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De groenzoom in herfsttinten
De aanwezigheid van schapen in het groen, bruin en rood van de groenzoom geeft zelfs een enigszins  
landelijke sfeer aan dit herfstplaatje.  De foto werd gemaakt op een koude late zondagmiddag bij de 
vijverpartij achter de Lange Schoor. 

Van de  redact ie

Nazomer

Aangezien de zon ook in de twee-
de helft van oktober nog volop 
scheen en de herfsttinten prach-
tig zichtbaar waren, werd de foto-
graaf gevraagd of hij kans zag dat 
in beeld te brengen, te meer, om-
dat De Binnenste Buiten voor de 
tweede keer in kleur verschijnt. 
U kunt het resultaat beoordelen. 
Een nazomers Buitenpost is óók 
mooi. De redactie deed uiteraard 
haar best om ook in dit nummer 
variëteit te betrachten. U kunt an-
dermaal over een diversiteit aan 
onderwerpen lezen, waarbij het 
veelal om Buitenposters gaat en 
over andere aangelegenheden 
die de moeite waard zijn er ken-
nis van te nemen. De bedoeling 
was ook in de geschiedenis van 
het oude zwembad aan de Oude 
Dijk te duiken, maar daar moet 
nog iets meer van boven water 
komen. Hopelijk lukt dat en leest 
u er te zijner tijd meer over. Aan 
de verdere inhoud kun je mer-
ken dat het bezigheids-seizoen 
weer aangebroken is, gezien de 
uitnodigingen voor bijeenkom-
sten van allerlei aard. U kunt te 
kust en te keur gaan en u behoeft 
dus niet lange avonden thuis te 
zitten kniezen. We kunnen ook 
stellen dat de leesperiode weer 
is aangebroken. Daar heeft de 
schrijver en dichter Tsead Bruin-
ja uit Rinsumageest in poëtische 
stijl enkele regels aan gewijd. 
Voor een deel zouden die ook op 
onze dorpskrant van toepassing 
kunnen zijn. ‘Hier ligt een wereld 
aan woorden om van te proeven 
en hier jagen wonderlijke figuren 
menselijke verlangens na, hier 
duik je in de diepste boeken, hier 
komen we samen op verhaal.’

HartslagNu wil overlevingskans na hartstilstand vergroten
Elke week vindt er in Nederland
300 keer een hartstilstand plaats 
buiten het ziekenhuis. Omgere-
kend zijn dat in Fryslân 12. De 
overlevingskans  van de hartstil-
stand vermindert elke minuut 
met 7 tot 10%. De reactietijd is 
meestal afhankelijk van de snel-
heid waarmee 112 wordt gebeld 
en de tijd die de ambulance of 
dokter nodig heeft om de pati-
ent te bereiken. Stichting Frys-
lân Hartveilig vindt dat dit op dit 
moment te vaak te lang duurt. 
Zij wil door de beschikbaarheid 
van hulpverleners en AED’s te 
vergroten dit gaan veranderen.

Nog enkele cijfers: in Nederland 
overlijden dagelijks 35 mensen 
aan de gevolgen van een hart-
stilstand, omgerekend in Fries-
land zijn dat 1 tot 2 personen. 
75 tot 80% van de hartstilstan-
den vinden in en om het huis 
plaats. De eerste zes minuten na 
de aanvang van de stilstand zijn 
cruciaal. Professionele hulpdien-
sten kunnen vaak niet binnen 6 
minuten bij het slachtoffer zijn. 
Op het platteland (zoals in Fries-
land) is dit zelfs nog moeilijker 
te realiseren dan in de stedelijke 
gebieden.

Overlevingskans verhogen
Op dit moment is het landelijke 
overlevingspercentage onge-
veer 23%. Op het platteland is dit  
dus nog minder. De regionale 
ambulancevervoerders (RAV’s) 
hebben daarom het oproepsys-
teem Hartslag Nu ontwikkeld 
dat burgers uit de buurt van het 
slachtoffer alarmeert bij een re-
animatiesituatie. Daarbij is een 
AED (Automatische Externe De-
fibrillator) om het hart weer op 
gang te krijgen voor een hulp-
verlener erg belangrijk. Het is 
niet alleen zaak of er AED’s in 
buurt aanwezig zijn, maar niet 
minder of ze ook gemakkelijk 
gebruikt kunnen worden. Beide 
worden in het project Hartslag-
Nu aangepakt. Streven is om in 
de toekomst elke plek in Fryslân 
binnen 6 minuten bereikbaar te 
maken voor een goed opgelei-

de burgerhulpverlener met een 
AED.

Praktische doelstellingen
Om van heel Fryslân een 6-minu-
tenzone te maken zijn er tussen 
de 11.000 en 12.000 reanima-
tie-burgerhulpverleners nodig. 
Daarnaast zijn ongeveer 900 
AED’s nodig. De huidige stand 
van zaken is dat er ruim 9.000 
hulpverleners zijn en 890 AED’s 
aangemeld. In Achtkarspelen zijn 
370 hulpverleners actief. Als het 
streefpercentage van 2% bereikt 
zou worden dan moeten daar 
nog circa 190 personen bij. In 
onze gemente zijn 25 AED’s be-
schikbaar. Om het nog dichterbij 
te brengen: in Buitenpost wonen 
89 gekwalificeerde burgerhulp-
verleners. Bij HartslagNu zijn 
hier 11 AED’s bekend, te weten 
in het gemeentehuis, zwembad 
de Kûpe, sporthal De Houtmou-
ne, sportpark de Swadde, het 
Lauwers College, de vrijgemaak-
te kerk, het medisch centrum, 
de Kruidhof, de supermarkten 
Poiesz en Lidl, WerkPro en Es-
sentra. In 2017 was er 315 keer 
een HartslagNu inzet, waarvan 
13 keer in Achtkarspelen - dus 
gemiddeld elke maand een keer. 
Voor de cijfers over de hulpver-
leners en AED’s geldt overigens: 
goede spreiding over een werk-
gebied is het erg belangrijk. Zelfs 
al zijn er een redelijk aantal hulp-
verleners en AED’s aanwezig, er 
zijn nog te veel witte vlekken op 
de kaart van het 6 minuten be-
reik. En AED’s moeten 24 uren 
per dag bereikbaar zijn voor een 
hulpverlener. Soms hangen deze 
apparaten bij openbare gebou-
wen binnen en kunnen daarom 
niet op ieder moment van de 
dag gebruikt worden. Slechts 
drie AED’s in ons dorp zijn iedere 
dag, 24 uur per dag bereikbaar! 

De spreiding van de in ons dorp bij 
HartslagNu bekende burgerhulpver-
leners 

Voorlichting belangrijk!
Het belangrijkste middel van 
Fryslân Hartveilig is promotie. 
In de komende maanden wordt 
een nieuwe website van Hart-
slagNu actief waarop veel ge-
richte informatie beschikbaar 
komt. Ze is regelmatig actief bij 
Plaatselijk Belangen, overheids- 
en andere openbare instellingen. 
Vanzelfsprekend zoekt ze daarbij 
de samenwerking met gemeen-
ten. Zo heeft overleg met Acht-
karspelen er toe geleid dat de 
AED van het gemeentekantoor 
niet langer binnen maar buiten 
is komen te hangen. Ze hoopt 
ook dat haar voorlichting en pro-
motionele activiteiten mensen er 
toe zal bewegen een cursus tot 
burgerhulpverlener te volgen. 
Fryslân Hartveilig is graag bereid 
om in ons dorp op uitnodiging 
zich bij organisaties en bedrijven 
te presenteren. Gemeentebelan-
gen-raadslid Rinus Buising uit 
Twijzel kan als ambassadeur van 
de organisatie daarvoor ook be-
naderd worden.
Het e-mailadres van Fryslân 
Hartveilig is:
info@fryslanhartveilig.frl

(illustraties: Stichting HartslagNu)
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Sinterklaas in Buitenpost op 17 november
Sinterklaas heeft ons laten we-
ten dat hij ook dit jaar weer ons 
mooie dorp gaat bezoeken. 

Op zaterdag 17 november ver-
wacht hij met zijn pieten rond 
13.45 uur met de trein op het sta-
tion in ons dorp aan te komen. 
Na een rondrit door het dorp en 
het ontvangst op het Nijenstein 
plein gaat hij in It Koartling het 
feestje verder vieren. 

De kinderen uit groep 1 en 2 zijn 
hier welkom vanaf 15.00 uur. De 
kinderen uit groep 3 en 4 zijn om 
15.45 uur aan de beurt. Voor de 
kinderen uit groep 5 tot en met 
8 wordt er een film gedraaid in 
The Point. 

De Sint hoopt weer veel kinde-
ren te mogen begroeten op deze 
feestelijke dag!

Voedselactie Dorcas op 9 en 10 november
Ook dit jaar wordt er weer een 
voedselactie gehouden op vrij-
dagavond 9 en zaterdag 10 no-
vember in de Poiesz supermarkt  
aan de Voorstraat. Dit zal gebeu-
ren onder de verantwoordelijk-
heid van Dorcas. Dorcas komt in 
actie voor de allerarmsten. Op 
dit moment valt daarbij ook te 
denken aan de slachtoffers van 
de natuurramp in Sulawesi. Deze 
mensen hebben alles verloren 
door het verwoestende natuur-
geweld. Maar er valt ook te den-
ken aan landen als Roemenië, 
Oekraïne, Moldavië en andere 
landen die erg arm zijn. Maar 
er is ook armoede in Nederland 
waar we met de Dorcas-winkels 
wat aan proberen te doen. Deze 
winkels bieden in Nederland 
ruimte aan de smalle beurs om 
normaal te kunnen leven.   

De inzamelingsdag vindt altijd 
plaats rondom dankdag (woens-
dag 7 november).  Dankdag is 
een dag dat we dankbaar mogen 
zijn voor de goede positie die de 
meesten van ons hier mogen 
genieten wanneer het gaat om 
aardse goederen. We mogen 

dan van deze rijkdom uitdelen 
aan mensen die weinig of niks 
hebben.

Dorcas komt in actie voor hele 
bevolkingsgroepen die het moe-
ten doen van heel erg weinig. 
Deze groepen mensen willen 
we graag helpen op deze ma-
nier. Dorcas stimuleert mensen 
om daar ter plekke zelf de kost 
te verdienen waar mogelijk. Zo 
willen we duurzaam investeren 
in de medemens in nood. Dor-
cas is een solide organisatie die 
werkt vanuit het christelijke prin-
cipe dat je je naaste liefhebt en 
dat laat zien door het geven van 
geld of goederen. Bij het uitdelen 
van de pakketten in de arme ge-
bieden wordt geen onderscheid 
gemaakt in geloof, ras of huids-
kleur! In de supermarkt hebben 
we een lijst met goederen die de 
grens over mogen.

Er  wordt een aparte hoek  voor 
gemaakt waar al deze goederen 
staan. We vragen het winke-
lend publiek mee te doen aan 
de actie. Je koopt dan een paar 
artikelen van het lijstje, rekent 

deze af bij de kassa en geeft 
het aan 1 van onze medewer-
kers. Wij verzamelen het en we 
brengen het naar het Dorcas-de-
pot dat zich in ons dorp aan de 
Molenstraat 50 bij de familie 
Terpstra bevindt. Deze dozen 
worden opgehaald door de Dor-
cas-chauffeur die zorgt dat alles 
op de goede plek komt.

Er zal ook een collectebus staan 
wanneer u liever geld geeft. Voelt 
u zich niet verplicht mee te doen. 
Het is vrijwillig maar zeker aan te 
bevelen. Het is goed om te delen 
wanneer mogelijk.

Wanneer u na het lezen van dit 
stuk denkt dat deze actie ook 
iets voor u is dan mag u contact 
opnemen met Sipke de Boer: 
0612617158 of een e-mail sturen 
naar sipkedeboer@hotmail.com 

Namens de organisatie, Sipke de Boer

Expositie Jacomijn Steen in gemeentehuis
Dit jaar is er in het kader van 
LF2018 veel aandacht voor bij-
en en de natuur met haar bio-
diversiteit. De nieuwste door 
de Stichting Keunstkrite Twizel 
georganiseerde expositie in het 
gemeentehuis sluit daar op aan.

Buitenposter Jacomijn Steen en 
haar studiegenoot Erna Kroezen 
exposeren onder de titel ‘Van 
Nature’ met werk waarin hun 
blik op de natuur tot uiting wordt 
gebracht. Beiden zijn geschoold 

aan de Klassieke Academie 
te Groningen, Jacomijn in de 
Beeldhouwkunst en Kroezen in 
teken- en schilderkunst. Te zien 
zijn schilderijen, plastiek en glas-
werk.

De tentoonstelling is tot 29 december 
te zien in de centrale hal. Openingstij-
den van 9.00-12.00 uur en 13.00-16.30 
uur. Meer informatie via:
www.keunstkrite.nl

Sânman, Sikke & Freark 
Smink yn ‘Kryst yn ‘e sel’
It begûn mei in krystbuorrel tefolle en it einige yn ‘e sel. Is der in treuri-
ger kryst tinkber? Sânman & Sikke besykje yn de tsjustere dagen foar 
de kryst lykwols de fleur deryn te hâlden mei harmonieuze sang (gjin 
dûns) en wurde dêrby hantlange troch in nuveraardich figuer dat de 
frjemdste ferhalen opdjippet út de tiden fan foarby. Is it in sjarlatan of 
in tiidreizger? Of in dûmny, wa sil it sizze? De mannen fan Sânman & 
Sikke besette troch harren gearstalling en muzykkar in unyk plak yn 
de Fryske muzykwrâld. Hja hâlde har bynammen dwaande mei de 
lichte muzyk, mar binne ek net benaud foar wat klassike eleminten.                                                                                                                                  

Freark Smink is ferneamd troch al dy rollen dy’t hy by Tryater spile, 
ûnder oaren as Dûmny Zelle, as Sybe Satellyt by de skoaltelevyzje 
en resinter fansels troch syn prachtige rollen foar Pier 21 yn ‘De Emi-
grant’ en ‘Feteranen’.

Sneintemiddei 2 desimber - oanfang 15.30 oere / Riedseal gemeentehûs; Foar-
ferkeap: 12,00, Dropshop Liquerice / Oan de seal: 13,50; Ynfo: 0511 541444 / 
www.maskelynbuitenpost.nl

Piter Wilkens – ‘Libbene stiennen’

Yn ‘Libbene Stiennen’ stiet it ferhaal fan de midsieuske tsjerke sin-
traal. It ferhaal fan terpen, boeren, mûntsen, it leauwen en fansels de 
grutte saken fan it libben. Wy harkje nei prachtige lieten skreaun út 
leafde foar dy Fryske tsjerken, de skiednis en de natoer. Piter Wilkens 
wurdt bystien troch syn fêste begelieders  Ytzen Peterson op gitaar en 
Willo de Bildt op (kontra-)bas. 

Yn 2015 hat Piter Wilkens de 
muzykfoarstelling ‘Libbene 
Stiennen’ skreaun, dit yn 
it ramt fan it 45-jierrich be-
stean fan de Stichting Alde 
Fryske Tsjerken. ‘Libbene 
Stiennen’ is in lofliet wurden 
op de autentike midsieuske 
doarpstsjerke en it ûnmisbe-
re plak fan de ‘tsjerke’ yn it 

Fryske lânskip. Bysûnder om te neamen is dat it tsjerkje fan Augs-
buurt, yn 1971, de earste oanwinst wie fan de Stichting.

Sneintemiddei 20 jannewaris 2019 - oanfang 15.30 uur / Tsjerkje Augsbuurt
Foarferkeap: 11.00 - Dropshop Liquerice / Oan de doar: 12,50
Info: 0511 541444 / www.maskelynbuitenpost.nl

Fryske Krite - winterskoft ‘18/’19
Elkenien hat der sa út en troch ferlet fan, in jûn de 
doar út foar in pear oerkes klearebarre ferdivedaas-
je. De fuotten langút, it gat ûnderút en genietsje fan 
in fleurich en/of bysûnder stik toaniel. Krite Bûten-
post hat dan it kommend winterskoft krekt wat jo 
sykje. Trije produksjes, trije jûnen kultuer dêr’t jo en 
jimme it doarp wier net foar úthoege. “The Point is 
the place to be”.

Op de sneonen 24 novimber en 1 desimber 2018 spilet de Krite ‘de 
klucht der kluchten’: ”De Tante fan Charly” (“Charley’s aunt”) fan de 
Ingelske toanielskriuwer Thomas Brandon yn in Fryske oersetting fan 
Anneke Burgy. De Hollânske kluchtspiler Jon van Eerd hat mei it stik 
as ‘de tante’ in soad toanielsealen folslein plat spile en is dit winters-
koft wer by’t paad mei ‘de tante’, mar dan yn in musical. Foar de Krite 
binne yn tou de toppers: Remco de Poel, Dictus Benedictus, Frou-
ke Holtrop, Renate Rutter, Andries Hovinga, Iebe Bouma, Lourens de 
Zee, Ria Krist en Anneke Nieuwenhuis. Regy: Henk Roskammer.

In koarte ynhâld: Twa fre-
onen, Rogier en Charles 
binne fereale op de fam-
kes Eline en Celine. De 
heit fan de froulju, Olivier 
Heemstede, hat it net sa 
op de jonges. It ferhaal 
giet nammentlik ek dat it 
jild fan de famylje fan Ro-
gier der trochhinne jage is 
troch de heit fan Rogier. 
As bekend wurdt dat de 
stienrike tante fan Charles, Donna Lucia d’Alvadorez út Brazilie, wid-
do, plannen hat om wer nei Fryslân te kommen, pakke de beide freo-
nen harren kâns. Se noegje de famkes út om yn de kunde te kommen 
mei de tante fan Charles, soks makket grif yndruk op de heit fan de 
froulju. Op it lêste momint komt lykwols it berjocht, dat tante net op 
tiid komme kin... Hoe sil dit ôfrinne?ma betinke en meitsje Nienters-
koft, grif like bysûnder. (Foto: Jonas Reitsma)

Voor wie steekt u/steek jij een kaarsje aan?
Op 2 november, Allerzielen, gedenken Rooms-Ka-
tholieken hun overledenen. Ook niet Rooms-Katho-
lieken hebben dierbare overledenen te gedenken. 
Het is een eeuwenoud ritueel, een kaarsje aanste-
ken op 2 november, Allerzielen. Samen met het 
noemen van de naam van degene die u wilt herden-
ken is het een manier om te laten zien dat u hem of 
haar niet vergeten bent. Het geeft troost hun leven 
te herdenken en te vieren. Mocht u, gewoon omdat 
het idee u aanspreekt, een kaarsje willen aansteken 
om iemand te herdenken, dan kan dat. De Doops-

gezinde gemeente 
geeft iedereen, wel 
of niet kerkelijk, de 
mogelijkheid om 
dat te doen. 

Vrijdag 2 november, 
van 19.00 tot 20.30 uur 
in de Doopsgezinde 
kerk, Julianalaan 12A. De kerk is open voor een ieder die 
wil gedenken. 

Boekenmarkt, rommelmarkt en bazaar 
in de Doopsgezinde Kerk
Op vrijdag 9 november is er weer de jaarlijkse 
bazaar, rommelmarkt en boekenmarkt van de 
Doopsgezinde Gemeente Buitenpost. Over de rom-
mel- en boekenmarkt hoeven we niet zo veel te 
vertellen, er is voor ‘elck wat wils’ en een groot aan-
bod. ’s Avonds van 19.00 tot 21.00 uur kunt u een 
big-shopper vol uitzoeken voor € 2,50. Om 16.30 
uur is er een verkoping bij opbod van wat meer bij-
zondere zaken. In de boetiek zijn bloemstukjes en 
leuke (december)cadeautjes te koop. Er zijn weer 
eigen gebreide sokken en er is eigengemaakte jam. 

Diverse raadspelletjes, een prijzenboom, grab-
belton, een verloting met prachtige prijzen en na-
tuurlijk het draaiend rad. Een deel van de kerk is 
ingeruimd voor de ‘theeschenkerij’. Men kan hier 
gezellig zitten en genieten van koffie of thee met 
zelfgemaakt gebak. Voor jong en oud is er wat te 
beleven.
U bent van harte welkom!

Vrijdag 9 november van 14.00 – 17.30 / 19.00 – 21.00 uur in de 
Doopsgezinde kerk aan de Julianalaan 12A.
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De Binnenste Buiten Post is een uit-
gave van de Stichting Dorpsblad ‘de 
Binnenste Buiten’. Deze is verantwoor-
delijk voor de inhoud van deze krant en 
is daarop aan te spreken als bestuur en 
als rechtspersoon.

O p l a g e :
2700 exemplaren
verschijnt 11x per jaar

K o p i j :
Postbus 30, 9285 ZV Buitenpost
of de kopijbus bij ‘The Readshop’
E-mail: bibupost@gmail.com
Website: www.binnenbuitenpost.nl
Facebook: dorpbuitenpost

R e d a c t i e :
Wim Ausma  tel. 541658
Pieter de Boer tel. 842357
Tamara de Boer tel. 842357
Johan Kootstra tel. 541322
Piet Pettinga  tel. 540014
Liesbeth Ribbink tel. 543948
Amanda van Roessel tel. 06 46411344

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

A d v e r t e n t i e - a c q u i s i t i e :
Inlichtingen over advertenties en admini-
stratie: 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 19 november 2018 

De volgende editie verschijnt 
op 26 november 2018.

A l  ge lezen? Van de  bestuurstafe l

Oktober 2018

Al vaak is in deze rubriek de vraag 
gesteld om nieuwe bestuursleden. 
Vorig jaar leek het erop dat we met 
een klein clubje verder zouden moeten. Nu hebben we een bestuurs-
lid dat is toegetreden en twee aspirant bestuursleden. Als iedereen 
aanwezig is, wordt de bestuurstafel misschien wel te klein. Het be-
stuur heeft al vaker vastgesteld dat het belangrijk is om van meerdere 
kanten en met verschillende achtergrond en kennis de onderwerpen 
van PBB te bespreken. Zo komt er een besluit tot stand dat niet eenzij-
dig is. We zijn dus erg blij met de nieuwe aanwas.

Ook goed nieuws is dat er weer een winkel in de Kerkstraat bezet is. 
Daarom zijn twee bestuursleden naar de Happy Gift Factory gegaan 
met een bloemstuk en hebben de enthousiaste jonge eigenaresse 
gefeliciteerd en veel succes gewenst. Zij wil wat meer leven in de 
brouwerij en is al druk bezig om de koopavond weer te versterken. 
PBB hoopt dat dit lukt en dat bijvoorbeeld de koopavonden in de de-
cembertijd ook weer gaan leven in ons dorp.

Twee afgevaardigden van het bestuur zijn naar het 40-jarig jubile-
um van Spikant geweest. Het was een bijzondere middag met veel 
(oud)-bewoners. Uit de presentaties en de getoonde foto’s van de 
buurt bleek een levendige buurtvereniging die over twee jaar haar 
40-jarig jubileum zal vieren. Wij hebben voor een nieuwe activiteit een 
cheque uitgereikt van € 200,- uit het leefbaarheidsfonds.

Op onze vergadering hadden we twee bezorgde buren van Tjasker-
hiem uitgenodigd. Zij verbazen zich over de gang van zaken. Wat is 
er gebeurd: in april moesten de inwoners van Tjaskerhiem hals over 
kop vertrekken. Hen is beloofd dat na twee jaar er een nieuw pand zou 
staan. Na april is er niets meer gebeurd. Na lang aandringen heeft Al-
liade, de organisatie die verantwoordelijk is voor Tjaskerhiem, in sep-
tember een gesprek met de buurt gehad en daarbij bleek dat ze een 
vergunning hadden aangevraagd voor Carex -antikraak- bewoning. 
Dat houdt in dat de plannen voor nieuwbouw nog lang niet klaar zijn. 
PBB besluit als ondersteuning van de bezorgde burgers om de ge-
meente via een brief haar bezorgdheid over te brengen. Als dat nodig 
is, zullen we ook anderszins steun bieden.  

Hierover en ook over andere zorgpunten hebben we een gesprek ge-
voerd met de twee contactambtenaren van de gemeente. PBB bracht 
de gang van zaken naar voren bij de inventarisatie van verpauperde 
bedrijfspanden, bij de aanvraag voor zorgwoningen of verbouw naar 
appartementen, de leges (waarbij een deel van de subsidie weer te-
rugbetaald moet worden) en het zwerfvuilbeleid. Ook het ontbreken 
van een vervolg op de zogenaamde dorpsfoto, waarbij de belangrijk-
ste probleempunten op het gebied van leefbaarheid waren geïnven-
tariseerd, leidt bij het bestuur tot wrevel. Binnenkort hebben we hier-
over ook met de betreffende wethouders een gesprek.

De dierenweide is weer een stap verder: op 11 oktober is de oprich-
tingsakte bij de notaris gepasseerd. Ook zal er een gesprek plaatsvin-
den met een delegatie uit de buurt om de plannen toe te lichten. Twee 
dames zijn bereid gevonden om het vinden van sponsors op zich te 
nemen. Gefeliciteerd met deze stappen.

In 2020 viert PBB haar 100-jarig bestaan. Wij willen dit samen met het 
dorp vieren. Heeft u ideeën, schroom niet om ze te melden.

Namens het bestuur van PBB, Marianne Rigter

> De voetgangersbrug over het 
spoor moest het vorige maand 
enige weken doen zonder delen 
van de roestbruine beplating. 
Aanleiding was de harde wind 
van afgelopen voorjaar, waar-
door enkele panelen werden 
verbogen. De platen moesten ter 
reparatie weggehaald worden. 
Volgens een woordvoerder van 
de gemeente is er geen sprake 
geweest van een gevaarlijke si-
tuatie. In 2016 schoten ook al en-
kele panelen na een storm los.
> ‘Parkeerverbod’. Dat staat be-
gin deze maand op borden langs 
de Schoolstraat en de Juliana-
laan. Aanleiding waren klachten 
van omwonenden dat zij soms 
het eigen erf niet meer konden 
verlaten. Dit omdat bezoekers 
van de De Kruidhof en It Koart-
ling in de woonbuurt parkeer-
den. De gemeente gaf gehoor 
aan de klachten en nu mogen al-
leen bewoners  er parkeren.
> De gemeente Achtkarspelen 
gaat vaker maaien langs De Tjoe-
le, een pad ten zuiden van Bui-
tenpost. Hiermee geven burge-
meester en wethouders gehoor 
aan een oproep van omwonen-
den. Die klaagden over gevaar-
lijke verkeerssituaties door hoge 
rietkragen aan weerszijden van 
de weg. Het maaibeleid was ja-
ren geleden teruggebracht naar 
één keer per jaar. Inmiddels is 
het maaischema aangepast. Het 
college heeft toegezegd dat de 
grasmaaiers in 2019 weer twee 
keer per jaar langskomen.

Oprichting Stichting Dierenweide 
is een feit
Op initiatief van Plaatselijk Belang is sinds begin 2014 een werkgroep 
bezig met plannen voor een dierenweide in ons dorp. Dit bleek niet 
eenvoudig en vroeg heel wat doorzettingsvermogen van de werk-
groepleden. Nu is er eindelijk zicht op realisatie van een dierenplek 
achter Haersmahiem aan de Eringalaan. 

Een belangrijke verdere stap in het verdere proces was de oprich-
ting van een stichting. Op 10 oktober gebeurde dit in het kantoor van 
notaris Hellema in Dokkum. Op de foto die tijdens de ondertekening 
gemaakt werd, van links af bestuursleden Theo Schraag, Douwe van 
Oosten en Chris de Bruin. 

Nu de stichting een feit is kunt u een vriend of vaste donateur van de 
dierenweide worden of een eenmalige gift overmaken. Het bankreke-
ningnummer van de Stichting Dierenweide is: NL20 RBRB8818227866 
van de Regio bank in Buitenpost. Naast de financiën zijn er vrijwilli-
gers nodig voor het vinden van sponsors en andere hand- en span-
diensten. Neem daarvoor contact op met Douwe van Oosten: 
dvoosten@gmail.com Meer informatie is te vinden op de facebook-
pagina van de dierenweide. 

Ook buitengebied van Buitenpost 
krijgt glasvezel
De gemeente Achtkarspelen meldde kort geleden dat het hele bui-
tengebied in Achtkarspelen glasvezel zal krijgen. In opdracht van de 
provincie Fryslân legt KabelNoord glasvezel aan in de zogenaamde 
‘witte’ gebieden. Dit zijn veelal de buitengebieden van de dorpen 
waar geen snel internet beschikbaar is.

De benodigde deelnamegrens voor de aanleg lag op 60 procent van 
de adressen en dat leek lange tijd niet haalbaar. “Maar we hebben het 
gehaald! We zijn ontzettend 
blij dat onze inwoners en be-
drijven in het buitengebied 
snel internet krijgen”, aldus 
wethouder Harjan Bruining, 
“Mede dankzij de inzet van 
vrijwilligers en verenigingen 
hebben we dit mooie resul-
taat behaald”. 

In Tytsjerksteradiel is de uit-
voering al gestart. Begin vol-
gend jaar is Achtkarspelen 
aan de beurt.

Oproep verhalen Amerikaanse 
bands in jaren ‘70, ‘80 en ‘90
Vanaf 1974 tot begin negentiger jaren bezochten een groot aantal 
buitenlandse muziekbands ons dorp. Op initiatief van Buitenpost Pro-
motion van middenstandsvereniging BuVo en in samenwerking met 
De Wâldsang kwamen ze uit Amerika, Canada, Noorwegen, Duitsland 
en andere landen.

Verschillende keren waren het topbands van wereldniveau die Bui-
tenpost aandeden. Meestal kregen de bandleden van die in de jaren 
‘70 en ‘80 was het een bijzonder gebeuren dat soms 80 of 90 ‘buiten-
landers’ een paar dagen ons dorpsleven verrijkten.

Een van de initiatiefnemers, Geer 
Peperkamp, gaat in de komende 
maanden zijn herinneringen aan 
de organisatie van die twintigtal 
muziekfestijnen op papier zet-
ten. Maar wij horen en lezen ook 
graag leuke en bijzondere anek-
dotes en verhalen van de toen-
malige gastgezinnen. Het liefst 
daarbij voorzien van een foto.

Stuur uw verhalen en foto’s op 
naar bibupost@gmail.com of 
deponeer ze in onze brievenbus 
bij The Readshop. Foto’s worden 
uiteraard bij u terugbezorgd. Dan 
graag wel uw adresgegevens er-
bij vermelden!

Uw tekst of illustratie op 
nieuwe welkomstborden?
Plaatselijk Belang Buitenpost heeft in haar laatste bestuursvergade-
ring besloten dat ze na het Kulturele Haadstêd-jaar haar welkomstbor-
den gaat vervangen. De oude borden met de tekst “Buitenpost, da’s 
pas binnenkomen” zijn versleten en de recente “Buitenpost, daar wil 
je bij zijn”-borden hoorden specifiek bij het jaar 2018. 

Plaatselijk Belang is daarom op zoek naar een nieuwe tekst en achter-
grond voor een warme begroeting op de vier toegangswegen naar 
ons dorp. Voor de creatieve geesten in ons dorp is het een uitgelezen 
mogelijkheid om 75 euro voor een wervende tekst en hetzelfde be-
drag voor een fraaie achtergrond te verdienen. Inzenden kan tot 15 
december 2018.

Wij hopen uiteraard op ideeën die ons dorp op een positieve, karakte-
ristieke en passende wijze weergeven. Uw reacties kunt u mailen op:
pbbuitenpost@gmail.com



Siton voor onbezorgde mobiliteit

Drachten
De Knobben 25
0512 51 44 55

www.siton.nl
info@siton.nl

Opel Astra 1.0 Turbo 105 PK
Brandstof Benzine 
Kmstand  43.340 km
Bouwjaar 2016

       € 16.950,-

Extra’s

lm velgen, afneembare 
trekhaak, parkeersensoren, 
touchscreen, etc.

Hier had u er
gekleurd

in kunnen staan!
Neem daarvoor contact op met onze acquisiteur Ursula Groenhart
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“Het was vroeger niet zo verkeerd”

Luth en Jelle Pilat kijken terug op een gelukkige jeugd

 In 1903 verscheen ‘Afke’s tiental’ van Nynke van Hichtum. Het 
jeugdboek was gebaseerd op een groot gezin in de 19de eeuw op 
het Friese platteland. Halverwege de 20ste eeuw woonde er in Bui-
tenpost een nog kinderrijker familie. Het gezin van Dirk en Hiltsje 
Pilat telde maar liefst veertien kinderen. Ook deze familie trok de 
aandacht van schrijvers. Pake Sytse werd geciteerd in een roman 
van Rienk van der Velde en de inmiddels overleden schrijver Mar-
tin Bril wijdde aan de familie een column in De Volkskrant. Aan de 
Rohelsterweg vertellen Luth en Jelle hoe het was om in een groot 
gezin op te groeien.    

Grote gezinnen in Nederland 
worden steeds zeldzamer. Van 
de vijf miljoen moeders heeft in 
2017 slechts 1 procent zes kinde-
ren of meer, blijkt uit cijfers van 
het CBS. Gezinnen met veel kin-
deren komen vooral voor op de 
Biblebelt, een gebied waar veel 
christenen wonen dat zich uit-
strekt van Zeeland tot Overijssel. 
Dat komt volgens hoofddemo-
graaf Jan Latten omdat vrouwen 
in dit soort streken moederschap 
vaak als belangrijkste levens-
doel hebben, terwijl vrouwen in 
de steden veel meer gericht zijn 
op een combinatie van moeder-
schap en carrière. (bron: NOS)

Veertien min één
De kinderen van Pilat zagen op 
verschillende plekken in Buiten-
post het levenslicht.”De eerste 
vier kinderen zijn aan de Voor-
straat geboren, dan is er een 
groep waaronder Jelle in de Hae-
rsma de Withstraat geboren, en 
de laatste in de Irenestraat”, somt 
Luth op. Vader Dirk was veehan-

delaar, evenals pake Sytze. Moe-
der Hiltje groeide als Lutjegaster 
op in Buitenpost. In de oorlogs-
jaren kwamen Froukje, Sytze en 
Luth ter wereld. “Daar kwam nog 
een evacuée uit Rotterdam bij. 
Haar broertje was bij opa Sytze 
aan het West ondergebracht”, 
hoorde Luth later. Een jaar na de 
oorlog overlijdt Froukje op vier-
jarige leeftijd aan hersenvlies-
ontsteking. “Er waren nog geen 
antibiotica. Ze is op 9 februari 
1946 overleden en 19 februari 
kreeg mem weer een baby. Dat 
werd ook weer een Froukje. In 
die tijd werd niet over Froukjes 
overlijden gepraat. Maar ik merk-
te later wel dat mem op haar ver-
jaardag anders dan anders was”. 
Er bleven zeven jongens en 
zes meisjes over. Hoe leg je die 
te slapen? “Op een bult”, lacht 
Luth. “Op iedere kamer stonden 
twee tweepersoons bedden met 
soms een ledikantje erbij.” “We 
lagen met drie jongens in een 

tweepersoonsbed”, legt Jelle uit. 
“Toen we klein waren, lagen we 
overdwars. Later in de lengte. Je 
moest je schikken, maar we heb-
ben er niks aan over gehouden.” 
Tussen de oudste en de jongste 
zit een verschil van twintig jaar. 
Naarmate de ouderen het huis 
verlieten, kregen de jongsten 
meer ruimte. “Onze ouders na-
men ‘Gaat heen en vermenigvul-
digt u’ heel letterlijk”, geeft Jelle 
als verklaring voor de grootte 
van het gezin. “Voorbehoeds-
middelen waren uit den boze bij 
gereformeerden”, voegt Luth toe. 
“Veel kinderen betekende ook 
een soort pensioen: er zijn later 
wel mensen die voor je zorgen.”

Tijdgeest
Luth was een pienter meisje. Ze 
sloeg op de lagere school een 
klas over en kwam als elfjarige 
op de Ulo terecht. “Ik zat in de 
eerste klas toen mijn moeder 
overspannen raakte nadat in de 
winter enkele kinderen -waaron-
der de baby- kinkhoest hadden 

gehad. Mem ging naar een te-
huis voor overspannen moeders 
en de gezinshulp kwam tussen 
acht en half negen. Maar heit 
ging toch ‘s morgens vroeg naar 
de veemarkt in Leeuwarden en 
Luth moest maar thúskomme. 
Dat was in die tijd heel gewoon. 
Toen bleef ik zitten en heb ik de 
Ulo nooit afgemaakt.”

“De verantwoordelijkheid die 
jij kreeg, hebben de jongsten 
nooit gehad”, merkt Jelle op die 
als achtste in de rij meer door 
Luth dan door zijn moeder is 
opgevoed. “Ik wist niet beter”, 
zegt Luth. Later moest Luth nog 
een keer inspringen waardoor ze 
haar carrière misliep. “Maar ik 
voel me er niet ongelukkig onder 
en anders had ik mijn man niet 
ontmoet”, zegt ze opgewekt. Vier 
van de jongens worden net als 
hun vader veehandelaar. “Ik heb 
de LTS gedaan. Ik wilde in eerste 
instantie timmerman worden”, 

vertelt Jelle. “Van mijn vijftiende 
tot mijn twintigste ben ik dat ook 
geweest. Toen ik werkloos thuis 
kwam te zitten, zei mijn vader: 
‘Ga maar mee naar de markt’. 
Ik moest om drie uur opstaan 
in plaats van zeven, dat was wel 
even een zure appel. Maar ik ben 
dertig jaar in de veehandel blij-
ven hangen. Handel zit in onze 
genen. Daar is geen school voor. 
‘Je moet maar kijken hoe ik het 
doe’, zei mijn vader. En daarmee 
hebben we onze kost goed kun-
nen verdienen. Gjalt en Alle zit-
ten in de meubelhandel en Sytze 
ontpopte zich met het Kostuum-
museum in Noordhorn ook als 
een handelsman.” Gjalt ontwik-
kelde zelfs een Famylje-collectie 
en vernoemde zijn meubels naar 
familieleden. “Er is wel eens een 
bankje naar me vernoemd”, zegt 
Luth, “maar ik ben al lang weer 
uit de mode.”

Bekende Buitenposters
Vader Dirk kwam zelf ook uit een 
kinderrijk gezin. Eén daarvan 
was tante Janny die van 1948 
tot 1958 kleuterleidster was aan 
de Christelijke Lagere School in 
Buitenpost. Onder andere Luth 
en Jelle zaten bij haar in de klas. 
Janny Pilat trouwde en haar 
zoon Martin Bril werd bekend 
als schrijver. Over het grote ge-
zin schrijft hij dat ‘ome Dirk  zelf 
ook dertien kinderen had en als 
de SRV- wagen langs kwam, zei: 

“Doe alles maar”.’ “Heit en mem 
kochten graag bij de SRV”, weet 
Luth nog. “En ze waren natuur-
lijk dikke klanten.” Het gezin kon 
goed rondkomen. Er stond altijd 
vlees op tafel. “Het was bij ons 
de vleespotten van Egypte”, her-
innert Luth zich. “Het was goed 
van eten en drinken.” “Heit kook-
te net zo goed als mem hoor”, 
valt Jelle haar bij. “Alle jongens 
kunnen koken bij ons.” 

De Friese schrijver Rienk van der 
Velde was een neef van pake 
Sytze. “Uitspraken van Sytze ge-
bruikte hij in zijn roman Pake Syt-
ze. De bekendste is: ‘Me dunkt 
het zal wel gaan’. Hij schreef dat 
aan beppe toen hij in dienst zat. 
Dat is in de hele familie een ge-
zegde gebleven.” 

Saamhorigheid
In 1992 overlijdt vader Dirk op 
70-jarige leeftijd aan kanker. 
“De laatste veertien dagen was 

hij thuis. Dat hebben we met 
z’n allen ervaren als een hele 
mooie tijd”, memoreert Luth. 
“Heit was nooit zwaarmoedig. 

Hij aanvaardde het”, zegt Jelle. 
“Het geloof was voor hem een 
zekerheid. Ook het krijgen van 
dertien kinderen beleefde hij in 
de zekerheid van Gods voorzie-
ning in nood en zorg. Pake Sytze 
dacht precies zo.”
Moeder Hiltje overleeft hem 
nog vierentwintig jaar. “Dat was 
moeilijk voor haar. Het eerste 
jaar sliepen we allemaal om de 
beurt een nacht bij haar”, zegt 
Luth. “Mem was introverter dan 
heit”, zegt Jelle. “Ze heeft ook 
nooit het overlijden van Frouk-
je verwerkt. Op haar oude dag 
was het meer bespreekbaar. 
‘Je moet niet  zeuren’, zeiden ze 
hier in de buurt, ‘je hebt immers 
al weer een Froukje?’ Maar het 
was wel een meisje van vier. Het 
was haar alles. Als wij het erover 
hadden, dan raakte het haar dat 
altijd weer.”

Ze moest ook nog meemaken 
dat haar oudste zoon Sytze in 

2014 overleed. “Ze kon het moei-
lijk aanvaarden. Ze hoopte altijd 
dat het  mee zou vallen en hij wel 
beter zou worden. Zelf is ze 92 
geworden.” Haar overlijden leidt 
niet tot familiebijeenkomsten. Ze 
komen genoeg bij elkaar, vinden 
ze. “Er zijn altijd wel verjaarda-
gen. De intentie is wel dat we 
nog bij elkaar komen.”

In Afke’s tiental schetst Nynke 
van Hichtum een beeld van on-
voorwaardelijke moederliefde en 
veilige geborgenheid. Hoe kijken 
Jelle en Luth naar Dirk en Hil-
tje’s veertiental? “Mem was een 
kloek”, typeert Luth haar moeder. 
“Toen de kinderen klein waren, 
was er geen betere mem.” “Mem 
was geen prater en als je proble-
men had, ging je naar heit. Van 
hem moest je altijd alles uitpra-
ten. Het was vroeger niet zo ver-
keerd hoor. Wij vroegen ús heit 
wat hij ervan vond”, zegt Jelle. 
“Tegenwoordig weten ze het 
allemaal zelf wel.” De vraag of 
ze terugkijken op een gelukkige 
jeugd, is eigenlijk overbodig.

De Friese roman ‘Afke’s Tien-
tal’ beleefde meer dan zestig 
herdrukken en is als e-book en 
stripboek verkrijgbaar.

“We lagen met drie jongens in een tweepersoonsbed”

Heit met de vijf jongens. (@foto: eigen foto)

Mem met de zes meisjes. (@foto: eigen foto)

Het RepairCafé is ‘circulair’ bezig
Goed voor het milieu en uw portemonnee!
Op pagina 19 van dit blad kunt u een voor-
beeld vinden van nieuwe bedrijvigheid in 
ons dorp op het gebied van ‘circulaire econo-
mie’. En hoewel het bedrijf Opnieuw van har-
te welkom is, zijn zij niet de eersten die zich 
in Buitenpost met dat concept bezighouden. 
Sinds september 2014 is het RepairCafé al 
doende met het idee van de duurzame eco-
nomie. Het besef dat onze planeet eindig is 
in grondstoffen en belastbaarheid van het milieu, dwingt tot een ver-
standiger omgaan met onze materiële behoeftes. Tegelijkertijd is een 
verlengde levensduur van uw gerepareerde spullen goed voor uw 
portemonnee. Graag doen wij een poging om uw defecte of kapotte 
elektronica, huishoudelijke apparatuur en voorwerpen te repareren. 

U bent van harte welkom op de eerste zaterdag van november van 
13.00 tot 16.00 uur in It Koartling aan de Schoolstraat!



Surhuisterveen
Nije Jirden 14
Postbus 140
9230 AC  Surhuisterveen

T 0512 - 36 98 00 I www.mookdenotaris.nl
E info@mookdenotaris.nl  @MOOKdeNotaris

LOKET-Buitenpost
Kuipersweg 5 
9285 SN  Buitenpost
(Innovatiehuis Lauwersdelta)

VERKRIJGBAAR IN VIER
VERRASSENDE SMAKEN!

Dé likeur van            slijter Kees Jan Kempenaar uit Buitenpost!

swiet
& oars

Alle Friese aardappels 10 kg  € 10,=

Bloemkool € 0,99

Banaan € 0,99

Goudreinet 2 kg € 3,50

Zuurkool uit het vat p/kg € 1,79

Luxe notenmix 200 gr € 2,99
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De zomer-
of

wintertijd?
Ruimte- en ruimtevaartdeskundi-
ge Piet Smolders, schreef kortge-
leden een ‘nijsg jirrich’ artikel over 
bovengenoemd onderwerp. Aan-
leiding was een suggestie hierover 
van de Europese commissie.

Wilt u wintertijd of zomertijd? In 
de afgelopen weken is die vraag 
aan mensen op straat gesteld. Als 
je ermee wordt overvallen, heb je 
de neiging onmiddellijk te kiezen 
voor zomertijd. Zomer klinkt im-
mers zoveel prettiger dan winter. 
Er was zelfs iemand die hoopt dat 
we, dankzij zomertijd, nooit meer 
sneeuw zouden zien. De vraag is 
actueel. Als het aan de Europese 
Commissie ligt, gaan we nog maar 
twee keer de klok verzetten: eind 
oktober terug naar wintertijd en 
eind maart 2019 voor altijd naar 
zomertijd. Is dat verstandig? Ik 
denk van niet. De wintertijd heeft 
een misleidende naam. Hij is na-
melijk gewoon onze standaard-
tijd, die dichter in de buurt komt 
van de natuurlijke zonnetijd. Dat 
zit zo: elke dag dat de zon haar 
hoogste stand bereikt, is het ter 
plaatse 12 uur. Eigenlijk zou elke 
gemeente haar eigen klok moe-
ten hebben. Tot ruim een eeuw 
terug was dat zo. Als het in hartje 
Amsterdam 12 uur was, was het in 
Groningen 6 minuten later. Dat 
komt doordat de aarde van west 
naar oost draait: in Groningen 
komt de zon iets eerder op dan 
in Amsterdam. In 1909 werd afge-
sproken voortaan de tijd aan te 
houden die de Westertoren in Am-
sterdam aanwees. Dat was vooral 
belangrijk voor de dienstregeling 
van de spoorwegen.

Internationaal is de aarde ver-
deeld in 24 tijdzones van elk een 
uur. Wij vallen binnen de zone van 
Greenwich, het centrum van de 
tijdrekening. Maar omdat we op 
het continent liggen, houden we 
de tijd van Berlijn aan, een uur la-
ter. Strikt genomen zou het in Am-
sterdam slechts 20 minuten later 
moeten zijn dan in Londen, maar 
de tijd die wordt aangehouden is 
dus 1 uur. Dat is de standaardtijd. 
In de zomer wordt het nog een uur 
later en is het verschil met Green-
wich dus 2 uur. Als de Europese 
Commissie haar zin krijgt, zullen 
we dus altijd 1 uur en 40 minuten 
fout zitten ten opzichte van onze 
natuurlijke zonnetijd, waarop 
alle biologische klokken zijn ge-
baseerd. Ieder voelt op zijn klom-
pen aan dat zoiets niet goed is. We 
moeten de tijd aanhouden die het 
dichtst bij de normale zonnetijd 
komt en dat is de standaardtijd 
die tegenwoordig helaas meestal 
wintertijd wordt genoemd. Dus, 
als het aan mij ligt, wordt de klok 
nog één keer teruggezet en dan 
blijft het daarbij.

Brimzenpraat

PKN kerk zet de vrijwilligers 
in de bloemetjes
Dit jaar organiseert de PKN gemeente af en toe een Grand Café. Het 
idee achter deze activiteit doet denken aan College Tour van Twan 
Huys. Er wordt iemand door dominee Gert van Helden geïnterviewd 
en de aanwezigen mogen vragen stellen. Op 21 september was de 
zaal in Gebouw de Schakel aan de Voorstraat omgebouwd tot een 
echt café, compleet met een bar. De vrijwilliger zou ditmaal centraal 
komen te staan. Niet één persoon zou worden ondervraagd, maar 
vier. Zij waren de vertegenwoordigers van de plusminus 200 PKN- 
kerkleden die vrijwilligerswerk doen. Het kerkbestuur had besloten 
om iets nieuws te proberen en organiseerde een verkiezing voor de 
vrijwilliger van het jaar. Dat kon iedereen worden, een ouderling of 
diaken, maar ook mensen die de koster helpen of kerkblaadjes rond-
brengen konden in aanmerking komen. De kerkleden moesten na-
men doorgeven en er werd goed gereageerd. Deze vrijdagavond zou 
de uitslag bekend worden gemaakt. Om de sfeer te verhogen was er 
een optreden van het koor Excentriek uit Ryptsjerk onder leiding van 
Atsje Lettinga. Zij zingen vooral Friese, Ierse en Engelse liedjes en dat 
slaat aan bij de aanwezigen. De naam Excentriek slaat zeker op de 
kleding van de dames en heren zangers; in één woord buitenissig.

Wat de interviews betreft beet Bonne Offinga het spits af. Al meer dan 
elf jaar geeft hij catechisatielessen aan jonge kerkleden. Hierbij is er 
niet alleen aandacht voor kerkelijke zaken en de inhoud van de Bijbel 
maar ook voor dingen die de hedendaagse jeugd interesseert zoals 
YouTube en het nieuws van alledag. Als tweede werd Hermien Schip-
pers door Gert van Helden ondervraagd. Samen met haar man Ben 
geeft zij iedere week anderhalf uur taallessen aan vluchtelingen in It 
Koartling. Daar kun je het bij laten, echter Ben en Hermien worden ook 
door de mensen gevraagd om formulieren, die zij ontvangen te verta-
len en dat valt niet mee volgens Hermien. “Soms snappen wijzelf de 
ambtelijke taal niet eens, laat staan dat de asielzoekers daarin slagen.” 
Zij gaan ook wel eens met de mensen naar het ziekenhuis. “Gelukkig 
zijn wij gepensioneerd en hebben veel vrije tijd”, besluit Hermien haar 
verhaal. Als derde werden de beamerverzorgers Arnold van der Heide 
en Marten Zijlstra geïnterviewd. Marten is erg handig met de appara-
tuur en maakt alles pico bello in orde. Arnold is bescheiden over zijn 
rol. Hij hanteert de camera en dat is volgens hem niet zo’n zware klus. 
Toch moet ook hij tijdens een dienst attent blijven.

Gert van Helden nam daarna het woord en deelde mee dat de verkie-
zing van de vrijwilliger van het jaar niet doorging. Er waren veel stem-
men uitgebracht, maar er waren ook kerkleden die zo’n verkiezing niet 
gepast vonden. Daarom het besluit van de kerkenraad om geen win-
naar uit te roepen. De genomineerden werden wel opgeroepen en 
gingen onder applaus in een kring in het midden van de zaal staan. Zij 
ontvingen een roos.  De accordeonist pakte haar instrument en zette 
in: “Ik geef je een roosje mijn Roosje, ik geef je een roosje elke dag” 
en de hele zaal zong uit volle borst mee. Zo werden de vrijwilligers in 
het zonnetje gezet.  (@foto: Hielke Boorsma)

Vrijwil l igers
door Bote de Haan Feestcommissie op zoek naar 

versterking
Het lijkt allemaal zo gemakkelijk, zo vanzelf te gaan, de feestweek 
van Buitenpost. Toch is dat niet zo, vier mensen uit ons dorp, drie 
dames en een heer verzetten bergen werk om alles zo goed moge-
lijk te laten verlopen. Het zijn Jolanda van der Veen, Grytsje van der 
Meer, Mariëtte Terpstra en Sybren Schaafsma. Het bestuur van de 
feestcommissie zit momenteel in een krap jasje en zou graag één of 
twee nieuwe bestuursleden willen begroeten. Dus Buitenposters, 
wie voelt zich aangesproken?  Er is ook een tekort aan  vrijwilligers. 
Wanneer mensen zich willen inzetten om het feest in Buitenpost 
tot een blijvend succes te maken, dan kan men zich aanmelden bij 
de commissie.

“Eigenlijk zijn wij het hele jaar bezig om dingen te doen die betrekking 
hebben op de feestweek”, vertelt Jolanda van der Veen, “we vergade-
ren vrij veel, zeker iedere week eenmaal en kort voor de feestweek 
is het soms driemaal per week. Wanneer het bestuur uitbreiding zou 
kunnen krijgen zou dat ideaal zijn, dan kunnen wij de werkzaamhe-
den beter verdelen. Nu hebben we alle vier meerdere petten op.” Zo 
bestaat een deel van het werk uit het aansturen van subcommissies. 
Nogal wat festiviteiten worden door verenigingen en bedrijven zelf 
gedaan, in principe hebben ze daar geen omkijken naar. Het bestuur 
blijft echter wel de eindverantwoordelijkheid houden en er op toezien. 
Verder moeten er sponsoren worden benaderd, er moeten budgetten 
uit worden geschreven en met de Gemeente Achtkarspelen moeten 
er vergunningen worden geregeld. De huis-aan-huis feestweekkrant 
moet worden samengesteld, er moeten stukken worden geschreven. 
Daar hebben de bestuursleden het druk mee.

Voortdurend nieuwe activiteiten
Zo is er op zaterdag het inmiddels traditionele ‘Bûtenposter Brochje’, 
een gezamenlijk ontbijt. “Het personeel van onze hoofdsponsor de 
Coöp regelt het de laatste jaren allemaal”, aldus Sybren, “de dag zelf 
hebben wij er geen omkijken naar, maar van te voren moet je de Coöp 
vragen of zij het weer willen doen, en zo ja, dan het hele draaiboek 
doornemen.“ De commissie is ook altijd bezig met het bedenken van 
nieuwe activiteiten, soms proberen ze iets uit en wordt het niks. Een 
andere keer wordt het onverwacht een succes. “Een paar jaren gele-
den wilden een paar vroegere bestuursleden een Bingo organiseren. 
Ik zag het helemaal niet zitten,”vertelt Grytsje, “tot mijn grote verras-
sing kwamen er een behoorlijk aantal mensen; dat had ik totaal niet 
verwacht maar zoiets geeft je dan een enorme voldoening. Nu is er 
jaarlijks tijdens de feestweek op maandag een Bingo”.

Het bestuur van de feestcommissie van links af: Jolanda van der Veen, Grytsje 
van der Meer, Sybren Schaafsma en Mariëtte Terpstra. (Foto: Harrie Slagter)

Twee bestuursleden en vrijwilligers nodig
Op de donderdag en vrijdag van de feestweek zijn er muzikale activi-
teiten op het plein bij Nijenstein. De boekingen voor de bands ental 
van andere zaken moeten van te voren worden geregeld door het 
bestuur. Sybren speelt zelf ook in een band en hij kent deze wereld 
van A tot Z. Dat is hierbij een groot voordeel. “Doordat wij als Feest-
commissie heel goed zijn in het snel uitvoeren van eenmaal genomen 
beslissingen zijn er andere subgroepen die graag gebruik maken van 
onze know-how. Daarbij kun je denken aan de Koningsdag, Sint Ni-
colaas-optocht, Oud- en Nieuwjaarsactiviteiten en de ‘80-’90’s party’s 
(muziek uit de 80er en 90er jaren). Een voordeel van ons is dat wij 
met zijn vieren opereren en over veel dingen zo ongeveer dezelfde 
mening zijn toegedaan. Met een grote groep kun je nooit snel werken, 
daar zit altijd wel iemand tussen die weer een andere mening heeft en 
dan stagneert het weer”, aldus Jolanda, “maar wij zitten te springen 
om een paar nieuwe bestuursleden, maar hooguit twee, we nemen 
snelle beslissingen en dat willen we zo houden. Vrijwilligers kunnen 
zich altijd bij ons melden, dat kan bijvoorbeeld via onze website, maar 
het mag ook wel telefonisch bij één van ons. Die blijven hard nodig.”

Motivatie
Op de vraag wat hun motivatie is volgt een eensluidend antwoord: 
Dit feest is een evenement waar heel Buitenpost het hele jaar naar 
uitkijkt. Het is dankbaar werk en geeft veel voldoening. Laten wij als 
Buitenpost trots zijn op deze vrijwilligers en zorgen dat er altijd een 
feestcommissie blijft. Het zou toch eeuwig zonde zijn wanneer de 
feestweek zou stoppen omdat er niemand meer is te vinden die het 
wil organiseren. Inmiddels maken Grytsje en Jolanda al 6 jaar deel 
uit van de commissie. Sybren en Mariëtte respectievelijk 3 en 2 jaar.

Nieuw in de wereldwinkel
Kom gauw kijken in onze sfeervolle winkel, er zijn veel nieuwe din-
gen binnengekomen! Er is zeker iets moois bij voor uzelf of om aan 
iemand cadeau te geven, daar wordt iedereen blij van! En naast onze 
bekende sieraden gaan we nu ook bijzondere horloges verkopen. Na-
tuurlijk is er altijd de fairtrade thee in veel smaken (onze rooibos is 
de lekkerste volgens de Consumentenbond), koffie van cafeïnevrij tot 
darkroast en het hele assortiment van Tony Chocolonely. Maar wist u 
dat we ook kruidenpasta’s en woksauzen hebben voor een heerlijke 
maaltijd met een oosters tintje?

Sinds een tijdje verkopen we ook milieuvriendelijke producten van 
Greensoap. Er is zeep voor je handen, maar ook afwasmiddel, was-
middel en nu ook toiletreiniger. Helemaal nieuw is een bal van pure 
schapenwol, die u kunt gebruiken in de wasdroger in plaats van was-
verzachter. Zo’n bol gaat heel lang mee en zorgt voor zacht wasgoed 
dat ook nog sneller droog is! Met de winter in zicht een goed idee.

We kunnen voor u cadeaupakketjes samenstellen in elke prijsklasse.
Denkt u ook alvast eens aan een kerstpakket, nu is er nog een ruime 
keus! Ons team van enthousiaste vrijwilligers helpt u graag in onze 
winkel naast de Poi supermarkt.



Greta’s 
Pedicuresalon
Franklinstraat 1
9285WT Buitenpost
06 11 948 103
info@gretaspedicuresalon.nl
WWW.GRETASPEDICURESALON.NL

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

Bedrijfswagens

Voordelig onderhoud voor Volkswagens die al wat langer meegaan.

Golf 
onderhouds-
beurt vanaf

€230

Polo
onderhouds-
beurt vanaf

€190

Voordelig onderhoud voor Volkswagens die al wat langer meegaan.

onderhouds-
beurt vanaf

€190

Golf 
onderhouds-
beurt vanaf

€230

hair
styling

Julianalaan 10
Buitenpost 

Een afspraak maken?
(0511) 842 137

5 EURO KORTING
op een knippen +
kleur behandeling

(geldig van 12 november tot en met 29 december)  
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Deze schoolfoto van de Openbare Lagere School aan de Schoolstraat is waar-
schijnlijk rond 1947 gemaakt tijdens een schoolreisje. 1. Meester Kimm, 2. mw 
Kuipers, 3. mw. Haytink, 4. juf Fennema, 5. Foppe de Vries, 6. Hinke Douma, 7. 
Martje van der Land, 8. Aafke Oldenburger, 9. Jan Louwrens, 10. ? ?, 11. ? ?, 12. 
Klaas de Boer, 13. ? ?, 14. ? ?, 15. Kees Kuipers, 16. Annie Bos, 17. Roelie Hofstra, 
18. Sjienk de Vries, 19. Ludsen de Goede, 20. Oeds van der Ploeg, 21. Henk Kruis-
wijk, 22. Wiebe Jansen, 23. Joeke Dorhout, 24. Johannes Laanstra, 25. ? Palstra?,  
26. Jurjen Hoekstra, 27. Lena van Tijum, 28. Hannie Ploeg, 29. Aukje Böhmers, 30. 
Egbertine Schippers, 31. Janneke Zijlstra, 32. Geertje de Vries, 33. Janke Bosma, 

34. Wiep van der Land, 35. Froukje Klunder, 36. Albie Kuipers, 37. Janneke Zijlstra, 
38. Agnieta Haytink, 39. Tineke Bosma, 40. ? Laanstra, 41. Jettie de Goede, 42. ? 
Kloezen, 43. ? ?, 44. ? ?, 45. Minne de Vries, 46. Jan de Vries, 47. Douwtie Spoel-
stra?, 48. Attie van der Kooi, 49. Meindert Meier, 50. Jan de Haan, 51. Jappie ten 
Wolde, 52. Froukje van der Ploeg, 53. Wietske Hiemstra, 56. Sjoerd de Boer, 57. 
Sjoukje Dorhout, 58. Dirk Meier,  59. Attie van der Kooi, 60. ? ?, 61. ? ?, 62. ? ?, 63. 
? ?, 64. ? ?, 65. ? ?, 66. ? ?, 67. Anna Klunder, 68. Tinie Spoelstra, 69. Alie de Vries, 
70. ? ?, 71. Marijke ter Vruchte, 72. Popke Hoekstra, 73. Truus van Tijum. Deze foto 
werd aangeleverd door Joeke en Aafke Dorhout waarvoor onze hartelijke dank!

Steenmarteroverlast is ingewikkeld probleem
Op 20 juni plaatste Plaatselijk Belang Buitenpost op haar Face-
book-pagina een oproep om de overlast door steenmarters te mel-
den. Het leverde onverwacht veel respons op. Na vervolgoproepen 
op Facebook en in september in dit blad in bleven er nieuwe reac-
ties komen. De plaatselijke steenmarter blijkt een actieve vandaal 
die een schadepost voor veel Buitenposters op zijn geweten heeft. 
PBB besloot daarna dit probleem nog wat verder te onderzoeken. 
In dit artikel daarom wat meer informatie.

De meldingen komen uit alle de-
len van ons dorp, van Reahel tot 
de Swadde en van het Oost tot 
het West. Maar het is wel opval-
lend dat een meerderheid van 
de meldingen bij PBB uit het zui-
delijk deel van het dorp komen. 
Met name de wijk Molenerf is 
daarbij oververtegenwoordigd. 
De aangerichte schade varieert 
nogal. Op bescheiden niveau  
kan het poep op de stoep, stank-
overlast of wat aangevreten fruit 
zijn. Het serieuzere werk betreft 
bijvoorbeeld gestolen eieren uit 
het kippenhok of zelfs vermiste 
kippen of konijnen. In financieel 
nog meer kostbare gevallen gaat 
het om schade aan auto’s en in 
de huizen. Naast de ongewens-
te ergernis kunnen de reparatie-
kosten dan zomaar honderden 
euro’s belopen.

Autoschade
Garage van den Brug-medewer-
ker André Hovius vertelt: “Wij 
krijgen toch iedere week wel 
één auto met schade in de werk-
plaats. Het gaat dan vaak om 
doorgebeten en beschadigde 
kabels. Ook hebben ze blijkbaar 
een voorliefde voor isolatiema-
teriaal dat aangevreten wordt. 
Soms treffen we zelfs wel eens 
een ei of prooidier onder de mo-
torkap aan”.  En er zit een duide-
lijke toename in het aantal geval-
len. “Een jaar of vijf terug waren 
het hoofdzakelijk klanten uit het 
westelijk deel van de provincie 
Groningen die bij ons kwamen, 
daarna onze directe omgeving en 
nu nog verder westelijk”. Er doen 
verhalen op internet de ronde 
over kapotte remleidingen en de 
risico’s die het dan met zich mee-
bracht, maar dergelijke gevallen 
heeft André nog niet gezien: “Het 
zijn soms behoorlijke onkosten-
posten, maar echt gevaarlijke 

gevallen hebben we nog niet ge-
zien”. Niet alleen het herstelwerk 
bezorgt de monteurs werk. De 
meeste garages installeren daar-
na apparaatjes om herhaling te 
voorkomen. “Wij plaatsen elec-
tronica die een voor de mens on-
hoorbare pieptoon produceren. 
De steenmarter wordt er vaak 
door afgeschrikt. Het werkt niet 
altijd maar ik denk dat het toch 
in rond de 90% van de gevallen 
effectief is”. Door andere garages 
in ons dorp wordt soms ook een 
schokapparaatje gebruikt.

Woningen
Technisch manager Domien van 
der Werf van woningcorporatie 
SWA heeft geen goed woord 
over voor de steenmarter. In zijn 
werk maar ook in de privé-sfeer 
heeft hij al vaak de gevolgen van 
het wangedrag van het dier ge-
zien: “Het zijn prachtige beesten 
om te zien, maar ze maken wat 
kapot. Ze zijn dusdanig slim dat 
het niet meevalt om effectieve 
maatregelen te nemen. En het 
feit dat ze bij wet beschermd zijn 
maakt het niet eenvoudiger”.

De gemeente
De gemeente Achtkarspelen 
weet van de overlast, maar 
speelt zelf geen actieve rol bij 
de bestrijding. Mensen die bij 
de gemeente aankloppen wor-
den meestal doorverwezen naar 
de provincie. Ambtenaar Minke 
Spoelstra: “De provincie heeft 
mensen in dienst die verstand 
van zaken hebben. Op dit mo-

ment is de gemeente niet bezig 
met eigen beleid daarin”.  

Het provinciaal meldpunt
De provincie heeft het Meldpunt 
Vleermuizen en Marters in het 
leven geroepen om zicht op het 
probleem te krijgen en van ad-
vies te kunnen dienen. Op de 
website www.meldpuntvleer-
muizenenmarters.nl is dan ook 
veel informatie te vinden. Mar-
tijn Broekman van het Meldpunt 
weet van de overlast in Buiten-
post. Toch relativeert hij daarbij 
enigszins: “De overlast bij jullie 
nemen wij zeker serieus. Toch 
valt die naar onze inschatting 
nog mee. Elders in de provincie 
is het grootschaliger. In Achtkar-
spelen is dat bijvoorbeeld Sur-
huisterveen, maar wat verder 
weg zijn dat Drachten en Heeren-
veen”. Het kan volgens hem niet 
om grote aantallen gaan in onze 
omgeving: “Ik vermoed dat het 
niet meer dan 10 tot 20 exempla-
ren zijn. De steenmarter leeft in 
principe alleen en heeft een terri-
torium. Daarnaast speelt ook de 
beschikbaarheid van prooi een 
rol. Op het platteland komt het 
neer op ongeveer 150 hectare 
voor een vrouwtje en 500 voor 
een mannetje”. Maar zijn aanwe-
zigheid heeft zeker nadelen. Niet 
alleen voor de mens, maar bij-
voorbeeld ook voor vogels, met 
de kanttekening “dat huiskatten 
nog veel meer schade aanrich-
ten”. Maar Martijn benadrukt ook 
het belang van de marter: “De 
steenmarter is onderdeel van 
een labiel en complex ecologisch 
systeem. Ze ruimen ook veel on-
gedierte op. Verwijdering uit het 
systeem van de een levert vaak 
weer andere problemen op. De 
Natuurwet beschermt daarom 
inderdaad ondermeer de steen-
marter. Weren mag, vangen mag 
niet, behalve in bijzondere geval-
len”. En overtreding wordt met 
serieuze beboeting bestraft.

Leren samenleven
Na grootschalige bejaging aan 
het eind van de vorige eeuw ver-
dween de steenmarter groten-
deels uit onze natuur. Door be-

schermingsmaatregelen maakte 
hij de laatste tiental jaren een 
come-back. Eigenlijk verschilt 
de steenmarter in dit opzicht 
niet van bijvoorbeeld de vos of 
meer recent de wolf. Vaak wordt 
gesteld dat als de mens gezonde 
natuur wil, ze moet leren leven 
met minder prettige gevolgen 
van de aanwezigheid van som-
mige diersoorten. En schade 
kan immers vaak voorkomen 
worden. Broekman: “Electronica 
kan helpen schade aan de auto te 
voorkomen. Een goede inspectie 
van de woning is zinvol. Marters 
kunnen soms door een opening 
van een decimeter breed al in 
huis komen. Afscherming met 
gaas is echter meestal afdoende”.

Hoe verder?
De aanwezigheid van steenmar-
ters in onze leefomgeving is een 
complexe zaak. De overlast is re-
eel en groeiend. Op dit moment 
is er naast de genoemde maat-
regelen binnen de Natuurwet 
niet veel meer mogelijk. Mocht 
de steenmarter echter uitgroeien 
tot een serieuze plaag dan kan 
daarop uitzondering worden ge-
maakt. Om deze reden blijft PBB 
de situatie volgen. Uw meldin-
gen zijn daarvoor onmisbaar. U 
kunt ze, het liefst met zoveel mo-
gelijk details, sturen naar:
pbbuitenpost@gmail.com

Over de bol
...niets te 

klagen
Wow, wat is Zuid-Amerika mooi. 
Een kort reisadvies van onze kant: 
als je de kans hebt, ga zeker heen. 
Wij, Rachel en Sietse zijn inmiddels 
al zo’n twee maanden aan het rei-
zen. Zuid-Amerika is jaw-dropping 
beautiful. Even een kleine greep uit 
deze al eindeloze rij schoonheden: 
bergen die, anders dan de grijze Al-
pen, onnoemlijk veel kleuren heb-
ben, een plateau op 4400 meter 
met honderden geisers, wilde fla-
mingo’s in een dieprood gekleurd 
meer, de droogste woestijn ter 
wereld, een zoutvlakte met dezelf-
de oppervlakte als een derde van 
Nederland. We moesten remmen 
voor overstekende lama’s en zagen 
honderden watervallen bij elkaar. 

Echt, de wereld is geweldig! Maar 
naast al dit (natuur)schoon zien 
we ook regelmatig een andere re-
aliteit. Zo maakten we mee dat in 
onze eerste week in Argentinië de 
munteenheid compleet instort-
te. In drie dagen tijd verloor de 
peso ruim dertig procent van zijn 
waarde. De salarissen blijven ge-
lijk, maar alles werd ineens dertig 
procent duurder. Of die dag dat we 
in een buurtcentrum waren waar 
arme kinderen werden opgevan-
gen na schooltijd. We hielpen hen 
met hun huiswerk, wat best las-
tig is in het Spaans. Veel van deze 
kinderen stonken zo erg dat je er 
eigenlijk niet naast wilde zitten. 
Hebben ze in de laatste maand één 
keer een douche gezien? Kinderen 
die een schooluniform dragen 
waar gaten inzitten en dat zo vies 
is omdat ze elke dag, jarenlang, het-
zelfde uniform dragen. Maar hé, ze 
klagen niet! Ze krijgen te eten en 
gaan naar school. Veel meer heb-
ben ze niet nodig. Menig kind in 
Zuid-Amerika werkt. Vanaf een 
jaar of zes verkopen ze op straat 
snoepjes, sokken, poetsen ze schoe-
nen of bedelen voor een paar cen-
ten. Of in de zilvermijnen waar de 
cocablad kauwende mijnwerkers 
een gemiddelde levensverwach-
ting tussen de 35 en 45 jaar oud 
hebben, omdat wij zo graag onze 
zilveren sieraden willen dragen. En 
ook hier krijg je een glimlach met 
nog maar een paar bruine afgebro-
ken tanden. 

Waren we hier op voorbereid? Ja, 
aan de ene kant weet je dat armoe-
de bestaat, maar zoals voor velen 
was dat ook voor ons een ver-van-
je-bedshow. Iets wat je wel eens 
hoort op school of ziet op tv. Als 
het een beetje vervelend wordt, 
kan je wegzappen. En als we er al 
iets aan willen doen, geven we net 
die paar euro die ons toch niet 
raakt. Nu zitten we er vlakbij of 
soms zelfs tussenin. Daar kan je je 
niet op voorbereiden. De kinderen 
die zo vrolijk zijn terwijl ze eigen-
lijk al met 10-0 achter staan in het 
leven. Je ziet overal om je heen de 
glimpen van de armoede. Bij elke 
volgende bestemming beseffen we 
ons meer en meer hoe fantastisch 
ons veilige dorpje is. In Buitenpost 
hebben we niets te klagen. We heb-
ben allemaal een dak boven ons 
hoofd, hebben eten en gaan naar 
school. Als Nederlanders zijn we 
goed in klagen, wellicht kunnen we 
dat verminderen, want we hebben 
niets te klagen. Meer over ons le-
zen? Kijk op www.overdebol.nl.

De familie Schraag aan de Himellof had 
bezoek van een steenmarter onder de 
motorkap van hun auto. Schadepost: 
268 euro. (@foto: fam. Schraag)

de schoolfoto



November
zonnebankactie!

 12x zonnen
voor de prijs van 10x
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In tút fan
de Brims

Gastvrij

Vanwege een bijzondere gelegen-
heid gingen we laatst uit eten. We 
kozen een restaurant dat toch wel 
als een beetje exclusief bekend 
staat. De ontvangst was bijzonder 
vriendelijk, bij elke gang werd ver-
teld wat er op ons bord lag en het 
eten was uitmuntend. Een kleine 
domper was de afsluiting van het 
diner. We namen na het verfijnde 
dessert nog een kopje koffie. Bij 
een van de tafelgenoten miste er 
een stukje uit de rand van het kop-
je... Te klein om over te klagen maar 
toch... het voelde niet goed.

Ook een contrast met de mail die 
de redactie van De Binnenstebui-
tenpost dezelfde dag had ontvan-
gen van nieuwe inwoners van Bui-
tenpost. De nieuwe dorpsgenoten 
(eind dit jaar nemen ze intrek in 
hun nieuwe huis) hadden een mail 
gestuurd waarin ze het gastvrije 
onthaal in Buitenpost roemen en 
vertellen hoe ze genoten van di-
verse bezoeken aan De Kruidhof. 
Ondanks dat ze Buitenpost bij een 
eerste bezoek toch als wat deso-
laat ervoeren.

Zelf merk ik dat ik Buitenpost (en 
ik woon hier al enkele jaren) als 
steeds gezelliger en gemoedelijker 
ga ervaren. Er valt natuurlijk nog 
genoeg te verbeteren maar het ho-
reca-aanbod is flink toegenomen 
en er is voor elk wat wils. Bij mooi 
weer zijn er gemoedelijke terras-
jes om een kopje koffie te drinken 
of zelfs een lekkere maaltijd te ge-
nieten. Dat leidt zelfs tot spontane 
ontmoetingen en gezelligheid! 

Maar het allermooiste was een er-
varing in een van onze supermark-
ten. Een paar maanden geleden 
schreef ik dat ik meer zou gaan 
kopen bij de lokale winkeliers. Dat 
ben ik zeker gaan doen. Maar in de 
supermarkten werken natuurlijk 
ook heel veel dorpsgenoten. Een 
van hen ontroerde mij die zelfde 
dag. De caissière kwam op deze 
drukke zaterdag achter haar kas-
sa vandaan, ondanks de rij die er 
stond, om een dame in een scoot-
mobiel te helpen met het inpakken 
van haar boodschappen. Het tafe-
reel ontroerde niet alleen mij maar 
ook andere klanten. Niemand die 
mopperde. Het liet zien dat echte 
gastvrijheid bestaat uit aandacht 
voor elkaar!

Oktober foto’s
 foto’s: Hielke Boorsma

Het Lauwers College had op 25 september één van de bekend-
ste schrijvers van Nederland over de vloer. Dit in het kader 
van ‘Literatour’ dat jongeren wil motiveren meer te lezen. 
Abdelkader Benali entertainde op de locatie Buitenpost van 
de scholengemeenschap leerlingen van vwo 4 en 5.

Woensdag 3 oktober werd de Kinderboekenweek feeste-
lijk geopend op CBS de Lichtbron aan de Parklaan0. De 
kinderen, leerkrachten en ouders vormden een groot hart 
op het schoolplein als teken van vriendschap en ver-
bondenheid. Het thema van de Kinderboekenweek 2018 
was ‘KOM ERBIJ!’ In de weken erna stonden veel lessen 
in het kader van dit thema en werd er extra tijd in het 
leesonderwijs gestoken. 

Op 2 oktober vond het LF2018-project ‘De Reis’ op de 

Kruidhof plaats. Het begon met een treinrit van Leeuwarden 

naar Buitenpost. Langs het pad van het station naar de tuin 

waren daarna een 15-tal foto-kunstwerkjes te zien. In het 

tuincafe kon onder het genot van een hapje en drankje, nog 

een aantal andere projecten worden bekeken. Omrop Frys-

lân-presentator Geert van Tuinen was daarbij aanwezig en 

deed live-interviews op de radio.

Diverse brandweerkorpsen uit deze omgeving deden zaterdag 
13 oktober mee aan de jaarlijkse oefencaroussel. In Buiten-
post was zogenaamd een auto met dronken bestuurder en 
passagier, op een berg grind gereden. Daarbij werd ook nog 
een omstander geraakt die bekneld kwam te zitten tussen een 
aantal betonplaten. Het was tijdens het reddingswerk goed 
te zien dat elk korps een ander benadering had bij de vraag 
hoe de slachtoffers te bevrijden.

Woensdagmiddag 26 september waren burgemeester Ger-brandy en wethouder Spoelstra te gast op het Nordwin College. Er werd gesproken over het onderwijsconcept van Nordwin College en specifiek over deze locatie. De gasten kregen natuurlijk ook een rondleiding door de school. Op 6 oktober was er alweer de traditionele afsluiting van het openingsseizoen op de Kruidhof. De ‘oogstdag’ werd, gesteund door het mooie herfstweer, opnieuw goed bezocht. Zoals op de foto te zien is, is het pompoensnijden voor kin-deren altijd een populair onderdeel van het programma.

In verband met opnieuw werkzaamheden aan het spoor bij de 

Groningen reden er van 16 oktober tot 28 oktober geen treinen 

tussen Groningen en Buitenpost. Gevolg was een grote drukte 

op de perrons, voor het station bij de bussen en in de treinen.

Het is de afgelopen jaren al verschillende malen voorgekomen 

dat reizigers met soortgelijk ongemak te maken hebben gehad. 

De commentaren van sommige reizigers op onze facebookpa-

gina buitenpost.info logen er daarom niet om.

De volgende 
Binnenste Buiten-

Post wordt verspreid 
in de week van 26 

november
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

Bijna traditioneel zijn er ieder jaar tijdens de herfstvakantie 
sportactiviteiten voor kinderen. De korfbal- en voetbalver-
eniging doen dit middels eigen activiteiten. Ook gemeentelijk 
georganiseerd is er dan in sporthal de Houtmoune het een en 
ander aan sport en spel te doen onder de naam HiFive. Dit 
jaar namen ruim 100 kinderen daaraan deel.
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Verhaaltjes
-21-

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

Sjinees
Al een tijdje begeleid ik een jonge 
meid van 17 jaar. Ze logeert van 
maandag tot donderdag bij ons op 
‘it Aventoer’ waar ik werk. Dit om 
de ouders thuis te ontlasten. Om-
dat ze altijd druk aanwezig is, is het 
voor haar moeilijk om te functio-
neren in een groep. En daarom be-
geleid ik haar individueel. We kun-
nen het prima vinden met elkaar. 
Omdat het in de planning ligt dat 
ze over een tijdje (begeleid) zelf-
standig zal gaan wonen is het wel 
belangrijk dat ze de beginselen van 
het koken een beetje onder de knie 
krijgt. Als ik aan haar vertel dat ik 
bezig ben om mijn kinderen koken 
te leren is ook zij hier wel ontvan-
kelijk voor.

We spreken af dat we om en om 
mogen kiezen wat we gaan ko-
ken. De eerste keer mag zij kiezen. 
Omdat het de eerste keer is kiest 
ze voor pannenkoeken. De week 
daarop kies ik voor aardappels 
met wortels en een rundervink. 
Ze vindt het wel lekker maar ze 
zegt dat ze niet iedere week aard-
appels wil eten. “Nee hoor!” zeg ik 
tegen haar “jij mag volgende week 
weer kiezen!” Ze weet al wat ze dan 
gaat kiezen en natuurlijk ben ik erg 
benieuwd. Ik moet het raden van 
haar en om het te raden moet ik de 
letters van het alfabet noemen. Bij 
de “S” roept ze: “stop!” Ik begin te ra-
den: “is het spaghetti? Soep? Spruit-
tjes? Stamppot? Spinazie? Het is al-
lemaal niet goed! Meer met een “S” 
kan ik niet bedenken zeg ik tegen 
haar. Ze vindt het prachtig dat ik 
het niet kan raden en daarom zal 
ze het maar verklappen. “Het is Sji-
nees!!” zegt ze. Ja!! Kijk!! Daar was ik 
niet opgekomen! Dan koken we de 
volgende keer Sjinees! Omdat het 
de volgende keer herfstvakantie is 
voegt ze er nog aan toe!

Volg ons ook op onze 
Facebookpagina. 

U kunt ons vinden op:
www.facebook.com/

dorpbuitenpost

Herinrichting Jeltingalaan 
officieel afgerond
Met het verplaatsen van een hek werden op maandag 15 oktober 
de Jeltingalaan en de parkeerplaatsen op sportpark De Swadde of-
ficieel in gebruik genomen. Het werk aan de straat begon op 29 
mei 2017 en in die anderhalf jaar is er zichtbaar het een en ander 
aangepast. Maar niet alle doelstellingen van de renovatie lijken te 
zijn behaald.

Een belangrijke reden voor de herinrichting was de verkeersoverlast 
op deze intensief gebruikte verbindingsweg. Met name het te snel 
rijden van veel weggebruikers was een al langer gehoorde klacht van 
de buurt. In goed overleg met een werkgroep bewoners, sportvereni-
gingen en andere belanghebbenden werden de voorbereidingen voor 
de grote klus door de gemeente in 2016 en 2017 opgepakt. Resultaat 
is dat de entree van de noordkant het dorp heeft een flinke upgrade 
heeft ondergaan. Ook is er enige extra parkeerruimte gerealiseerd bij 
de begraafplaats en zijn er veel nieuwe parkeerplaatsen bij  sportpark 
De Swadde gekomen.

Tevredenheid in de buurt
Veel van de buurtbewoners zijn tevreden over de nieuwe aanblik. 
Zelfs al doet het verlies van de grote gezichtsbepalende bomen aan 
weerszijden van de straat nog pijn. Ook de veiligheid van wandelaars 
is aanzienlijk verbeterd. De scheiding van de weg en het voetpad 
door de bloembakken is effectief. De straat heeft een opgeknapte en 
verzorgde uitstraling gekregen. Ook over het veelvuldig overleg met 
de gemeente en de uitvoerders van aannemer Jansma en Van Dijk is 
men goed te spreken. Sita Drost: “We hebben regelmatig met hen 
contact gehad als er kleine problemen waren. We werden dan goed 
gehoord en er werd altijd naar een passende oplossing gezocht”.

maar er is nog zorg...
Maar niet al het werk heeft effect gesorteerd. Bijna alle gevraagde be-
woners geven aan dat de verkeersveiligheid maar deels is toegeno-
men. Een combinatie van verschillende soorten wegdek, een andere 
indeling, de bloembakken en visuele maatregelen zouden het gemo-
toriseerd verkeer nu moeten dwingen tot snelheidsmatiging. Enno 
van de Zee: “Wat ik zelf ervaar en ook van anderen op de buurt hoor 
is dat er nog steeds te veel te hard wordt gereden”. Johan Slofstra 
bevestigt dit: “Ik parkeer nu ook regelmatig mijn bedrijfsauto op de 
straat om hopelijk daarmee te helpen dit te temperen”. Hardop vraagt 
men zich zelfs af of misschien alleen permanente flitskasten resultaat 
zouden kunnen boeken.

Eerst even afwachten
De situatie is nog nieuw en de meeste bewoners willen het eerst nog 
even aanzien. “Het zou kunnen dat er nog verandering komt als ie-
dereen, ook de hardrijder, aan de nieuwe situatie is gewend”, wordt 
hoopvol gesuggereerd. Verder overleg wordt echter ook niet uitgeslo-
ten: “Mocht blijken dat er in de toekomst nog te veel onveiligheidsin-
cidenten zijn dan kunnen we ons als buurt er in de buurtvereniging op 
beraden”. De redactie heeft ook van andere dorpsgenoten veel posi-
tieve reacties gehoord. Maar ook enkele negatieve ontbraken niet. Of 
de herinrichting van de Jeltingalaan echt helemaal klaar is, blijft dus 
nog even een open vraag. Mettertijd komen wij er in dit blad op terug.

de foto

Een hele prestatie kun je het toch wel noemen als je al 10 opeenvolgende jaren 
met elkaar op vakantie bent geweest. De hartsvriendinnen R. Wiersma-de Beer, 
T. van Dijk-Folkertsma, A. de Vries-van der Velde en G. Kloostra-Sijens hebben dit 
toch bereikt. In het begin gingen de fietsen mee, maar ouderdom komt met gebre-
ken. De laatste keer ging onze trouwe wandelhulp de rollator mee. Dat was in juni 
2017 - de laatste keer. We kunnen terugkijken op een prachtige tijd.

Spor tkoppen
door Aafke Postma

Hein Drost loopt ultra-trail
Ruim een week geleden werd Hein Drost vijfde op de 60 kilometer van 
de Indian Summer Trail. Een afstand langer dan een marathon wordt 
een ultra-trail genoemd. Deze ‘trail’ kan worden gelopen als 60, 102 
en als 127 kilometer en voert door Drenthe. Hein liep de ‘run’ van 60 
kilometer in 6 uur en 5 minuten. Voor iedereen die wel eens een rond-
je van 5 kilometer om Buitenpost loopt een afstand waarvan je alleen 
maar kunt dromen. Een prestatie die uitnodigt tot een vraaggesprek.

Hein reageert nuchter op de complimenten voor zijn prestatie. “Het is 
gewoon een kwestie van trainen. Ik ben 5 à 6 jaar geleden begonnen 
met hardlopen. Dat was voornamelijk omdat ik bij de brandweer zat 
en ik een beter conditie wilde en wat wilde afvallen.” Toch leidde het 
zelf trainen al snel tot een officiële loop. “Ik ben begonnen met een 
afstand van 10 kilometer. Ik liep onder andere de Burgum-run. 10 kilo-
meter werd 10 mijl en daarna kwamen de halve marathon en de hele 
marathon.” Omdat Hein niet meer de jongste is traint hij niet voor 
de snelste tijd. “Ik wil wel steeds langere afstanden lopen. En op die 
afstanden wil ik vooral mijn eigen record verbeteren”.

Een ultra-trail is niet alleen aantrekkelijk omdat je dan een langere 
afstand loopt. Ook het lopen in de natuur vindt Hein aantrekkelijk. 
“Dat begon al met de ‘lopen’ die ik op de eilanden deed. Deels loop 
je dan op de weg, maar ook wel over het strand en door de duinen. 
De Indian Summer Trail is echt prachtig. Je loopt 60 kilometer door 
het bos en over de heide.” Voor de ultra-trails is het belangrijk dat je 
heel veel traint. Hein trainde 18 weken lang soms wel vier tot vijf keer 
per week. Het aantal kilometers bouwt hij rustig op. “Het is een geba-
lanceerd schema. Na een week dat je veel loopt, neem je de week er 
na wat gas terug. Op een gegeven moment, een paar weken voor de 
ultra-trail, loop je 120 kilometer in een week. De laatste weken bouw 
je juist weer meer rust in, om je lichaam te laten herstellen”. 

Dat roept wel de vraag op wat Hein zijn vrouw en kinderen er van 
vinden. Hein: “Meestal train ik ’s morgens al heel vroeg. Voordat ik 
om half acht op mijn werk begin heb ik mijn training al gehad. Op 
zondagochtend ben ik om zes uur al op pad. Als ik na 40 kilometer 
thuis kom is het tien uur en staat de koffie klaar. Wat dat betreft merkt 
mijn gezin er niet eens zo heel veel van. Wat ze wel merken is dat ook 
mijn voedingspatroon is veranderd. Juist om zo’n lange afstand te 
lopen wil ik minder zwaar zijn. Ik eet daarom heel bewust. Voldoende 
koolhydraten en goede vetten voor de energie. En ook voldoende ei-
witten en dan met name vetarm vlees zoals kip en kalkoen.” Van het 
bewuste eetpatroon heeft zijn omgeving misschien nog wel meer last 
dan van het trainen. “Ik drink amper nog alcohol en ik doe ook niet 
meer ‘gezellig’ mee als de anderen zin hebben in een snack. Met tien 
kilo minder loopt het een stuk lichter.” 

Zijn er veel mensen in Buitenpost die zulke lange afstanden lopen? 
Hein: “Ze zullen er vast wel zijn maar ik ken ze niet. Ik zou het wel ge-
zellig vinden om zo nu en dan met iemand anders op lange afstanden 
te trainen. Ik train wel bij de loopgroep van Surhuisterveen. Dat vind 
ik gezellig. En ik train regelmatig met een buurman. Maar als we dan 
20 of 30 kilometer samen hebben gelopen, knoop ik er nog een extra 
rondje aan vast om aan mijn afstand te komen. “

Wat is de volgende uit-
daging? “Volgende week 
doe ik de halve marathon 
van de Berenloop. Ik ben 
wel benieuwd hoe het 
gaat. Normaal staat er 
voor het bijkomen van 
een marathon (ruim 42 
kilometer) drie weken 
hersteltijd. Ik heb nu 60 
kilometer gelopen en wil 
na twee weken alweer 
de Berenloop doen. We 
zullen zien hoe dat gaat. 
Maar mijn echte droom is 
de Coastal Challenge van 
Costa Rica naar Panama. 
Ik ben al eens eerder in 
Costa Rica geweest en de 
natuur is daar prachtig. 
De Coastal Challenge is 
een meerdaagse run over 
236 kilometer. Daarvoor 
zal ik niet alleen meer 
moeten trainen maar ook 
nog wel even moeten 
sparen!”

Praktische tips voor wie ook langere afstanden wil lopen:
- Hein heeft als voorbereiding het trainingsschema gebruikt dat is te 
vinden op de website van de ‘Zestig van Texel’:
www.dezestigvantexel.nl 
- Meer informatie over de loopgroep van Surhuisterveen is te vinden 
op: www.loopgroepsurhuisterveen.nl
- Voor tips over gezonde voeding en het lopen van lange afstanden 
neemt Hein regelmatig contact op met Gea Hut, personal trainer uit 
Leek. Meer informatie is te vinden op haar website:
www.etenenbewegeninbalans.nl 

Nieuwe 
adverteerder
Wij verwelkomen Taxi van der 
Veen als nieuwe adverteerder in 
dit blad!

U kunt alle in dit blad 
verschenen 
schoolfoto’s

terugvinden op:
www.binnenbuitenpost.nl



Con tact regelt het! 
Persoonlijk & Vertrouwd

MEER KLANTEN
MEER SERVICE
MEER TIJD?
Con tact ondersteunt u met:
• Telefoon beantwoorden
• Off ertes nabellen
• Klantenwerving
• Afspraken maken
• Verkoopactiviteiten

Informeer vrijblijvend naar 
onze persoonlijke werkwijze
en aantrekkelijke tarieven:

Wij spreken Nederlands, Fries, Duits en Engels

Con tact regelt het! 

www.conntact.nl

085-7606140
info@conntact.nl
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It Koartling zoekt met spoed een 
creatieve en flexibele kok (m/v)

voor de Húskeamer van Bûtenpost

De ‘Húskeamer fan Bûtenpost’ is een sociale inloop: 
een veilige plek voor ontmoeting in een ontspannen 
sfeer, toegankelijk voor iedereen. Alle mensen, jong 
en oud, kunnen hier nieuwe contacten opdoen, 
gezelligheid vinden of vrijwilligerswerk doen.

Vind je het leuk om een of twee keer per maand op 
zondagmiddag voor anderen te koken? Dan is dit mis-
schien iets voor jou. Tijd: van 14.00 tot circa 19.30 uur. Je 
bepaalt zelf het menu (rekening houdend met eventuele 
dieetwensen van de bezoekers), doet de boodschappen en 
kookt. Je bereidt een smakelijke en verantwoorde maaltijd 
tegen een lage kostprijs. Het bewaken van de voedselvei-
ligheid is een belangrijke taak

Meer weten?
Stuur zo snel mogelijk een e-mail naar 
vrijwilligerswerk@itkoartling.nl om te laten weten dat je 
belangstelling hebt, maar eerst meer wilt weten. Vergeet 
niet om jouw telefoonnummer te vermelden. Vervolgens 
wordt zo spoedig mogelijk contact met je op opgenomen 
en een afspraak gemaakt.

Let op! Het betreft hier een vrijwilligersvacature. 

Kaarten en nakaarten 
in It Koartling
Al jarenlang wordt er door klaverjasclub De 
Meerpaal op de donderdagmiddag in It Koartling 
geklaverjast. Vind je het ook leuk om regelmatig 
een kaartje leggen, gezellig met anderen? En kun 
je klaverjassen? Kom dan op donderdagmiddag 
naar It Koartling. Aanvang circa 13.30 uur. Je bent 
van harte welkom.
 
Klaverjassen was – en is nog steeds – in Neder-
land een van de meest populaire kaartspelen. De 
geschiedenis ervan gaat terug tot de 14e eeuw. 
Aan het einde van de 19e eeuw ontstonden de 
eerste klaverjasverenigingen. 

Klaverjasclub De Meerpaal is tijdens de economi-
sche crisis in het begin van de jaren ’80 ontstaan. 
Het was één van de activiteiten voor de mensen 
zonder werk. Die vonden plaats in It Koartling en 
in de toenmalige dependance Âld Skoalle – het 
huidige Kindercentrum Bommelstein.

Door de komst van het internet kunnen spe-
lers gemakkelijk online een potje klaverjassen. 
Maar… er gaat toch niets boven het fysieke spel, 
gezellig met anderen, bijvoorbeeld op de donder-
dagmiddag in It Koartling. Kom je ook?

Zaterdag 3 november: 
Fright Night! 
Durf jij het  aan?

‘s Avonds als het donker is, het 
licht van de lantaarns vreem-
de schaduwen werpt, takken en 
bladeren onrustig ritselen en de 
wind vreemde geluiden mee-
voert... juist dán ga je op weg. 
Iets voor jou?

Vorig jaar was de Fright Night een geweldig suc-
ces. Daarom wordt het evenement dit jaar opnieuw 
georganiseerd door vrijwilligers van It Koartling en 
Scouting De Brimzen. Een griezelige tocht, zèlfs als je 
stalen zenuwen hebt.

Wat: Fright Night Buitenpost (spokentocht).
Wanneer: zaterdagavond 3 november.
Voor wie: iedereen van 12 tot en met 14 jaar.
Kosten: de deelname is gratis.
Aanmelding: aanmelding vooraf is noodzakelijk via:
frightnightbuitenpost@gmail.com.

Wees er snel bij, want vol is vol! Na aanmelding 
ontvang je meer informatie. Je loopt de tocht onder 
begeleiding in groepjes van maximaal vijf personen.

It Koartling zoekt enthousiaste en 
betrokken vrijwilligers!
It Koartling zoekt voortdurend nieuwe vrijwilligers. 
Leuke, enthousiaste en betrokken mensen. Voor al-
lerlei zaken en taken. Bijvoorbeeld:

• om de CREA-werkgroep (cursussen en work-
shops) te helpen versterken;
• om activiteiten van kinderen en jongeren te hel-
pen organiseren;
• om het onmisbare Vrijwilligerssteunpunt te ver-
sterken;
• om mede invulling te geven aan cultuur en cul-
tuurparticipatie;
• om inhoud en uitvoering te geven aan intergene-
rationele projecten;
• om mede invulling te geven aan muziek, toneel, 
dans en méér;
• om dorpsbreed vorm te geven aan de functies 
ontmoeting en verbinding;
• 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 zorginstel-
lingen op gang te helpen;
• om de samenwerking met Cultuurcentrum de 
Wâldsang te verdiepen;
• om de samenwerking met de Bibliotheek te ver-
breden en te verdiepen;
• om samen met o.a. Friesland Pop muziek een per-
manent podium te bieden;
• om samenwerking met De Kruidhof en het IJstij-
denmuseum te verbreden 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 onder-
steunen (vrijwilligerscoördinator);
• om als ‘handyman’ allerlei (onderhouds-)klusjes 
te doen;
• om de omgeving van It Koartling groen en netjes 
te houden;
• om allerlei taken en werkzaamheden te helpen co-
ordineren (activiteitencoördinator);

• maar óók - en niet in de laatste plaats - om het 
bestuur te komen versterken.

Ben jij maatschappelijk betrokken en wil je je con-
creet inzetten voor een betere samenleving? Laat 
dan snel wat van je horen of stuur een e-mail naar: 
vrijwilligerswerk@itkoartling.nl.

In It Koartling vind je het Vrijwilligerssteunpunt 
(VSP) Buitenpost. Dit steunpunt is er voor ieder-
een. Bijvoorbeeld voor mensen die vrijwilligers-
werk zoeken. Voor mensen die via vrijwilligerswerk 
willen bijdragen aan iets dat hen na aan het hart 
ligt. Voor mensen die via vrijwilligerswerk in con-
tact willen komen met anderen om zo hun socia-
le netwerk uit te breiden. Voor mensen die zichzelf 
willen ontdekken of ontwikkelen. En natuurlijk voor 
alle vrijwilligersorganisaties en non-profit organi-
saties die vrijwilligers zoeken, advies willen of on-
dersteuning vragen. Maar ook voor bedrijven die 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 
of die met hun werknemers vrijwilligerswerk willen 
doen. En… voor de ambtenaren en politici die ver-
antwoordelijk zijn voor het vrijwilligersbeleid van 
de gemeente. Kortom: iedereen is van harte wel-
kom!

Wekelijks spreekuur
Iedere donderdagochtend tussen 9.30 en 10.30 uur 
houdt het VSP spreekuur voor iedereen die op zoek 
is naar vrijwilligerswerk. Je kunt dan ook inlichtin-
gen 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 don-
derdagochtend? Geen probleem! We zoeken dan 
samen naar een ander moment. 

Jong en oud beleven sámen plezier 
aan knutselen. Doe je mee?
De knutselactiviteiten voor (jonge) kinderen op de woensdagmiddag 
in It Koartling liggen momenteel stil. Reden: onvoldoende vrijwilli-
gers. Tegelijkertijd wil de Húskeamer fan Bûtenpost op de woensdag-
middag graag creatieve activiteiten voor volwassenen opzetten. Ligt 
het dan niet voor de hand om die twee initiatieven samen te brengen?

Overal in Nederland en daarbuiten is er veel aandacht voor ‘interge-
nerationele projecten’. Dit zijn projecten die mensen uit verschillende 
generaties bij elkaar brengen om samen dingen te doen. Het gaat om 
contact tussen jong en oud, búiten de directe kring van de naaste fa-
milie. Een voorbeeld daarvan is het project waarbij leerlingen van de 
basisscholen in Buitenpost samen zingen met de bewoners van het 
zorgcentrum Haersmahiem.

Maar… er zijn nog veel méér activiteiten te bedenken waaraan jong 
en oud samen kunnen deelnemen. Te beginnen met creatieve activi-
teiten, zoals knutselen. Niet apart, maar één activiteit voor jong en 
oud samen.
Wil je meehelpen met het opzetten hiervan?
It Koartling zoekt enkele vrijwilligers die willen meehelpen met het or-
ganiseren van de creatieve middagen. Heb je belangstelling? Barst je 
van het talent en en loop je over van enthousiasme? Stuur dan zo snel 
mogelijk een e-mail naar vrijwilligerswerk@itkoartling.nl. Vergeet niet 
om jouw telefoonnummer te vermelden.

Lijkt het je leuk om mee te helpen, maar ben je niet zeker wat jouw rol 
kan zijn? Ook dan ben je meer dan welkom. Laat dus snel even wat 
van je horen! In alle gevallen wordt zo spoedig mogelijk contact met 
je op opgenomen en een afspraak gemaakt. 

Let op! Het betreft hier vrijwilligersvacatures.

Nieuws en uitslag - wedstrijd LF 2018 foto-expositie
In overleg met Kapenga is besloten de foto-expo-
sitie oud-Buitenpost in het kader van LF2018 op 
het Boelensplein, te laten staan. De conditie van 
het foto materiaal is zodanig dat het jammer zou 
zijn dit te verwijderen, bovendien worden de foto’s 
regelmatig bekeken door geinteresseerden en be-
staan er plannen de expostie uit te breiden met het 
plaatsen van een originele molensteen, gevat in 
een decoratieve setting. Het Boelensplein,centraal 
gelegen in Buitenpost, zou een soort dorpsplein-
functie moeten kunnen vervullen, waar meerdere 
activiteiten ontwikkeld kunnen worden.

De winnende deelnemers aan de wedstrijd fo-
toexpositie LF 2018, beoordeeld door de stichting 
Oud-Achtkarspelen zijn:

J. Hazenberg, Haulerwijk - waardebon Van der Veen 
IJzerhandel Buitenpost
J. A. Vonk, Sexbierum - waardebon Canvas Kollum
G. Vonk-Boersma, Sexbierum - waardebon Canvas 
Kollum
E. Fennema, Brinkman de Triemen - waardebon 
Canvas Kollum
A. Dantuma, De Westereen - waardebon Canvas 
Kollum
H. Larooi-Molenaar, Gouda - waardebon Canvas
P. Jongsma, Kollum - waardebon Slagerij v.d Bijl 
Buitenpost
N. Dijkstra, Buitenpost - waardebon Slagerij van 
der Bijl Buitenpost

Correctie programma 
Stichting Oud-Achtkarspelen
Helaas sloop er in het programma van de Stichting Oud-Achtkarspe-
len dat in ons septembernummer gepubliceerd werd een foutje. De 
eerste lezing op 13 november wordt gehouden in De Lantearne en 
niet in de bibliotheek, zoals vermeld stond. 

Opbrengst KWF-collecte 2018

Van 3 tot en met 8 september was er weer de jaarlijkse KWF collecte. 
Dit jaar heeft de collecte een bedrag van 3760,32 euro opgebracht. 
Graag wil het bestuur alle collectanten hartelijke bedanken voor hun 
inzet. Nieuwe collectanten zijn altijd welkom!

Namens het bestuur Buitenpost, Marion Boomsma 06-51936360



KNIP UIT!!!

s 10,-
 Bij besteding van 50 euro krijg je 

10 euro korting.
(geldig t/m 17 november 2018)

Modique Nijenstein 11 Buitenpost 0511-543128

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!

Mitra ʻt Span
Markt 69 Burgum

0511 46 40 20
06 5217 1697

Prijspuzzel
door Gryteke van IJsseldijk

Hoe werkt de sudoku?
Op elke rij moeten de cijfers 1 tot en met 9 komen te staan. Zowel horizon-
taal als verticaal. En in elk van de 9 vakjes moeten de cijfers 1 tot en met 9 
komen te staan.  De oplossing is de vijfde horizontale regel.

Oplossen en inleveren
Los de puzzel op, schrijf de aangegeven regel over 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 inle-
veren in de kopijbus bij The Readshop (Nijenstein 7) vóór maandag 17 no-
vember 2018.

Winnaar van de augustus-puzzel
De oplossing van de augustus-puzzel was: .
Er waren 13 inzendingen. De winnaar is : T. Koster.
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Flitsen uit het dagelijks leven in Buitenpost 
tijdens de Tweede Wereldoorlog -20- door Jasper Keizer

De cussieband
In 1942 kwamen de eerste be-
zitters van een fiets in moeilijk-
heden met de aanschaf van een 
nieuwe band. Vanwege het tekort 
aan rubber waren ze niet meer 
verkrijgbaar. De surrogaat band 
kwam in omloop. Uit repen oude 
autobanden werden fietsbanden 
gemaakt, in de volksmond de (k)
cussieband. De naam was afge-
leid van ‘cushion’, stootkussen. 
De stroken rubber waren zo dun 
en buigzaam dat ze een halfron-
de vorm kregen. Een enkele keer 
zag men ook wel houten banden. 
Van een aangenaam fietstochtje 
bleef niet veel meer over.

Bewaking spoorbaan
De spoorwegverbinding Leeu-
warden-Groningen loopt door 
het noordelijk gebied van de ge-
meente. Deze lijn was van groot 
belang voor de bezetter. Het was 
een belangrijke ader voor het ver-
voer van goederen naar de Hei-
mat en materieel voor de bezet-
ter. Honderden dwangarbeiders 
uit Friesland werden via deze lijn 
naar Duitsland getransporteerd. 
Om een aanslag op deze verbin-
dingslijn te voorkomen, kreeg 
burgemeester Matzer order een 
railwacht te organiseren voor het 
gedeelte dat over het grondge-
bied van Achtkarspelen loopt. 
Op 8 september 1942 begon het 
wachtlopen langs de spoorbaan. 
De benodigde mannen werden 

verplicht om hun wachtdiensten 
te lopen. De aanhef van de op-
roep zag er bedreigend uit (69). 

En even verder, wanneer niet 
aan dit ’voorschrift’ werd voldaan 
“zijn de strafbepalingen van den 
uitzonderingstoestand toepasse-
lijk”. Met Buitenpost kwamen ook 
de mannen uit de andere dorpen 
in de gemeente hiervoor in aan-
merking. Dit alles kwam dus nog 
eens bij de regeling voor de ver-
plichte luchtbeschermingsdienst.

Evacués
Omdat Achtkarspelen aange-
wezen was als vluchtgemeente, 
moest rekening gehouden wor-
den met de komst van vluchte-
lingen. Hiervoor werd een spe-
ciale evacuatiecommissie in het 
leven geroepen. Deze bestond 
uit de volgende personen: dr. 
J.P. van der Kam; J. Peereboom, 
notaris; U.T. van der Wal, direc-

teur gemeentewerken; C. van 
der Poel, chef veldwachter; H.J. 
Fernhout, gemeentesecretaris 

en burgemeester Matzer, allen 
inwoners van Buitenpost. In elk 
dorp werd een kleine commissie 
van 3 personen samengesteld. 
Voor alle dorpen werden nu lijs-
ten opgemaakt van inwoners 
die één of meer evacués zouden 
kunnen onderbrengen. Dinsdag 

29 september 1942 arriveerden 
de eerste evacués. Het waren 
64 personen uit Velsen, die om 
9.00 uur ’s avonds op het stati-
on aankwamen. De trein had 4 
uren vertraging gehad. Ze moes-
ten wijken voor de aanleg van 
Duitse vestingwerken langs de 
Noordzeekust. De gastgezinnen 
te Buitenpost moesten de voor 
hen bestemde evacués met ba-
gage van het station halen (70 - 
illustratie onder). De groep werd 
hier maar korte tijd gehuisvest. 
In december 1942 werden de 
inwoners plotseling opgeschrikt 
door de arrestatie en de daarop 
volgende deportatie naar kamp 

Amersfoort van Thijs de Vries, 
wegens clandestiene slachting. 
Al deze gebeurtenissen hielden 
de gemoederen danig bezig. De 
oorlog had iets van zijn ware ge-
daante laten zien De gevolgen 
kwamen dichtbij en maakten 
veel indruk.  

-25-   Binnen
Buitenpost 

Pieter de Boer woont sinds begin 2015 
in Buitenpost en beschrijft zijn ontdek-
kingsreis door het dorp en de omge-
ving. 

Buitenpost, 
la dolce vita

La dolce vita, vrij vertaald: het goe-
de leven. Afgelopen maand waren 
wij een paar dagen in zuid-Italië. 
We hadden een appartementje 
gehuurd midden tussen de olijf-
bomen. Met een prachtige piazza, 
een pleintje, waar we heerlijk van 
onze ontbijtjes en lunches kon-
den genieten. Of genieten van een 
glas wijn, samen met de lokale 
lekkernij Taralli en een goed boek. 
Je moest wel een klein beetje uit-
kijken voor rondvliegende olijven, 
omdat ze bijna klaar waren voor 
de oogst, maar als dat het ergste 
is… dan kun je wat mij betreft wel 
praten van het goede leven. Toen 
we daar waren moest ik ook den-
ken aan het goede leven thuis. Pre-
cies vier jaar geleden zagen wij ons 
huis voor het eerst op de dag dat 
het de nationale open huizen dag 
was. Ons huis deed daaraan niet 
mee, maar het was voor ons wel 
een goed moment om een rondje 
te rijden langs het huis en eigenlijk 
ook gelijk te weten dat we niet ver-
der hoefden te zoeken. Een gebakje 
op het terras van de Pyramide was 
daarna voldoende om te weten 
dat we ook aan het dorp wel kun-
nen wennen. Daarna ging het snel, 
de week erop konden we het huis 
bezichtigen en nog een week later 
wisten we dat we Buitenposters 
gingen worden. Weg uit de stad 
Groningen en terug naar Friesland. 
Op ontdekkingsreis in de omge-
ving, zoals ik de afgelopen jaren al 
beschreven heb, en ontdekken wat 
het leven ons hier brengt. 

Ik ben weer even terug in zuid-Ita-
lië en zit op een rots met uitzicht 
op een typisch Italiaans dorpje, 
alleen dan gebouwd op de rotsen 
waarbij je het gevoel hebt dat het 
ieder moment kan afbrokkelen. 
Google maar op Polignano a Mare 
en je snapt wat ik bedoel. Ik zit daar 
te denken over wat het leven ons 
gebracht heeft in Buitenpost. Het 
wennen aan het dorp, de vriende-
lijkheid van de mensen. Het groe-
ten op de straat, en eigenlijk alles 
op de fiets kunnen doen. Aan de 
andere kant ook het missen van de 
grote weekendmarkt met alle ver-
se groenten op de Vismarkt, of de 
grote verscheidenheid aan restau-
rantjes voor dat onverwachte mo-
mentje om even uit eten te gaan. 
En dan is de grote vraag, mis ik 
dat echt? Weegt het één tegen het 
ander op? Hoe makkelijk gaan we 
nu toch ergens in de omgeving op 
zoek naar een restaurantje. En is er 
niet meer dan genoeg verscheiden-
heid aan winkels met verse pro-
ducten in onze eigen omgeving? 
Hoeveel heb ik nodig? Ik kom op 
die rotsen van Polignano a Mare 
tot de conclusie dat la dolce vita 
niet gevonden wordt in de schoon-
heid van de plaats waar je woont, 
maar of je er gelukkig wordt. Voor 
mij geldt, dat als je hier goed om je 
heen kijkt dan hoef je voor la dolce 
vita echt niet af te reizen naar Ita-
lië. 

Inspiratie
door Anneke Paauw

Frea van der Zwaag:

“Verf heeft voor mij iets magisch, de kleuren in de natuur 
dagen mij uit en geven mij inspiratie“

Tijdens ‘Kunst in de Kerk’ in de feestweek trekt een schilderij van 
het wad mijn aandacht. De maakster hiervan is Frea van der Zwaag 
en zij vindt het eigenlijk een beetje te veel eer om in deze rubriek te 
staan. Maar natuurlijk wil ook zij wel vertellen over haar inspiratie 
en hoe het allemaal begon.

Toen ik een kind was, had ik 
veel plezier in tekenen en deed 
dat dan ook vaak en veel. Met 
Sinterklaas was er geen mooier 
cadeau dan een schetsboek met 
kleurpotloden en ecolineverf. 
Een leraar zei ooit: “Daar moet je 
later echt iets mee doen”. 

In haar jonge jaren is Frea wel 
creatief bezig met onder andere 
bloemschikken en etaleren en 
zoveel andere zaken die haar 
tijd en aandacht opslokken, een 
baan, een huwelijk, kinderen en 
dan verdwijnt de hobby naar de 
achtergrond. Maar toch, vele ja-
ren later komt er meer vrije tijd 
ter beschikking en komt ook de 
opmerking van die leraar weer 

naar boven. Frea neemt het pot-
lood weer ter hand en begint 
met haar hobby. 

Al snel stapt ze over naar schilde-
ren, want: “Ik heb eigenlijk altijd 
al iets met verf gehad”. En dan 
bedoelt ze gewoon verf in het 
algemeen, want ook het verven 
van muren, kastjes en dergelijke 
doet ze met veel plezier. Inspira-
tie is hierbij niet echt van toepas-
sing, nee, dat krijgt ze als ze weer 
een doek op haar ezel zet. Bij het 
fietsen in de natuur kijkt ze om 
zich heen en observeert, krijgt 
inspiratie van de mooie kleuren 
en vormen, doet ideeën op voor 
nieuwe schilderijen.  

Ze is nu ruim vijftien jaar bezig 
en ziet wel ontwikkeling in haar 
werk. Eerst was ze vooral bezig 
op papier, maar op een gegeven 
moment trekt toch het doek en 
merk je dat je dan ook anders 
werkt. In de beginjaren heeft ze 
wel eens een cursus gevolgd, 
maar liever is ze in haar eentje 
aan het werk. Ze experimenteert 
ook met reliëf door gebruik te 
maken van draadjes, bandjes, 
touw, steentjes, jute, enzovoorts. 

Frea: “Eigenlijk doe ik maar wat, 
ik plak eerst  wat dingetjes op het 
doek, kijk dan eens of dat me op 
een idee brengt en pas dan be-
gin ik te schilderen”. Het gebruik 
hiervan leidt meestal tot natuur-
schilderijen, maar Frea maakt 
ook hele andere dingen, bijvoor-
beeld een paar vrolijke gezette 
vrouwen, een voorstelling waar 
je blij van wordt.

Door privé-omstandigheden is 
Frea meer aan huis gebonden en 
daarom kan ze zo genieten van 
haar werkkamer en trekt ze zich 
hier regelmatig terug: “Als ik hier 
bezig ben kom ik echt tot rust, ik 
ga hier ook wel eens zitten met 
een boek”. Ook de kleinkinderen 
mogen hier heerlijk met verf 
kliederen, beppe heeft voldoen-
de voorraad en speciaal voor 
hen schorten, zodat ze zich echte 
kunstenaars voelen.

Wie weet, wakkert beppe hun ar-
tistieke aspiraties aan, want jong 
geleerd…



Bedrijv igheid
door Piet Pettinga

Na 30 jaar taxibedrijf terug in ons dorp
Jarenlang hebben we geen taxibedrijf binnen onze dorpsgrenzen gehad, maar ein-
delijk kunt u weer gebruik maken van een plaatselijke taxi en die wordt ook nog 
gereden door een geboren en getogen Bûtenposter te weten Rudy van der Veen. Vorig 
jaar op 15 september is Rudy als zelfstandige begonnen met een personenauto en 
een busje voor groepsvervoer en mede door zijn geringe aanrijtijden heeft men deze 
ervaren chauffeur al vaak weten te vinden. 

Voordat je op een taxi stapt heb je al heel veel voor je kiezen gehad, naast een ver-
gunning heb je je EHBO-diploma nodig, AED-opleiding, taxi-pas. Dit alles is in het 
bezit van van der Veen plus 16 jaar ervaring - en dat laatste is niet te leren. In de ad-
vertentie verderop in deze krant kunt u lezen van welke markten Rudy thuis is en in 
het bijzonder het Schipholvervoer springt eruit, u wordt voor de deur opgehaald en 
voor de deur op Schiphol gebracht en de terugweg wil uw taxirijder natuurlijk ook 
graag verzorgen. Wat een ontzorging in deze jachtige tijd. 
Op de website www.taxivanderveen.nl kunt u nog meer over het bedrijf lezen. 
Telefonisch is van der Veen dag en nacht bereikbaar: 06-17518390

Op de foto ziet u Rudy en Grietje voor hun ‘bedrijfsgereedschap’.

Het Schoenenhuys houdt 2 november Open Huis
Op vrijdagavond 2 november wordt u 
uitgenodigd om vanaf 19.00 uur een 
kijkje te komen nemen bij het Schoenen-
huys in de Kerkstraat. Onder het genot 
van een hapje en een drankje kunt u de 
nieuwe collectie dameskleding gaan be-
kijken, jawel de inhoud van de winkel is 
uitgebreid met dameskleding, vanaf nu 
kunt een volledige outfit verkrijgen , dit 
is een mooie aanvulling voor Buitenpost 
en omstreken. Alles is al voor een betaal-
bare prijs te koop, maar deze avond krijgt 
u ook nog 10% korting op kleding en schoenen, Deze laatst genoemde rubriek wordt 
ook steeds weer aangevuld met de nieuwste modetrends. Vele merken zijn vertegen-
woordigd onder andere RED-RAG, WOLKY, TAMARIS, AQA, enz. Een tas erbij en 
u kunt de winter weer aan. Regelmatig wordt uitgekeken naar nieuwe merken voor 
zowel kleding, schoenen als tassen. Als u vragen heeft, kunt u altijd terecht bij het 
personeel. Tot ziens op 2 november!

Happy Gift Factory
Een Engelse naam voor een winkel met Ne-
derlandse producten in het Friese Bûtenpost 
door wâldfamke Lieske Baron, kun je nog 
meer variatie verwachten ? Inderdaad ligt 
haar nieuwe winkel aan de Kerkstraat vol hele 
diverse cadeauartikelen gemaakt door man-
nen en vrouwen uit het hele land (geen kin-
derarbeid). En zeker geen dertien-in-een-do-
zijnwinkel, maar echt bijzonder en de moeite 
waard om eens een kijkje te gaan nemen. De 
winkel is van dinsdag tot en met zaterdag ge-
opend van 10.00 tot 17.00 uur. 

Wat kunt u zoal buiten de spontane eigena-
resse verwachten? Zilveren sieraden, knuf-
fels, mokken, kaarten, posters, borden, ma-
cramé, kaarsen, waxmelt, natuurlijke zeep, 
kraamkadootjes, tassen en nog meer. Bo-
vendien maakt en verkoopt Lieske haar eigen merk Purr-Baby.nl (zie de website). 
Voor workshops voor zowel volwassenen als kinderen zijn grote tafels in het pand 
aanwezig (zie de raambiljetten, instagram en facebook over de data en tijden). Er 
is bijvoorbeeld porselein stippen, handletteren en armbreiden. Voor kinderen is er 
dromenvangen, tekenen, schilderen, enz. Voor ons dorp is deze winkel een mooie 
aanwinst. En voor jong en oud en geeft het zeker meer reuring aan de Kerkstraat.

Opnieuw - passie voor duurzaam
Zoals op de gevel van het nieuwe gebouw 
aan de Newtonstraat 20 op bedrijventer-
rein De Swadde al met grote letters staat 
geschreven: “We houden van hergebruik 
en gebruiken vele materialen opnieuw”. 
Dat is de kern van dit bedrijf dat in sep-
tember van dit jaar is begonnen. Stofferen, hout- en metaalbewerking behoren er tot 
de dagelijkse werkzaamheden. Het nieuwe gebouw op De Swadde herbergt de kanto-
ren, assemblage en demontage en de showroom. De laatste is zeker een kijkje waard! 
Op de website www.opnieuw.nl krijgt u een goed beeld van wat er zoal gebeurt in 
deze onderneming. Tweedehands meubilair wordt opgeknapt en door herstoffering 
wordt de levensduur van onder andere meubels sterk verlengd. Bovendien bestaat er 
de mogelijkheid om (kantoor) meubelen te huren. Ook kunnen volledige kantoren 
circulair worden ingericht door het ontwerpen van een 3d-beeld van een werkplek-
omgeving. 

Het circulair ondernemen streeft het hergebruik van producten, grondstoffen en het 
herstellend vermogen van natuurlijke hulpbronnen na. Het wil helpen een een einde 
te maken aan de toenemende vervuiling en de ontginning van waardevolle gebieden 
te stoppen. In het bedrijf werken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en ook 
zij voelen zich betrokken bij het doel van Opnieuw.

Op Stelten werd op 19 oktober 
eindelijk officieel geopend
Vrijdag 19 oktober was het dan zover. Hoewel het al bijna een half jaar geleden is dat 
Op Stelten van het industrieterrein De Swadde naar de Christinastraat verhuisde, 
was de officiële opening nog steeds niet verricht. Maar na deze spannende tijd wist de 
Speelgoedbank het zeker: ze mag de komende vijf jaar blijven zitten in het pand aan 
de Christinastraat 4. Dit werd mede mogelijk gemaakt door de gemeentelijke Maat-
schappelijke Onderneming Achtkarspelen. Daarom werd het pand feestelijk geopend 
door wethouder Margreet Jonker. Na het officiële gedeelte mochten belangstellenden 
een kijkje nemen achter de schermen van de Speelgoedbank. 

De Speelgoedbank stelt speelgoed gratis beschikbaar aan kinderen uit gezinnen waar 
de ouders financieel even in een moeilijke situatie zitten. Tevens zit er ook een twee-
dehands speelgoedwinkel in het pand. Daar mag iedereen speelgoed komen kopen. 
Het speelgoed wordt verkregen door inbreng van particulieren die hun zolder op-
ruimen of via donaties. De Speelgoedbank is blij met alle soorten speelgoed mits het 
nog compleet is en een tweede ronde mee kan. Inbrengen van speelgoed kan tijdens 
openingstijden.

Openingstijden winkel: dinsdag van 9.00 uur  tot 14.00 uur, donderdag van 9.00 uur  
tot 14.00 uur en zaterdag 10.00 uur tot 16.00 uur. Tijdens openingstijden kunt u ook 
speelgoed inbrengen voor de speelgoedbank. Uitgifte van speelgoed: elke derde za-
terdag van de maand van 10.00 uur tot 14.00 uur.
Voor meer informatie kunt u terecht op de website: www.speelgoedbankopstelten.nl 
of via Facebook: www.facebook.com/speelgoedbankbuitenpost
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Deel 2: gebiedsontwikkeling Buitenpost-Twizelermieden
Stukje geschiedenis
Ooit was het landschap hier een 
uitgestrekt rivierenlandschap. 
Na de laatste ijstijd was het Mie-
dengebied een uitgestrekt smelt-
watermeer, terwijl tijdens de 
één na laatste ijstijd langzaam 
voortstuwende ijsmassa’s over 
het landschap schuurden. In de 
periode die na deze ijstijd volg-
de, ontstonden enorme smelt-
watergeulen en dalen. Twizeler-
mieden ligt in het dalsysteem 
van de Alde Ried. In de laatste 
ijstijd overdekten poolstormen 
het landschap met zand. Bij Twij-
zel en Buitenpost komen dek-
zandruggen voor met hoogten 
van 3-6 meter + NAP. Tijdens het 
Holoceen (de uit water afgezette 
lagen in de oudheid) vond on-
der voedselrijke omstandighe-
den veenvorming plaats in het 
oorspronkelijke dal van de Alde 
Ried. Ook de (Lauwers)zee heeft 
zijn sporen nagelaten door het 
wegslaan van veen en het ach-
terlaten van klei. Met name de 
met klei opgevulde loop van de 
oude Ried is goed zichtbaar in 
het landschap. Door inklinking 
van het omliggende veen steekt 
de loop nu als inversie-rug bo-
ven het omliggende landschap 
uit en vormt een karakteristiek 
element in het landschap. Alle 
voorgaande ijsperiodes hebben 
hun sporen achtergelaten in de 
bodem, van dikke rivierzandpak-
ketten in de diepe ondergrond tot 
keileem, veen en klei in de ondie-
pere lagen. Ongeveer 7000 jaar 

geleden leefden hier mensen in 
een landschap van moeras, hei-
de en bos. Ze vestigden zich op 
de hogere en droge zandkoppen 
en leefden van de jacht en vis-
serij. Ze trokken door het veen 
over paden die ze maakten van 
boomstammetjes. Later werd 
veen ontgonnen en ontstonden 
petgaten en legakkers en wer-
den percelen door de aanleg van 
sloten geschikt gemaakt voor 
beweiding door vee. De laatste 
eeuwen heeft de mens een dui-
delijk stempel gedrukt op het 
landschap waardoor er nu spra-
ke is van een cultuurlandschap, 
waarin in de laatste decennia 
weer steeds meer plaats wordt 
gemaakt voor natuur. 

Waterhuishouding
Het gebied watert in de huidi-
ge situatie af naar het vijzelge-
maal Reahel Buitenpost aan 
het Prinses Margrietkanaal. Alle 
hoofdwatergangen wateren af 
in zuidelijke richting. In het ge-
bied tussen de Miedsleat en 
Âlde Dyk vormt de Miedsleat de 
centrale afwateringsroute waar-
op een intensief slotenpatroon 
afwatert. Water in de Miedsle-
at gaat via de Dwarswyk rich-
ting de Alde Dyk en vervolgens 
naar de Buitenpostervaart. Het 
gebied tussen de Sânsleat en 
de Miedsleat is natuurgebied 
in eigendom en beheer van 
Staatsbosbeheeer. Petgaten die 
door veenwinning ontstonden, 
zijn hersteld, waardoor het ge-

bied een meer waterrijk karakter 
heeft gekregen. Omdat er zich 
opgaande beplanting voordoet, 
is het gebied meer besloten 
dan het deel ten oosten van de 
Miedsleat. Tussen de Miedsleat 
en de Alde Dyk ligt een open ge-
bied, waarin de oorspronkelijke 
verkavelingsstructuur nog aan-
wezig is en bestaat uit agrarisch 
grasland, met uitzondering van 
het uiterste zuidelijke deel dat 
ook natuurgebied is en een meer 
besloten karakter heeft. De Oude 
Dijk ligt iets verhoogd ten op-
zichte van het omringende land-
schap. Zie foto. Uit archeologisch 
onderzoek bleek dat het hier niet 
om een oude middeleeuwse dijk 
gaat, maar dat het niveauver-
schil te verklaren is aan kleine 
verschillen in bodemlagen in 
de ondergrond. Hierdoor zijn de 
gronden aan weerszijden van de 
weg lager komen te liggen door 

meer inklinking. De gronden tus-
sen de Oude Dijk en de Buiten-
postervaart zijn na verkaveling 
opgehoogd met zand. Aan de 
oostzijde van de Buitenposter-
vaart begint het natuurgebied 
de Wâldmieden, onderdeel van 
de polder Reahel. Deze polder 
watert eveneens af op de Bui-
tenpostervaart via een stuw ter 
hoogte van de Tjoele. Het totale 
gebied dat afwatert richting ge-
maal Reahel is ongeveer 1.000 
ha. groot.

Bodem en natuur
Het grootste deel van het gebied 
bestaat uit veengronden met een 
kleidek. Om tot een zeker even-
wicht te komen, is het gebied 
tussen de Buitenpostervaart en 
de Oude Dijk in de ‘90’er jaren 
opgehoogd met spuitzand uit 
het PM-kanaal. Als het hier om 
weide- en watervogels gaat, met 

bedreigde soorten als grutto, zo-
mertaling en tureluur, is het zelfs 
zo dat de Mieden voor de water-
snip het belangrijkste broed-ge-
bied in Fryslân en Nederland is. 
Ondiepe petgaten en sloten zijn 
hier belangrijk voor foerageren-
de watervogels en libellensoor-
ten. Enkele bijzondere soorten 
die hier voorkomen zijn de maan-
waterjuffer en de smaragdlibel. 
Ook de groene glazenmaker, een 
bedreigde soort die gebonden 
is aan krabbenscheervegetaties, 
wordt aangetroffen in delen van 
de Twizelermieden en wel in de 
Sânsleat en de Miedsleat en ten 
zuiden van de Tjoele in de polder 
Reahel. Verder gaat het om am-
fibieën als watersalamanders en 
kikkers, waaronder de zeldzame 
heikikker. 

Slot over recreatie volgt een volgende 
keer.

de foto

Kruidencursus afgesloten met certificaat

Op vrijdag 12 oktober was de laatste les van de cursus ‘Krui-
den kennen, kweken en verwerken’ bij de Kruidhof, gegeven 
door Mieke Willebrands (2e van links op de foto). 

Tijdens de 7 lesdagen, gegeven in de maanden maart t/m 

oktober, hebben de cursisten van alles geleerd over het 
kweken van kruiden en de toepassing van kruiden bij het ko-
ken en bij het maken van allerlei producten, zoals wondolie 
en haarlotion. Het waren hele leerzame en leuke lesdagen 
en na de laatste les werd iedereen beloond met een mooi 

Uit de oude doos

De bovenste foto van de Harmen Sytstrastraat is uit het jaar 1966. De recente 
onderste vergelijkende foto laat zien hoeveel, of hoe weinig eigenlijk, er is ver-
anderd. Deze straat stond samen met de Waling Dijkstrastraat in de jaren ‘70 
bekend onder de naam ‘het bungalowpark’. De huizen in deze straten stammen 
uit 1964/1965 en zijn zogenaamde ‘Bogaers-huizen’. De minister van die naam in-
troduceerde een subsidieregeling voor woningen tot 10.000 gulden. De straat is 
vernoemd naar Harmen Sytses Sytstra (1817-1862). Hij was een Friese schrijver en 
schoolmeester die bekend werd door zijn gedichten, proza, sprookjes en liederen.  
De bovenste foto werd aangeleverd door Elisabeth Langenberg, met onze dank!



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

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

Zekerheden
van 

Superkeukens

€ 5.999,-
ALTIJD DIRECT DE BESTE PRIJS

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

€ 3.999,-
ALTIJD DIRECT DE BESTE PRIJS

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

€ 7.999,-
ALTIJD DIRECT DE BESTE PRIJS

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

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

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


