
Gemeentelijk voet- en fietspadenplan is in de maak
In de directe omgeving zijn er tal 
van plekken waar sporen terug 
te vinden zijn van voetpaden die 
in vroeger tijden veel werden ge-
bruikt maar nu niet meer. Soms 
zijn het maar kleine doorgangen 
in het weiland of in de begroei-
ing. Maar vaak hebben ze een 
eigen historie èn charme die met 
de tijd niet verloren is gegaan. 
Voor de vele wandelaars en fiet-
sers in onze regio zou het alles-
zins de moeite waard kunnen 
zijn ze weer tot leven te wekken.

Plaatselijk Belang Surhuister-
veen heeft een inventarisatie 
gemaakt van deze in onbruik 
geraakte paden. Ze maakt zich 
nu ook zich sterk om een aantal 
in ere hersteld te krijgen. De ge-
meente is hierin zeker geïnteres-
seerd. Maar naast oude routes 
is Achtkarspelen ook bezig met 
denkwerk over nieuwe paden 
die het bestaande netwerk kun-
nen aanvullen. Er is daarom een 
werkgroep gevormd met leden 
van plaatselijke belangen in 
onze gemeente en ambtenaren. 
Deze werken nu samen om een 
plan te ontwikkelen.

Op een recente vergadering 
van de Federatie Plaatselijk 
Belangen Achtkarspelen gaf 
ambtenaar recreatiezaken Ilona 
Boekhorst een toelichting. De 
gemeenteraad heeft op 25 ok-
tober het deel Openbaar Groen 
en (Openlucht) Recreatie op 
de programmabegroting  vast-
gesteld. Daarmee is ook geld 
vrijgemaakt voor onderzoek, 
verbetering en realisatie van 
voet- en fietspaden. Over een 
periode van vijf jaar kan daar-
mee 500.000 euro per jaar in 
een plan worden geïnvesteerd. 
Als het gemeentebestuur er ook 
haar goedkeuring aan geeft kan 
het uitgevoerd worden. 

De huidige nieuwe ideeën voor 
de directe omgeving van ons 
dorp zijn genummerd op de 
kaart hieronder ingetekend. De 
gekleurde maar ongenummer-
de trajecten zijn bestaande rou-
tes die de verbinding tonen. De 
nummering heeft betrekking op 
een ranglijst die de werkgroep 
heeft samengesteld. Nummer 1 
krijgt daarin uiteraard de meeste 
prioriteit. 

De blauwe lijn met cijfers 35 is 
de wens om het Roukespad ach-
ter het Parcours in de toekomst 

te verbinden met de zuidelijke 
rotonde. De groene stippellijn op 
een kaart is een idee dat recent 
bij PBB opkwam. Zonder zich nu 
al te bekommeren om de haal-
baarheid wil ze dit voorstel ook 
bij de gemeente indienen. Het A 
deel is iets wat redelijk snel gere-
aliseerd kan worden. Het B deel 
is misschien iets voor de verdere 
toekomst. Maar zouden beiden 
er komen, dan ontstaat de mo-
gelijkheid van een ‘natuurrondje 
Buitenpost’ van ruwweg 10 kilo-
meter. Deze voert dan langs de 
groenzoom aan de zuidwestkant, 

via Bûtenom en de Swadde in 
het (noord)oosten, It Paradyske 
en langs de Lauwersmeerweg. 
Een mooie afstand voor een zon-
dagmiddag!

De gemeente geeft gelegenheid 
tot begin december om nog 
meer ideeën in te brengen. Het 
geeft u nog de kans een inge-
ving, zelfs als deze op het eerst 
gezicht onuitvoerbaar lijkt, bij 
ons  te deponeren op:
pbbuitenpost@gmail.com
Wij kunnen dan proberen die op 
de kaart te krijgen.
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De intocht van Sinterklaas in Buitenpost
Op zaterdag 17 november kwam de Goedheiligman weer aan in Buitenpost. Het mooie herfstzonnetje 
zorgde  voor een feestelijke sfeer en mooie plaatjes, zoals hier in de Kerkstraat. 

Van de  redact ie

Weetjes

De redactie hoorde van diver-
se kanten, onder andere van de 
adverteerders, dat deze krant er 
sinds september mooi gekleurd 
op staat. Dat doet ons deugd 
en wij zullen natuurlijk probe-
ren ons dorpsorgaan kleurrijk te 
houden, ook wat de redactionele 
inhoud betreft. Het oktober-num-
mer 2017 had op deze plaats als 
‘kop’: Aandachtspunten. Daar-
in werd gesuggereerd om op 
speelse wijze, vooral duidelijk 
zichtbaar voor vreemdelingen, 
de route aan te geven vanaf het 
NS-station naar de Kruidhof en 
vanaf de Kruidhof naar het cen-
trum. Dat zou in het kader van 
Kulturele Haadstêd 2018 toch 
een hele mooie bijdrage of voor-
ziening geweest zijn. Dit voorstel 
is helaas niet zichtbaar opgepikt. 
Voorts werd geopperd de spoor-
brug bij het station een naam te 
geven door middel van een prijs-
vraag. Dat zit nog steeds in het 
bekende vat? De Dierenweide 
werd ook genoemd, maar daar 
komen heel bijzondere beesten 
in(?). De redactie broedt op een 
nieuwe rubriek: de herkomst van 
straatnamen in Buitenpost. De 13 
namen, die afgeleid zijn van de 
molen bij de ijsbaan, hebben al 
een beurt gehad met deskundige 
medewerking van molenaar Fred 
Ralten. Verder lijkt het er op dat 
de rubriek ‘Sportkoppen’ nieuw 
leven kan worden ingeblazen. 
Als het een beetje meezit gaat 
een jongere plaatsgenoot hier 
inhoud aan geven. Wij prijzen 
ons gelukkig dat de rubriek ‘Puur 
natuur’ met ingang van heden in 
de deskundige handen komt van 
Gertie Papenburg. U kunt zijn 
eerste bijdrage in dit nummer 
lezen. 

Gekleurde lijnen met nummering of letters zijn ideeën voor 
routes die een aanvulling kunnen zijn op bestaande paden. 
De gestippelde route met A en B en de blauwe lijn met num-

mer 35 zijn ideeën van PBB. Deze kaart is onderdeel van een 
grotere kaart en is afkomstig van de gemeente Achtkarspe-
len.
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Fryske Krite – Winterskoft 2018-2019
Noch net by de Tante fan Charly op besite west ..... jo ha noch ien 
kans: oankommende sneon, 1 desimber 2018, spilet de Krite noch 
ien kear yn Bûtenpost “deze klucht der kluchten” fan de Ingelske toa-
nielskriuwer Thomas Brandon yn in Fryske oerset-
ting 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 wêr by’t paad mei “de tante”, mar dan yn in 
muscal. Foar de Krite binne yn tou de toppers: 
Remco de Poel, Dictus Benedictus, Frouke Hol-
trop, Renate Rutter, Andries Hovinga, Iebe Bouma, 
Lourens de Zee, Ria Krist en Anneke Nieuwenhuis. 
Regy: Henk Roskammer.

In koarte ynhâld: twa freonen, 
Rogier en Charles binne fereale 
op de famkes Eline en Celine. De 
heit fan de froulju, Olivier Heem-
stede, hat it net sa op de jonges. 
It ferhaal giet nammentlik ek dat it 
jild fan de famylje fan Rogier der 
trochhinne jage is troch de heit 
fan Rogier. As bekend wurdt dat 

de stienrike tante fan Charles, Donna Lucia d’Alvadorez út Brazilie, 
widdo, plannen hat om wer nei Fryslân te kommen, pakke de beide 
freonen 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?

Yn it wykein fan 25 en 26 jannewaris 2019, freed en sneon, op’e nij in 
foarstelling fan de jongerein. Tegearre mei regisseur André Beeks-
ma betinke en meitsje Nienke ten Hoven, Dette Hiemstra, Oetsen vd 
Veen, Johan Moes, Renze Welfing, Jelly Douma, Dagmar Kingma en 
Anouk Minnema wer har eigen foarstelling: “It begûn by de brêge”.

Op de sneonen 2 en 9 maart 2019 it twadde “grutte stik” sa’t dat yn 
it ferline altiten neamd waard. Fjouwer spilers bringe de foarstelling 
”It twadde haadstik” fan Neil Simon. Op de planken fan The Point 
sjogge wy dan: Klaas Jansma, Arnold Jan Ruisch, Greetje Klaren en 
Else Kiers. Regy Tineke Broers.

Start kerstbomenverkoop voor Siloam op Curacao 
op 6 december 
Vanaf donderdag 6 december a.s. staan er weer 
volop kerstbomen en veel kerstgroen klaar bij ho-
veniersbedrijf P. Douma. We verkopen groene en 
blauwe sparren en dit jaar hebben we extra
Nordmann sparren! Ook verkopen we kerstkransen 
in verschillende maten en hebben we een gezellig 
ingericht winkeltje met leuke (houten) decoraties 
voor verkoop.

Op zaterdag 8 december a.s. staan wij ook  op de 
kerstmarkt hier in Buitenpost met o.a. kerstkran-
sen, houten (kerst)decoratie’s en nog veel meer 
leuke hebbedingetjes!

De opbrengst van de verkoop gaat, zoals inmiddels 
wel bekend is, naar het Chr. Kinderherstellingsoord 
Siloam op Curaçao. Hier worden chronisch zieke 
kinderen, aids-patiëntjes en terminale patiëntjes 
liefdevol verzorgd.

Om u een in-
kijkje te geven, 
hier het ver-
haal van het 
meisje Iderio-
na:
Ideriona is een 
meisje van 8 
jaar die twee 
jaar geleden 
op Siloam 
kwam. Ze heeft 
een vergroot 
hart (ook alle 
aansluitingen 
zijn vergroot). 
Haar hart werk-
te nog voor 
7%. Ze was 
uitbehandeld 
door de speci-

alisten, ze konden niets meer voor haar doen. Ze 
werd ontslagen uit het ziekenhuis om thuis te kun-
nen sterven. De situatie thuis was erg slecht voor 
Ideriona en de ouders konden niet overweg met de 
medicijn toediening (14 verschillende medicijnen 
op verschillende tijden van de dag), waardoor ze 
steeds weer in kritieke toestand opgenomen werd 
in het ziekenhuis voor een paar dagen. Het zieken-
huis heeft contact met Siloam gezocht en zo is Ide-

riona daar terecht gekomen. Nadat ze op Siloam 
is komen wonen is het gaandeweg steeds beter 
gegaan met haar. Nu twee jaar later functioneert 
Ideriona als een gewoon kind en gaat voor 100% 
naar school. De laatste testen in het ziekenhuis 
hebben uitgewezen dat haar (nog steeds vergrote) 
hart weer werkt voor 90%. Wonderen bestaan nog 
steeds, danki Jezus.

Kijkt u voor meer informatie eens op www.siloam-
village.org of op de facebookpagina van Siloam.

Graag tot ziens bij Piet en Baukje Douma, 
West 92, Tel 0511-543870. Volg onze acties op face-
book ( hoveniersbedrijf P. Douma ).

Hindrik van der Meer nimt ôfskie fan Bûtenpost
Sûnt 1965 is Hindrik al dwaande 
mei de fryske taal en nije fryske 
lieten. Wa kin net it berneliets-
je “Hup sûpen groattenbrij” en  
“De bistenboel fan omke Roel”. 
Hindrik wie dèrbij belutsen. Let-
ter sette hij 15 jier lang literaire 
busreizen op priemmen, tegear-
re mei syn frou Beitske.

Soe der, sa tocht Van der Meer, 
yn Fryslân net in soarte fan 
briedplak komme kinne foar nij 
en ynspirearjend frysktalich ma-
terial en dy bekind te meitsjen?  
Hindrik die in oprop oan sjon-
gers om in fêst koar te foarmjen 
dat ek yn lytsere groepkes mei-
wurkje koe oan Frysktalige tsjer-
ketsjinsten. Dat it Kwartettekoar 
oprjochte is om de gemeenten 
oan it sjongen te krijen, sil tige te 
merken wêze. 

Hindrik sette fierders ek nog útein 

mei de musicals “Joazef master-
dreamer”, “Jona” en “Ruth”. Mar 
ek lieten fan oare tekstdichters 
en komponisten waarden yntro-
dusearre.
Letter kamen d’r nog meer bon-
dels lykas “De keunst fan it lib-
ben” en “Minsken fan’e dei”.

Hindrik van der Meer (1938) nimt 
ôfskie en it bestjoer stelde him 
foar noch in soarte fan ôfskied-
stoernee te meitsjen lâns al dy 
tsjerken dy’t de ôfrûne 12 jier 
besite hân ha fan Hindrik en syn  
Kwartettekoar. De ôfskietsjin-
st(en) is tagelyk in appel oan 
tsjerklik Fryslân om de rykdom 
fan meartaligens te fieren op de 
sneintemoarn.

Mei in fèst tema komt it koar mei 
in grutte rige fan lieten fan net 
allinne dichters as Eppie Dam 
en Fedde Schurer, mar wurdt ek 

oandacht jûn oan lieten út Taizé 
en Iona, wurde der bernelieten 
songen en klinke lieten út it nije 
Lieteboek. Der sit in liturgyske 
opbou yn de sjongtsjinsten, mar 
de preek sit yn de lieten.

“As d’r in methode socht wurd 
om literatuer, musyk, keunst 
en kultuer bij de minsken te 
bringen, dan is dat de methode 
Hindrik. Sa beskriuwt Gerben 
Gerbrandy as âld foarsitter fan it 
Auke Roukes kroechkoar, Hindrik 
syn rol bij dit koar.

“Lit dyn eigen taal net swije, 
eltse taal kin sprekken lije!” is it 
motto fan Hindrik.

9 desimber yn de moarnstsjinst  yn 
de Mennistetsjerke yn Bûtenpost.

Adventsviering
Door Vrouwencontactgroep 
Doopsgezinde Gemeente en 
C.P.B. wordt op donderdagmid-
dag 13 december om 14.30 uur 
een adventsviering georgani-
seerd voor vrouwen in Buiten-
post.
Het thema is:“Geef vrede door 
van hand tot hand”.
M.m.v. Koor Vrouwen van NU 
Twijzel e.o.o.l.v. Tilly Kuipers, 
Willemke de Jong op de piano 
en Yp Osinga vertelt een verhaal.
U bent van harte welkom.

Donderdag 13 december om 14.30 
uur in de Doopsgezinde Kerk, Juli-
analaan 12a. Entréekosten: 5 euro.

Sânman, Sikke & 
Freark Smink – “Kryst 
yn ‘e sel”
It begûn mei in krystbuorrel tefolle en it einige 
yn ‘e sel. Is der in treuriger kryst tinkber? Sân-
man & 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 fr-
jemdste ferhalen opdjippet út de tiden fan foar-
by. 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 dwaan-
de mei de lichte muzyk, mar binne ek net benaud foar wat klassike ele-
minten. Freark Smink is ferneamd troch al dy rollen dy’t hy by Tryater 
spile, û.o. 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 2018
Oanfang 15.30 oere / Riedseal gemeentehûs Bûtenpost
Foarferkeap: 12,00 Drop Liquerice / Oan de seal: 13,50

Piter Wilkens – “Libbene stiennen”
Yn “Libbene Stiennen” stiet it ferhaalfan 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 bestean fan de Stichting Alde 
Fryske Tsjerken. “Libbene Stiennen” is in lofliet wurden op de auten-
tike midsieuske doarpstsjerke en it ûnmisbere 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

Agenda Maskelyn:
Roon Staal – Valentijnsconcert
Zondagmiddag 10 februari 2019
Aanvang: 15.30 uur / Doopsgezinde Kerk Julianalaan Buitenpost
Voorverkoop: 13,50 /  Aan de deur: 15,00
Pier 21 – “It wie op in simmerjûn”
Woansdeitejûn 13 maart 2019
Oanfang: 20.00 oere / Sealesintrum The Point
Foarferkeap en oan de seal:18,50

Robert en Durkje de Vries met de kinderen van Siloam

Ideriona zoals ze twee jaar geleden op 
Siloam binnenkwam

Ideriona nu

Volg ons ook op onze 
Facebookpagina. 

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

dorpbuitenpost



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

C O L O F O N

Jaargang 20, nr. 01, november 2018

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 10 december 2018 
De volgende editie verschijnt in de 

week van 17 december 2018.

A l  ge lezen? Van de  bestuurstafe l

November 2018

We hadden zo veel punten op de 
lijst voor een gesprek met de ge-
meente staan, dat we hebben ge-
vraagd wanneer er weer een dorpsbezoek zou zijn. Het was tot nu 
toe de gewoonte bij een nieuw College van B&W om alle dorpen in 
de gemeente te bezoeken en zo kennis te maken en via plaatselijke 
belangen te horen wat er speelt. Dit college heeft besloten om het an-
ders te doen en bedrijven en organisaties te bezoeken. Daarom had-
den we een gesprek met onze contactambtenaren. Een aantal prakti-
sche punten zoals de stroomkast bij de markt en de opruimingsplicht 
voor winkels zijn afgehandeld. Toch bleven er genoeg punten over om 
een gesprek met de wethouders te hebben. Een afvaardiging van het 
bestuur en van het college zat onlangs om de tafel. Daarbij kwamen 
punten aan de orde die we al vaker aan de orde hebben gesteld, zo-
als het beleid voor het onderhoud van de openbare ruimte. Wie is 
verantwoordelijk voor het legen van prullenbakken en het opruimen 
van zwerfvuil? We kwamen er niet echt uit. De gemeente stelt dat het 
een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Zij zorgen voor het plaat-
sen van de prullenbakken en het is aan vrijwilligers om deze te le-
gen. Ook is er een tijdelijke subsidie van de verpakkingsindustrie, om 
zwerfvuil op te ruimen. PBB heeft dat geld doorgegeven aan vereni-
gingen, zodat er vijf keer per jaar een actie is. Ook Raderwerk krijgt 
geld voor het legen van prullenbakken bij het station, de Kerkstraat en 
het park. Dat is niet altijd voldoende. Er zijn gelukkig mensen die de 
troep van anderen willen opruimen. Op onze ledenvergadering van 
vorig jaar hebben we nog iemand de sulveren brims uitgereikt die 
het zwerfvuil rond de winkels opruimt. Wij kunnen ons voorstellen 
dat straks de MOA hier een taak in krijgt, naast het onderhoud van 
het groen. Ook het leefbaarheidsfonds is aan de orde geweest. Wij 
zijn van mening dat rekening moet worden gehouden met de grootte 
van een dorp. De gemeente geeft ieder dorp hetzelfde bedrag. Nu is 
de subsidie voor het sociaal-cultureel werk uitgebreid. Het is voor een 
deel afhankelijk van de grootte van een dorp en ook bestemd voor 
volwassenen. Bovendien kunnen ook organisaties die zich niet bezig-
houden met sociaal-cultureel werk deze subsidie aanvragen, mits zij 
12 x per jaar een activiteit aanbieden. Ook de evenementensubsidie 
wordt versoepeld. De wethouders raden aan om onze uitgaven van 
het leefbaarheidsfonds daarom nog eens door te lichten. Daarnaast 
hebben we nog het groenbeleid en het woningbouwbeleid besproken 
en onze ontevredenheid over het functioneren van Kearn, die in onze 
gemeente het welzijnswerk uitvoert. Het voert te ver om deze punten 
nu te bespreken, misschien een volgende keer. 
De dierenweide is op zoek naar sponsors, dat kan in natura of door 
geld. Ook tips om sponsors te werven zijn van harte welkom bij pb-
buitenpost@gmail.com. Op facebook kunt u meer lezen over de die-
renweide.
Onze volgende vergadering is vlak voor sinterklaas; ik wens u alvast 
een plezierig sinterklaasfeest, zonder discussie over bonte pieten.

Namens het bestuur van PBB, Marianne Rigter

> Voor het burgemeesterschap 
van Achtkarspelen hebben 
twaalf sollicitanten belangstel-
ling. Burgemeester Gerben Ger-
brandy gaat begin volgend jaar 
na een ambtstermijn van zes jaar 
met pensioen. Commissaris van 
de Koning drs. A.A.M. Brok ver-
wacht dat de nieuwe burgemees-
ter begin februari kan aantreden. 

> De gemeentelijke milieustraat 
bij Buitenpost is straks op za-
terdag langer open. Dat voor-
stel doet het college van burge-
meester en wethouders aan de 
gemeenteraad. Het terrein zal 
geopend zijn van acht tot twaalf 
en van één tot vier uur, evenals 
op andere dagen. De reden is dat 
het er juist zaterdags erg druk is. 
Sinds er niet meer aan de poort 
hoeft te worden betaald is het 
aantal bezoekers verdubbeld.

> Er komt een onderzoek naar de 
voor- en nadelen van een fusie 
van Tytsjerksteradiel en Achtkar-
spelen. De voor-en nadelen van 
fusie moeten worden vergeleken 
met ‘de kosten, effecten en resul-
taten’ van de huidige gemeente-
lijke samenwerking via een werk-
maatschappij. De gemeenteraad 
en het college van burgemeester 
en wethouders van Achtkarspe-
len zijn vooralsnog afhoudend 
over wat voor fusieplannen dan 
ook. 

EnergieCoöperatie Buitenpost
Bijeenkomsten op 29 oktober en 20 november goed bezocht

In de afgelopen maand zijn twee buurkracht-bijeenkomsten gehou-
den. Op 29 oktober hield de buurt ‘Oan de Swadde’ haar eerste verga-
dering. De 20e november was het de beurt aan ‘Binnen-West’ die haar 
tweede bijeenkomst in de Fonteinkerk hield. Op beide avonden hoef-
de niet over de belangstelling geklaagd te worden. Het ruime aanbod 
aan interessante voorlichting over energiebesparing, aanschaf van 
zonnepanelen en warmtepompen vond een geïnteresseerd publiek 
dat volop van de gelegenheid tot vragen stellen gebruik maakte.  Met 
tevredenheid wordt op de beide avonden teruggekeken. Over het ver-
volg wordt nu door de buurtteams nagedacht. Na de winter komt er in 
ieder geval een evaluatie-avond over de bereikte resultaten.

Een goed gevulde zaal in It Koartling op 29 oktober. 

Het 100ste lid is ingeschreven!
Gezien opkomst op de 29e oktober, ook van niet-leden, hadden we 
goede hoop dat deze avond ons 100ste lid zich zou aanmelden. Toen 
we aan het eind van de avond 13 nieuwe aanmeldingen binnen had-
den bleek dat inderdaad het geval! Na enig puzzelen bleek Jelle Pilat 
de gelukkige. Dat was reden voor ons voor een feestelijk bezoek en 
daarom op naar West 13 waar de winnaar druk doende is zijn boerde-
rij te verbouwen.

Jelle, die als projectleider werkt bij de Noardlike Fryske Walden, heeft 
deze boerderij kort geleden gekocht. Het werd gebouwd in 1905 en 
was van de pake en naamgenoot van Jelle. Nu is het de beurt aan 
Jelle om dit historische pand te bewonen. Maar dan moet er eerst 
wel heel veel gebeuren. Hoewel er in de loop der jaren wel het en an-
der was aangepast, verkeerde het geheel nog verregaand in originele 
staat. Zowel qua ruimte als bouwkundig moet er van alles gebeu-
ren. Dit moet toekomstbestendig zijn en wel binnen de beschikbare 
middelen. Er moeten keuzes worden gemaakt. Dat betekende aller-
eerst sloop. Zo is de gehele vloer verwijderd omdat er een nieuwe in 
moest, geschikt voor vloerverwarming. Want een duidelijke wens is 
om te verwarmen door middel van een warmtepomp. Dit wordt een 
lucht-water type; op dit moment de meest reële optie. Het zijn zaken 
die je meteen goed moet regelen, want later aanpassen zou dan weer 
een enorme verbouwing betekenen. Hetzelfde geldt voor de muren, 
veelal 1-steens. Dus wordt er door middel van houtskelet een binnen-
muur voorgezet. Aangezien die ook wordt voorzien van dikke isolatie, 
heeft dit wel als nadeel dat de ruimte er wat kleiner door wordt. Verder 
werden de plafonds voorzien van een dikke laag isolatie. Als nu ook 
de enkelglas ramen worden vervangen door HR ++, zijn we een eind 
op streek. Tijdens ons bezoek, werd er hard gewerkt met de bedoeling 
om kerst te kunnen vieren in de verbouwde woning. Dan zal ook blij-
ken hoe de berekeningen van de warmtepomp in de praktijk uitvallen. 

Voorzitter André van der Laaken van de ECB (links) overhandigt de energiemeter 
aan Jelle Pilat.

Bij een feestje hoort een cadeautje. De Energie Coöperatie koos voor 
een energiemeter. Een eenvoudig apparaatje, waarmee je het stroom-
verbruik kunt meten van bijvoorbeeld je wasmachine of ijskast. En 
niet alleen op een bepaald moment, maar ook over een langere peri-
ode. Meteen werden er een aantal toepassingen bedacht. We wensen 
Jelle en Rixt veel geluk in hun nieuwe woning en horen later graag 
eens hoe alle maatregelen zijn uitgepakt. Inmiddels is de Energie Co-
operatie al weer verder doorgegroeid tot 109 leden. Zorg dat je er ook 
bij komt. www.ecbuitenpost.nl

Eindelijk zicht op nieuwbouw op de 
‘Lits-lokatie’ Halbertsmastraat
Al enkele jaren constateert Plaatselijk Belang Buitenpost (PBB) te wei-
nig bouwactiveit in ons dorp. Ondanks dat de economie in de afgelo-
pen jaren sterk is verbeterd en er wel nieuwbouw in ons omringende 
dorpen plaatsvindt. Het waarom van deze situatie is voor PBB een 
raadsel. Vooral ook omdat er ruimte om te bouwen beschikbaar èn 
er echt behoefte is! De lijst met woningzoekenden in Buitenpost bij 
woningstichting SWA laat onveranderd ruim 350 namen zien. 

Aan ons begrip ontsnapte het meeste de zogenaamde ‘Lits-locatie’ 
aan de Halbertsmastraat. Vroeger stond daar de lagere school ‘De 
Fakkel’. Daarna was het gebouw tot een vijftal jaren geleden onder-
deel van het Lauwers-College. Na de sloop is de grond nu al jaren-
lang beschikbaar voor een woonbestemming. Maar al net zo lang 
heeft het een onveranderd grasgroen uiterlijk gehouden. PBB heeft 
daarnaast de indruk dat ook andere initiatieven op het gebied van 
verbouw, renovatie en/of bestemmingsverandering ten behoeve van 
wonen maar moeizaam of helemaal niet van de grond komen. Het 
was voor PBB reden om in een recent overleg daarover haar beklag te 
doen bij wethouder Spoelstra van de gemeente Achtkarspelen. In zijn 
antwoord verzekerde deze ons dat er op korte termijn verbetering in 
de situatie zou komen.

Wat de Lits-lokatie betreft lijkt dat nu daadwerkelijk te gaan gebeuren. 
Directeur Riekele Heida van de SWA meldde ons kort geleden dat er 
schot in die zaak gekomen is. Naar alle waarschijnlijkheid kan op rede-
lijk korte termijn de zogenaamde aanbiedingsbrief van de gemeente 
worden getekend. Daarna kan op die plek een nieuwbouwproject met 
acht twee-onder-een-kap woningen gaan verrijzen. In het komende 
jaar is eerst nog nog wat voorbereidend werk op de kavels nodig. Na 
de winter van 2019/2020 hoopt de SWA met het feitelijke bouwen te 
kunnen beginnen. Als alles meezit kunnen de nieuwe huizen voor de 
winter die daar op volgt bewoond worden. 



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.
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    “De dagverzorging is mijn lust en mijn leven”

Anke van der Wal fleurt oudere mensen op

 In het multifunctionele gebouw aan Herbranda 1 is het elke dag 
een komen en gaan van mensen. Vaste bezoekers zijn de 75 leden 
van de Biljartclub Buitenpost die alle dagdelen de ballen laten rol-
len in de biljartzaal op de bovenverdieping. Bewoners van Tjasker-
hiem komen vanuit hun tijdelijke onderkomen in Damwoude nog 
steeds voor de dagbesteding naar Herbranda en de thuiszorg van 
de Friese Wouden houdt er kantoor. En dan hangt er nog een bord 
van Húskeamer Herbranda in de gang. Wie daar komen en waarom 
legt Anke van der Wal van de dagverzorging uit.

Vanaf 2013 is het overheidsbeleid er op gericht om ouderen lan-
ger thuis te laten wonen. Het scheiden van wonen en zorg werd 
toen geïntroduceerd. Vanaf 2015 is met de Wet langdurige Zorg dit 
beleid nog eens versterkt. We zien dat er dan ook steeds méér ou-
deren thuis wonen. Dit geldt ook voor de 85-plussers, die dat vaak 
met ondersteuning van de wijkverpleging doen. (bron: De Monitor)

Structuur
Als er iemand is die enthousiast 
over de dagverzorging in de Hús-
keamer kan vertellen, is het Anke 
van der Wal wel. Dat komt vooral 
omdat ze de noodzaak ervan in-
ziet. Want hoewel de regering de 
ouderen zo lang mogelijk thuis 
wil laten wonen, is dat niet al-
tijd wenselijk. “Er komt hier een 
mevrouw die een lichte beroerte 
heeft gehad. Ze kwam na acht 
weken revalidatie weer thuis 
omdat de artsen vonden dat het 
wel kon. Ze vindt zelf van niet. Ze 
is angstig en onrustig. Sinds ze 
hier komt, zie je haar opknappen. 
De dagverzorging brengt haar 
weer in het dagelijks ritme en on-
der de mensen. Een depressieve 
mevrouw wordt weer vrolijk en 
gaat tussen de middag even in 

het dorp winkelen. De dagver-
zorging is toch heel belangrijk 
voor de thuiswonende mens 
die wat structuur nodig heeft. Er 
worden allerlei activiteiten geor-
ganiseerd en de tafelgesprekken 
maken van alles los. Je ziet de 
mensen opfleuren. Ook de treu-
rige verhalen die naar boven ko-

men, veranderen een mens.
Langer thuisblijven wonen 
brengt ook veel eenzaamheid. 
Als het ritme van de dag ont-
breekt, hoeft het van mensen 
niet meer, hebben ze geen zin 
meer in het leven.”

“Laat Rutte eerst zelf maar eens 
86 worden”, zegt de 86-jarige me-
vrouw van de vrijdaggroep over 
het beleid van de regering. “Ik 
zou best wel naar een bejaarden-
tehuis willen”, zegt een ander.”Als 
ze zouden vertellen dat ik daar 
over een week moet wezen, zou 
ik zeggen: ‘Graag!’ Er zijn be-
paalde dingen die ik niet meer 
kan doen en dan laat ik de moed 
ook wel eens zakken.” Helaas 
bestaat het vroegere bejaarden-
tehuis niet meer, maar biedt de 

dagverzorging een goed alterna-
tief voor dat gemis. “Zo lang ik 
kan, blijf ik thuis wonen”, zegt de 
oudste mevrouw, “maar ik ben 
blij dat deze dagopvang er is. 
Daar ga ik graag heen.” 

Onder de mensen
Om gebruik te maken van de 

dagverzorging is een zorgindi-
catie van het CIZ nodig.  “Een-
zaamheid is ook een indicatie”, 
benadrukt Anke nog eens. “Want 
eenzaamheid kan heel wat ellen-
de veroorzaken. Je hebt bijvoor-
beeld geen dagindeling meer of 
je kunt jezelf gaan verwaarlo-
zen. Wij zijn hier voor de socia-
le psychische mens. De mens in 
zijn geheel.” Ook mantelzorgers 
worden ontlast als hun partner 
of ouder gebruik maakt van de 
dagverzorging. Cliënten krijgen 
tussen de middag eventueel een 
warme maaltijd en er is gelegen-
heid om daarna even te rusten. 
“Voordat mensen hier komen, 
mogen ze altijd een dag of dag-
deel ‘proefdraaien’. Dan kunnen 
ze kijken of het wel of niets voor 
hen is. Het zijn niet alleen de kin-
deren of de huisarts die iemand 
aanmelden. Ook het Dorpen-
team dat over het welzijn van de 
mensen in Achtkarspelen gaat, 
krijgt soms een signaal dat het 
niet goed met iemand gaat. Zij 
zoeken dan via het WMO een 
oplossing bij de dagverzorging. 
Mensen kunnen hier blijven tot 
het echt niet meer gaat. Als er 
opname of een andere vorm van 
dagbehandeling nodig is, gaat 
dat altijd in overleg met de fami-
lie en dementiecare.”
“Onder de mensen zijn, de gezel-
ligheid, dat je er nog bij hoort, het 
samen spelletjes doen, het knut-
selen en de hersengymnastiek”, 

zijn enkele antwoorden van de 
acht dames op de vraag wat hen 
hier brengt. “Ik ben hier omdat ik 
op de ruimte woon en meer on-
der de mensen moet van de dok-
ter”, zegt een mevrouw die sinds 
twee jaar weduwe is. “Eerst wil-
de ik niet, maar nu wil ik het niet 
meer missen. Ik kan hier ook het 
verdriet over het overlijden van 
mijn man met anderen delen”. 
Voor een ander is dat je er even 
uit bent het voornaamste. 

Ervaringen delen
De dagverzorging voor thuis-
wonenden is een onderdeel 
van woonzorgcentra De Friese 
Wouden, locatie Haersmahiem.  
Anke is ‘s maandags en vrijdags 
in de Húskeamer in Herbranda te 
vinden, haar collega Akke Buma 
neemt de woensdag voor haar 
rekening. De dag begint om half 
tien en eindigt om vier uur. “Cli-
enten zonder partner of kinderen 
die hen kunnen brengen, worden 

door vrijwillige chauffeurs ge-
haald en gebracht. Zij ontvangen 
daar kilometervergoeding voor. 
Maar wil je liever later komen, 
dan kun je bij het WMO een ver-
voerspas aanvragen. Het is ook 
mogelijk een halve dag te komen 
als je het niet langer volhoudt. 
De meeste mensen komen drie 
keer week. Soms worden men-
sen weer te goed gevonden voor 
dagverzorging. Een mooi voor-
beeld is Joke, onze vrijwilligster. 
Zij kwam vanwege een hersen-
bloeding in de opvang terecht en 
knapte zo goed op dat ze hier nu 
vrijwilligerswerk doet. Ze gaat 
hier met liefde en plezier naar 
toe.”

“Er zijn mensen die denken dat 
hier een stel dementen zit”, zegt 
een mevrouw die nog niet zo-
lang in Buitenpost woont.”Maar 
als ze hier eens een dag zouden 
meelopen, zouden ze er heel an-
ders over denken. Ik had ook zo-
iets van: dat is niks voor mij. Toen 
ik hier op een woensdagmorgen 
met mijn schoondochter ben ge-
weest, was het klaar. Je moet het 
gewoon eerst zien.” 

“De dag heeft een basisindeling”, 
vervolgt Anke. “We beginnen 
met koffie, om half elf gevolgd 
door een activiteit. Dat kan van 
alles wezen. We volgen bijvoor-
beeld de seizoenen door in de 
herfst appelmoes te maken en 
het bakken van een appeltaart. 
Ze mogen zelf spellen meebren-
gen of activiteiten bedenken 
voor de afwisseling. Meedoen is 
niet verplicht. Elk jaar hebben we 
een uitje. Zo zijn we bijvoorbeeld 
naar De Orchideeën Hoeve in 

Luttelgeest geweest en gaan we 
deze maand naar de Kerstshow 
in tuincentrum Tuindorado in 
Drachten.” 
Anke merkt dat de dagverzor-
ging in een behoefte voorziet. “Ik 
zie de mensen  fleuriger worden. 
Ook verdrietige dingen worden 
hier verteld. De mensen bele-
ven en verwerken hun ervarin-
gen met elkaar. Zo krijg je ook 
respect voor elkaar en dat geldt 
ook voor het groepsgebeuren. 
Je luistert met respect naar el-
kaars verhaal. Je ziet ook dat er 
een band tussen mensen ont-
staat. “ Anke ziet zichzelf niet als 
de leider van de groep. “Ik ben 
wel een soort groepsbegeleider, 
maar geen juf.”  
Anke heeft vroeger een opleiding 
gedaan als ziekenverzorgster, 
wat nu verzorgende  genoemd 
wordt. “De dagverzorging is mijn 
lust en mijn leven”, zegt ze. “Ik zie 
de mensen gewoon opknappen. 
En als je dan positieve feedback 
krijgt, dan denk ik: kijk hier doe ik 
het voor!”

Het Centraal Bureau voor de Sta-
tistiek berekende in 2017 dat er 
een half miljoen alleenstaande 
75-plussers zijn. De verwachting 
is dat de omvang van deze groep 
doorstijgt tot bijna 1,3 miljoen 
personen in 2052. Hoe moet dat 
straks als ze allemaal thuis moe-
ten blijven wonen? “Dat durf ik 
niet te zeggen”, antwoordt Anke. 
“Ik hoop alleen dat er dan wat 
meer naar de cliënt zelf wordt 
geluisterd. Want dat dat te wei-
nig gebeurt, vind ik nog wel eens 
jammer.” 

Meer weten over de dagverzor-
ging: bel naar 06-50035964 of 
0511-549898.

Buitenposters
door Nelleke Kemps-Stam

    De Vries Verzekeringen en Hypotheken    
    Ried 4 | 9285 KK Buitenpost 

    Tel. 0512-35 22 21  info@mjdevries.nl 
    www.verzekeringen-hypotheken.nl 

 
 

“Ook verdrietige dingen worden hier verteld”

De vrijdaggroep. Links vooraan Anke (foto: Nelleke Kemps)

Terug naar 100 kilo afval per jaar per 
persoon? Repaircafé helpt daarbij!
Sinds enige tijd werkt afvalverwerker OMRIN samen met 23 Friese 
gemeentes in het VANG-project. VANG staat voor Van Afval Naar 
Grondstof. Het belangrijkste doel het project is het terugbrengen van 
het te verbranden huishoudelijk afval tot maximaal 100 kilo per inwo-
ner per jaar in 2020. Nu produceren Friezen jaarlijks nog gemiddeld 
tweehonderd kilo restafval per inwoner. Het blijkt dat minimaal de 
helft van de inhoud van de grijze container, de Sortibak,  nog bestaat 
uit recyclebaar materiaal als oud papier, glas, textiel, klein chemisch 
afval, groente- en tuinafval èn elektrische apparaten. En op dat laat-
ste legt Repaircafé zich toe. Is een van uw vele electrische apparaten 
defect? Geef het dan een kans in het Repaircafé. Immers weggooien 
kan altijd nog! En om de kosten hoeft u het niet te laten, een vrijwillige 
bijdrage volstaat. 

U bent welkom op elke eerste zaterdag van de maand, in It Koartling 
aan de Schoolstraat van 13.00 tot 16.00 uur.



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

Kerst Pakket?

Bij ons zijn leuk pakketjes 
verkrijgbaar.

Vraag naar de mogelijkheden!!!
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Koffie
Koffie is een 
meestal warm 
genuttigde drank, 

die onder andere het oppeppende 
middel cafeïne bevat. Koffie wordt 
gemaakt van de gemalen, gedroog-
de en geroosterde zaden van de 
koffieplant. Er zijn zo’n 60 verschil-
lende soorten koffieplanten. De 
meeste komen voor in tropisch 
Afrika en vinden hun oorsprong 
met name in Ethiopië. De vrucht 
van de koffieplant is een besvrucht. 
Elke bes bevat twee zaadjes, de 
koffiebonen. Doordat de twee 
zaadjes bij het rijpen tegen elkaar 
aandrukken, ontstaat de karakte-
ristieke vorm. Koffie is één van de 
belangrijkste handelsgoederen ter 
wereld en is een belangrijk export-
product van landen rondom de 
evenaar, zoals Brazilië, Vietnam en 
Columbia. De koffie is waarschijn-
lijk afkomstig uit de Ethiopische 
provincie Kaffa. De Hollanders 
brachten die naar Java, Sri Lanka 
en naar Zuid-Amerika. Volgens de 
legende merkte een Arabische her-
der dat zijn geiten na het eten van 
de bessen van een zekere struik erg 
opgewonden waren. De Arabieren 
wilden het geheim zorgvuldig be-
waren en verboden de uitvoer. De 
koffie werd spoedig populair in de 
Islamitische landen en het gebruik 
drong langzaam in Europa door. 
Aan het eind van de 17e eeuw wer-
den koffieplanten op Java inge-
voerd en in de 18e eeuw begon de 
koffiecultuur in Zuid-Amerika. De 
koffiestruik verspreidde zich snel 
over de tropische gebieden. De Hol-
landers waren de eerste koffiehan-
delaars, die de koffie grootschalig 
naar Europa brachten. Amsterdam 
was het eerste en lange tijd het be-
langrijkste koffiehandelscentrum. 
De woorden ‘koffie’ en ‘café’ zijn 
afgeleid van het Arabische ‘qahwa’ 
(Arabisch voor ‘dat geeft sterkte of 
macht’). De naam ‘mokka’ verwijst 
naar Mokka, een handelsstad aan 
de Rode Zee. De koffie wordt na 
een strenge selectie ingekocht. Ver-
volgens wordt deze gemelangeerd. 
Door middel van het mengen van 
verschillende partijen wordt een 
stabielere smaak verkregen. Daar-
na wordt de koffie gebrand, totdat 
de koffiebonen (eigenlijk zaden) de 
juiste kleur hebben. Indien nodig 
worden de koffiebonen gemalen 
en tot slot wordt de koffie verpakt 
en uitgeleverd naar de winkels. Te-
genwoordig werken ongeveer 15 
miljoen mensen in de koffiehandel. 

Brimzenpraat

Veel Nederlanders zijn gek op 
Engelse woorden. Te pas en te 
onpas duiken ze op in ons taal-
gebruik. Op winkelruiten is het 
niet langer uitverkoop maar 
SALE. Zaten er pakweg 50 jaar 
geleden veel Jannen, Pieten en 
Froukjes in schoolklassen, tegen-
woordig zijn het vooral buiten-
landse namen en uiteraard zijn 
de Engelse namen daarbij flink 
vertegenwoordigd. Zo woont er 
in Buitenpost iemand die Floyd 
Tjeerdsma heet, alleen heeft hij 
de schooltijd al lang geleden 
achter zich gelaten. Wij kennen 
de voornaam Floyd van de be-
kende wielrenner Floyd Landis 
en de ouderen misschien van de 
beroemde bokser Floyd Patter-

son; verder hoor je deze naam 
nauwelijks. Tijd om kennis te ma-
ken met “onze” Floyd.

De dag waarop het interview 
wordt gehouden is Amerika vol-
op in het nieuws omdat er mid-
terms verkiezingen worden ge-
houden. “Ja, ik had ook mogen 
stemmen, “ vertelt Floyd Tjeerd-
ma. “ Ik werd 63 jaar geleden ge-
boren in een ziekenhuis in Long 
Beach bij Los Angeles in de staat 
Californië. Dan word je automa-
tisch Amerikaans staatsburger. 
Dat ben ik nog steeds, hoewel ik 
nu ook een Nederlands paspoort 
heb. Eigenlijk voel ik me nu in 
de eerste plaats Nederlander 
en Fries, maar natuurlijk heb ik 
ook grote sympathie voor mijn 
geboorteland, de Verenigde Sta-
ten. Mijn ouders zijn Friezen, die 

kort na de oorlog wegtrokken. Er  
was toen een emigratiegolf naar 
landen als Canada en Australië 
aan de gang. Mijn vader kreeg 
werk in Californië als boeren-
knecht op een grote boerderij.  
Het leven was daar goed, mooi 
land, lekker klimaat, maar vader 
hield heimwee naar Friesland. In 
1963 gingen heit en mem terug, 
nu met zeven Amerikaanse kin-
deren, die daar allemaal waren 
geboren en onderling Engels 
spraken. In Nederland werden 
er nog drie kinderen geboren, 
die zijn 100% Fries. Om naar Ne-
derland te gaan zaten we drie 
dagen in de trein, toen in New 
York op de boot s.s. Rotterdam, 
zeven dagen varen en zo kwa-

men wij aan in Nederland. Eerst 
woonden we een tijdje bij onze 
grootouders in Dokkum, maar al 
snel had heit werk en verhuisden 
we naar Metslawier.” Eerst mis-
ten de kinderen hun Amerikaan-
se vriendjes en vriendinnetjes, 
maar al snel pasten ze zich aan.

Een Amerikaans trekje bleven 
ze wel houden. Hun liefde voor 
honkbal (of baseball zoals de 
Amerikanen het noemen). Ze 
hadden honkbaluitrustingen 
meegenomen en leerden hun 
leeftijdgenoten de fijne kneep-
jes van deze sport. “Ha, ha. We 
kregen wel eens ruzie met de 
kaatsers, wanneer wij met onze 
vrienden aan het honkballen wa-
ren op het veld dat van de kaats-
club was”, vertelt Floyd. “Nog 
altijd volg ik alles op baseball-
gebied. Tegenwoordig is het een 
stuk gemakkelijker via tv en com-
puter dan toen wij in Metslawier 
woonden, toen waren er maar 
twee  zenders en er was er niet 
veel sport op tv. Ik ben nog altijd 
fan van de San Francisco Giants, 
mijn broers van de Los Angeles 
Dodgers. Met andere Ameri-
kaanse sporten, zoals American 
Football heb ik niet veel, maar 
honkbal is mij als het ware met 
de paplepel ingegoten.”

In Metslawier maakte Floyd ken-
nis met voetbal en dat lag hem 

ook goed. Al snel speelde hij in 
het eerste elftal van Ropta Boys. 
Voor zijn werk moest hij af toe 
verhuizen, zo speelde hij ook 
voor Oostergo uit Ee, GEO uit 
Garmerwolde en voetbalclub Ak-
krum. “Vanuit Akkrum verhuis-
den wij naar Buitenpost, om-
dat ik ook vaak in de provincies 
Groningen en Drenthe aan het 
werk was, kwam dat beter uit. 
Inmiddels was ik getrouwd en 
zelf ook heit geworden. Onze kin-
deren vonden het niet leuk om 
hun vriendjes en vriendinnetjes 
in Akkrum achter te laten. Dat 
deed mij denken aan mijn eigen 
jeugd. Ik kwam toen zelfs in een 
heel andere cultuur terecht, maar 
gelukkig in Buitenpost vonden 

onze zoon en dochter snel hun 
draai.” In Buitenpost werd Floyd 
lid van de voetbalvereniging, zelf 
speelde hij in het 35+ elftal en 
volgde de cursus oefenmeester 
3.  Hij werd trainer bij achtereen-
volgens Birdaard, Ropta Boys 
en ASC. “Het trainerschap was 
moeilijk te combineren met mijn 
baan omdat ik vaak ’s nachts 
werk.” aldus Floyd. “Toen kreeg 
ik de mogelijkheid om het derde 
elftal van Buitenpost te trainen 
en dat gaat prima. Het bevalt we-
derzijds goed en ik doe het nu al 
vijf jaar. ’s Morgens slaap ik en ’s 
avonds werk ik de training af met 
de spelers. Wanneer de training 
is afgelopen stap ik in de auto 
en rijd naar mijn werk.” Floyd 
werkt bij Strukton, een bedrijf 
die zich bezig houdt met spoor-
wegonderhoud. Om de loop van 
de treinen zo weinig mogelijk 
te verstoren, wordt er vooral ’s 
nachts gewerkt.

“Ik houd van sport, zowel kijken, 
maar ook om het te doen. Voet-
bal is samen met honkbal topfa-
voriet. Ik vind het heerlijk om op 
het voetbalveld bezig te zijn. Het 
begeleiden, stimuleren en laten  
presteren is één van mijn belang-
rijkste drijfveren. Zo’n cursus oe-
fenmeester, daar heb je wat aan 
als trainer, maar het heeft mij 
ook voordelen gebracht op mijn 
werk. Je leert goed met mensen 

omgaan. Op het werk ben ik vei-
ligheidsfunctionaris, zet lijnen 
uit, houd toezicht op mensen. 
Natuurlijk is werken wat anders 
dan de part-time voetbaltrainer 
die ik ook ben. Op de trainingen 
heb ik ook aandacht voor het wel 
en wee van de spelers. ’s Zater-
dags op het veld ben ik vooral 
prestatiegericht. Als trainer ben 
je begeleider. Je probeert het 
team zo goed mogelijk te laten 
presteren. Het elftal moet in de 
eerste plaats zijn eigen spel spe-
len en zeker niet onder de indruk 
zijn van de tegenstander. Door 
de week train ik de jongens en 
op zaterdagmiddag moet het 
dan gebeuren in 90 minuten. “

Van zijn vader heeft Floyd de lief-
de voor vogels geërfd. Zo was hij 
lid van de Vogelwacht in Buiten-
post, tot deze werd opgeheven. 
Ieder voorjaar begint het toch te 
kriebelen bij Floyd. Dan zwerft hij 
door de weilanden om aai te sy-
kje, kieviteieren zoeken voor de 
niet Friezen die dit lezen. Floyd 
houdt zich ook bezig met nazorg, 
het beschermen van de nesten, 
zodat een boer er niet met zijn 
tractor overheen rijdt. Daarnaast 
doet hij aan alarmtelling. Dat 
heeft als doel een indruk te krij-
gen van het aantal grutto- of kie-
vitparen, die in een bepaald ge-
bied broeden. Wanneer iemand, 
die de vogels telt één grutto of 
kievit in de lucht ziet en deze 
hoort alarmeren weet hij of zij 
dat er een paar is, mannetje en 
een vrouwtje en dat er één op de 
jongen past. Helaas constateert 
Floyd dat het aantal weidevogels 
de laatste jaren in een versneld 
tempo afneemt en dat gaat onze 
vogelliefhebber behoorlijk aan 
het hart.

Vrijwil l igers
door Bote de Haan

Floyd Tjeerdsma: De Friese, Amerikaanse Voetbaltrainer

“Op de trainingen heb ik ook aandacht voor het wel 

en wee van de spelers”

De glimlach die je 
uitstuurt,

komt altijd terug.

Uit de oude doos

Deze foto uit 1930 van de Voorstraat ter hoogte van de PKN-kerk komt uit een 
editie van het tijdschrift ‘Fan Fryske Groun’ van dezelfde datum. Veel lijkt hetzelfde 
vergeleken met nu, maar er zijn verschillen. Onder de boom het fietsenrek met 
het opschrift ‘Rijwielhandel’ dat hoorde bij de winkel van Evenhuis. Daarnaast 
staat een benzinepomp die tot midden jaren ‘70 op dezelfde plek dienst gedaan 
heeft. De ligging aan de verbindingsweg Leeuwarden en Groningen leidde in de 
laatste honderd jaar tot het nodige verkeer, met een daaraan verbonden vraag 
naar brandstof. Deze benzinepomp was er een van de zes die, in verschillende 
periodes, aan de Voorstraat aan die vraag heeft voldaan. Aan de rechterkant 
van de straat was ‘de Gerbo-zalen’ met de pilaren nog postkantoor. De antenne-
mast op het dak diende voor de telegraafverbinding. Er was nog geen riolering 
of electrische straatverlichting. Achter de bode op de transportfiets is nog vaag 
een straatlantaarn voor de petroleum-verlichting te onderscheiden. Het paarden-
hoopje midden op de voorgrond verraadt dat de auto nog steeds niet het alleen-
recht op de rijweg had.



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)
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Schoolfoto OLS De Mienskip, 
groep 8, schooljaar 2004 – 2005, 
de foto werd gemaakt op 4 juli 
2005.

Op de foto, alle rijen van links 
af, staand boven: juf Madelon 
Spiegel, Sandra Lei, Tjitske 
Veenstra, Evenynke Terpstra, 
Andrea Hayema, Sandra Krol, 
Anita Bruining, Hester Ludema, 
Nynke van der Wal; op de glij-
baan: Nathalie Kooistra, Freja 
Piersma, juf Hermien Everaarts, 
Marrit Bakelaar, Klaas Jan Fokke-
ma; staand voor: Farah Qureshi, 
Rikst Broekhuizen, Grytsje de 
Vries; zittend: Hendrik van der 
Sluis, Walther Hoving, Pieter 
van Dijk, Sjonnie de Vries, Haije 
Heidema, Thom Kruyt, Martijn 
van der Werf.

Deze foto werd aangeleverd 
door Jack en Cocky Hoving, 
waarvoor onze dank!

Lichtjesavond Jeltingalaan 
Buitenpost
Maandag 24 december vindt er 
op de begraafplaats aan de Jel-
tingalaan in Buitenpost weer een 
lichtjesavond plaats. In de donkere 
dagen van december is het gemis 
van een dierbare vaak extra voel-
baar. Op een sfeervol verlichte 
begraafplaats wordt deze speciale 
avond stilgestaan bij al diegenen 
die niet meer bij ons zijn. Een ieder 
,jong en oud, is van harte welkom. 
Ook is er een plek voor mensen die 
elders hun dierbare hebben liggen, 
zij kunnen het lichtje en de roos 
bij het hart neerleggen. Samen in 
warmte en licht herdenken.

Aanvang 17.00 uur.
Lichtjes en rozen zijn aanwezig.
Voor meer informatie: Anneke Piersma 0511-543420, apiersma@hot-
mail.com of Ieteke de Vries 0511-544119, ieteke59@kpnmail.nl.

de schoolfoto

15.000 bloembollen 
in de grond 
bij ‘groene’ 
Fonteinkerk

In het afgelopen voorjaar sprak 
de Fonteinkerk de wens uit om 
een ‘groene’ kerk te worden. 
Daarmee werd aangegeven dat 
ze zich biodiverser en natuur-
bewuster willen presenteren. In 
dat kader werd op 9 november 
begonnen met het planten van 
ruim 15.000 bloembollen bij het 
kerkgebouw aan de Bernhard-
laan. 88 leerlingen van de tweede 
klassen van het Nordwin-College 
waren door de kerk gevraagd 
deze grote klus te klaren. Het vin-
den van het grote aantal bollen 
was nog een hele opgave om-
dat de voorraden  veel kleiner 
waren dan gewoonlijk door de 
bijzonder droge zomer van 2018. 
Nadat het plantgoed ‘s ochtends  
afgeleverd was, werd de eerste 
groep leerlingen om 10.30 uur 
door predikant Gerbram Heek 
en oud-wethouder Klaas Antu-
ma ontvangen. Daarna werd 
voortvarend gestart met de klus. 
Naast het planten werd door de 
school ook nog snoeiwerk op het 
kerkterrein verricht. Op de foto: 
dominee Heek aan het werk met 
enkele Nordwin-leerlingen.

Charles Dickens Kerstmarkt 
Buitenpost

Op zaterdag 8 december 2018 wordt er van 14.00-20.00 uur een 
Charles Dickens kerstmarkt in het centrum van Buitenpost gehouden. 
Op deze sfeervolle kerstmarkt kunt u ruim 85 marktkramen bezoe-
ken. Het aanbod van waren is zeer divers. Er staan kramen met on-
der meer kerstdecoraties,  woonaccessoires, bloemstukken, sieraden, 
ambachtelijk op houtoven gestookt brood en lekkere hapjes en drank-
jes.  Tevens kunt u ook een kijkje nemen bij de oude ambachten zoals 
fries houtsnijwerk, fries aardewerk, vlechten met wilgentenen, glas 
graveren en glas in lood. 

In de Mariakerk kunt u genieten van optredens van koren en in de 
Kerkstraat kunt u genieten van de prachtige liederen van de muzikan-
ten. Ook de levende kerststal is weer aanwezig net zoals de ijsbaan 

voor de kinderen.
Om onze bezoekers een extra 
warm welkom te heten in ons 
dorp, willen wij u vragen uw 
straat te versieren met bijvoor-
beeld kerstfeestverlichting of 
kerstbomen. Ook zou de orga-
nisatie het leuk vinden dat u 
de kerstmarkt in gepaste kledij 
gaat bezoeken zodat bezoekers 
zich nog meer in de vervlogen 
tijd van Charles Dickens wanen. 
Een leuke omslagdoek voor de 
dames of een (hoge) zwarte 
hoed voor de heren is al vol-
doende om hier een bijdrage 
aan te leveren.
Op vrijdag  7 december zal de 
Charles Dickens Kerstmarkt om 
19.00 uur symbolisch geopend 

worden. Dit wordt gedaan door de kerstboom in het licht te zetten en 
te versieren met kerstwensen vanuit de gemeenschap.  Een koor van 
jong en oud zal tevens kerstliederen ten gehore brengen.
U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

De organisatie hoopt u bij de opening en Charles Dickens Kerstmarkt 
te mogen begroeten en wensen u alvast gezellige dagen toe.

Doe Dag en Open Avond op het 
Nordwin College in Buitenpost
Op woensdag 28 november zullen op het Nordwin College in Buiten-
post weer de Doe Dag en de Open Avond worden gehouden. Overdag 
tijdens de Doe Dag volgen de deelnemers minilessen en krijgen zo 
een goede indruk van wat Nordwin College te bieden heeft. Bij de 
minilessen komen zowel de theorievakken als de praktijkvakken aan 
bod.

Veel leerlingen gaan naar het Nordwin College, omdat ze praktijk-
vakken belangrijk vinden. Al in de onderbouw wordt hier dan ook 
flink aandacht aan besteed. Bij de theorievakken heeft men in de 

onderbouw gekozen voor een 
aanpak die enigszins afwijkt van 
de manier van werken op andere 
VMBO-scholen. Door een andere 
manier van werken leren de leer-
lingen hun werkzaamheden beter 
plannen. Daarnaast is er de moge-
lijkheid om enkele vakken op een 
hoger niveau te volgen.

In klas drie en vier spelen vooral in de basisberoepsgerichte en ka-
derberoepsgerichte leerweg de praktijkvakken een grotere rol. Leer-
lingen die de theoretische leerweg met goed gevolg hebben afge-
legd, kunnen ook doorstromen naar de havo. De leerlingen kunnen 
na het VMBO-groen nog alle kanten op en een aantal kiest een sector 
die soms niet typisch ‘groengericht’ is. Elk jaar besluit ook een aan-
tal leerlingen om de studie te vervolgen aan het MBO 1&2 van de 
school. Op deze opleiding worden de niveaus 1 en 2 van de groene 
opleidingen aangeboden. 

Op 28 november staat de school overdag open voor diegenen die 
zich van tevoren hebben aangemeld. ‘s Avonds is iedereen van harte 
welkom. Aanmelden voor overdag kan via de basisschool, de school-
administratie of de website van het Nordwin College.

U kunt alle in dit blad 
verschenen 
schoolfoto’s

terugvinden op:
www.binnenbuitenpost.nl

“Het openkrabben van een puistje...” 
28 November 1897
Buitenpost - De 64-jarige schoen-
maker Jan Haagsma uit Buitenpost, 
is door het open krabben van een 
puistje onder het oog aan bloedver-
giftiging overleden op 28 novem-
ber 1897. Jan Haagsma, geboren 

op 13 januari 1833 te Buitenpost 
was zoon van Fedde Haagsma en 
Folkje Broersma. Hij trouwde in 
1868 te Achtkarspelen met Fokje 
Bakker (26 jaar) geboren in Slo-
ten, dochter van Jappe Bakker en 
Grietje Broers.



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

Weer volop 
tuinhout op 
voorraad!
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In tút fan
de Brims

Tijd voor windmolens

Met grote stappen komt 2030 dich-
terbij. Dat is het jaar dat we alle-
maal los moeten zijn van het aard-
gas. De gemeente is oorverdovend 
stil over dit onderwerp. Terwijl de 
gemeente al in 2021 plannen klaar 
moet hebben. Zodat wij na 2030 
nog steeds onze huizen kunnen 
verwarmen en een warme douche 
kunnen nemen. Het zonnepark 
in Buitenpost is bijna klaar. Maar 
wat gebeurt er na 2030 als wij daar 
elektriciteit van afnemen? Kan dat 
nog steeds tegen een redelijk tarief 
of betalen we dan woekerprijzen? 
Nu al profi teren de inwoners van 
Buitenpost niet of amper van dit 
zonnepark. 
Het kan ook anders. Het Deense 
Samsø heeft al jaren eigen wind-
molens en de gemeenschap profi -
teert daar optimaal van. Niet alleen 
heeft dit windrijke eiland altijd de 
beschikking over elektrische ener-
gie. De fi nanciële opbrengsten 
keren terug in de portemonnee 
van de aandeelhouders: eiland-
bewoners en bezoekers.  En om 
de betrokkenheid te verdubbelen 
mogen deelnemers jaarlijks (met 
een bootje) de molens bezoeken en 
beklimmen. 
Netwerkbedrijf Liander waar-
schuwt: alleen zon is geen oplos-
sing. Als er te veel zon is kunnen de 
kabels van Liander het niet verwer-
ken. Als er geen zon is, is er niks… 
Een grote batterij kan bijdragen 
aan de oplossing. Zorgen voor an-
dere vormen van opwekking van 
elektrische energie ook. De wind 
bijvoorbeeld waait niet alleen over-
dag maar ook ’s nachts.
Natuurlijk is kernenergie ook een 
mogelijke oplossing. Maar eerlijk 
gezegd moet ik er niet aan denken. 
Een kerncentrale in onze achter-
tuin. Want als het niet in aardbe-
vingsprovincie Groningen kan, 
is het Lauwersmeergebied mis-
schien wel de volgende keuze.
We kunnen doen zoals Samsø. En 
dichterbij het dorpje Reduzum. 
Onze eigen windmolens plaatsen 
en exploiteren. Misschien hebben 
we in de buurt van het spoor een 
goede plek. Ieder huishouden in 
Buitenpost krijgt aandelen. Wie er 
het meeste last van heeft krijgt de 
meeste winst uitgekeerd. En met 
elkaar zorgen we er voor dat ver-
warmen van onze huizen betaal-
baar blijft – ook na 2030. Laten we 
dit aan de gemeente voorstellen 
voordat zij voor ons een plan heb-
ben bedacht. 

November foto’s
 foto’s: Hielke Boorsma

Diezelfde zon liet zich deze maand opnieuw van zijn beste 
kant zien. De laagstaande zon levert in deze tijd van het jaar 
prachtige plaatjes op die gevoelig zijn vastgelegd door de 
dorpsfotograaf Hielke Boorsma.

De Sinnegreide op de Swadde krijgt vorm. De panelen 
zijn grotendeels geplaatst en ook de bomen die er een 
mooi geheel van gaan maken staan al klaar om gepland 
te worden. Met de bouw van de sinnegreide wordt er 
straks voor ruim 3800 huishoudens stroom opgewekt. 

Zomdag 28 oktober trad Iris Kroes met haar harp op in het 

gemeentehuis van Buitenpost, onder begeleiding van een pia-

niste. Ook was er een optreden van de band Ovada. 

De afgelopen weken hebben de vijf biljartgroepen van de 
Biljartclub Buitenpost e.o. voorrondes gespeeld voor het 
najaars-toernooi. In de laatste fase konden uit iedere groep 
2 biljarters zich plaatsen, zodat er 10 spelers in de fi nale uit 
konden komen.
Er is nog ruimte voor nieuwe leden! 

Op en top herfst rondom ons dorp. Je hoeft maar één van de groenstroken op te lopen of over de fi etspaden te fi etsen en bij iedere boom in slechte conditie staan de paddestoelen. Maar zulke mooie exemplaren, daar moet je toch echt even naar zoeken. 

Op 3 november was er Fright Night Buitenpost, georga-niseerd door It Koartling. Voor 12 - 14 jarigen werd er een spannende avond georganiseerd in Halloween sferen. 

Op 17 november werden er 6 waterpolo wedstrijden gespeeld 

in zwembad de Kûpe. 3 van deze wedstrijden werden gespeeld 

door de jeugd van PWC en met groot succes. PWC wist alle 

drie de wedstrijden te winnen, wat een onwijs goede prestatie!

Eind oktober reden er een aantal weken geen treinen tussen 
Buitenpost en Groningen. Het vervangende busvervoer van 
Arriva bood een gevarieerd scala aan bussen op waarvan die 
van de Culturele Hoofdstad wel een prachtig plaatje was.

De volgende 
Binnenste Buiten-

Post wordt verspreid 
in de week van 17 

december
De krant niet of te laat 

ontvangen? 
Meld het zo snel mogelijk 

met uw adres bij:
Piet Pettinga, tel. 0511 

540014 of 06 12325671,
e-mail: 

p.pettinga8@chello.nl
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Verhaaltjes
-22-

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

Blessureleed!
En dan is het zover dat ook de jong-
ste een serieuze voetbalblessure 
heeft opgelopen. Waar de mid-
delste al een aantal keren vingers 
heeft gebroken met keepen en de 
oudste al eens een dubbele been-
breuk heeft opgelopen, heeft de 
jongste nu een sleutelbeenbreuk 
opgelopen tijdens de wedstrijd. 
Een grote jongen, bijna een keer zo 
groot als de jongste, viel boven op 
hem, daar was zijn sleutelbeen niet 
tegen bestand. Bij de spoedeisende 
hulp was door middel van een foto 
al snel duidelijk dat hij hier wel een 
tijdje zoet mee zou zijn. De zondag 
en maandag na het ongeval had hij 
nog veel pijn aan de blessure maar 
op dinsdag wilde hij wel graag 
even naar het voetbalveld, om bij 
de training te kijken. Omdat ik 
hem niet kon brengen vond ik dat 
hij daar dan maar heen moest lo-
pen want op de fiets met één arm 
leek me wat gevaarlijk. Meteen 
toen ik ’s avonds thuiskwam van 
mijn werk vertelde hij dat hij toch 
maar op de fiets was gegaan. Het 
ging heel goed, volgens hem omdat 
hij op zijn weduwefiets niet met 
zijn handen maar met zijn voeten 
moest remmen. Daar had hij wel 
een puntje, vond ik ook. Toen hij 
op donderdag ook naar de training 
wilde, vond ik dan ook dat hij wel 
even op de fiets kon. Wel werd ik 
ongerust toen hij maar niet thuis-
kwam en ik in de verte allemaal 
sirenes hoorde. Ik voelde me onge-
ruster en ongeruster worden en 
ook nog schuldig daarnaast om-
dat ik  het had aangemoedigd dat 
hij wel op de fiets kon. Zelf ben ik 
toen ook maar op de fiets gestapt 
om naar hem uit te kijken. Daar 
stond hij op het voetbalveld, naast 
zijn trainer, naar de training te kij-
ken. Wat was ik opgelucht! De vol-
gende dag moest de jongste voor 
controle naar het ziekenhuis. De 
arts vroeg aan hem hoe het met 
hem ging. Volgens de jongste ging 
het allemaal prima. Dan mocht 
hij, van de arts, wel weer wat oefe-
ningen doen met de arm, zonder 
mitella. Misschien kon hij dan ook 
wel weer eens een stukje fietsen 
opperde de arts, want fietsen met 
de arm in de mitella was volgens 
de arts niet zo’n goed idee. “Als je 
dan valt heb je de andere arm mis-
schien ook nog stuk!” zei hij er nog 
bij. Ik weet niet wie het hardst “nee” 
aan het schudden was,  de jongste 
of ik maar beiden hielden we wijse-
lijk onze mond! 

Straatnamen
Buitenpost kent 113 straatnamen, volgens de gemeentegids 
2016/2017.  Dat wij hier meer dan 100 straten hebben, zou je op het 
eerste gezicht niet zeggen. Hoe ontstaan straatnamen? Het leek 
ons als redactie wel interessant daar eens in te duiken en het wat 
en waarom boven water te brengen.

Het college van burgemeester en wethouders legt nieuwe straat-
namen om advies voor aan het bestuur van de Vereniging voor 
Plaatselijk Belang. Zodra er overeenstemming is, leggen B&W een 
voorstel ter zake voor aan de gemeenteraad. De raad, volgens onze 
Grondwet het hoogste bestuursorgaan van de gemeente, stelt de 
straatnamen vast en het Straatnamen-register wordt aangepast. 
De Dienst Gemeentewerken zorgt er vervolgens voor dat er straat-
naamborden komen en brengt die op een zodanige manier aan dat 
het voor ieder duidelijk is welke straat welke naam heeft. Enkele me-
dewerkers van de gemeente vormen een straatnamencommissie 
om toepasselijke namen te bedenken, een denktank zeg maar die 
het motto voert: twee weten meer dan één en met nog een paar 
weet je nog meer. In de eerste plaats wordt er gekeken naar het 
(grond)gebied waarin de nieuwe straten komen te liggen. Is er aan 
dat gebied een zekere geschiedenis verbonden, waaraan geschikte 
straatnamen kunnen worden ontleend. Vroeger hadden landerijen 
vaak een naam. Die kwamen door vernoeming weer tot leven. Op 
sommige gronden of grondsoorten groeien en bloeien bijzondere 
bloemen en planten waarvan je de naam heel goed aan een nieuwe 
straat kunt verbinden. Hetzelfde geldt voor de categorie vogels. Als 
zich zaken of dingen voordoen van historische aard kun je die ook 
bekend houden in straatnamen. Plaatselijk, regionaal, provinciaal 
of landelijk bekende personen kun je eren en vereeuwigen met een 
straatnaam. Leden van ons Koninklijk Huis willen daarin nog al eens 
een voorname plaats innemen. In Buitenpost zijn de meeste ons be-
kende mensen van koninklijke bloede met een straatnaam vereerd:  
Julianalaan, Bernhardlaan, Beatrixstraat, Irenestraat, Margrietstraat 
en Christinastraat. Is het u wel eens opgevallen dat wij geen Wilhel-
minalaan hebben? Dat is toch eigenlijk vreemd. Er is indertijd ‘ge-
woon’ niet aan gedacht.

De bedoeling van dit onderwerp is om van straatnamen, waarvan 
je niet de oorsprong kent en waarvan je dus niet direct weet hoe 
en waarom ze zijn ontstaan, de achtergrond eens te belichten of-
tewel de betekenis te vertellen. De 13 straatnamen die zijn afgeleid 
van onze molen bij de ijsbaan, zijn reeds in vorige nummers van De 
Binnenste Buiten voor het voetlicht gebracht. Er zijn nog aardig wat 
namen waarvan het de moeite waard is ze nader te verklaren. Weet 
u bijvoorbeeld waar de naam Egypte vandaan komt of hoe de Dijk-
huisterweg  is ontstaan? In een volgend artikel hopen we daar meer 
over te kunnen schrijven.

Buitenlandse bands in Buitenpost!
Vanaf 1974 tot eind negentiger jaren bezochten een groot aantal 
buitenlandse muziekbands ons dorp. Op initiatief van Buitenpost Pro-
motion (middenstandsvereniging BuVo met Plaatselijk Belang) in 
samenwerking met De Wâldsang kwamen ze uit Amerika, Canada, 
Noorwegen en diverse andere landen. Verschillende keren waren 
het topbands van wereldniveau die onze woonplaats aandeden. En 
meestal kregen de bandleden onderdak bij gastgezinnen. Het was in 
de jaren ‘70 en ‘80 voor veel mensen al een evenement op zich dat 
soms 80 of 90 buitenlanders een paar dagen ons dorpsleven verrijk-
ten. Een van de initiatiefnemers van die twintigtal muziekfestijnen, 
Geer Peperkamp, gaat in de komende maanden zijn herinneringen 
aan de organisatie ervan op papier zetten.

 - 1 - De boekhandelaar en de bankier

Je hebt van die zaken die eigenlijk bij toeval ontstaan. Zo was dit ook 
met de komst van een Canadese showband in Buitenpost in het jaar 
1974. In feite was het de aanvang van een 25 jaar lang durend ver-
schijnsel. Hoe was dat dan zo gegaan?

In de najaarsvergadering van de BuVo in 1973, werd tijdens de rond-
vraag, door de boekhandelaar en de bankier de vraag gesteld om te 
onderzoeken of een Canadese showband in Buitenpost welkom zou 
zijn. De voorzitter van de BuVo keek eens naar het plafond,en gelet 
op de duur van de aanwezigheid van de vragenstellers in Buitenpost, 
vroeg hij of zij wel goed begrepen hadden waar het om ging. En hij 
betwijfelde ten zeerste, dat een Canadese showband naar Buitenpost 
zou komen. Niet veel wijzer geworden met dit antwoord togen beiden 
naar huis om van een goede nachtrust te genieten. Maar na zo’n nacht 
volgt weer de dag en dan ook de vraag wat te gaan doen. “Laten 
komen”, was het eensluidende besluit. Daarbij niet voorziend dat het 
later een langdurige zaak zou worden.

Hoe zat een en ander in elkaar. De bankier kwam uit Sneek en in zijn 
relatiekring bevond zich het wereldberoemde showkorps Advendo. 
Ja inderdaad, het wereldberoemde showkorps Advendo had zijn spo-
ren verdiend in Amerika bij de inauguratie van president Nixon. Goe-
demorgen, dat is niet zo maar wat. Het korps had in zijn gelederen 
mr. Advendo, Coen Dijkstra. Deze stond op en ging naar bed met, 
jawel, Advendo. Coen had in de Amerikaanse muziekwereld relaties 
opgebouwd die zich wereldwijd bezig hielden met het uitzetten van 
muziekgroepen. De bankier verwisselde Sneek voor Buitenpost en 
Coen dacht: “Nieuwe mogelijkheden om een band uit te zetten”. Hij 
schoot raak.

Na de najaarsvergadering van de 
BuVo volgde de voorjaarsvergade-
ring van 1974 en de boekhandelaar 
en de bankier lieten ook weer hun 
gezicht zien, in de bovenzaal van 
de Roskam. En ja hoor daar was 
weer de rondvraag, traditioneel 
op het einde van de vergadering. 
De vraag van de boekhandelaar 
en de bankier van de najaarsver-
gadering was nu een mededeling 
geworden: de Canadezen komen. 
Grote verbijstering was het gevolg. 
Hoe moet dat, waar moeten ze on-
dergebracht worden, wie gaat dat 
betalen? Na de nacht volgde weer 
een dag, de dag van de strategie. 
Minder dan 10% van het aantal in-
woners van Buitenpost en eventueel daarbuiten, zijn nodig als gastge-
zin om de band de Adminton Strutters uit Edmonton, groot 120 man, 
onder te brengen. De eerste weken was het inderdaad monnikenwerk 
om het benodigde aantal gastgezinnen te vinden. Maar er kwam een 
omslag. En wat bleek daarna: er waren zelfs te weinig Canadezen!

De dag van aankomst werd met grote spanning tegemoet gezien. De 
organisatoren hadden weinig ervaring met dit soort werk, tweetalig, 
nerveus geloop, zaal Klamer, Coen Dijkstra, rust. Burgemeester Huib 

Ottevanger, een geweldige man, 
heette, uiteraard gekleed in zijn 
witte regenjas, de Canadezen wel-
kom. Memorerend dat wij zonder 
Canadezen hier niet in vrijheid had-
den kunnen leven. Gejuich volgde 
op deze woorden. Daarna kwam 
dat eerste contact tussen de gast 
en de gastgezinnen. Eerst wat on-
wennig maar met de beste bedoe-
lingen, maar dan naar huis. Ver-
wondering bij gasten en gastgezin, 
een nieuwe wereld ging open. De 
volgende dag omzien in een an-
dere wereld: de vissershuisjes in 
Moddergat, verbijstering op de dijk 
over het Wad en het getij. En in de 
avond onder grote belangstelling 
een wervelende taptoe samen met 

Advendo. Iets om nooit te vergeten. En dan het afscheid met tranen. 
Het bezoek was te kort.

De boekhandelaar en de bankier keken elkaar aan en zeiden: “Hier 
gaan wij mee door”.

Chocoladerepen voor Fairtrade in 
gemeenteraad
Op donderdag 1 november gaf de raadsfractie van de ChristenUnie 
tijdens de gemeenteraadsvergadering een reep chocolade aan al hun 
mede-raadsleden. De eerste week van november was ‘fairtrade week’ 
en dat was de reden voor deze ludieke actie. Al langere tijd is Toos 
van der Vaart uit Buitenpost, lid van de CU-fractie, bezig om ook van 
de gemeente Achtkarspelen een zogenaamde ‘Fairtrade gemeente’ te 
maken. Deze eervolle titel geeft aan dat in een gemeente winkels, ho-
reca, bedrijven, organisaties, inwoners en de lokale overheid samen-
werken aan meer eerlijke handel met de Derde Wereld.  Toos merkte 
daarover op: “Het merk Fair trade haalt nog het meeste uit een eerlijke 
prijs en werkt tegen slechte arbeidsomstandigheden. Daarom willen 
we jullie hier even wat van laten proeven. Hoe lekker goed kan zijn!”.
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Prijspuzzel
door Gryteke van IJsseldijk

Hoe werkt de sudoku?
Op elke rij moeten de cijfers 1 tot en met 9 komen te staan. Zowel hori-
zontaal 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 ge-
steld door De Binnenste Buiten Post. Oplossingen – bij voorkeur op een 
kaartje inleveren in de kopijbus bij The Readshop (Nijenstein 7) vóór 
maandag 10 december 2018

Winnaar van de september-puzzel
De oplossing van de augustus-puzzel was: 238.546.917.

Er waren 17 inzendingen. De winnaar is: P. Otten-Jager.

VERKRIJGBAAR IN VIER
VERRASSENDE SMAKEN!

Dé likeur van            slijter Kees Jan Kempenaar uit Buitenpost!

swiet
& oars

Hier had u er
gekleurd

in kunnen staan!
Neem daarvoor contact op met onze acquisiteur Ursula Groenhart
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Flitsen uit het dagelijks leven in Buitenpost 
tijdens de Tweede Wereldoorlog -22- door Jasper Keizer

De N.S.B.
Tot 1940 hadden de Nationaal 
Socialistische gedachten weinig 
ingang gevonden in de gemeen-
te Achtkarspelen. De laatste ver-
kiezingen vóór de oorlog, 1939, 
telde 29 stemmen op 6953 in de 
gehele gemeente. Van een goed 
georganiseerde N.S.B. was dan 
ook geen sprake. Deze situatie 
veranderde echter na 1940. Na 
de inval van de Duitsers was er 
een sterke stijging van leden en 
sympathisanten, de z.g. ‘meike-
vers’ zoals ze spottend werden 
genoemd. In Buitenpost merk-
te men nog weinig van hen. De 
enkele leden die hier woonden 
bezochten de vergaderingen in 
Kollum. Van daaruit werd ech-
ter actie gevoerd. In 1942 kwam 
er meer beweging in de Bewe-
ging, wat merkbaar werd bij de 
inwoners. Het werd bekend dat 
Tjibbe Tolsma, leider van het 
arbeidsbureau aan de Parklaan 
3, woonachtig in de Haersma 
de Withstraat 20, een overtuigd 
N.S.B.-er was. Merkwaardig was 
het, wanneer hij in de scheerwin-
kel van kapper Elzinga kwam, op 
de hoek Kerkstraat-Voorstraat, 
tegenover de Poiesz, hij zijn 
N.S.B.-speld (71) onder de re-
vers van zijn colbert droeg. Dit 
was een driehoekig zwart-rode 

speld, de rechter kant rood, met 
de letters N.S.B. In het midden 

staat de Nederlandse leeuw met 
op de achtergrond van boven 
naar beneden de kleuren oranje, 
wit en blauw. Het spottend com-
mentaar van de inwoners luidde: 
“Zo’n driehoekige bloedvlek, 
breed van opzet, loopt op niets 
uit, Niet Sidderen Broeders”. 
Wanneer iemand niet kwam op-
dagen na een oproep van het 
arbeidsbureau kwam hij meer-
malen persoonlijk de laatste 
waarschuwing brengen. Hij was 
één van de stuwende krachten 
achter de organisatie in Buiten-
post. Als groepsleider en scho-
lingsleider van de N.V.D. ( Neder-
landse Volks Dienst) maakte hij 
de Beweging zichtbaar voor de 
dorpsgenoten. Zo kwam er een 
colporteur voor het verspreiden 
van lectuur, Volk en Vaderland 
(de krant van de N.S.B.) en het 
ophangen van affiches. Er kwam 

een penningmeester voor de 
W.H.N.(Winterhulp Nederland) 
(72). De inwoners werden gecon-

fronteerd met advertenties en af-
fiches voor dienstneming bij de 
Waffen SS (73), met postzegels 
voor het ‘Legioen Nederland’ 
(74). Maar al hun activiteiten 

hadden weinig of geen invloed. 
Toch hielden ze via hun mantel-
organisaties, hoe klein ook, vol. 
Vaak met hulp van partijgenoten 
uit omringende dorpen probeer-
den ze de inwoners te bereiken. 

-26-   Binnen
Buitenpost 

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

Rondje Buitenpost
In 2007 liep ik mijn allereerste ma-
rathon. En als je het doet, dan moet 
het gelijk maar goed. Dus dat werd, 
op 4 november 2007, de New York 
City Marathon. Ik had voor 2007 
nog maar heel weinig hardlooper-
varing en in 2007 was mijn langst 
gelopen afstand ongeveer 30 kilo-
meter. De verwachtingen waren 
niet heel hoog. Onder het mom: als 
je de finish maar haalt, vertrok ik. 
Na 42 kilometer kwam ik onder de 
tijdswaarneming door en bleek ik 
met een 3:49.48 (ik weet hem nog 
steeds uit mijn hoofd) eigenlijk niet 
eens heel langzaam te zijn. De jaren 
daarna ben ik steeds wat verder en 
steeds wat harder gaan lopen. Tot 
2010, toen ik op de marathon 3:11.11 
liep, ruim 38 minuten sneller dus 
dan mijn eerste marathon. Daarna 
kwam het klad erin en liep ik nooit 
meer een marathon. Ik ben wel 
blijven hardlopen, maar niet altijd 
even veel en ook niet altijd even 
ver. Maar nog steeds wel regel-
matig. Sinds kort ben ik weer iets 
fanatieker. Nog lang niet op mara-
thonafstand, maar wel weer met 
veel plezier. En het leuke van ons 
dorp is, dat je een ‘rondje Buiten-
post’ kunt lopen. Of eigenlijk zijn 
er wel een stuk of 5 rondjes te be-
denken. Mijn meest gelopen rondje 
volgens Strava, de app waar ik mijn 
hardloopavonturen in bijhoud, 
is een rondje Buitenpost - Rohel. 
Vanaf ons huis loop ik zo het dorp 
uit, op het fietspad langs de N358. 
Bij Blauforlaet loop ik langs het 
water tot aan Rohel en dan piept 
mijn horloge precies 4 kilometer. 
Vanaf daar is het nog 2,4 kilometer 
terug dwars door de weilanden 
en de stilte over de Rohelsterweg. 
Een ander favoriet rondje kun je 
lopen, maar zeker ook wandelen 
en loopt helemaal langs ons dorp. 
Mijn eigen variatie ervan is om di-
rect de nieuwe groenstrook op te 
gaan. De rust is er nu tijdens deze 
koude dagen teruggekeerd, maar 
deze zomer was het een prachtig 
geluid van bijen, hommels en an-
dere insecten. Ik loop door naar de 
‘oude’ groenstrook tot aan China 
Garden. Daarvoor kun je langs de 
achterkant van ijsbaan lopen met 
een prachtig uitzicht op de molen. 
Ikzelf zoek daar vandaan altijd alle 
groenstroken op om op die manier 
weer terug naar huis te lopen. Na 
4,8 km sta ik weer thuis. Wil je je 
graag uitsloven? Dan raad ik het 
Rondje Buitenpost - Kollum aan. 
14 kilometer, vanaf de swadde en 
het Paradyske binnendoor naar 
Kollum en via het fietspad langs de 
N358 terug. Het laatste stuk, waar 
je uitkomt aan Egypte, is in deze 
tijd van het jaar schitterend met 
de gekleurde bomen die nog opval-
lend veel blad dragen. Om mooi te 
wandelen, of hard te lopen, hoef je 
helemaal niet zo ver weg. Alleen in 
mijn geval om de conditie weer op 
peil te brengen, zou ik ze wat vaker 
moet lopen.. 

Inspiratie
door Anneke Paauw

Marco van der Veen

“Een award winnen was een complete verrassing”

Wat in 2008 begon als een leuk tijdverdrijf met een vriendje: film-
pjes maken over Laurel en Hardy, Pipo de Clown enz. groeide uit tot 
een tijdrovende hobby en uiteindelijk zelfs een prijs op het Noordelijk 
Filmfestival.

Hoe het begon
Marco maakte filmpjes met een 
vriendje en deed dat met veel 
plezier. Toch dacht hij er toen niet 
aan om daar zijn beroep van te 
maken. Integendeel, hij ging 
naar de bakkersvakschool, zou 
banketbakker worden. Toen die 
opleiding hem niet bracht wat hij 
ervan verwachtte, bedacht hij dat 
hij misschien meer voldoening 
zou kunnen vinden in iets wat 
raakvlakken zou hebben met zijn 
hobby. Zo belandde hij bij het 
Noorderpoortcollege in Gronin-
gen en begon met de opleiding 
audiovisuele productie, waar hij 
in 2016 afstudeerde. Omdat hij 
hiermee nog niet in zijn levens-

onderhoud kan voorzien, werkt 
Marco als productiemedewerker 
via een uitzendbureau. Dat is nl 
heel goed te combineren met 
zijn grote liefde: het maken van 
filmpjes en geven van voorstel-
lingen.

Professor Propkop
In 2013 begint Marco met het 
maken van filmpjes over Profes-
sor Propkop. Deze filmpjes staan 
op you-tube en facebook. Vanaf 
2017 treedt hij ook op als Profes-
sor Propkop.  Deze professor is 
enigszins chaotisch, bedenkt de 
gekste dingen, maar heeft daar-
bij uiteraard hulp nodig. Het zijn 
dus interactieve voorstellingen 

voor kinderen van 2 tot 12. Im-
provisatie is daarbij natuurlijk 
belangrijk, want reacties zijn zeer 
divers en daar willen ze goed op 
inspelen. Experimenten mogen 
rekenen op grote belangstelling 
van het jonge publiek. Hoe hij 
aan deze experimenten komt? 
Natuurlijk ook via you-tube. 
Voorbeeldje: een zelfopblazende 
ballon!! Huh?? Ik mag het ver-
klappen: je mengt bakpoeder en 
azijn in een fles, doet de ballon 
over de hals en ….. de ballon 
blaast zichzelf op! De voorstellin-
gen hebben vaak een thema, in 
deze periode is dat uiteraard Sin-
terklaas. Samen met Martin van 
der Tuuk treedt hij bijvoorbeeld 
op bij bedrijven. In Paddepoel, 
Groningen mag Marco bijvoor-
beeld eind november de Sinter-
klaasintocht presenteren.

Noordelijk Filmfestival
Van 5 t/m 11 november werd het 
Noordelijk Filmfestival gehou-
den in Leeuwarden. In deze week 
worden vele korte en langere 
films vertoond, maar ook awards 
uitgereikt voor films in allerlei 
categorieën. Zo is er ook de ca-
tegorie: amateurfilms. Wie hier-
aan mee wilde doen, moest vóór 
1 september de film inzenden. 
Marco en Brandon Salakory wa-
ren al in het voorjaar begonnen 
met de film: Professor Propkop 
en de schat van kapitein Stroll. 
Deze film was bedoeld voor hun 
vijfjarig jubileum volgend jaar. 
Toen ze echter de oproep zagen, 
dachten ze: ach, waarom niet! 
We zorgen dat de film op tijd 
klaar is en zenden hem in. Een 
goede beslissing, want op vrij-
dag 9 november werden ze tot 

hun grote verrassing uitgeroe-
pen tot winnaar!!

Inspiratie 
Marco wordt geïnspireerd door 
de locatie. Zo is de vuurtoren 
van Ameland de inspiratiebron 
geweest voor de winnende film: 
“Professor Propkop en de schat 
van kapitein Stroll”. De Award 
is natuurlijk ook een grote in-
spiratie om verder te gaan met 
zijn producties. Op dit moment 
is Marco met zijn partner bezig 
met een promotiefilmpje voor 
een nieuw concept: ‘Brief aan 
de Kerstman”. Bij deze productie 
kunnen kinderen een brief naar 
de Kerstman sturen en krijgen zij 
ook een brief terug! Let dus bin-
nenkort op zijn facebookpagina 
en/of website. U kunt hem vin-
den op facebook, website, insta-
gram onder de naam formida-
belentertainment.nl, mail: info@
formidabelentertainment.nl.

Marco van der Veen samen met Brandon Salakory, met wie hij de film heeft ge-
maakt (foto: Marco van der Veen)
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Bedri jv igheid
door Piet Pettinga

Sid Overdijk Woningstoffering en Behang
Tegenwoordig laat men alles thuisbezorgen, van kleding tot schoenen en van een 
televisie tot een fiets. Woningstoffeerder en behanger Sid Overdijk uit Buitenpost 
springt hier op in en komt graag bij u thuis om vrijblijvend de mogelijkheden te 
bespreken om uw woning op te knappen in welke vorm dan ook. Niet alleen een 
behangetje, maar sauzen en schilderen doet deze vakman ook en een tapijt leggen 
is ook geen probleem, dit kan vloerbedekking zijn of laminaat, vinyl of PVC. De 
grootste service is dat de uitvoerder van de werkzaamheden tegenover u zit en u 
alles kunt doornemen over uw plannen en dat er later geen verrassingen uit de kast 
komen en de prijs bij voorbaat vaststaat. De heer Overdijk neemt zelf de maten van 
uw woning op en heeft stalen bij zich betreffende behang , vloerbedekking, laminaat 
enz.. Wenst u vitrages, overgordijnen, horren of zonwering voor binnen of buiten? 
Neem contact op met tel.nr. 06-22956559 of mail info@sidoverdijk.nl. Op facebook 
kunt u de beoordeling van klanten bekijken en die liegen er niet om, door dertig jaar 
ervaring is geen klus hem te groot. U hoeft de deur niet meer uit om van alles uit te 
zoeken, het uitzoeken doet u aan uw eigen keukentafel.

Gewoon goed!
Gewoon goed!

Muziekinstrument
leren bespelen?

…ga naar onze website

…meld je aan voor een gratis proefles

…of schrijf je direct in

Voor super muzieklessen van goed opgeleide docenten in
Achtkarspelen, Dantumadiel, Kollumerland c.a. en Tytsjerksteradiel:

www.cultuurcentrumdewaldsang.nl

Cultuurcentrum de Wâldsang viert eerste lustrum
In 2019 is het 5 jaar geleden dat zo’n 35 enthousiaste en goed opgeleide muziek-
docenten zich verenigden in coöperatie cultuurcentrum de Wâldsang. En met 
succes! Want met zo’n 1100 leerlingen in het vrije tijdsonderwijs en muziekpro-
jecten op 60 basisscholen wordt stevig aan de weg getimmerd in de gemeenten 
Achtkarspelen, Dantumadiel, Kollumerland en Tytsjerksteradiel.

In de lessen Algemene Muzikale Vorming maken basisschoolleerlingen op speelse 
wijze kennis met muziek. En in de bovenbouw worden instrumenten verkend bij 
Instrumentale Muzikale Vorming. Daarbij wordt er gerockt in Kidpop, klassiek ge-
speeld in het Fries Leerorkest en koper geblazen in een HaFaBra-project.

Velen weten de Wâldsang ook in de vrije tijd te vinden. Hier leren zij een zelf geko-
zen instrument bespelen. Van altviool tot zang, van pop tot klassiek, solo of in een 
band: volop mogelijkheden voor jong en oud.

Muziekonderwijs is meer dan leuk. Onderzoeken tonen aan dat het belangrijk is 
voor de persoonlijke en creatieve ontwikkeling. Muziek makende kinderen leren 
goed te schakelen tussen verschillende taken, makkelijker problemen op te lossen 
en snel informatie te verwerken. Met anderen muziek maken stimuleert de sociale 
ontwikkeling. Dan moet je naar elkaar luisteren en rekening met elkaar houden.

Kortom, alle reden voor extra muzikale activiteiten bij de Wâldsang in jubileumjaar 
2019. Zin om mee te doen? Basgitaar, cello, dwarsfluit of een ander instrument leren 
bespelen? Op www.cultuurcentrumdewaldsang.nl is alle informatie te vinden over les-
sen, docenten, concerten, tarieven,  inschrijving, aanmelding voor gratis proefles en 
meer. Gewoon doen!

Nieuwbouw in buitenpost

Er wordt druk gebouwd op de be-
drijventerreinen van Buitenpost. 

Op de Swadde een aannemersbe-
drijf en het nieuwe gebouw van 
Badkamer XXL. Bij de ingang van 
het dorp aan de zuidzijde de bouw 
van bedrijfsruimten ‘de Ried’. De 
foto’s geven een goed beeld van de 
voortgang van de bouw.  
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Deze rubriek werd tot voor kort verzorgd door Jan 
de Boer en Jakob Hanenburg. Met het overlijden 
van Jan afgelopen zomer is ons een markant ‘na-
tuurman’ ontvallen. Jakob heeft aangegeven alleen 
nog te hooi en te gras te willen schrijven, als daar 
noodzaak toe is: zijn agenda is te vol.

En zo zet ik deze reeks over de natuur in en om 
Buitenpost nu voort. ‘Ik heb al zeker twintig ideeën 
voor nijskjirrige stukjes,’ vertelde ik de redactie. En 
dat is waar, want ons dorp heeft veel te bieden aan 
natuur. ‘Ja, dat kun je voor elk dorp wel roepen,’ 
zult u misschien zeggen. Helemaal gelijk! Natuur 
is overal. En toch ligt het wat genuanceerder, om 
verschillende redenen. Maar één reden wil ik hier 
wat uitdiepen.

Je kunt Nederland opdelen in een lage en een hoge 
helft. De scheidslijn wordt wel de ‘nulmeterlijn’ ge-
noemd. Die ‘nul meter’ is 0 meter NAP. Het gaat, 
zeg maar, om de lijn tot waar Nederland-zonder-dij-
ken door de zee overstroomd zou worden. Op de 
topografische kaart zie je daar een grillig patroon 
van hoogtelijnen. Er zijn hoge ‘koppen’ en laagtes, 
tussen pakweg -2 en +2 meter NAP. Hoog-Neder-
land heeft grotendeels een zandbodem, in Laag 
Nederland treffen we klei en veen aan. Op de klei 
is het vrij eentonig zus, op het zand is het vrij een-
tonig zo, maar in de nulmeterzone zien we een in-
gewikkeld mozaïekpatroon van hoog-laag, droog-
nat, klei-veen-zand. Kijk, en dát levert een hoge 
biodiversiteit op. En u raadt het al: Buitenpost ligt 
in die nulmeterzone, op de oostrand van een groot 
‘zandeiland’ met Twijzel-Jistrum-Heechsân als kern. 
Naar het oosten en het noorden kleigebied, naar 
het zuiden venige en kleiige omstandigheden in de 
Mieden, rond een oude zeekreek die we nu kennen 
als de Dijkhuisterweg en de Oude dijk.

Regen zakt in Hoog-Nederland natuurlijk voor een 
deel de zandbodem in, totdat het stuit op een on-
doorlatende bodemlaag. In Noord-Nederland gaat 
het dan vrijwel altijd om keileem. Als het niet die-
per kan, moet het water naar de randen van het 
zandgebied afstromen. Daar, in de nulmeterzone, 
komt dat grondwater dan als ‘lokale of regionale 
kwel’ in de sloten en plaatselijk in het maaiveld aan 
de oppervlakte. De reis door de ondergrond kan 
tientallen (lokaal) tot honderden jaren (regionaal) 
duren. Dat kwelwater heeft een bijzondere samen-
stelling, het wordt ‘gebufferd water’ genoemd. En 
daarin groeien bijzondere waterplanten, zoals en-
kele zeldzame fonteinkruiden. 

Van Spits fonteinkruid bijvoorbeeld valt de ver-
spreiding in Nederland heel markant grotendeels 
samen met de nulmeterzone. Zie het kaartje. Geel 
is zand, groen is zee- of rivierklei, paars is veen. 
Elk stipje is een vierkante kilometer op de topo-
grafische kaart waarbinnen Spits fonteinkruid 
voorkomt. In de rode cirkel ligt om Buitenpost, dat 
dus fraai in die bijzondere nulmeterzone ligt. ‘Oost 
west, thuis best’ - gaan we zien.

Bronnen illustraties Spits fonteinkruid : 1. Foto, Wi-
kimedia Commons 2. Kaartje, Nationale Databank 
Flora en Fauna (NDFF)

Gertie Papenburg was van 1982 tot 2015 leraar 
Nederlands havo-vwo aan het Lauwers College, 
locatie Buitenpost. Daarnaast is hij amateur-veld-
bioloog met vooral grote interesse in planten. Hij 
is vanuit zijn groene achtergrond actief in verschil-
lende maatschappelijke organisaties. Zo is hij se-
cretaris van FLORON (de landelijke vrijwilligersor-
ganisatie voor plantenonderzoek), voorzitter van de 
Fryske Feriening foar Fjildbiology (FFF) en natuur-
vertegenwoordiger in de Gebiedsontwikkelings-
commissie De Centrale As.

Wilt u contact met de auteur, gebruik dan bij voor-
keur de mail: gmgjtp@xs4all.nl. Toch liever bellen? 
06 23627840.

Puur  natuur  door  Ger t ie  Papenburg

De nulmeterzone

WijLijn besluit útPost in de lucht

te houden

Stichting WijLijn komt terug op haar iedere beslissingen en gaat 
útPost toch verder in de lucht houden. Maar wel in een voor haar 
kosteloze variant en daarom in een iets eenvoudiger vorm. Het 
biedt de app een nieuwe kans en geeft tijd om te proberen er een 
volwassen dienst van te maken.

Het oorspronkelijke idee achter de app was ‘voor het dorp èn door 
het dorp’. De wens was een nieuw digitaal communicatiekanaal te 
openen. Hiermee zouden dorpsgenoten elkaar makkelijker kunnen 
vinden en de onderlinge verbinding laten groeien. Met subsidie werd 
een start gemaakt. Na ruim 2 jaar gebruik moest opnieuw geïnves-
teerd worden. Toen ontstond twijfel over de vraag of ‘door het dorp’ 
wel zo vanzelfsprekend is. Voor een betaalde app is een vaste kern 
van vrijwilligers onmisbaar die zorgt voor een werkende app en in-
komsten. Dat is nog niet gerealiseerd. Daarom werd besloten om een 
nieuwe peiling via de app te gaan doen. Doel was om meer duidelijk-
heid te krijgen over de bereidheid om daarin te gaan voorzien. Helaas 
was er maar weinig reactie.

Voor WijLijn werd deze uitkomst een dilemma. Is er wel voldoende 
basis in het dorp aanwezig om weer een jaar lang geld erin te ste-
ken? WijLijn concludeerde van niet. Maar toen ze dit bekend maakte 
leverde dit wel een behoorlijk aantal teleurgestelde reacties op. En 
ondertussen was het aantal gebruikers verder tot boven de 800 ge-
groeid. Daarop besloot WijLijn dat de app toch een tweede kans ver-
dient. Door het iets anders te organiseren en te kiezen voor een gratis 
app-versie wordt een doorstart gemaakt. Hiermee is het geldpro-
bleem opgelost. En omdat er niet naar geld gezocht hoeft te worden 
is voor vrijwilligers het ‘door het dorp’ en minder grote last. Duidelijk 
is hiermee wel geworden dat feedback en interactie helpt. Het ‘voor 
het dorp’ is het hoofdargument om de app útPost een kans te blijven 
geven. Nu moet via het gebruik van de app blijken of de ruim 800 
gebruikers deze beslissing echt kunnen waarderen.

Ben je ook 1 van die ruim 800 gebruikers? En blij met deze beslis-
sing? Doe dan het volgende:
Verwijder eerst de app útPost. Als dat een probleem is dan laat je de 
oude app gewoon staan. Verwijderen kan door op je apparaat (niet in 
de app store!) te zoeken naar je geïnstalleerde apps en daar op Ver-
wijderen te klikken. Voor installeren ga je naar de App Store en zoek 
je naar de app met de naam Socie. Na installeren open je die en kies 
je die direct ‘ik heb deze app al eerder gebruikt’. Vul je e-mailadres in 
en je wachtwoord. Weet je je wachtwoord niet meer dan vraag je om 
een nieuwe. Als het goed is ben je nu weer gewoon terug in de gratis 
versie van útPost.

Je wilt ook een gebruiker worden? Doe dan het volgende:
Ga naar de App Store en zoek daar naar de app met de naam Socie 
en installeer die. Open daarna de app en kies ‘IK BEN NIEUW HIER’. 
Vul je e-mailadres in, kies je wachtwoord en plaats de gevraagde vink. 
Vervolgens bevestig je door te klikken op de link in de mail die naar je 
is gestuurd. In de app kom je dan in een zoekscherm. Met het aanklik-
ken van het vergrootglas kan je zoeken in publieke deelnemers door 
namen in te typen. Je zoekt daar dan naar útPost. Wel even opletten, 
zoek echt met de ‘ú ‘, anders komt ‘útPost’ niet naar voren. Dan aan-
klikken en beginnen.

Algemeen voor de gebruikers
Het zal niemand ontgaan zijn dat er rond privacy op internet veel aan 
de hand is. Facebook is daardoor behoorlijk anders gaan werken. De 
gevolgen hiervan zijn in de app duidelijk zichtbaar. Wel gebleven is 
een snelle toegang naar specifieke Facebook-pagina’s. Wanneer je 
op een dergelijke link klikt komen deze in beeld. Als wordt voldaan 
aan de vraag om in te loggen op Facebook, komt de informatie op 
die pagina’s beschikbaar. Een andere optie is er ook. Je kunt voor je 
eigen vereniging of organisatie een communicatiekanaal inrichten. 
Wanneer je het menu kiest en dan op de (plek voor een) afbeelding 
linksboven klikt dan kom je bij persoonlijke instellingen. Daar kan je 
door te klikken op ‘MIJN LIDMAATSCHAPPEN’ en rechtsboven de + 
gaan zoeken naar meer publieke deelnemers en die aan je account 
koppelen.  Bijvoorbeeld heeft GKv Buitenpost een proef gedaan en is 
daar te vinden, maar je zult zien dat die gesloten is en een uitnodiging 
is vereist. Aanmaken van een eigen communicatiekanaal kan via htt-
ps://www.socie.nl/ en daar klikken op [Meteen beginnen].

Spits fonteinkruid

Planning De Binnenste Buiten 2019
In de onderstaande tabel vindt u de sluitingsdata voor het aanleveren van de kopij en verschijningsdata 
van De Binnenste Buiten voor 2019. Zoals gebruikelijk is er geen juli-editie in verband met de zomerva-
kantie.
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*  Niet geldig op eerdere aankopen niet in combinatie met andere actieprijzen 
 en of andere kortingen. Aantal producten en afdelingen kunnen uitgezonderd zijn.
 Per besteding van € 500,- kan er een cheque ingeleverd worden met een maximum 
 van vijf cheques per klant. 

BUITENPOST: Voorstraat/Irenestraat, (0511) 54 44 44 www.kapenga.nl

*  Niet geldig op eerdere aankopen niet in combinatie met andere actieprijzen 
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WOONCHEQUE

Bij besteding van € 500,-. Maximaal vijf cheques 

per klant. Geldig t/m 31 december 2018.
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€ 50*,-
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Bij besteding van € 500,-. Maximaal vijf cheques 
per klant. Geldig t/m 31 december 2018.
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Bij besteding van € 500,-. Maximaal vijf cheques 
per klant. Geldig t/m 31 december 2018.
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€ 50*,-

Voorstraat/Irenestraat, (0511) 54 44 44 www.kapenga.nl

WIE HEEFT DE OUDSTE REKENING? 

Wie de alleroudste Kapenga rekening van nog vóór 1978 heeft, ontvangt een cheque van € 2.000,-

Heeft u de oudste Kapenga rekening?Lever een kopie van uw rekening in en maak kans op:
De oudste rekening in de periode van 1978 tot 1988 € 1.500,-De oudste rekening in de periode van 1988 tot 1998 €  1.000,-De oudste rekening in de periode van 1998 tot 2008 €  500,-De oudste rekening in de periode van 2008 tot heden € 250,-

Op de foto de complete familie Kapenga/Jongschaap.

In december 1968 openden Piet en Agaath Kapenga hun eigen eerste meubelwinkel 
in Buitenpost. Dus we bestaan 50 jaar! Dit is een reden voor een feestje.

De gehele maand december trakteren wij op wooncheques! 


