraat en de Kerkstraat ruik je vanaf het middaguur 
de Mediterrane geuren van De Pyramide aan het Nijensteinplein te Buitenpost. Al 
ettelijke jaren bestaat hier de gelegenheid een pizza, pasta, grill- of vleesgerecht te 
nuttigen of op te halen. Sinds een aantal maanden is deze keurige zaak overgeno-
men door Ahmed Al Sayed en hij heet u van harte welkom om eens een keer op 
uw gemak een hapje te komen eten. Op 1 september verschijnt een vernieuwde, 
uitgebreidere menukaart met daarop onder andere glutenvrije gerechten. 

In het ruime pand wordt hard gewerkt om de grote zaal op de tweede verdieping 
in orde te maken voor groepen van 20 tot 100 personen om een feest of een ver-
gadering te kunnen houden. Bruiloften zijn ook mogelijk en wat denkt u van een 
lopend buffet? Catering bij u thuis vanaf 15 personen is ook mogelijk, de spullen 
worden gratis gebracht en gehaald binnen een straal van 20 km! In totaal staan er 
18 personeelsleden, waarvan 6 in de keuken voor u klaar om u te laten genieten van 
de vele specialiteiten en mocht u een terrasje willen pikken dan is er voor en naast 
het gebouw genoeg ruimte om beschut fijn te ontspannen. Alle dagen van de week 
staan ze vanaf 12.00 uur voor u klaar.

Bedri jv igheid
door Piet Pettinga

Wij hebben alles in huis 
voor een perfect feest!

Mitra ʻt Span in Burgum heeft 
alles in huis voor een feest(je). 
We leveren alle dranken, ook 
frisdrank en bezorgen dit bij je 
thuis. De onaangebroken spullen 
nemen wij kosteloos retour. 
Dan heb je altijd genoeg in huis!

Bovendien hebben we statafels, 
tapinstallaties, biertafels en nog 
veel meer. Aan Mitra ʼt Span in 
Burgum zal het niet liggen...

Mitra ʻt Span
Markt 69 in Burgum

Sape & Dieuwke Bloemhof

0511 46 40 20
06 5217 1697
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Overstekend Wild

Meer en meer wordt Buitenpost een bijendorp. Bewustwording van het 
belang van bijen is er meer en meer. Toch worden bijen vaak op een hoop 
gegooid. Er is weg degelijk een verschil. Zo heb je de honingbij, dit is de 
bij die in een kolonie of volk leeft vaak met wel 200.000 bij elkaar. Kolonie-
bijen worden doorgaans verzorgd door imkers en imkers passen goed op 
hun bijen. Het gaat niet per definitie slecht met honingbijen. Imkers doen 
er alles aan om hun volken zo gezond mogelijk te houden.

Wilde bijen zijn meestal solitair of in hele kleine volkjes levende bijen. Een 
voorbeeld hiervan is de metselbij of de zandbij. Deze meestal pluizige 
bijtjes leven in het zand en maken hun nest in bamboestokken of riet. Het 
nest bestaat uit slechts enkele nakomelingen. Hommels vallen onder de 
categorie wilde bijen en leven vaak alleen maar ook in kleine kolonies. Op 
een doodgewone avond zijn er zeker 6 of 7 van deze verschillende soorten 
in Buitenpost langs de groenstroken te zien. Met name de soortenrijkdom 
aan planten welke hier zijn ingezaaid maken het dat er zoveel verschillende 
soorten bijen zitten. Wat deze wilde bijen prettig vinden is dat er water in 
de buurt is. Soms zie je meerdere soorten langs de kant zitten om water 
te halen.

Wilde bijen en honing gaat hem niet worden. De meeste wilde bijen ma-
ken geen honing maar halen slechts nectar om hun kroost te voeden. 
Kolonie bijen daarentegen halen veel meer nectar en zetten dit om naar 
honing.

Bijen zijn er momenteel vol op te zien en te herkennen in de natuur. Hoe-
veel verschillende soorten zitten er ik jouw tuin? Zijn het er meer dan 6 
soorten? Laat het ons dan weten liefst met een fotootje op:
info@dekruidhof.nl

Zo krijgen we meer en meer de kans dat het geen BIJ-zaak meer is maar 
horen juist de wilde bijen bij onze eigen omgeving in de hoofdrol.
Buitenpost, daar wil je toch BIJ-zijn!

Jan Willem Zwart

‘Spetter, pieter, pater, lekker in het water’, wordt 
gezongen door Alfred Jodocus Kwak, de eend die 
een creatie is van Herman van Veen. De tekst is op 
deze eend van toepassing, maar ook kinderen op 
het lijf geschreven. En dat komt heel goed uit, want 
we lopen tegen een paar sputterende problemen 
op die vragen om spetterende oplossingen.

De zeven-en-een-half-miljard wereldburgers, oe-
fenen zo veel invloed op hun blauwe planeet uit 
dat het klimaat er door verandert. Ons gebruik van 
fossiele energie, en het vernietigen van de natuur-
lijke vegetatie zijn de belangrijkste aanstichters van 
deze ontwikkeling. Een van de gevolgen is dat we 
vaker te maken hebben met extreme weersom-
standigheden, zoals grote hoeveelheden regen in 
korte tijd. Onze watersystemen zijn daar niet op 
ingericht en de gevolgen zijn wateroverlast en eco-
nomische schade of nog erger.

We hebben onze leefomgeving over het algemeen 
zo ingericht dat we het overtollige water zo snel 
mogelijk kunnen afvoeren naar plekken waar we er 
zelf geen last meer van denken te hebben. Zelfs ge-
beurt dat nog wel via het riool. Daar wordt het ge-
mengd met ons afvalwater en vervolgens moet het 
met veel kosten en moeite weer worden gezuiverd, 
waarna wij de rekening krijgen gepresenteerd. Dat 
kan ook anders. Regenwater moet zo veel mogelijk 
worden vastgehouden, op of bij de plek waar het 
valt.

Op het dak van een rijtjeshuis met een grondop-
pervlak van zes bij tien meter spettert jaarlijks een 
hoeveelheid hemelwater van ongeveer 48 kubieke 
meter. Met de voor- en achtertuin van een zelfde 
grootte erbij is dat 144 kubieke meter. Het meeste 
daarvan kan wel in de eigen tuin worden opgevan-
gen en in de bodem wegzijgen. Voorwaarde is dan 
wel dat er niet al te veel dichte verhardingen en af-
daken in de tuin aanwezig zijn.  

Problemen ontstaan echter als er veel neerslag in 
korte tijd valt. Dan moeten er andere oplossingen 
voorhanden zijn om overlast en schade te voorko-
men. Door greppels, sloten en waterpartijen in een 
wijk aan te leggen kan er al veel water in korte tijd 
worden geborgen. Soms zijn er niet voldoende van 
deze waterbergende voorzieningen aanwezig. Dan 
moeten er speciale structuren en oplossingen wor-
den bedacht om het water tijdelijk vast te kunnen 
houden. Op dat moment wordt het ook interessant 

voor kinderen.

In de tuinen zelf kan met behulp van niveauver-
schillen al veel worden gedaan. Zo kunnen lager 
gelegen groeiplekken in de tuin worden gemaakt 
voor soorten die houden van natte en vochtige om-
standigheden. Als die aansluiten op een vijver kan 
tijdens stortbuien tijdelijk heel veel water worden 
vastgehouden. Dit zakt daarna van nature weer in 
de bodem en heeft in de tussentijd de liefhebbers 
van veel vocht heel goed gedaan.

Als er nog meer water valt, zal dat meestal in de 
richting van wegen en groenvoorzieningen lopen. 
Wegen kunnen dit naar bestaande watergangen 
leiden of naar zogenaamde wadi’s, die aangelegd 
zijn in het openbaar groen. Wadi’s zijn plekken die 
bestaan uit een verdiepte plek in een groenvoorzie-
ning zoals een gazon, waarin zich tijdelijk water kan 
verzamelen. Na verloop van tijd zakt ook dit water 
naar het grondwater of het verdampt. Het gazon 
kan daarna gewoon weer worden gemaaid. 

Maar wat te denken van de kinderparadijzen die 
je kunt maken door deze laagten te beplanten met 
wilgenstruweel, dat al naar de weersomstandig-
heden onder water gelopen of drooggevallen kan 
zijn? Zulke Wilgenwadi’s bieden bovendien heel 
veel mogelijkheden voor de zich daar thuisvoelen-
de biodiversiteit aan planten en dieren.

Maatregelen als deze verbinden huizen, straten, 
buurten en wijken met de hoofdstructuren van het 
watersysteem. Veel planten en dieren die zich bij 
natte en vochtige omstandigheden thuis voelen of 
daar zelfs van afhankelijk zijn, kunnen zo hun leef-
gebied zelfs letterlijk tot aan uw voordeur uitbrei-
den. En kinderen kunnen daardoor naar hartelust 
al spelend leren, bewegen en spannende avontu-
ren beleven.

Puur  natuur
door Jan de Boer De Wilgenwadi

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 1 augustus.

Oplossing prijspuzzel april 2018
De puzzel in het januarinummer heeft 21 correcte 

inzendingen opgeleverd!  De oplossing luidde: koningsspelen.
De winnaar is: M. Looijen van De Pensteen 7.

Pri jspuzzel
door Gryteke van IJsseldijk

Heeft u nieuws of 
aankondigingen?

Vergeet niet dit ook 
dorpsapp útPost

te vertellen!
mail@buitenpost.info

Zoektocht naar werken van
Willem Bartel van Der Kooi
Op zaterdag 14 juli is er in de Augustini-kerk te Augustinusga van 
13.00 uur tot 17.00 uur een zoektocht naar werken van de kunstschil-
der Willem Bartel van der Kooi. Deze in 1768 geboren kunstenaar 
staat precies 250 jaar later weer volop in de schijnwerpers. In zijn 
geboortedorp Stynsgea vinden al het gehele jaar diverse activiteiten 
plaats om de nagedachtenis aan hem levend te houden. Zo is er een 
expositie van zijn werk te zien op 7 juli tijdens de Swaddekuier. Ook 
in Dekemastate te Jelsum besteed men de nodige aandacht aan hem. 
Hier hield de conservator van het Fries Museum mevrouw Stoter een 
lezing en vertelde ze dat er zo’n 100 schilderijen/tekeningen van de 
schilder vermist zijn. Dit horende besloot de werkgroep Portraits & 
Paradise om een Kunst & Kitsch te organiseren. Dit met de bedoeling 
om te proberen vermiste werken terug te vinden. De kunstschilder 
heeft vooral naam gemaakt als portrettist, maar het is bekend dat hij 
ook landschappen op zijn naam heeft staan. Twee van zijn leermees-
ters kwamen hier uit de buurt namelijk Been Alberts Faber uitAugus-
tinusga en Wessel Pieters Ruwersma uit Buitenpost. 
Ook schilderijen of tekeningen van de laatst genoemden zijn van har-
te welkom, evenals van leerlingen van Van der Kooi. En mocht er een 
ander schilderij in familiebezit zijn waarvan u denkt “daar wil ik meer 
van weten”, kom dan langs in de Augustini-kerk. Oud-conservator van 
het Fries Museum Evert Kramer houdt zitting en beoordeelt zonder 
kosten uw tekeningen/schilderijen of etsen.

Trein opnieuw beschoten - 
17 Julij 1899
Voor een paar dagen is er opnieuw 
geschoten op den trein tusschen 
Groningen en Leeuwarden, en we-
der, zoals meermalen heeft plaats 
gehad, op de hoogte van Buiten-
post. Een portierraam werd verbrij-
zeld en naar het schijnt, heeft de 
kogel door het openstaand raam-
pje aan de andere zijde een uitweg 
gevonden. Ofschoon er passagiers 
in de coupé aanwezig waren, be-
kwam niemand eenig letsel. De 
dader is weder onbekend.

“Geen Jaar- en paarden-
markt...” - 6 Julij 1866
Burgemeester en Wethouders van 
Achtkarspelen maken bekend, dat 
de Raad dier Gemeente, in zijne 
vergadering van heden, met alge-
meene stemmen heeft besloten, 
dat de Jaar- en paardenmarkt en 
Kermis te Buitenpost, invallende 
op Woensdag den 1 Augustus e.k. 
wegens het heerschen der Cholera, 
dit jaar niet zal worden gehouden. 

Wees niet bang 
voor obstakels

en ze zullen 
kleiner worden
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OP SHOWROOMMODELLEN KORTINGEN TOT WEL 70%!
Kom langs voor keukens, slapen, wonen, accessoires en meer...

NU TOT WEL70% SHOWROOMKORTING

3-zitsbank Noria
In stof voorzien van zwarte metalen poten. 
Breedte 230 cm.  

Heel veel boxsprings 
nu veel goedkoper!

Wij maken ruimte voor nieuwe formules!

Keuken Salerno
Compacte moderne keuken. Incl. koelkast, 
vaatwasser, kookplaat, oven en afzuigkap. 

Keuken Rodez
Witte keuken met stoere betonlook.
Incl. koelkast, oven, kookplaat en afzuigkap. 

  Nu voor:  € 2.999,-Nu voor:  € 899,-

  Nu voor:  € 4.999,-


