
Dorpscanon wil geschiedenis op 
internet vastleggen
Iedere stads- of dorpsgeschiedenis kent gebeurtenissen of verhalen 
die meer of minder belangrijk waren èn de moeite waard zijn om te 
bewaren en te vertellen. Het project Dorpscanon Fryslân wil dat voor 
alle 436 plaatsen in onze provincie op internet gaan doen. Plaatselijk 
Belang is uitgenodigd om het onderdeel Buitenpost in te vullen. PBB 
zoekt daarom mensen die deze klus willen klaren..
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Sfeervolle Charles Dickens kerstmarkt
Op zaterdag 8 december werd in een prachtig verlichte Mariakerk tijdens de kerstmarkt in stilte geluisterd 
naar de vele mooie kerstliederen van de verschillende koren. (foto Hielke Boorsma)

Van de  redact ie

BiBu 20

Mocht het u niet opgevallen zijn, 
dan willen wij als redactie u er 
met vreugde op attenderen, dat 
De Binnenste Buiten Post met 
het oktober-nummer 2018 zijn 
20e jaargang is ingegaan. Dat 
is niet niks. Dat we nu met de 
21e jaargang op weg zijn, be-
tekent dat onze dorpskrant op 
1 november 2019: 20 jaar zal 
bestaan! Dat wij dit het vermel-
den waard vinden, getuigt ervan 
dat er al die jaren Buitenposters 
eraan meewerkten deze krant 
iedere maand te kunnen laten 
verschijnen. Dat zijn er heel wat 
geweest en er doen nog steeds 
diverse plaatsgenoten mee dit 
zo te houden. En dan te beden-
ken dat het eerste exemplaar in 
de vorige eeuw oftewel 1999 van 
de pers rolde als een eenvoudig 
advertentieblaadje. In de groep 
medewerkers ontstond er af en 
toe een vacature, maar die kon 
toch steeds weer worden opge-
vuld. Dat wijst op betrokkenheid 
en de wens deze krant in stand 
te houden. Met iets beginnen is 
meestal niet zo moeilijk, maar 
om de gang erin te houden komt 
meer bij kijken. Het is tot op he-
den gelukt en we doen ons best 
dat ‘geluk’ vast te houden. Behal-
ve het  kleurrijke onderdeel ‘Puur 
natuur’ is er tevens iemand be-
reid gevonden de rubriek ‘Sport-
koppen’ te gaan behartigen. Eli-
na Wijma zal dit gaan doen. Zij 
komt uit een sportieve (korfbal)
familie, maar zij weet heel goed 
dat het begrip ‘sport’ meer om-
vat. Wij waarderen het bijzonder 
dat een jongere inwoonster deze 
taak op zich gaat nemen. Op naar 
20 jaar BiBu. 

De gedachte achter de Dorpsca-
non is dat alle Friese dorpen en 
steden een bijzondere geschiede-
nis hebben. Wanneer is de plaats 
ontstaan? Waarom op die plek? 
Wie waren de pioniers en eerste 
bewoners? Wie hebben het dorp 
verder ontwikkeld? Wat zijn mar-
kante en bepalende gebeurte-
nissen en personen geweest? Al 
dit soort vragen kunnen worden 
beantwoord in de eigen lokale 
Canon. Het internet is het ideale 
medium om dit overzichtelijk en 
interactief te doen.

Werkgroep
Het is een van de doelstellingen 
van de dorpscanon om de plaat-
selijke geschiedenis in hoofdlij-
nen en representatief aan te bie-
den. In dat opzicht kan worden 
vermeld dat het Buitenpost-nu 
een samensmelting is van de 
oorspronkelijk twee dorpen Lut-
kepost en Buitenpost. De negen-
honderd jaar geschiedenis van 
deze beide is redelijk omvang-
rijk. Er moeten dus keuzes wor-
den gemaakt wat er wel of niet 
in thuishoort. Daarna moet het 
op een aantrekkelijke manier op 
internet een plek gaan krijgen. 
Spijtig genoeg is de Stichting 
Oud-Achtkarspelen niet in staat 
om dit werk voor de verschil-
lende dorpen in de gemeente te 
verrichten. Daarom probeert PBB 
voor Buitenpost en Lutkepost 
samen een werkgroep samen te 
stellen.

Onderwijs en toerisme
De dorpscanon is niet alleen 
interessant voor de liefhebber. 
Ze kan ook in het onderwijs en 
toerisme een rol gaan spelen. 
En daarmee een culturele infor-
matiebron èn  visitekaartje voor 
ons dorp worden. Misschien zijn 
scholen zelfs geïnteresseerd om 
op de een andere wijze in het 
project mee te doen. Wellicht zijn 
er nog meer partijen te bedenken 
die een rol hierin kunnen spelen. 
Gelukkig is er al veel over de ge-
schiedenis van Buitenpost vast-
gelegd. Het karwei heeft daar-
mee al een goede basis om op te 
starten. En klaar zal de dorpsca-
non natuurlijk nooit zijn.

Meer informatie over het pro-
ject Dorpscanon is te vinden op 
de website: www.dorpscanon.nl 
Belangstellenden voor de werk-
groep kunnen contact opnemen 
via het PBB-emailadres: pbbui-
tenpost@gmail.com

Sociaal-culturele subsidie wordt 
breder beschikbaar
Tot dusverre was de beschikbare gemeentelijke subsidie voor sociaal 
cultureel werk (SCW) in principe alleen beschikbaar voor de speci-
fieke SCW-organisaties. Dit verandert per 2019. Daarmee wordt het 
mogelijk dat ook andere instellingen en verenigingen kans maken op 
geldelijke ondersteuning van Achtkarspelen.

Het door de gemeente vrijge-
maakte subsidiegeld voor SCW 
werd tot nu eigenlijk alleen ge-
bruikt om plaatselijke instellin-
gen en de professionele wel-
zijnsorganisaties te financieren. 
In ons dorp zijn dit It Koartling,  
KEaRN en Young and Leisure. 
Vanaf 2019 wil Achtkarspelen in 
alle dorpen in de gemeente de 
subsidie ook beschikbaar maken 
voor andere vrijwilligers die op 
het gebied van educatie, sport 
en cultuur actief zijn. Verder wil 
ze niet alleen kinder- en jonge-
renwerk maar nu ook het vol-
wassenenwerk stimuleren. Ook 
gaat ze verder kijken dan alleen 
de huisvestingslasten als reden 
voor subsidie. Dit opent mogelijk 
een financiële deur voor partij-

en die op een regelmatige ba-
sis educatief of recreatief in een 
plaats actief (willen) zijn. ‘Tegelijk 
vindt over de 12 dorpen een naar 
inwonertal aangepaste verdeling 
van het subsidiebedrag plaats.

Om aanmerking te kunnen ko-
men zijn er uiteraard voorwaar-
den. De aanvrager moet jaarlijks 
minimaal 12 activiteiten voor 
sociaal-cultureel werk en/of 
jeugdhonken in Achtkarspelen 
organiseren. De doelgroepen 
zijn kinderen, jongeren en/of 
volwassenen. Alleen stichtingen 
en verenigingen kunnen aan-
spraak maken op deze subsidie. 
Kijk voor meer informatie op ge-
meentelijke site naar: Subsidie 
Sociaal Cultureel Werk.

Nieuwe steenmartermeldingen
Recent hebben wij opnieuw meldingen ge-
kregen over steenmarteractiviteit in ons dorp. 
Daaruit blijkt steeds meer dat het probleem het 
hele dorp betreft. Een melding kwam van de 
Jeltingalaan. Een marter had daar huisgehou-
den in een kippenhok, onder de motorkap van 
de auto en achter een spouwmuur in huis. De 
schade bedraagt bijna 300 euro. Verder waren er nieuwe meldingen 
uit de wijk Mûnewyk en van de Lange Schoor. Het lef van het roofdier-
tje is soms opvallend. Ook op klaarlichte dag worden ze regelmatig 
waargenomen. Uit de laatste meldingen blijkt opnieuw dat er geen 
afdoende oplossingen bestaan om ze te weren. Op het adres aan de 
Jeltingalaan waren verschillende HF-’piepers’ geïnstalleerd maar ze 
bleken dus niet afschrikwekkend genoeg. Door andere melders wordt 
de effectiviteit van het wc-blokje of een pluk hondehaar ontkend of 
juist verzekerd. 
Graag horen wij nog meer meldingen op: pbbuitenpost@gmail.com

De Mariakerk is het oudste gebouw in 
onze woonplaats èn een bron van veel 
historie. Deze tekening stamt uit 1728.
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Fryske Krite – Winterskoft 2018-2019
Yn it wykein fan 25 en 26 jannewaris 2019, freed 
en sneon, op’e nij in foarstelling fan de jongerein. 
Tegearre mei regisseur André Beeksma betinke en 
meitsje Nienke ten Hoven, Dette Hiemstra, Oetsen 
vd Veen, Johan Moes, Renze Welfing, Jelly Dou-
ma, Dagmar Kingma en Anouk Minnema wer har 
eigen foarstelling: “It begûn by de brêge”. 

Op de sneonen 
2 en 9 maart 2019 it twadde “grut-
te 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.

Nei in bjusterbaarlik premjêre, 24 
novimber, fan  “De tante fan Char-
ly” wie der in folsein ûnferwach-
te ferrassing  foar de wiere Lucia 
d’Alvadorez yn de foarstelling:  
Anneke Nieuwenhuis. Tusken har 
earste optreden by De Krite: “O 

godskes, Geeske!!!” en “De tante fan Charly” sieten 25 jier. Geert 
Louwes fan STAF kaam mei de lokwinsken, in oarkonde nei The Point 
en de froulju fan de Krite brochten de sulveren spjelde “te plak”.

Foto’s Reinold Paauw / Jonas Reitsma / Hielke Boorsma

Start Week van gebed voor eenheid in Buitenpost, 
op 20 januari 2019 
Dit jaar heeft de provinciale raad van kerken aan de 
gezamenlijke kerken van Buitenpost gevraagd om 
de opening van de week van gebed in Friesland te 
verzorgen. Voorgaande jaren gebeurde dat in Bur-
gum en Sneek, nu valt Buitenpost die eer te beurt.
Op de startzondag op 20 januari a.s. verzorgen de 
gezamenlijke kerken uit Buitenpost, samen met de 
provinciale raad van kerken, een dienst in de Fon-
teinkerk aan De Achtkant. Thema in de week van 
gebed is: Recht voor ogen: zoek het recht en niets 

dan het recht (n.a.v. Deuteronomium 16:11-20).
De dienst begint om 14.30 uur. Iedereen is hierbij 
van harte welkom!

Ook is op deze zondag om 18.00 uur een jonge-
renbijeenkomst in het Lichtbaken, Marconistraat. 
Tieners (en hun leiders) uit andere gemeenten zijn 
ook van harte welkom. Deze bijeenkomst begint 
met een maaltijd en duurt tot 20.15. Opgave kan 
via jeugdwerker@christengemeentebuitenpost.nl.
Van harte welkom!

In de week daarna zal er elke avond een bijeen-
komst zijn in een van de kerkgebouwen in Buiten-
post. Op maandag 21 januari in de Fonteinkerk, 
dinsdag in De Schakel, woensdag in de Doopsge-
zinde gemeente, donderdag in het Lichtbaken en 
vrijdag in de Fonteinkerk. De avondbijeenkomsten 
beginnen om 19.00 uur, behalve op woensdag: dan 
begint de samenkomst om 20.00 uur. De bijeen-
komsten duren ongeveer een uur.

Ophaalactie kerstbomen in Buitenpost
Net als vorig jaar is er in Buitenpost de kerstboom 
ophaalactie. En ook dit jaar komt de opbrengst weer 
volledig ten goede aan Chr. Kinderherstellingsoord 
Siloam op Curacao. Ook Hoveniersbedrijf Douma 
op het West geeft ieder jaar de opbrengst van de 
door hen verkochte kerstbomen aan Siloam.

Wilt u uw kerstboom op laten halen, laat het ons 
dan weten. De kerstbomen worden op zaterdag-
ochtend 5 januari 2019 door ons opgehaald. De 
vergoeding van 3 euro per boom komt volledig ten 
goede aan Siloam.

Kinderherstellingsoord Siloam is een kinderhuis 
waar zieke kinderen wonen. Deze kinderen kunnen 
niet meer verzorgd worden door hun ouders, om-

dat die om diverse redenen (tijdelijk) niet voor hun 
eigen kinderen kunnen zorgen.  Er is ook opvang 
voor terminaal zieke kinderen die in het ziekenhuis 
opgegeven zijn en kinderen die een langdurige be-
handeling in het ziekenhuis nodig hebben. 

Meer informatie is te vinden op http://www.siloam-
village.org. 
Jella en Bert Kingma

Aanmelden via www.kerstbomenactiebuitenpost.jouw-
web.nl 
e-mail kerstbomenactiebuitenpost@gmail.com
telefoon  (0511)-544183
En ook te vinden via facebook.

Piter Wilkens – 
“Libbene stiennen”

Yn “Libbene Stiennen” stiet it fer-
haalfan de midsieuske tsjerke sin-
traal. It ferhaal fan terpen, boeren, 
mûntsen, it leauwen en fansels de 
grutte saken fan it libben. Wy hark-
je nei prachtige lieten skreaun út 
leafde foar dy Fryske tsjerken, de 
skiednis en de natoer. Piter Wilkens wurdt bystien troch syn fêste be-
gelieders  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 euro Dropshop Liquerice / Oan de doar: 12,50 euro

Agenda:
•	 Zondagmiddag 10 februari 2019; Zanger, pianist en componist 

Roon Staal verzorgt een prachtig concert. Doopsgezinde Kerk Ju-
lianalaan Buitenpost, 15.30 uur

•	 Woensdagavond 13 maart 2019: Pier21 “It wie op in simmerjûn”, 
Fries toneel met Jan Arendz en Joke Tjalsma. The Point, 20.00 
oere

•	 Zondagmiddag 31 maart: Inez Timmer brengt de voorstelling “5 
minuten voor aanvang”. The Point, 15.30 oere

Info: 0511 541444 / www.maskelynbuitenpost.nl

Informatiezuil station had 
informatiever gemogen van PBB

Enkele weken geleden werd een grote informatiezuil naast het stati-
onsgebouw op het Stationsplein geplaatst. De komende tijd wordt 
onderzocht of deze voldoet aan de informatiebehoefte van de reizi-
gers. Bij een positieve respons wordt eenzelfde zuil bij nog eens 168 
treinstations in Nederland geplaatst.

Buitenpost is samen met Tiel 
met deze zuil een ‘proefstation’ 
van Prorail. Op 26 november 
werd het informatiepunt offici-
eel in gebruik genomen. Dit was 
tevens het begin van de proef-
periode. De door het bedrijf ge-
formuleerde doelstelling van de 
pilaar is: “Het vergroten van de 
herkenbaarheid van het station 
en de vindbaarheid van vertrek- 
en aankomstinformatie op het 
station, want nu is alles op een 
plek terug te vinden”. PBB is hier-
over toch enigzins kritisch.

De zuil is met zijn lengte van bij-
na vijf meter echt niet over het 
hoofd te zien. Ze oogt zakelijk 
en past (tot verdriet van sommi-
gen bleek uit reacties op Face-
book)in het hoekige en robuuste 
beeld van de directe omgeving. 
Ze is voorzien van een klok, een 
kleine plattegrond van het stati-
onsgebied en enkele aanduidin-
gen. In de ogen van PBB voegt 
de klok niet veel toe aan de klok 
die sinds jaar en dag op het plein 

staat. Maar beter twee dan zon-
der. De plattegrond biedt weinig 
meer informatie dan het blote 
oog kan zien. Daarnaast is ze niet 
helemaal correct. Prorail heeft al 
aangekondigd een nieuwe versie 
aan te zullen brengen die zelfs is 
voorzien van verlichting. Maar 
PBB had wat dat betreft toch lie-
ver een plattegrond van het hele 
dorp gezien. Verder is een van de 
aanduidingen ietwat misleidend. 
Het taxipictogram suggereert 
een taxi-standplaats en dat is, 
spijtig genoeg, niet juist. 

Dat het nog een proef is biedt 
misschien ruimte verbetering. 
Een andere (dorps)plattegrond is 
een goede zaak. Maar PBB denkt 
dat de belangrijkste vraag van de 
reiziger toch digitale vertreks- en 
vertragingsberichten zijn. Mocht 
dit te realiseren zijn dan zou ech-
te vooruitgang te boeken zijn. 
PBB zoekt daarom hierover het 
gesprek met gemeente en Pro-
rail.

LF2018-fotoroute-quiz is afgesloten
Hoewel de bordjes van de fotoroute nog steeds op 
het Boelensplein staan en ook de vlaggenparade er 
nog wappert, bedriegt de schijn. De fotoroute-quiz 
is, zoals in april werd aangekondigd, halverwege 
oktober afgesloten. Naar aanleiding van enkele vra-
gen is het wellicht goed om dat hier nog een keer te 
melden, heeft de organisatie ons meegedeeld. De 
deelname was maar beperkt en de prijsuitreiking 
is bij de afsluiting zonder veel tam-tam verlopen.

In tegenstelling tot wat eerst de bedoeling was, blij-

ven de bordjes wel op het plein. Met Piet Kapenga 
is afgesproken dat het een blijvende expositie van 
oud-Buitenpost zal worden. In de toekomst zullen 
er verklarende tekstbordjes bij de foto’s worden ge-
voegd.
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De Binnenste Buiten Post is een uit-
gave van de Stichting Dorpsblad ‘de 
Binnenste Buiten’. Deze is verantwoor-
delijk voor de inhoud van deze krant en 
is daarop aan te spreken als bestuur en 
als rechtspersoon.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kopij voor het volgende nummer 
inleveren voor 21 januari 2019 

De volgende editie verschijnt in de 
week van 28 januari 2019.

A l  ge lezen? Van de  bestuurstafe l

December 2018

Op alweer de laatste vergadering 
van het jaar zaten we aan de be-
stuurstafel, waarbij alle stoelen op 
één na waren bezet. Onze penningmeester ontbrak door ziekte, maar 
met twee enthousiaste aspirant-leden lijkt het erop dat we het nieuwe 
jaar met een volledig bestuur aan het werk kunnen.  Dat is zeker be-
langrijk omdat we dan de taken kunnen verdelen. We worden name-
lijk vaak gevraagd om ergens bij aanwezig te zijn om namens u allen, 
onze mening te geven.
Zo zijn we afgelopen maand naar de opening van de informatiezuil 
bij het station geweest, de opening van de Sinnegreide en de inloop-
bijeenkomst voor de reconstructie van de Dr. Wumkesstraat/dr. Post-
mastraat en Nyckle Haismastraat. Ook zijn we bij een bijeenkomst 
geweest over de dorpscanon.  
Om met het laatste te beginnen: dit is een leuk initiatief waarbij de 
geschiedenis van alle dorpen in Friesland wordt beschreven aan de 
hand van belangrijke gebeurtenissen, personen of fysieke elementen 
als gebouwen of parken. Stichting Oud-Achtkarspelen heeft Buiten-
post al aangemeld op de website. Wie vindt het leuk, om met even-
tuele steun vanuit Plaatselijk belang, invulling te geven aan de canon 
van Buitenpost? U kunt zich melden bij pbbuitenpost@gmail.com.
De treinreizigers zal de informatiezuil wel opgevallen zijn. Het is een 
pilot van ProRail om kleinere stations die geen stationsgebouw meer 
hebben, zichtbaar te maken. Uit de bespreking bleken er wel verbete-
ringen nodig. De LC meldde dat de zuil digitale informatie verschaft, 
dat is zeker niet het geval. Er staat een plattegrond met fouten en 
er moet andere informatie komen wil deze zuil toegevoegde waarde 
hebben. 
Bij zowel de opening van de Sinnegreide als bij de inloopbijeenkomst 
over de reconstructie viel de opkomst tegen. Misschien moet er toch 
meer gebruik gemaakt worden van de Bibu om informatie te geven. 
Uit reacties blijkt dat ons dorpsblad goed gelezen wordt.  
Er is goed nieuws voor twee initiatieven van PBB. De Energie Coö-
peratie Buitenpost kan dankzij een subsidie uit het Iepen Mienskip 
Fûns van de provincie beginnen met een project voor zonnepanelen. 
U kunt hierover elders in dit blad lezen. Ook de dierenweide heeft van 
dit Fûns een bijdrage gekregen, zodat de realisatie echt dichtbij komt. 
Het comité dierenweide, inmiddels stichting, heeft in Haersmahiem 
een voorlichting gegeven over de plannen voor buren en bewoners. 
Alle aanwezigen waren positief.
Ons nieuwe aspirant-bestuurslid Tilly Kuipers meldt dat zij voor visite 
een plattegrond van Buitenpost bij het gemeentehuis wilde halen. Dat 
bleek er niet te zijn. Er is alleen een zeer gedateerd bord op de Kui-
persweg. Vroeger waren er ook dorpsplattegronden in de gemeente-
gids. Nu niet meer. Iets voor de gemeente?

Rest mij om namens het bestuur van PBB u allen mooie feestdagen 
toe te wensen, een goede jaarwisseling en folle lok en sein voor 2019.

Namens het bestuur van PBB, Marianne Rigter

> Sinds kort staat er op het trein-
station van Buitenpost een pri-
meur, of te wel een digitale in-
formatiezuil van spoorbeheerder 
ProRail. Informatie van dorps-
plattegrond tot bustijden kunnen 
reizigers hierover opvragen via 
het scherm op de metershoge 
blauwe zuil. Volgens ProRail gaat 
het om een proef. Met de infozuil 
wil de spoorbeheerder inspelen 
op uiteenlopende veranderingen 
in het openbaar vervoer. 

> Henk Overdijk uit Buitenpost is 
de grote winnaar geworden van 
het Groninger Studenten Caba-
ret Festival. De student aan de 
Hanzehogeschool in Groningen 
won de juryprijs, de persoonlijk-
heidsprijs en de publieksprijs. 
Zijn act werd op de slotavond in 
de Stadsschouwburg in Gronin-
gen beoordeeld als meest ver-
rassende en de meest veelzijdige 
van de drie finalisten.

> Inwoners en organisaties in 
Achtkarspelen kunnen volgend 
jaar voor tal van activiteiten ho-
gere subsidies aanvragen. Voor 
sociaal-cultureel werk mag maxi-
maal 158.000 euro aangevraagd 
worden tegen ruim 103.000 euro 
dit jaar. Voor het organiseren van 
sportevenementen gaat het sub-
sidieplafond omhoog van 18.000 
naar 30.000 euro en voor cultu-
rele activiteiten van 12.000 naar 
18.000 euro. 

Wens PBB voet-en fietspaden 
aangepast

In ons novembernummer meldden wij dat de gemeente bezig is met 
een inventarisatie van mogelijke toekomstige voet- en fietspaden. 
Daartoe heeft ze in samenwerking met alle plaatselijk belangen in de 
gemeente een werkgroep in het leven geroepen. Het bericht in dit 
blad lieten we vergezeld gaan van een kaartje van onze directe omge-
ving. De oproep die we daarbij deden leverde enkele nieuwe reacties 
op. Daarom een kleine update in dit artikeltje.

Het kan  daarbij om twee zaken gaan. Als eerste om het herstel van 
voet- en fietspaden die vroeger in gebruik waren en in de vergetelheid 
zijn geraakt, de zogenaamde ‘historische paden’. Daarnaast wil de ge-
meente ook weten of er zinvolle nieuwe aanvullingen zijn te beden-
ken op het bestaande netwerk. Als Plaatselijk Belang hadden wij al 
een voorstel aangeleverd. Die bestond uit het idee om het Roukespad 
aan sluiten op de rotonde Lutkepost. In tweede instantie en aan de 
hand van ontvangen reacties hebben wij nog twee ideeën bij de ge-
meente ingeleverd. Het eerste bestaat eruit dat ten noordoosten van 
ons dorp, in het zogenaamde Leechlân, paden komen die aansluiten 
op het buurtschap Augsbuurt en op de oostelijke ontsluitingsweg van 
industerrein ‘De Swadde’. De eerste legt het fraaie fiets- en wandelpa-
dengebied ten oosten van Augsbuurt open. Een aftakking in de vorm 
van een toekomstig pad naast de zuidoostelijke rondweg zou een ide-
aal rondje Buitenpost wandelen of fietsen mogelijk maken. 

Een ander idee is het om ten westen van ons dorp het bestaande wan-
delpad langs de zandsloot in de Twijzeler Mieden naar ons dorp door 
te trekken. Nu moet halverwege van het natuurpad worden geweken 
om in Buitenpost te komen. Het stuk ventweg naast de rijksstraat-
weg N355 is beslist geen aangename afsluiting van een fijne natuur-
wandeling. De verschillende ideeën zijn schematisch in onderstaand 
kaartje ingetekend. Wij zijn benieuwd...

Kerken Buitenpost kopen een 
bijenkast
In het kader van Culturele hoofdstad Leeuwarden Friesland 2018 heeft 
de Kruidhof in Buitenpost afgelopen zomer een aantal activiteiten ge-
organiseerd rondom het thema Bijen. Bijen zijn van vitaal belang voor 
de bestuiving van planten. De afgelopen jaren is de stand van de bijen 
meer dan gehalveerd en dit kan gevolgen hebben voor onze voedsel 
voorziening. De Kruidhof heeft daarom dit insect de afgelopen zomer 
centraal gezet en ons als inwoners van Buitenpost bewust gemaakt 
van de rol van insecten en bijen in het bijzonder.

De gezamenlijke kerken in Buitenpost hebben dit project omarmd 
en hier afgelopen zomer voor gecollecteerd. Deze collecte heeft € 
1200,- opgebracht. De vertegenwoordigers van de gezamenlijke ker-
ken hebben afgelopen zaterdag de check uitgereikt aan Jan Willem 
Zwart, initiatiefnemer van het project “Silences of the Bees”. Het geld 
zal besteed worden aan het kopen van een bijenkast die in de Kruid-
hof komt te staan. Een groot gedeelte van het geld zal daarnaast gaan 
naar een project in Afrika ter bevordering van wilde bijen.

Vlnr: Ds van Helden, Ds Heek, Jan Willem Zwart, mw. Samplonius, Ds Deleu

Dierenweide is aantal stappen 
verder!
Bijna vijf jaar is de werkgroep Dierenweide al onderweg naar een die-
renweide in Buitenpost. Ondanks alle hobbels op haar pad hebben de 
leden onvermoeibaar doorgezet. En eindelijk lijkt nu de bestemming 
in zicht. De afgelopen maand zijn belangrijke stappen gezet. De stich-
ting is er, de informatieavond voor de buurt is positief verlopen en de 
eerste belangrijke subsidie is binnen.

Op 10 oktober werd bij notaris Hellema in Dokkum de stichtingsakte 
getekend. Nu kan de werkgroep financieel zaken doen. Het volgende 
belangrijke moment was het informeren van de omwonenden van het 
beoogde dierenweideterrein achter Haersmahiem. Deze avond werd 
op 3 december in Haersmahiem gehouden en was goed bezocht. De 
aanwezigen, zowel buurtbewoners als mensen van de zorginstelling, 
bleken positief. Daarmee lijkt nog een belangrijke stap gezet. En op 
6 december kon het stichtingsbestuur van de stichting Dierenweide 
Buitenpost nog een positieve mededeling doen. Een belangrijke aan-
vraag voor subsidie uit het provinciaal Iepen Mienskipsfûns was toe-
gekend. Daarmee is de eindstreep nog niet bereikt. Met name op het 
financiele vlak moet er het een en ander gebeuren. Op de kerstmarkt 
werd daarvoor al het eerste werk verzet. De komende maanden zullen 
andere subsidiebronnen worden gezocht en meer inzamelmomenten 
worden georganiseerd. U hoort daar nog meer over. 
Wilt u nu al de dierenweide met uw hulp, financieel of anderszins 
steunen, dan kunt u daarvoor contact opnemen met de voorzitter 
Douwe van Oosten: dvoosten@gmail.com.



Directie en medewerkers 
van Essentra Extrusion B.V. 
wensen u goede kerstdagen 
en een gelukkig en gezond 

2019!

Kerkstraat 74, Buitenpost
Telefoon 0511-544566 

info@slagerijvanderbijl.nl, www.slagerijvanderbijl.nl
www.facebook.com/slagerijvanderbijl

Slagerij Van der Bijl

HET TEAM VAN
SLAGERIJ VAN DER BIJL
WENST U SMAKELIJKE

FEESTDAGEN !

Ambachtelijke slagerij 
Jan & Geertje van der Bijl

Kerkstraat 74, Buitenpost 
Telefoon 0511-544566

Voorstraat 86, Kollum 
Telefoon 0511-451199

www.slagerijvanderbijl.nl

Langs deze weg wil ik mijn 
klanten en zakenrelaties 

bedanken voor het vertrouwen 
en aangename samenwerking 

in 2018. Ik wens iedereen 
fijne kerstdagen en een 

voorspoedig 2019.

wenst u prettige kerstdagen
en veel tuinplezier in 2019

Kloosterman hoveniers wenst 
u fijne feestdagen en een 

gezond 2019

Fietservice Luinstra 
Buitenpost

wenst u fijne feestdagen
en een gezond 2019

Meesterlijk Goed Makelaardij 
winsket jimme noflike 

krystdagen 
en in sûn, wenryk 2019 ta!

Bedankt voor het vertrouwen 
dit jaar! We wensen jullie 

allemaal sfeervolle feestdagen 
en een gelukkig nieuwjaar. 

Tot snel op Marconistraat 3 in 
Buitenpost of www.hominco.

nl.

Voor iedereen wenst Moniek 
Bremer van Moniek Bremer 

makelaardij u een fijne 
kerstdagen en een

gelukkig en gezond 2019 met 
veel woongeluk.

Wij wensen u een gezond en 
voorspoedig 2019!

Namens alle medewerkers van 
de Binnen Markt

de aller beste wensen voor 
2019!!

Bedankt voor uw vertrouwen 
in ons het afgelopen jaar.

Voor 2019 wensen wij u veel 
zorgeloze en succesvolle 

con(n)tacten toe!

Wij wensen u sprankelende 
feestdagen! We hopen dat 

2019 voor u in het teken mag 
staan van energie, licht en 

liefde!

Hartelijke groet van team 
Elektrobode.nl

Wij wensen al onze 
dorpsgenoten gezegende 

kerstdagen en een 
voorspoedig 2019 toe!

Jetze en Anja van der Veen

We wensen je een nieuw jaar
bruisend en sprankelend,
stralend en schitterend,

gezond en gelukkig, 
zorgeloos en prachtig!

De collega’s van ProjectXXL 
& Creative Work wensen je 

hele fijne feestdagen toe. We 
nodigen je bovendien van 

harte uit om in 2019 eens een 
kijkje te nemen in ons nieuwe 

pand aan de Newtonstraat.

Wij wensen iedereen een 
succesvol 2019

Taxibedrijf van der Veen 
wenst u fijne feestdagen en 

een gelukkig 2019

Wij wensen jullie ook in het 
nieuwe jaar weer veel (rij)

plezier! 

Team Buitenpost

Volg ons ook op onze 
Facebookpagina. 

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

dorpbuitenpost

Hier had u er
gekleurd

in kunnen staan!
Neem daarvoor contact op met onze acquisiteur Ursula Groenhart
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    “Ik heb geen moment getwijfeld of ik het wel 
zou willen”

Tjitske Veenstra is het gezicht van GroenLinks

In politiek Den Haag lijkt zich een nieuwe trend te ontwikkelen. 
Steeds vaker nemen jonge politici de plek van de fractievoorzitter 
in: Jesse Klaver, Lilian Marijnissen, Rob Jetten. Ook bij de gemeen-
teraadsverkiezingen deden opvallend veel jonge politici mee. En 
wat dacht u van Tjitske Veenstra? Vijfentwintig en nu al lijsttrek-
ker, raadslid en fractievoorzitter van GroenLinks in de gemeente 
Achtkarspelen. “Dan weet je toch nog niks?”, reageerde Gerard 
Cox op jonge politici aan tafel bij RTL Late Night. “Je hebt dan toch 
nog niks meegemaakt? Dat vind ik echt veel te jong”. Eens vragen 
wat Tjitske daarvan vindt.

Er zijn veel voorbeelden van lan-
delijk bekende politici die hun 
eerste politieke schreden in de 
gemeenteraad hebben gezet. 
Veel Kamerleden en ministers 
zijn ooit gemeenteraadslid of 
wethouder geweest, en sommi-
gen wisten het Kamerlidmaat-
schap zelfs te combineren met 
de gemeentepolitiek. Ook de 
omgekeerde weg komt voor: een 
overstap van de landelijke naar 
de gemeentelijke politiek (bron: 
www.parlement.com).

Jong geleerd...
Met een in politiek geïnteres-
seerde pake en moeder is het 
niet zo vreemd dat Tjitske daar 
ook iets van meekrijgt. Op de 
middelbare school !mpulse in 
Kollum komt haar belangstelling 
verder tot bloei. “We gingen bij 
voorbeeld naar de Tweede Ka-
mer en er kwamen wel eens poli-
tici op bezoek. Ik had al snel een 
eigen mening gevormd en vond 

het interessant om juist van an-
deren te horen wat de achterlig-
gende gedachte van hun ideeën 
was. Een van de vakken waarin 
ik eindexamen deed, was maat-
schappijwetenschappen. Dat 
ging ook vaak over politiek.” De 

keuze voor een linkse, groene 
partij werd met de paplepel in-
gegoten. “Mijn houding daarin is 
alleen maar toegenomen. Onze 
generatie gaat zich toch meer 
zorgen maken om het klimaat 
omdat het op deze manier niet 
verder kan. We zullen moeten 
veranderen”, zegt een zichtbaar 
zwangere Tjitske. “Wil ons klein-

tje ook nog een goede toekomst 
hebben, dan zullen we toch aan 
de slag moeten. We kunnen niet 
alleen meer zeggen: ‘We willen 
wel windmolens, maar alleen 
waar we ze niet zien’.”

.. is oud gedaan
Vanaf haar vijftiende is Tjitske 
al lid van DWARS, de jonge-
renorganisatie van GroenLinks. 
“Friesland was niet zo heel ac-
tief. De meeste jongeren zijn niet  
geïnteresseerd in de politiek of 
reageren met: ‘Ze luisteren toch 
niet naar ons’. Mijn lidmaatschap 
bestaat vooral uit informatie-
voorziening  en deelname aan 
congressen. Daarmee steun je 
ook de partij. Sinds de verkiezin-
gen vorig jaar ben ik volwaardig 
lid van GroenLinks.”
In 2017 wordt Tjitske door over-
wegend 50-plussers van Groen-
Links gevraagd om in Achtkar-
spelen GroenLinks van de grond 
te krijgen. Haar eerste gedach-

te is niet: ‘Doe het lekker zelf!’ 
“Nee, ik had het alleen niet ver-
wacht. Ik was nog maar 24, net 
afgestudeerd en kom net om de 
hoek kijken. Maar ik vond het ook 
een hele eer. Ik heb geen mo-
ment getwijfeld of ik het wel zou 
willen. Ik ben ook van mening 
dat de gemiddelde leeftijd van 
de gemeenteraad hier erg hoog 
ligt. Met Anne-Mieke van Helden 
die op de tweede plek van de lijst 
staat, zijn er weer twee mensen 
onder de dertig. De oudere frac-
tieleden Rick Weggen en Mar-
leen Miedema werken met hun 
ervaring in de schaduwfractie 
ontzettend hard mee. Zonder de 
schaduwfractie red ik het niet”, 
geeft ze ruiterlijk toe.

Vooroordeel
De opmerkingen van Gerard Cox 
noemt ze een vooroordeel. “Na-
tuurlijk staan we anders in het 
leven. We zijn jonger en hebben 
minder meegemaakt. Maar ik 
denk dat we allemaal een eigen 

verhaal hebben en een eigen 
visie. En een groot deel van de 
bevolking is van onze leeftijd. Wil 
de politiek een betere afspiege-
ling van de maatschappij wor-
den, dan moeten er meer jonge-
ren in de raad. Onze generatie 
denkt anders over de dingen dan 
de oudere generatie. Wij zijn de 
eerste generatie die het niet be-
ter zal krijgen dan onze ouders. 
Kijk maar naar de problemen 
die studenten hebben: ze heb-
ben hoge schulden en kunnen 
geen huis kopen.” Behalve het 
feit dat ze jong is, kan het ook 
in haar nadeel werken dat ze 
‘maar een meisje’ is. “Soms heb 
ik wel eens het gevoel dat er zo 
gedacht wordt, maar ze zullen 
het nooit echt tegen me zeggen”, 
nuanceert Tjitske. “Als vrouwen 
zijn we sowieso in de raad in de 
minderheid.”

Jeugd
2017 is voor Tjitske een gedenk-
waardig jaar. Ze studeert af in de 
Toegepaste Psychologie, trouwt 
met haar geliefde en wordt lijst-
trekker van een politieke partij. 
Het eerste kan niet in combina-
tie met het laatste. “Ik ben af-
gestudeerd, maar ik ben in het 
politieke gat gesprongen. Een 
eenmansfractie is best zwaar 
en wil je het in je eentje doen, 
dan kost je dat veel tijd. We zit-

ten in de sollicitatieprocedure 
voor de nieuwe burgemeester 
en dat moet ik als fractievoorzit-
ter alleen doen. Ik moet ook al-
leen de meeste commissies bij 
langs. Daar waar de leden van de 
steunfractie heen kunnen en mo-
gen, gaan ze voor mij. Volgend 
jaar zie ik wel weer verder. Eerst 
maar eens bevallen.” 
Haar studie kan ze wel gebruiken 
in de politiek. “Ik ben afgestu-
deerd in de jeugdpsychologie en 
heb daarin ook stage gelopen. 
De jeugd is een groot probleem 
in Friesland en aan de jeugdzorg 
kan nog veel verbeterd worden. 
Ik hoop dat ik daar in de toekomst 
mijn ideeën over kwijt kan.”

Een hele andere kant van Tjits-
ke die ook met jeugd te maken 
heeft, is haar sportcarrière bij 
Turn- en Gymsport Dokkum. “Op 
mijn zestiende volgde ik al een 
cursus voor verenigingsleider 
en ging ik naar Leeuwarden om 
zelfstandig les te geven. Nu ben 

ik weer actief bij gymnastiekver-
eniging MAAS. Ik wil me vanuit 
de politiek hard maken voor de 
sportverenigingen, zowel voor 
de jongeren als de ouderen. 
Sport verbindt, dat geldt voor 
iedereen.” Dat verklaart meteen 
ook haar betrokkenheid bij de 
jaarlijkse Survivalrun in Koot-
stertille.

Roep om verandering 
Het motto voor het programma 
van GroenLinks voor 2018 tot 
2022 luidt: Sociaal, Groen en 
Duurzaam, Open. Wat moeten wij 
ons daarbij voorstellen? “Wij zit-
ten natuurlijk niet in het college, 
maar zijn de oppositiepartij. Dan 
hoop je dat je voorstellen aan-
genomen worden. Waar ik voor 
wil gaan is het sociale domein, 
met name de kwetsbare jonge-
ren. Groen en Duurzaam spreekt 
voor zichzelf. Daar moeten grote 
stappen in gezet worden. En met 
Open vinden we dat de politiek 
hier moet veranderen. De stug-
ge manier van vergaderen, de 
onderwerpen waar iedereen zijn 
plasje overheen moet doen, dat 
er honderd keer hetzelfde wordt 
gezegd, dat sluit niet aan bij de 
burgers. Mijn generatie denkt 
veel sneller. De raadsvergade-
ringen kunnen korter en de in-
formatie naar de burgers beter. 
Mensen voelen zich soms niet 

gehoord. Niet iedereen leest op 
de gemeentepagina in de Fean-
ster welke beslissingen er zijn 
genomen. Ik hoop dat mensen 
op me af stappen als ze een goed 
idee hebben, het maakt niet of ze 
GroenLinks stemmen of niet.”
Politieke wapenfeiten kan Tjitske 
nog niet vermelden. “Nee, het 
duurt wel even voordat je je ei-
gen hebt gemaakt in de politiek. 
Ik heb ook een steunfractie die 
geen politieke ervaring heeft, 
dus je moet het wiel zelf uitvin-
den. Het is ook niet mijn doel ge-
weest om hard van stapel te lo-
pen. Je moet eerst kennis krijgen 
van het reilen en zeilen in deze 
gemeente. Niet dat ik er nu voor 
niks zit. We denken en stemmen 
wel mee. Na een jaar gaan er ze-
ker initiatieven komen.”
De gemeentepolitiek is een 
kweekvijver voor de landelijke 
politiek. Jan Peter Balkenende, 
Alexander Pechtold en Eric Wie-
bes zaten eerst in de gemeente-
raad voordat ze de Tweede Ka-
mer betraden. Tjitske heeft niet 
direct ambities in die richting. 
“Ik ben wel blij met Friesland en 
ik zie mezelf niet in Den Haag. 
Ik vind nu de gemeentepolitiek 
op zich heel interessant en daar 
wil ik me de komende jaren wel 
voor inzetten. In Groningen werd 
GroenLinks de grootste partij, 
maar of dat hier ook lukt ...”

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 

 
 

“We kunnen niet alleen meer zeggen: We willen wel 
windmolens, maar alleen waar we ze niet zien”

Tjitske aan het werk als trainster (beide foto’s: eigen foto’s)

Repaircafé boekt bijzonder resultaat!
Het Repaircafé ziet een grote va-
riatie aan te repareren objecten 
op haar werktafels. Vaak betreft 
huishoudelijke electrische appa-
raten, zoals de bovengemiddel-
de aanwezigheid van de Sen-
seo-koffiemachines. Maar soms 
is het iets anders dan anders. 
Het reparatiewerk verschilt ook: 
van het in een minuutje aanslui-
ten van een nieuw stekkertje tot 
een klus van verschillende mid-
dagen. Maar het resultaat is er 
soms dan ook naar. Repairca-
fé-medewerker Jan de Vries ver-
telt over een recente reparatie: 
“Zaterdagmiddag 1 december 

heeft reparateur Gerard Bonga 
met succes een ‘chirurgische’ in-
greep verricht op de pols van een 
delicate dame die als lichtend 
voorbeeld een aantal kaarsen 
op haar slanke gestrekte arm ba-
lanceerde. Helaas was haar pols 
door onbekende oorzaak bezwe-
ken. Echter voor Gerard was dit 
juist een uitdaging om het wan-
kele evenwicht te herstellen. Dit 
was zowel technisch als cultureel 
een grensoverschrijdend project: 
de  opdrachtgever was iemand 
uit Griekenland en de technische 
opgave was niet gering. Het be-
trof een breukreparatie van de 

zeer fijne arm van een Messing 
gietlegering. De oplossing na 
een middag geduldig en gecon-
centreerd slijp- en soldeerwerk 
was: de dame draagt nu een 
prachtige armband om de zwa-
re last te kunnen dragen! Op te 
foto is te zien dat Gerard, volko-
men terecht, met trots naar zijn 
herstelde object kijkt. Daar kan 
geen Senseo tegenop! Graag tot 
ziens op onze volgende Repair-
café-middag op zaterdag 5 janu-
ari, van 13.00 tot 16.00 uur in It 
Koartling aan de Schoolstraat.

Foto Jan de Vries



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

Voor uw kerstproducten bent u bij 
Schipper AGF op het juiste adres,

 groente, fruit, aardappels, salades, 
noten, kaas, eieren teveel om op te 

noemen.

Geef uw bestelling op tijd door zodat 
u niet achter het wel bekende net 

vist...
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Is vervelen 
vervelend?

Een goede vriend 
moest voor de 

Ontspanningsvereniging waar hij 
lid van is een inleiding houden over 
‘vervelen’. Daar heeft hij een verhaal 
over gemaakt en de ingekorte 
versie hiervan vindt u hieronder.

De laatste jaren bemoeien steeds 
meer filosofen en onderzoekers 
zich met het fenomeen ‘vervelen’. 
De één juicht het toe, de ander 
is voorzichtiger en wijst ook op 
de gevaren van een teveel aan 
verveling, zoals de zogeheten bore-
out, waarbij dezelfde klachten als 
bij een burn-out optreden, maar 
met een andere oorzaak. Je zo 
vervelen dat je nergens meer een 
uitdaging in ziet, soms met zelfs 
een depressie en laag zelfbeeld 
tot gevolg. Toch is je zo nu en dan 
vervelen zo vervelend nog niet. 
Verveling treedt op als alle dingen 
die leuk en interessant zijn om te 
doen niet kunnen of niet mogen 
en men toch geen zin heeft om 
niets te doen. Het kan gevolg 
zijn van een gebrek aan prikkels, 
bijvoorbeeld tijdens het wachten, 
of van prikkels die als saai, eentonig 
of bij herhaling ervaren worden. 
Ook het aloude woordenboek geeft 
het woord verveling een negatieve 
lading. Niet gek, want veel mensen 
ervaren het ook daadwerkelijk als 
iets onprettigs. Maar nietsdoen, 
of beter gezegd: niet weten wat 
te doen, kan best goed voor je 
zijn. Noem het mindfulness en 
dat betekent simpel gezegd je je 
volledig bewust bent van de huidige 
ervaring. Dat maakt dat we ook 
weer helder kunnen handelen of 
goede oplossingen kunnen vinden 
voor op dat moment spelende 
problemen. Een manier van 
denken die stress-verlagend kan 
werken. Zie het als een vorm van 
meditatie: doordat er geen prikkels 
zijn, kunnen we dieper in onze 
eigen gedachten duiken en deze 
onderzoeken. Bovendien, als we 
ons vervelen, gaan we zelf nieuwe 
dingen proberen of op zoek naar 
oplossingen. Als we even nietsdoen, 
gaan gedachten alle kanten op 
en kunnen we ineens fantasierijk 
denken. Met een op volle toeren 
draaiend hoofd is er geen ruimte 
voor creativiteit. Daarnaast geeft 
nietsdoen ook het lichaam rust, 
broodnodige rust zelfs. Diverse 
ledematen die doorlopend 
gespannen zijn, moeten op zijn tijd 
ontspannen om gezond te blijven. 
Dat zag ook de Engelse filosoof 
en Nobelprijswinnaar Bertrand 
Russel ruim een eeuw geleden al 
in, getuige zijn citaat: ‘Een bepaalde 
invloed van aanhoudende 
verveling is essentieel voor een 
gelukkig leven’. Toch maar eens 
wat vaker doen? Dolce far niënte 
oftewel het zalig nietsdoen!

Brimzenpraat

Op 26 november om 20.00 uur 
houdt de ijsclub hun jaarverga-
dering bij China Garden. Naast 
het restaurant ligt de ijsbaan; het 
is nu nog water en deze avond 
schittert de volle maan in de wa-
terspiegel. Met het molentje op 
de achtergrond zou een schilder 
er een prachtig werkstuk van 
kunnen maken. Ondertussen 
vindt er in China Garden de over-
dracht van de voorzittershamer 
plaats. Aale de Haan houdt er 
na 38 jaar deel van het bestuur 
te hebben uitgemaakt, mee op. 
Hij was onder andere secretaris 
en de laatste 20 jaar als voorzit-
ter actief voor de club. Tijd voor 
nieuw bloed en het blijft ook nog 
in de familie. Zijn zoon Gerrit 

wordt zijn opvolger en er wor-
den nog 2 andere bestuursleden, 
Henk Keuning en Ale Beerda 
benoemd. Secretaris Jan Visser 
vertelt de aanwezigen dat de be-
stuursleden deze middag naar 

het kerkhof zijn geweest en een 
bloemetje op het graf van Annie 
de Haan hebben gelegd. Aale’s 
vrouw overleed in juli dit jaar en 
zij had veel werk voor de ijsclub 
verricht. Na de jaarvergadering 
wordt door de Binnenste Buiten-
post een afspraak gemaakt met 
Aale voor een interview in onze 
dorpskrant. Tijd om nader kennis 
te maken met deze vrijwilliger, 
die er mede voor gezorgd heeft 
dat de Buitenposters bij vries-
weer konden schaatsen.

Een aantal dagen later op maan-
dagmorgen bij Aale de Haan 
thuis aan de Scheltingastraat tref-
fen we ook zijn dochter Klaske, 
kleindochter Paulette en achter-

kleindochter Lieke (2 jaar). Aale 
vertelt dat hij plusminus 41 jaar 
geleden voor de eerste maal een 
ledenvergadering van de ijsclub 
bijwoonde. De toenmalige voor-
zitter Jurre Zijlztra vroeg hem of 

hij er voor voelde tot het bestuur 
toe te treden. Dat wilde Aale wel. 
“Wel met een onderbreking,  
want in 1973 werd ik secretaris 
bij de drumband Bumata, toen 
hield ik er drie jaar mee op bij 
de ijsclub”, vertelt Aale. “Bumata 
werd later opgeheven, wat er 
toen nog van over was ging ver-
der bij Brassband Concordia.“ Na 
dit korte intermezzo hield Aale 
Bumata voor gezien en werd 
weer bestuurslid bij de ijsclub, 
eerst als secretaris en de laatste 
20 jaar als voorzitter. “Wanneer 
het begint te vriezen krijgen 
wij het druk. Nu werkte ik in de 
bouw en wanneer het vroor had-
den wij vorstverlet. Ik had dus de 
hele dag de tijd om op de ijsbaan 

aanwezig te zijn. Er moet van al-
les gebeuren, kaartjes verkopen, 
de baan schoonhouden, de koek 
en zopietent bemannen of be-
vrouwen. De meeste mannelijke 
bestuursleden konden niet zo 

gemakkelijk vrij krijgen van hun 
werk, dus sprongen hun vrou-
wen vaak bij. Zo ook mijn vrouw 
Annie.” Klaske vertelt: “Eenmaal 
heb ik verschrikkelijk gelachen. 
De club had een nieuwe veeg-
machine, het troetelkindje van 
heit. Wij schaatsten, maar een 
gedeelte van de ijsbaan had nog 
zwak ijs. Heit dacht dat het ijs het 
gewicht van de veegmachine 
wel kon dragen. Mis gegokt, hij 
ging met machine en al er dwars 
doorheen, dit tot vermaak van 
de toeschouwers. Heit had al-
leen een natte broek, schoenen 
en sokken. Alleen was het nog 
een hele toer om de machine 
weer op het ijs te krijgen.“ Aale 
vult aan: “En het vroor zo hard, 
dat de schaatsers de volgende 
dag gewoon over dat gedeelte 
konden schaatsen.“ Klaske weet 
nog een mooi verhaal. “Mem zat 
eens in de koek en zopietent. Er 
werd op het luik geklopt. Zij kijkt 
naar buiten, niemand te zien. 
Even later opnieuw geklopt, dat 
deed één van de bestuursleden 
en die zei: ‘zeg zie je dat kleine 
meisje niet? Zij staat al een hele 
tijd te wachten’ Mem kijken en 
ja, daar stond een heel kleine 
meid. Dat had wel ten gevolg dat 
het loket lager werd geplaatst.”    
Aale: “Toen ik in het bestuur 
kwam, konden de leden een lot 
kopen, dat kostte één gulden en 
de winnaar kreeg een (geslachte) 
haas. Slager Zijlstra zat ook in 
het bestuur en hij zorgde er voor. 
Er kwamen in die tijd alleen maar 
mannen tijdens de jaarvergade-
ring van de ijsclub. In de zeven-
tiger jaren hebben wij er voor 
gezorgd dat er ook vrouwen bij 
de vergadering aanwezig waren. 
Eerst onze eigen vrouwen en 
geleidelijk aan kwamen er meer. 
De loting doen we nog altijd, 
maar de lotjes zijn nu gratis en 
er staat ook niet langer haas op 
het menu. De winnaars moeten 
het nu met worsten doen.“  Aale 
heeft zich nu helemaal terug-
getrokken uit het bestuur; zoon 
Gerrit is de nieuwe voorzitter. 
“Mocht het gaan vriezen en ze 
kunnen niet genoeg vrijwilligers 
vinden voor de ijsbaan, dan mo-
gen ze altijd een beroep op mij 
doen”, aldus Aale. Hij is nog altijd 
goed gezond voor zijn leeftijd 
(76) en de ijsclub ligt hem nog 
altijd na aan het hart.

Vrijwil l igers
door Bote de Haan

Aale de Haan, 38 jaar bestuurslid van ijsclub Buitenpost

“Hij ging met machine en al er dwars doorheen, dit 

tot vermaak van de toeschouwers”

Wie tevreden is met 
wat hij heeft,

is de rijkste mens die 
er leeft.

De scheidende voorzitter Aale de Haan in het midden. Aan de linkerzijde Jan Visser en tussen hen in kleinzoon Aale de Haan 
jr. Zoon Gerrit met groene trui staat schuin links achter Aale. Zij worden omringd door de aanwezige leden van de ijsclub. 
(foto Harrie Slagter)

De Energie Coöperatie Buiten-
post is op zoek naar een dak. Dat 
klink wat vreemd, maar dat zit zo. 
Wij gaan een zogenaamd postco-
deroosproject starten. Kort door 
de bocht houdt dit in: zonnepa-
nelen op andermans dak. Als je 
zelf, om welke reden dan ook, 
geen zonnepanelen op je dak 
wilt installeren, is dit de gelegen-
heid om toch zonnepanelen te 
bezitten en een mooi rendement 
te krijgen. En natuurlijk draagt je 
bij aan een beter milieu.

In de praktijk is het wat ingewik-

kelder en daarom laten wij ons 
bijstaan door Klaas Bijlsma van 
Ecoop uit Sint Annaparochie. 
Natuurlijk komen we in een la-
ter stadium hier verder op terug. 
Wilt u nu al meer weten kijk dan 
op: https://www.postcoderoosre-
geling.nl/

De eerste stap was financiële 
middelen zien te krijgen om te 
kunnen starten. Dat is inmid-
dels gelukt. Daarom werd op 13 
december de “Kick-Off” bijeen-
komst gehouden. We kunnen nu 
definitief aan de slag! Rond de 
kerstboom in It Koartling leverde 
dit bijgaande foto op.

De volgende stap is nu aan de 
orde: een geschikt dak vinden 

waar zo’n tweehonderd pane-
len op kunnen liggen. Als je op 
Google Maps naar Buitenpost 

kijkt, dan zie je vele daken, die 
hiervoor waarschijnlijk geschikt 
zijn. Wilt u overwegen om uw 
dak beschikbaar te stellen, neem 
contact met ons op: Ecbuiten-
post@gmail.com. Natuurlijk 
kunt u ook een van de bestuurs-
leden persoonlijk aanspreken.

Met zijn allen moet het lukken 
hier een succes van te maken!

Energie Coöperatie Buitenpost: dak gezocht!

Het bestuur van de ECB met adviseur 
Klaas Bijlsma 
Van links naar rechts: Grietje Riedstra; 
Klaas Bijlsma ( Ecoop); André van der 
Laaken; Marian Rigter; Auke Attema; 
Cor Giezen
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Het afscheid van burgemeester Gerben Gerbrandy 
Burgervader, mensenmens en Fries                Foto’s gemeente Achtkarspelen, Hielke Boorsma

Door Pieter de Boer

Op donderdagavond 31 mei van dit jaar liet Gerben Gerbrandy aan 
de gemeenteraad weten dat hij per 14 januari 2019 stopt als burge-
meester van de Achtkarspelen. Gerbrandy is sinds 14 januari 2013 
burgemeester van de gemeente en stelde zich daarmee niet be-
schikbaar voor een tweede termijn. Voor de Binnenste Buitenpost 
nam hij uitgebreid de tijd om terug te kijken op zijn 6 jaren als bur-
gemeester van Achtkarspelen met de nadruk op alle zaken rondom 
Buitenpost.

Wie Gerbrandy ooit aan het werk 
gezien heeft, weet al snel twee 
dingen over de burgervader van 
Achtkarspelen. Ten eerste is er 
voor iedereen ruimte om hem 
even te spreken. Hij is een man 
die voor iedereen tijd neemt 
en van de verscheidenheid van 
mensen houdt.  Ten tweede is hij 
een uitgesproken Fries. Als hij in 
het Fries mag spreken, dan zal 
hij dat zeker doen. En als we het 
aan het begin van ons gesprek 
even over de meerwaarde van 
de Friese taal voor de nieuwe 
burge-meester hebben, dan is hij 
daar ook heel duidelijk over: “Al-
derearst, ik gean der net oer en 
dat wol ik ek net. Mar ik tink wol 
dat it in grutte mearwearde hat 
foar de nije boargemaster. Want 
ik skat yn dat 80 oant 90 persint 
yn it doarp Frysktalich is en ik 
ha’t altyd sa field dat je fuortend-
aliks better kontakt meitsje. At de 
nije boargemaster it net ferstiet, 
dan is der sa’n grutte ôfstân dat 
it hast ûnmooglik is. Mar in net 
Frysktalige boargemaster dy’t 
syn bêst docht kriget alle ear.” 

Het aansluiting vinden en voor-
al het echte contact zoeken met 
mensen blijkt  uit de woorden 
van de burgemeester heel nauw 
verbonden te zijn met de Frie-
se taal. Een prachtige anekdote 
volgt dan ook: “Op myn earste 
dei as boargemaster besocht 

ik Haersmahiem, en der sei in 
bewenner: Ik hie rekkene op in 
“meneer”, mar jo binne in Fries!”  
Gerbrandy is niet alleen heel 
toegankelijk en een echte Fries, 
ook is hij een sportief man. Niet 
alleen geestelijk, “ik kin myn fer-
lies nimme”, maar met zijn 66 
jaar ook nog steeds fysiek spor-
tief. Meer dan 40 jaar voetbalde 
hij en nog steeds is hij op het 
kaatsveld te vinden. Daarnaast is 
hij een fervent zeiler en sinds de 
laatste jaren ook een golfer. Dat 
laatste brengt hem dichtbij de 
natuur waar hij van houdt en dat 
ook bij hem past als voormalig 
docent biologie, natuurkunde en 
scheikunde.

Na jaren van crisis nu weer volop 
bedrijvigheid
Na het afscheid van Gerben Ger-
brandy in januari treft de nieuwe 
burgemeester een aanzienlijk 
andere omgeving aan dan toen 
Gerbrandy  in 2013 de ambts-
ketting omgehangen kreeg. De 
groot-ste verandering is de sa-
menwerking die vorm gekregen 
heeft tussen buurgemeente Tyt-
sjerkste-radiel en Achtkarspelen. 
Hoewel het besluitvormingspro-
ces al in de jaren daarvoor had 
plaatsge-vonden, moest de uit-
werking daarvan pas vanaf 2013 
vorm krijgen. Daarnaast was de 
crisis in de huizenmarkt en in 
het algemeen vanaf 2013 van in-
vloed. “No giet it wer booming. 
Der is gjin stikje yndustrygrûn 
mear te krijen yn de gemeente.” 
Maar misschien wel het belang-
rijkste verschil is de samenwer-
king in Noordoost Fryslân in AN-
NO-verband. Hierover is op 16 
november van dit jaar aangekon-
digd dat vanuit het rijk, de pro-

vincie en gemeentes miljoenen 
euro’s geïnvesteerd wor-den in 
het stimuleren van de economie 
door samenwerking in de regio. 
Dit alles met als doel om extra 
inkomen te genereren met regi-
onaal product. “Dat is hiel útdru-
klik oars as doe’t ik hjir kaam.”  
Als laatste punt gaat de nieuwe 
burgemeester de komende jaren 
een verandering in de digitale 
infrastructuur meemaken met de 
aanleg van glasvezel in de bui-
tengebieden. 

Terugkijkend op 6 jaar burge-
meesterschap met de nadruk 
op Buitenpost ziet burgemees-
ter Ger-brandy een aantal grote 
veranderingen in het dorp waar 
hij met veel tevredenheid op te-
rugkijkt. “Troch de gearwurking 
in ANNO-verbân is der in hiel 
soad jild fan de provinsje en de 
gemeenten stutsen yn it opknap-
pen fan it sintrum, de Jeltinga-
leane, it stasjonsgebiet en De 
Krûdhôf. Dat is allegearre út die 
gearwurking ûntstean.” In al het 
andere blijft de burgemeester 
bescheiden over zijn eigen ver-
diensten. Na een aantal moeilij-
ke crisisjaren gaat het nu econo-
misch beter, waardoor er weer 
meer mogelijk is. Toch wringt het 
ook, omdat sommige dingen niet 
door een burgemees-ter te berei-
ken zijn: “As ik op persoanlike ti-
tel sprek, dan bin ik net tefreden 
oer de Tsjerkestrjitte. Ik soe der 
graach mear aktiviteit en útstrie-
ling ha wolle. As gehiel hat it te 
min útstrieling, mar dat ferwiet ik 
de ûndernimmers absolút net.“ 

Iets dat burgemeester Gerbran-
dy ook graag anders had gezien 
in zijn periode als burgemeester 
was de moeilijke periode die het 
college van wethouders heeft 
gehad in 2016, waarbij uiteinde-
lijk zelfs de coalitie gevallen is. 
“It wie in hiele drege perioade. 
Der is hiel lang besocht dat net 
barre te litte, mar it is bard. En 
nei de minsken ta is dat in hiel 
min foarbyld. Ik wie sels ek swier 
teloarsteld. Ik wie op de efter-
grûn dwaande mei  ynwenners 

by de polityk te belûke en ek Job 
Cohen ha ik hjirhinne helle om 
de minsken bij inoar te krije. En 
dan makken wy hjir polityk spul 
en falt alles úti-noar. Dat fûn ik 
echt teloarstellend.” Hoe anders 
treft de nieuwe burgemeester dit 
volgend jaar aan. Burgemeester 
Gerbrandy schetst een situatie 
waarin de huidige coalitie stabiel 
is en de onder-linge verhouding 
tussen de verschillende partijen 
goed. Ook de samenwerking tus-
sen oppositie en coalitie is goed, 
waarbij partijen vooral kritisch en 
scherp kijken naar de inhoudelij-
ke voorstellen en gaan voor de 
beste opties.  

De mooie kanten van het burge-
meesterschap
Als het gesprek draait naar de 
mooie kanten van het burge-
meesterschap beginnen de ogen 
van burgemeester Gerbrandy te  
glinsteren. “Ik fyn dit in prach-
tich fak oer de hiele breedte. 
Ek mei de krisis. Dan moat der 
wol hannele wurde. Mar wat ik 
altyd geweldich moai fûn ha is 
de lintsjesrein. Dat is in wurde-
arring foar ‘Mienskip’, fan mins-
ken foar in persoan. As ik dan 
sjoch wat die minsken dien ha, 
dat is echt geweldich. En as ik 
dat dan fertolkje mei, dan fyn ik 
dat echt moai. Dêrneist fyn ik de 
jubilea fan ús minsken moai. Ik 
gean hiel graach nei minsken ta 
wannear’t se 60 jier troud bin-ne. 
Dêr hat it libben harren ôfspile. 
Die minsken sitte fol mei libbens 
wiisheid. Dat doch ik graach.” 

Opvallend hierbij is eens te meer 
de menselijke kant van de ver-
trekkende burgemeester. Of het 
nu de lintjesregen is of het feit 
dat hij even komt kijken bij een 
voetbalwedstrijd of de intocht 
van Sinterklaas. Hij  straalt een 
beetje extra op zulke momenten. 

Wie de nieuwe burgemeester 
in 2019 ook gaat worden, het 
wordt altijd anders dan de men-
sen-mens Gerben Gerbrandy. De 
66-jarige burgemeester gaat met 
zijn vertrek uit Achtkarspelen nog 
niet helemaal met pensioen. Hij 
heeft zich kandidaat gesteld voor 
een zetel in de Eerste Kamer. Of 
hij uiteindelijk ook in de Eerste 
Kamer terechtkomt hangt er van 
af of hij bovenaan de lijst van de 
Onafhankelijke Senaatsfractie 
(OSF) komt. Dit zijn naast de FNP 
nog 11 andere lokale partijen uit 
andere provincies die gezamen-
lijk de lijst samenstellen. Daarna 
volgen in maart  de verkiezingen 
waar uiteindelijk wel of niet één 
of meerdere zetels voor de Eer-
ste Kamer beschikbaar komen. 
Of hij nou wel of niet een zetel 
krijgt, burgemeester Gerbrandy 
gaat het sowieso rustiger aan 
doen in het werkende leven. 
Meer tijd voor de familie en 
meer tijd als pake van vijf klein-
kinderen en de zesde op komst 
En om te fietsen, zeilen en gol-
fen. “Yn de hinnereis meinimme, 
genietsje fan it libben sa lang it 
kin ” Een mooie boodschap waar 
de burgemeester ons gesprek 
mee afsluit.

Schoolfoto kleuterschool Ire-
nestraat 1954

Deze foto uit 1954 is van de kleu-
terschool aan de Irenestraat. 
Dit was het laatste schooljaar 
voor de lagere school. Omdat 
juf Janny Pilat genoemd werd in 
het stuk in de laatste dorpskrant 
over de familie Dirk Pilat (het is 
zijn zuster) dacht ik weer aan 
deze foto. We hebben een jaar 
of zes geleden nog een reünie 
gehad. Daar was Jannie nog bij. 
Helaas is ze nu overleden. 

Voorste rij: Riekje Bakker, Alie 
Bruining, Dieuwertje Witvoet, 
Minnie Wiebrands, Timke Hoek-
stra, Jenny de Haan, Tineke Dijk-
stra, Jannie Miedema; tweede 
rij: Jappie Rusticus, juf Jannie Pi-
lat, Grietje Hoekstra, Rienk Post-
ma, Joukje Vonk, Gerrit Koster, 
Aukje Terpstra, Hidde Frankena, 
Okje de Vries, Hille van der Werf 
(?), Weipie van der Meer; achter-
ste rij: juf Stiksma, Akkie Schre-
gardus, Janny Kamstra, Nienke 
Postma, Paulus Roorda, juf Tinie 
Brouwer. 

De foto werd ons aangeleverd 
door mw. G. Visser van de Ire-
nestraat.

de schoolfoto



Weer volop 
isolatie op 
voorraad!
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In tút fan
de Brims

Nieuwe dorpsgenoot?

Achtkarspelen krijgt  een nieu-
we burgemeester. Hij heet Oebele 
Brouwer en komt uit Eastermar. 
Dat ligt niet in onze gemeente. 
Moet hij dan verhuizen? Van mij 
hoeft dat niet direct. Eastermar 
ligt maar een paar stappen van 
onze gemeente af. Het lijkt in 
veel dingen op dorpen in Acht-
karspelen. En misschien fuseert 
Achtkarspelen over een paar 
jaar wel met Tytsjerksteradiel. 
Dan woont hij zonder verhui-
zen toch in onze gemeente!
En toch… als je een gemeente 
echt wilt leren kennen dan is het 
goed om er ook te wonen. Huidi-
ge burgemeester Gerbrandy en 
zijn voorganger Adema kregen 
ontheffing. Zij hoefden niet te 
verhuizen.   Burgemeester Lykle-
ma had een handige oplossing 
gevonden waardoor hij op papier 
in Buitenpost woonde maar zijn 
echte leven in Kollumerland leidde.  
Zelfs als ze hun best deden wer-
den ze natuurlijk niet een van ons. 
Burgemeesters die wel in onze 
gemeente woonden werden wel 
onderdeel van de gemeenschap. 
Omdat ze hun boodschappen in 
het dorp deden. Omdat hun kin-
deren hier naar school gingen. 
Omdat ze op zaterdag langs de 
lijn stonden om hun kinderen 
aan te moedigen bij een wedstrijd. 
Dat maakt dat ze de mensen in 
de gemeente goed leren kennen 
en makkelijk aanspreekbaar zijn. 
Eerlijk gezegd zou het mij niet ver-
bazen als het wel even duurt voor-
dat de nieuwe burgemeester zijn 
huidige woning heeft verkocht.  
In de krant lees ik dat meneer 
Brouwer al boodschappen doet in 
Surhuisterveen. Net zoals Surhuis-
terveen ligt ook Buitenpost niet 
heel erg ver van Eastermar af. Het 
lijkt me daarom een goed idee dat 
Plaatselijk Belang Buitenpost het 
echtpaar Brouwer uitnodigt om 
minstens een keer per maand bood-
schappen te doen in Buitenpost. 
We hebben immers niet alleen 
een ruim aanbod aan super-
markten en speciaalzaken. Het 
boodschappen doen kan prima 
worden gecombineerd met een 
bakje koffie bij een van de horeca-
gelegenheden – ’s zomers zelfs op 
een van de terrassen. Dat lijkt mij 
een prima begin om niet alleen de 
“gemeente” te leren kennen maar 
vooral de mensen die hier wonen!

De volgende Binnenste Buiten-Post wordt 
verspreid in de week van 28 januari

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

Buitenlandse bands in Buitenpost! 

1975 - show van de duizend
Voor het jaar 1975 had zich voor 
de muzikale activiteiten een 
commissie gevormd met de ver-
rassende naam: ‘muziekcommis-
sie’. Deze bestond door de jaren 
heen, in wisselende samenstel-
ling, voornamelijk uit a-muzika-
len. Haar werk werd toegevoegd 
aan de activiteiten van de club 
die bekend stond onder de naam 
Buitenpost Promotion. Kom er 
maar eens om, maar wij praten 
dan ook over 1975. Het idee was 
binnen de commissie na het suc-
ces van 1974: ‘Het zou wel wat 
groter en robuuster kunnen zijn’. 
En ja hoor, dat jaar werd het daar-
om een week vol muziek. Deze 
werd geopend met een braderie 
van oude ambachten gecom-
bineerd met een optreden van 
volksdansers uit Hindeloopen. 
De toevoeging van een dergelij-
ke braderie was tevens bedoeld 
als een stukje Friesland-promo-
tie. Ook zou het een visitekaartje 
zijn aan de Noorse gasten - een 
van de deelnemende bands.

Deze Noorse gasten, een meis-
jesband uit Hamar, waren in de 
middag ontvangen door burge-
meester Ottevanger. Dit gebeur-
de op het Jeltingahuis, waar 
de dames Venema en Jansma 
bijstonden als tolken. Die dins-
dagavond kon het feest begin-
nen. Op het Mejontsmaterrein 
was een podium en een show-
veld ingericht voor een geweldi-
ge non-stop show. Het Hamarj-
ente Musikkorps uit Noorwegen, 
het Trompetterkorps van de 
Cavalarie en het Jong-Adven-
do trompetterkorps uit Sneek, 
stonden garant voor een mu-
ziekshow waarover naar huis te 
schrijven zou zijn.

De donderdagavond - 
gemeenteraadsavond
Besloten was in samenwerking 
met burgemeester Ottevanger, 
om de ster-loop op het het Me-
jontsmaterrein voorafgaand aan 

de optredens van die avond, die 
via de Stationsstraat te laten lo-
pen. Er was ook afgesproken dat 
een tweetal korpsen daarbij zou 
optreden, te weten Het Kamper 
trompetterkorps uit Kampen en 
Jong Advendo met majorettes. 
Bij de passage langs het Jel-
tingahuis zouden zij vanaf het 
bordes begroet worden door 
burgemeester, wethouders en 
de raadsleden. De raadsverga-
dering zou, toen nog genoegelijk 
rond de grote tafel in de beslo-
tenheid van het Jeltingahuis, 
daarvoor even onderbroken 
worden. Maar ter elfter uren 
werd besloten aan de show van 
die avond ons eigen Concordia, 
met als tamboer-maître J. Ploeg, 
toe te voegen. Een miscommuni-
catie zorgde er voor dat deze wij-
ziging niet bekend werd op het 
Jeltingahuis. Het gevolg was dat 

nadat twee korpsen gepasseerd 
waren, met enige verbazing over 
de deelname van Concordia, de 
vergadering heropend werd. 
Edoch, een van de raadsleden 
merkte op: “Burgemeester, ik 
hoor weer muziek”. Waarop Ot-
tevanger zei: “Een afstervend 
geluid”. Een ander meldde: “Het 
zwelt aan”. En dan met z’n allen 
weer naar het bordes, waar de 
Kamper trompetters, in looppas, 
met het hoofd naar links ter be-
groeting, het Jeltingahuis pas-
seerden. De brug over de IJssel 
had bij Kampen open gestaan, 
waardoor er een niet in te lopen 
vertraging van een kwartier voor 
het Kamper korps was ontstaan.

De zondagavond
De voorbereidingen voor het 
concert van het American Youth 
Symphony orkest en brassband 

de Waldsang dat plaats zou vin-
den in de Kruiskerk, bracht de 
volgende conversatie op gang. 
In die dagen was de heer van der 
Meer koster van de kerk. De kerk 
was gemeubileerd met grijs ge-
schilderde banken.Vermoedelijk 
wilde Van der Meer niet opvallen 
en was hij gekleed in een grijze 
stofjas. Twee commissieleden 
die naar de kerk getogen waren 
om een en ander te regisseren 
keken wat rond. Toen van der 
Meer zich bij hen had gevoegd 
gaf hij als uitleg op de vraag hoe 
je boven kon komen: ”Heren, 
het laatste concert van het Frysk 
Orkest, dat opgegaan is in het 
Noord Nederlands orkest, werd 
door 26 personen bezocht. Het 
lijkt mij dan ook niet nodig de 
deuren naar de balkons te ope-
nen”. Wat bleek die avond: er wa-
ren plaatsen te kort. De commis-

Tweede molensteen krijgt een eigen plek in ons dorp
Drie eeuwen lang stond op de 
hoek van (wat nu) de Molen-
straat en Schepperstraat is een 
graanpelmolen. De oorspron-
kelijk daaruit afkomstige mo-
lensteen in de Schepperstraat 
herinnert daaraan. Nu zal een 
tweede maalsteen in het straat-
beeld van ons dorp verschijnen.

Na de sloop in 1961 van de mo-
len werd ongeveer op dezelfde 
plaats het bedrijfspand van de 
Stichting Woningbouw Achtkar-
spelen (SWA) gebouwd. Na de 
verhuizing van de SWA naar de 
Zwanebloem in 1993, verrees er 
in 1994 appartementencomplex 
‘De Molenhof’. Om de herin-
nering aan de molen levend te 

houden plaatste de SWA in 1999 
een van de molenstenen bij de 
ingang van het woonblok. Een 
aantal jaren geleden dook nog 
een molensteen op uit de ver-
dwenen maalderij. Piet Kapenga 
gaat zich nu over het lot van dit 
erfstuk ontfermen.

Naar verluidt werd de molen-
steen jaren geleden gevonden in 
een tuin aan de Schepperstraat. 
Ze werd toen meegenomen naar 
Bergum waar ze op een gegeven 

moment zou worden gebroken. 
Nadat men erop was gewezen 
dat het een steen met historische 
waarde was, werd ze naar het 
IJstijdenmuseum aan de School-
straat in ons dorp gebracht. Jan 
Kloosterman ontfermde zich kort 
geleden over de steen die enig-
zins ontheemd in een hoekje van 
het parkeerterrein lag.
De steen is bijzonder is omdat 
ze werd gemaakt van een oude 
zwerfsteen. Na overleg tussen 
de heren Kloosterman, Peper-

kamp en Kapenga ontstond het 
idee om haar op het in juli ‘ge-
doopte’ Boelensplein aan de 
Irenestraat een plek te geven 
(tegenover Kapenga Wonen). 
Als LF2018-activiteit was hier al 
in het voorjaar door Peperkamp 
een historische fotoroute ge-
plaatst. De tentoonstelling krijgt 
er nu een permanente plek en de 
molensteen past daar dus prima 
bij. Er wordt nu nog gewerkt aan 
de voorbereidingen, maar zodra 
het zover melden wij het hier en 
op Facebook.

Er werd enige tijd getwijfeld of de mo-
lensteen wel uit ons dorp afkomstig 
was. Nader onderzoek wees uit dat ze 
toch uit de Buitenposter graanmolen 
komt

Aan de voet van de berk wordt binnenkort een voetstuk gemaakt. Daar zal de 
steen een zichtbaar en passend plekje krijgen.

Burgemeester Ottevanger begroet vanaf het bordes de Noorse Hamarjente meisjes-band. (foto archief gemeente Achtkar-
spelen via Stichting Oud-Achtkarspelen)
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Verhaaltjes
-23-

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

Kerst
Wat kon ik vroeger genieten van 
de zondagschool kerstfeesten. 
Ik kon vaak niet wachten tot het 
moment dat de lichten dempten 
en de zondag schooljuf aan haar 
kerstverhaal begon. Met zachte 
stem begon ze te vertellen, als 
het spannend werd verhief 
ze haar stem om vervolgens 
weer met zachte stem verder 
te vertellen. Ademloos zat ik 
als klein meisje te luisteren 
naar het prachtige verhaal.  Het 
kon niet lang genoeg duren!

Ook heb ik mooie herinneringen 
aan de kerstnachtdiensten in 
het Hervormde kerkje van Garijp, 
waar ik ben opgegroeid. Om 22.30 
uur begon de dienst, dat alleen 
al had iets aparts want je had al 
een hele lange avond gehad. De 
kerk was altijd prachtig versierd 
met dennengroen. Echte kaarsjes 
in de vensterbanken en ook in 
de kroonluchters branden echte 
kaarsen. In de kerk stond een 
enorme kerstboom waar ik altijd 
met bewondering naar keek. Hoe 
hadden ze het toch voorelkaar 
gekregen om zo’n grote boom 
zo mooi te versieren? De kerk 
zat altijd bomvol en prachtige 
liederen werden gezongen. 
Met dezelfde warme gevoelens 
denk ik terug aan de geweldige 
kerstfeesten van Tjaskerhiem. De 
dienst werd georganiseerd voor 
de bewoners, familie en mensen 
die op Tjaskerhiem werkzaam 
waren. Natuurlijk waren ook de 
Buitenposters van harte welkom! 
Vorig jaar is het laatste kerstfeest 
van Tjaskerhiem gevierd omdat 
de bewoners zijn verhuisd naar 
Damwoude. Voor mij begon de 
kerst, als ik naar het Kerstfeest 
van Tjaskerhiem was geweest. 
De bewoners waren steevast 
verkleed als Jozef en Maria. Ook de 
herders, wijzen en het engelenkoor 
ontbraken niet. In samenwerking 
met de dominee werd een mooi 
thema gekozen voor de dienst 
en hadden vele bewoners van 
Tjaskerhiem hun vaste taken, de 
één deed het gebed, de ander een 
gedicht. Ook werd er ieder jaar 
het “lang zal ze leven” gezongen 
voor die ene bewoner die net jarig 
was geweest en daarna nog eens 
voor iedereen omdat iedereen het 
afgelopen jaar jarig was geweest. 
In de pauze werd heerlijk warme 
chocomel en kerstkransjes 
uitgedeeld. Ook werd ieder jaar 
het kerstverhaal uitgebeeld, vaak 
met een echte ezel en schapen! 
Het meest legendarische als wel 
hilarische moment was toch wel, 
dat de dominee na de bevalling van 
de kleine Jezus, aan de als Maria 
verkleedde bewoonster vroeg: “En 
wat is het geworden??” en Maria 
uitriep: “een meisje!!” Er ging een 
gejuich op in de kerk! Prachtige 
herinneringen die ik koester! 

De eerlijkheid gebiedt mij te 
zeggen dat het stamppotten-
buffet op mijn nieuwe werk 
hier niet aan kan tippen!

‘Oi, wat is dit zwaar’ zucht een klein zacht stemmetje van onder een 
bijzettafeltje in de hoek van de kamer. ‘KNARS’ klinkt het ineens hard, 
gevolgd door een zacht hoog gilletje. Niet veel later klinkt het getinkel 
van kleine stenen voetjes op de houten vloer. Wat is dat? Of beter 
gezegd WIE is dat? Hoor, daar klinken de zacht tinkelende voetstapjes 
weer. Gaat u met mij mee kijken wie hier zo stiekem door de woonka-
mer rent? Kijk, zie daar....die schaduw......Het lijkt wel....het lijkt wel......
is het een engeltje? Ja hoor, vlak voor de kerstboom, met een stuk 
speelgoed in haar kleine handjes staat een prachtig mooi kerstengel-
tje. Haar kleine stenen oogjes stralen en haar haartjes glanzen. Wat 
een mooi lief engeltje. Wat doet zij eigenlijk met dat stuk speelgoed in 
haar kleine handjes? Dat zal ik u eens haarfijn uitleggen. 

Dit kerstengeltje is niet zomaar een engeltje. Dit kerstengeltje is een 
heel bijzonder kerstengeltje. Dit engeltje is door de moeder, van het 
gezin die in het huis woont, gekocht in een tweedehands winkeltje. 
Ja, dat hoort u goed. Dit engeltje is tweedehands. Afgedankt door 
het ene gezin en weer gekocht door een ander gezin. En dat is voor 
een kerstengeltje veel moeilijker dan u zou denken.  Engeltjes hebben 
namelijk ook gevoelens. Dit speciale engeltje had een hele moeilijke 
tijd achter de rug. Twee jaar geleden stond ze nog op de kerstafdeling 
van een grote winkel.  Alle kerstartikelen waren blij en opgewonden. 
Eindelijk waren ze uit het magazijn gehaald, eindelijk was de tijd van 
lichtjes, slingers en poedersneeuw aangebroken. Kerst. Het engeltje 
was net zo blij en opgewonden als de anderen. Eindelijk zou ze de 
taak vervullen waar ze voor gemaakt was. Vrolijkheid en liefde geven 
aan de mensen die haar zouden kopen. Diezelfde mensen zouden net 
zoveel van haar houden als zij van hun. Ze zouden haar bewonderen 
en een ere plaatsje geven in hun, met kerstartikelen versierde, huis. 
Het engeltje stond te trappelen op haar kleine stenen voetjes. En op 
de dag dat een gezin met twee kleine kinderen haar koos, kon het en-
geltje haar geluk niet op. Haar leven in het grote gezinshuis was per-
fect. Alles was prachtig versierd. Haar plaats was op de schouw boven 
een grote open haard waar een groot vuur brandde. De sokken van 
de kinderen hingen aan vergulde haakjes voor het vuur. En hoog aan 
het plafond hing een takje mistletoe. De vader van het gezin had dat 
takje er al grinnikend opgehangen toen zijn vrouw even niet oplette. 
De kerstboom was het grote middelpunt in de gezellige woonkamer. 
De lampjes schitterden en de kersballen en slingers flonkerden. Het 
kerstengeltje voelde zich volmaakt gelukkig. De kerst was warm, ge-
zellig en vol gelach. Maar toen de kersdagen over waren en de boom, 
slingers en lichtjes weer opgeborgen waren, pakte het kleinste kindje 
het engeltje van de schouw. En omdat het kindje nog zo klein was, 
stond het niet zo stevig op de stoel waar het op geklommen was. De 
stoel wankelde maar gelukkig stond de vader dichtbij genoeg om het 
kindje op te vangen. Alleen het engeltje viel. Ze viel en ze viel. En met 
een klap kwam ze op de stenen rand van de open haard. Ze schaafde 
haar perfecte neusje en kraste haar mooie kroontje. De moeder keek 
geschrokken om en raapte haar op. Er trok een afkeurende rimpel 
over haar voorhoofd. ‘Schat, deze kun je bij de oudere kerstspullen 
doen, ze is beschadigd’. Het engeltje schrok hevig. Haar kleine ste-
nen gezichtje kreeg een droevige uitstraling toen de vader haar in een 
donkere doos stopte. En een klein stenen traantje biggelde over haar 
zachte stenen wangetje. Arm klein engeltje. 

Toen ze, na een hobbelige reis, weer wat licht door de kieren van de 
doos zag komen, hoorde ze een lieve oude stem zeggen; ‘dank u wel 
meneer, God zegene u’. Het engeltje kreeg weer wat hoop. De stem 
was lief en de hand die de doos instak was rimpelig. Een oudere me-
vrouw pakte het engeltje beet en hield die voor haar gezicht. ‘Ach, wat 
ben jij een schatje zeg’ zei ze tegen het engeltje, terwijl ze haar eens 
goed bekeek. ‘Jij kunt het hele jaar door wel verkocht worden’ En ze 
zette het engeltje resoluut tussen een hele hoop andere beeldjes. Het 
engeltje keek om zich heen. Dit was niet een gewone winkel. In een 
gewone winkel zag je overal dezelfde artikelen in grotere getale bij 
elkaar staan. Hier stonden allemaal verschillende dingen naast elkaar. 
En overal zat een handgeschreven prijsstickertje op. Ze begreep er 
maar weinig van. Een beeldje van een kat keek haar schuin aan en zei 
met spinnende stem:’ Jij bent nieuw hé?’ ‘Ja’ zei het engeltje zacht, 
terwijl ze met grote ogen om zich heen bleef kijken. ‘Waar ben ik?’ De 
kat grinnikte. ‘Je bent in ‘Olivia’s tweedehandsje’. Dat oude vrouwtje 
is Olivia en ze krijgt spulletjes van andere mensen die ze verkoopt. Het 
geld wat ze daardoor verdient gaat naar de kindjes op de ziekenafde-
ling van het grote ziekenhuis op de hoek. Die krijgen daar speelgoed 
en spelletjes van, zodat ze niet de hele dag hoeven na te denken over 
het ziekenhuis en waarom ze daar zijn.’ Het engeltje begreep nu waar 
ze was en dat ze nog een keer verkocht zou gaan worden. Ze was blij 
dat ze toch nog echt iets zou kunnen betekenen voor iemand. Tenslot-
te had de moeder of de vader haar niet weggegooid, maar haar een 
kans te geven nog meer mensen blij te maken. Haar kleine stenen 
hartje gloeide van nieuwe hoop. En toen er midden in de zomer er 
zomaar een dag aanbrak dat een kindje haar beet pakte en riep: ‘Deze 
mama, mag ik deze hebben?’ glimlachte ze weer. 

Het kindje liet het engeltje de eerste dagen niet één keer los. Het 
engeltje zat bij haar aan tafel en sliep op haar hoofdkussen. Ze had 
zich nog nooit zo geliefd gevoeld. En toen het engeltje zag hoe lief de 
moeder en het dochtertje waren voor alle andere spulletjes in huis, 
ook al waren de meeste oud en hier en daar beschadigd, ging ze nog 
meer houden van haar nieuwe gezin. Ze zag de dagen die ze met 
elkaar doorbrachten en ‘s avonds als het dochtertje in bed lag, zag 
het engeltje, door de kier van de slaapkamerdeur, de moeder haar 
kleertjes wassen en strijken. Ze zag hoe de moeder de ontbijttafel dek-
te en de vloer aanveegde. En soms heel soms, zag ze de moeder op 

een stoel zitten, met een foto in haar handen van een man met een 
bril. Dan zuchtte ze diep en dan rolde er wel eens een traan over haar 
vermoeide wang. Het engeltje zag hoeveel de moeder van haar doch-
tertje hield. Ze zag ook hoe zwaar het soms was voor de moeder om 
alles alleen te moeten doen. Daarom besloot het engeltje dat ze best 
zou kunnen helpen. Gewoon als niemand het zag. Toen ‘s avonds laat 
de moeder op bed was gegaan, kroop het engeltje voorzichtig van het 
hoofdkussen af en trippelde zachtjes naar de woonkamer. Dan pakte 
ze met haar kleine stenen handjes het speelgoed onder de meubels 
vandaan, die de moeder over het hoofd had gezien. Dan pakte ze het 
vochtige vaatdoekje en nam ze stof af. Veegde ze vette hand afdrukjes 
van de kastjes en schoof ze stoelen weer op hun plek. Ze werkte zo 
hard ze kon. En elke morgen lag ze weer op het hoofdkussen, naast 
het lieve hoofdje van het slapende kindje. De moeder had wel in de 
gaten dat iemand haar hielp, maar wist niet wie en niet wanneer. Ze 
merkte dat haar dagen wat lichter werden en was ‘s avonds wat min-
der moe. 

De periode van kerst brak weer aan en de moeder nam het meisje en 
het engeltje weer mee naar ‘Olivia’s tweedehandsje’. Daar kocht ze 
‘nieuwe’ slingers en kerstballen met krasjes. Thuis versierde samen 
met het kleine meisje de kerstboom die ze van de buurman had ge-
kregen. Op kerstavond klonk er gebonk op de voordeur. Het meisje 
kroop verschrikt achter een kussen op de warme bank. Haar grote 
ogen keken verschrikt over het randje van de kussen naar de deur. 
Haar moeder keek alleen maar verbaasd. Wie zou er zo laat nog op 
de deur kloppen? Toen ze voorzichtig het gordijntje voor de deur weg-
schoof gaf ze een gilletje. Het meisje dook nog verder achter het kus-
sen en hield het engeltje stevig vast. Maar haar moeder trok de deur 
wagenwijd open, waarna de sneeuwvlokken door de koude wind 
naar binnen werden geblazen. En daar stond, op de drempel, de man 
van de foto. Zijn bruine haar piepte onder zijn vaalgroene gebreide 
muts vandaan. Zijn ogen twinkelden achter zijn bril en hij tilde de 
vrouw lachend op. Het meisje begon te lachen en sprong in een wip 
van de bank. ‘Papa!!!’gilde ze blij, terwijl ze op hem af sprong. Het 
engeltje zag het aan en een brede lach brak door op haar gezichtje. Dit 
was haar mooiste Kerst ooit.

Kerstverhaal
door Gesien Leguijt
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Aandacht voor ouderen: Samenhang is de sleutel 
tot een sterkere sociale basis
‘Ouderdom komt met gebreken’, 
luidt het gevleugelde spreek-
woord. Als je ouder wordt ko-
men er onvermijdelijk minder 
leuke dingen op je pad, bijvoor-
beeld langer durend herstel na 
ziekte, verlies van je levenspart-
ner of van familieleden en vrien-
den, maar ook zaken als toene-
mende lichamelijke beperkingen 
en geheugenproblemen.

Daarom is het goed om zo lang 
mogelijk midden in het leven te 
blijven staan, om contacten te 
blijven onderhouden, om aan al-
lerlei activiteiten deel te nemen 
en om te proberen nieuwe uitda-
gingen aan te gaan.

Sociaal actief
Tal van verenigingen en groepen 
dragen met een groot aantal acti-
viteiten op eigen wijze bij aan de 
kwaliteit van het leven van ou-
deren, zoals: zingen, (volks-)dan-
sen, schilderen, allerlei vormen 
van sport, cursussen, knutselen, 
handwerken, lezingen en gezel-
lige ontmoetingen, met koffie, 
thee of zelfs een complete geza-
menlijke maaltijd. Daarnaast zijn 
er allerlei mogelijkheden om als 
vrijwilliger aan de slag te gaan. 
Op deze manier blijf je in contact 
met anderen en doe je volwaar-
dig mee in de samenleving. 

Kwetsbare mensen
Dit alles is helaas niet voor ie-
dereen weggelegd. Er zijn veel 
kwetsbare ouderen die kampen 
met eenzaamheid en een zwak 
sociaal netwerk – of waarvoor dit 
dreigt. Verminderde mobiliteit, 
afnemende gezondheid of het 
verlies van een partner zijn regel-
matig voorkomende oorzaken.

In gesprek met de organisaties 
die in Buitenpost activiteiten 

voor ouderen organiseren wil-
len KEaRN Welzijn en It Koartling 
(sociaal cultureel werk) graag 
vaststellen wat er nodig is voor 
het voorkomen of verminderen 
van kwetsbaarheid, zodat oude-
ren in staat zijn om volwaardig te 
blijven meedoen in de samenle-
ving.

Zwakke infrastructuur
Tegelijkertijd hebben juist veel 
van de betrokken verenigingen 
en groepen zo hun eigen pro-
blemen: vergrijzing, terugloop 
van het aantal leden of deel-
nemers, financiële problemen, 
moeilijkheden bij het vinden van 
bestuursleden of geschikte huis-
vesting en nog veel méér.
Ook daarover willen KEaRN Wel-
zijn en It Koartling met betrokke-
nen in gesprek.

Een sterke sociale basis
Want, één ding is zeker: ons land 
vergrijst en het aantal ouderen 
neemt snel toe. Dat vraagt om 
een sterke sociale basis – om 
een goede sociale infrastructuur. 
Die is niet vanzelfsprekend. Vaak 
is er met hulp van de lokale over-
heid ondersteuning, uitbreiding 
of versterking nodig. Bovendien 

is werken aan een sterke socia-
le basis een continu proces, dat 
nooit af is. 

Integrale samenwerking
Doordat veel ouderen langer 
zelfstandig blijven wonen is in-
tegrale samenwerking in zorg en 
welzijn erg belangrijk geworden. 
Samenwerking vanuit verschil-
lende disciplines vraagt om be-
kendheid met elkaars werkwijze 
en activiteiten. Daardoor wordt 
het mogelijk om de behoeften en 
wensen van de oudere centraal 
te stellen en ouderen met een 
ondersteuningsvraag goed te 
kunnen helpen.

Kom meepraten
Op donderdagmiddag 24 janua-
ri 2019 organiseren KEaRN en It 
Koartling een eerste bijeenkomst 
met alle (formele en informele) 
ouderengroepen in Buitenpost. 
De bijeenkomst begint om 13.30 
uur in It Koartling. Medewerkers 
van het Dorpenteam zullen ook 
aanschuiven. Bij het Dorpen-
team – dat een onafhankelijk po-
sitie heeft – kunnen jong en oud 
terecht met al hun vragen over 
zorg, welzijn, wonen en werk.

Jong en oud beleven sámen plezier aan 
knutselen. Doe je mee?

Het cursusaanbod in It Koartling

Al ruim vijftig jaar biedt It Koartling cursussen aan. Voor jong 
en oud. Die maken onlosmakelijk deel uit van het sociaal cultu-
reel werk. De laatste jaren zien we dat steeds meer commerciële 
aanbieders zich op de ‘cursusmarkt’ begeven. Niettemin slaagt It 
Koartling er steeds opnieuw in om leuke en zinvolle cursussen en 
workshops aan te bieden.

Voor 2019 staan de volgende activiteiten op het programma of zijn 
zij in voorbereiding:

•	 Cursus Luisteren naar muziek: een boeiende kennismaking met 
de klassieke muziek

•	 Cursus Quilten & Patchwork: creatief bezig met stoffen, naald 
en draad

•	 Cursus Keramiek: basistechnieken rondom het werken met het 
veelzijdige materiaal klei

•	 Cursus Spaans voor beginners. ¡Significativo para las vacacio-
nes en España!

•	 Cursus Engelse conversatie: fris je schoolengels op – voor be-
ginners en gevorderden

•	 Cursus Edelsmeden / zelf sieraden maken
•	 Cursus Tekenen en schilderen
•	 Cursus Kunstgeschiedenis: een tijdreis door de wereld van 

kunst en maatschappij
•	 Cursus Biodanza: verrijk jouw leven met vrije dans, muziek en 

groepservaringen
•	 Kursus Frysk: koarte kursus foar wa’t graach (better) Frysk skri-

uwen leare wol
•	 Kursus Frysk & Fryslân: taal, kultuer en skiednis fan Fryslân
•	 Cursus EU: over de werking en het belang van een verenigd Eu-

ropa
•	 Meiden onder elkaar: praat met andere meiden over gevoelens, 

seksualiteit, weerbaarheid, goed voor jezelf zorgen, vriend-
schap, relaties, je eigen mogelijkheden en beperkingen

•	 Basiscursus fotografie met de digitale camera
•	 Schilderclub: samen techniek en creativiteit uitdiepen en ver-

breden
•	 Powerkidzz: kom op voor jezelf en houd rekening met een ander. 

Voor kinderen van 9-12 jaar
•	 Cursus Filosofie: verdiep je in de wijsbegeerte en maak kennis 

met bekende filosofen en hun ideeën
•	 Cursus Omgaan met geld – voor als je aan het einde van je geld 

regelmatig nog een stukje maand overhoudt
•	 Cursus Koken voor mannen (jawel!) – voor absolute beginners 

én gevorderden
•	 Workshop Handlettering
•	 Workshop Landschap tekenen / schilderen
•	 Workshop Werken met pastelkrijt
•	 Workshop Verbeelding: voed jouw creativiteit
•	 Workshop Fotograferen in de praktijk
•	 Workshop Werken met het A.C.T.I.E.-instrument bij burgeriniti-

atieven
•	 Workshop Samenwerken en samen organiseren
•	 Workshop Schminken – basisbeginselen, tips en trucs
 
Belangstelling?
Stuur dan zo snel mogelijk een e-mail naar cursuswerk@itkoartling.
nl. Geef duidelijk aan waarnaar jouw belangstelling uitgaat en ver-
geet niet om jouw contactgegevens te vermelden. 
LET OP: nog niet voor alle activiteiten is al een cursusleider gevon-
den. Heb je belangstelling of heb je ideeën voor een ándere cursus 
of workshop: mail naar cursuswerk@itkoartling.nl.

De knutselactiviteiten voor (jon-
ge) kinderen op de woensdag-
middag in It Koartling liggen 
momenteel stil. Reden: onvol-
doende vrijwilligers. Tegelijker-
tijd wil It Koartling op de woens-
dagmiddag ook graag creatieve 
activiteiten voor volwassenen 
opzetten. Ligt het dan niet voor 
de hand om die twee initiatieven 
samen te brengen?

Overal in Nederland en daar-
buiten is er veel aandacht voor 
‘intergenerationele projecten’. 

Dit zijn projecten die mensen 
uit verschillende generaties bij 
elkaar brengen om samen din-
gen te doen. Het gaat om contact 
tussen jong en oud, búiten de 
directe kring van de naaste fami-
lie. Een voorbeeld daarvan is het 
project waarbij leerlingen van 
de basisscholen in Buitenpost 
samen zingen met de bewoners 
van het zorgcentrum Haersma-
hiem.

Maar … er zijn nog veel méér ac-
tiviteiten te bedenken waaraan 
jong en oud samen kunnen deel-
nemen. Te beginnen met creatie-
ve activiteiten, zoals knutselen. 
Niet apart, maar één activiteit 
voor jong en oud samen.
 
Wil je meehelpen met het opzet-
ten hiervan?
It Koartling zoekt enkele vrijwil-

ligers die willen meehelpen met 
het organiseren van de creatieve 
middagen. Heb je belangstel-
ling? Barst je van het talent of 
loop je over van enthousiasme? 
Stuur dan zo snel mogelijk een 
e-mail naar vrijwilligerswerk@
itkoartling.nl. Vergeet niet om 
jouw telefoonnummer te ver-
melden. 
Lijkt het je leuk om mee te hel-
pen, maar ben je niet zeker wat 
jouw rol kan zijn? Ook dan ben je 
meer dan welkom. Laat dus snel 
even wat van je horen!

In alle gevallen wordt zo spoedig 
mogelijk contact met je op opge-
nomen en een afspraak gemaakt. 

Let op! Het betreft hier vrijwilli-
gersvacatures.

It Koartling zoekt met spoed een creatieve en 
flexibele kok (m/v)
Vind je het leuk om een of twee 
keer per maand op zondagmid-
dag voor anderen te koken? Dan 
is dit misschien iets voor jou. 
Tijd: van 14.00 tot circa 19.30 
uur. Je bepaalt zelf het menu (re-
kening houdend met eventuele 
dieetwensen van de bezoekers), 
doet de boodschappen en kookt. 
Je bereidt een smakelijke en ver-
antwoorde maaltijd tegen een 

lage kostprijs. Het bewaken van 
de voedselveiligheid is een be-
langrijke taak.
 
Meer weten?
Stuur zo snel mogelijk een e-mail  
met jouw gegevens naar vrijwil-
ligerswerk@itkoartling.nl.



Prijspuzzel
door Gryteke van IJsseldijk

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

Oplossen en inleveren
Los de puzzel op, schrijf de aangegeven regel over en maak kans op een 
prijs ter waarde van € 10,-. Deze prijs wordt ter beschikking gesteld door 
De Binnenste Buiten Post. Oplossingen – bij voorkeur op een kaartje in-
leveren in de kopijbus bij The Readshop (Nijenstein 7) vóór maandag 21 
januari 2019

Winnaar van de oktober-puzzel
De oplossing van de september-puzzel was: 548.123.697.
Er waren 17 inzendingen. De winnaar is: D. de Jong-Lootsma.

VERKRIJGBAAR IN VIER
VERRASSENDE SMAKEN!

Dé likeur van            slijter Kees Jan Kempenaar uit Buitenpost!

swiet
& oars
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Flitsen uit het dagelijks leven in Buitenpost 
tijdens de Tweede Wereldoorlog -23- door Jasper Keizer

De mantelorganisaties.
De eerste mantelorganisatie 
waar de inwoners mee gecon-
fronteerd werden was de Win-
terhulp Nederland, de W.H.N. 
Hiervan waren slechts twee 
personen lid. Al vrij snel daarna 
werd de Nederlandsche Volks-
dienst, de N.V.D., opgericht. 
Deze instelling was in feite een 
completering van de W.H.N. De 
bezetter wenste een volledige 
nazificering van de sociaal-maat-
schappelijke zorg. Hiervan waren 
eveneens slechts twee personen 
lid. Desondanks organiseerden 
ze meerdere keren een collecte. 
Maar de animo was gering. Ook 
door middel van advertenties en 
aanplakbiljetten attendeerden ze 

de inwoners op hun acties (75). 
De kleine opbrengst ging naar 
behoeftigen als een soort recla-
me voor de Beweging. De Na-
tionaal Socialistische Vrouwen 
Organisatie, de N.S.V.O. had in 
Buitenpost haar eigen afdeling. 
Deze bestond slechts uit één 

lid. Maar samen met een aantal 
sympathisanten hadden ze hun 
huissamenkomsten, waar ze 
met hun breiwerkjes de minder 
bedeelde inwoners probeerden 
te helpen als een soort verkapte 
propaganda. Het waren gezel-
lige samenkomsten van gelijk-
gezinden, waar ze ronduit met 
elkaar konden praten. Ze voel-
den zich door de dorpsgenoten 
genegeerd. De Jeugdstorm, de 
nationaal-socialistische jeugdor-
ganisatie met als zinsspreuk: “In 
Godsvertrouwen alles voor ’t Va-
derland”, probeerde de jeugd te 
paaien voor deelname. Ze wer-
den op een soldateske manier 
gevormd. Om in Buitenpost een 
groep te kunnen organiseren, 
werd op het schoolplein in de 
Schoolstraat enkele malen een 

optreden gegeven met kinderen 
van elders. Het had geen resul-
taat. De inwoners lieten ze links 
liggen, in tegenstelling tot Sur-
huisterveen, waar ze eens met 
water bekogeld werden. De Boe-
renraad was een organisatie die 
dicht bij de boer stond en veel 
reclame verspreidde (76). De 
vergaderingen kenmerkten zich 
door het bespreken van allerlei 
problemen, die de oorlogsjaren 
meebrachten. Maar een enkeling 
was lid. De W.A., de Weerafde-
ling, kende hier geen leden.

De Landwacht, de meest ge-
vreesde mantelorganisatie van 
de N.S.B., had hier eveneens 
geen leden. De landwachtpa-
trouilles die men in het dorp zag, 
kwamen uit het zuiden van de 

gemeente en uit Kollumerland. 
Wanneer deze in aantocht wa-
ren, waarschuwde men elkaar 
voor dreigend gevaar. Al deze 
nationaal-socialistische activitei-
ten vonden geen ingang bij de 
bevolking. Men was er wel bang 
voor, want van wie kwam het 
verraad, zoals op het distributie-
kantoor (de burgemeesterswis-
seling) en het gemeentehuis ( 
Oosterhof) en de vele verraders-
briefjes die de burgemeester, 
de politie en Tolsma, de leider 
van het arbeidsbureau, ontvin-
gen? Veel werd onderschept met 
name op het arbeidsbureau en 
door de burgemeester, maar ook 
bij de politie. Namen gonsden 
door het dorp, maar niemand 
wist het. Van de dader(s) ont-
breekt elk spoor. Tolsma was wel 
een van de stuwende krachten 
en als zodanig kreeg hij ook de 
zwaarste straf (77).

-27-   Binnen
Buitenpost 

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

Buitenpost 2018
Bijna 4 jaar geleden kwamen wij 
hier in het dorp wonen. Wij ‘nep-
Friezen’ in dit Friese dorp. Afgelopen 
maand sprak ik voor deze krant 
de aftredend burgemeester van 
onze gemeente. Het resultaat van 
dit gesprek kun je op pagina 9 van 
deze krant lezen, maar hij zei wel 
een paar dingen die mij aan het 
denken zette. Allereerst hadden 
we het natuurlijk over de taal. 
Het is voor mij nooit een bezwaar 
geweest als mensen Fries tegen 
mij spreken, zolang het andersom 
ook prima is dat het antwoord in 
het Nederlands terug komt. En 
volgens mij werkt dat prima. En 
dat er daardoor tegenwoordig 
regelmatig een Frisisme 
tussendoor glipt, daarvan doe ik 
gewoon alsof het volledig ABN is. 
Maar door dorpen als die van ons, 
kan het wel zo zijn dat de Friese 
taal nog steeds bestaat. En dat is 
uiteindelijk het meest belangrijk. 
Vandaar ook mijn poging de Friese 
taal op papier te zetten in het 
interview. Ik hoop dat jullie mij de 
kleine schrijf- op opbouwfoutjes 
vergeven. Het tweede wat de 
burgemeester mij vertelde en 
wat mij aan het denken zette was 
hoe Buitenpost zich in 2018 heeft 
ontwikkeld. En dan kom ik ook 
terug bij het feit hoe wij het dorp 
voor het eerst zagen in oktober 
2014. Want dat er sinds dat moment 
veel veranderd is, dat geloven de 
meeste mensen wel. Maar als je 
nagaat wat er dit jaar gebeurt is in 
je eigen dorp dan kom je erachter 
dat het niet voor niets is dat we 
de Binnenste Buitenpost iedere 
maand kunnen vullen. Ik noem 
even kort dingen op die mij zo te 
binnen schieten, terwijl ik vast 
nog veel meer vergeet: Het nieuwe 
stationsgebied, de Jeltingalaan, de 
nieuwbouw van het Kruidhof, de 
vernieuwde Lidl, de nieuwe Poeisz 
en het hele terrein daar rondom. 
Maar ook de Sinnegreide en alle 
nieuwbouw op de Swadde. De 
opening van de groenstrook en 
het Kruidhof als hoofdprogramma 
voor de Culturele Hoofdstad. Het 
dorp ontwikkelt zich op een goede 
en positieve manier en dat is alleen 
maar goed volgens mij. Of het 
zaken zijn waar de burgemeester 
zelf heel veel invloed over heeft 
weet ik niet, maar zonder een 
goede scheidsrechter heb je ook 
geen wedstrijd, dus op die manier 
gaan we hem wat mij betreft hoe 
dan ook missen. En daarmee komt 
het jaar 2018 voor Buitenpost en 
voor mijzelf langzaam tot een 
einde. Naast al deze zaken was 2018 
voor mij persoonlijk ook een heel 
leerzaam jaar. Omdat Tamara en 
ik samen begonnen zijn met om 
de maand deze krant op te maken 
heb ik ook geleerd hoeveel mensen 
daar een steentje aan bijdragen en 
tijd op investeren. Ik ben blij dat ik 
daar ook een beetje in heb mogen 
meehelpen, bedankt voor de leuke 
reacties daarop en we hopen met 
z’n allen komend jaar de krant nog 
verder te mogen ontwikkelen! 
Proost, en kom maar op 2019! 

Inspiratie
door Anneke Paauw

Met respect, in vrijheid, naar vrede

Deze tekst staat in de poort die Bein Brandsma dit 
voorjaar voltooide en in zijn tuin plaatste. 

Ieder die wel eens in de omgeving heeft gefietst of gewandeld, heeft 
vast stilgestaan bij de objecten in de tuin van jachtwerf Brandsma in 
Rohel. Zo verging het mij ook en het maakte mij nieuwsgierig naar 
de reden van het ontstaan en de eventuele betekenis. Inspiratie voor 
een interview met Bein Brandsma dus.

Bein was jachtbouwer, heeft in 
zijn werkzame leven zo’n 220 
houten boten gebouwd, varië-
rend van kleine roeiboten, heel 
veel zeilboten tot een grote log-
ger van 16 meter lang. Behalve 
het bouwen van boten vond er 
natuurlijk ook veel reparatie én 
restauratie plaats. Dat hij hierin 
zeer vakkundig is, bewijst het feit 
dat hij door het Fries Museum is 

gevraagd leerlingen van de Frie-
se Poort uit Sneek te begeleiden 
bij het maken van een Viking-
schip.
Terug naar de poort en de toren 
in zijn tuin. Hout speelt vanaf 
zijn prilste jeugd een grote rol 
in het leven van Bein, hij houdt 
van hout, want hout heeft geen 
geheimen, hout leeft, hout is een 
natuurproduct, hout inspireert… 

de materiaalkeuze lag dus voor 
de hand.
In 2013 overleed zijn vrouw Jap-
ke, zij liet natuurlijk een grote 
leegte achter. Japke onderhield 
ook de tuin en had daar veel ple-
zier in. De tuin was met buxus-
haagjes in vakken verdeeld. Toen 
deze werden verwijderd, werd 
Bein hier ook met de letterlijke 
leegte zonder zijn vrouw gecon-
fronteerd. Hij besloot de vorm 
die zij had gemaakt, te laten be-
staan. Maar hoe deze leegte op 
te vullen? Een vierkant herinner-
de hem aan een 72 meter hoge 
toren in Roemenië: die ging hij 
bouwen!

Het resultaat mag gezien wor-
den. Het is niet zomaar een to-
ren, wie het van dichtbij bekijkt, 
ziet dat er op de hoeken verschil-
lende symbolen zijn, dit zijn reli-
gieuze symbolen van de vier we-
reldgodsdiensten: christendom, 
jodendom, islamisme en taoïs-
me. Tenslotte staat boven op de 
spits het symbool van het huma-
nisme. De kern van het huma-
nisme is respect voor alles en ie-
dereen om ons heen. Belangrijk 
aspect daarbij is ook de vrijheid 
in denken. Deze gedachten wa-
ren weer de inspiratie voor het 
bouwen van de poort, compleet 
met bovengenoemde tekst. Ook 
hier schuilt weer een bepaalde 
symboliek in, immers een poort  
biedt bescherming, denk aan de 
vroegere stadspoorten. 

Maar een poort kan ook open en  
biedt dan de mogelijkheid naar 
vrijheid.

Het moge duidelijk zijn dat in 
Bein een filosoof schuilt. Chris-
telijk opgevoed begon hij zich 
steeds meer te verdiepen in le-
vensvragen: waar kom ik van-
daan, waar ga ik heen, er moet 
toch meer zijn, iedereen hangt 
toch een bepaalde ideologie 
aan, is er een bepaalde paraplu, 
waaronder wij iets gemeen-
schappelijks vinden? Al deze fi-
losofische vragen en gedachten 
staan dus aan de basis van de 
prachtige toren en poort.
Als u in het voorjaar weer eens 
langs de tuin fietst of wandelt, 
zou het mij niet verbazen als u 
stopt en de kunstwerken van 
dichtbij gaat bekijken. Met in het 
achterhoofd deze uitleg kijkt u 
vast met andere ogen.

Bein Brandsma bij zijn kunstwerken (eigen foto)
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Bedri jv igheid
door Piet Pettinga

Balans opmaken
Aan het eind van 2018 maken velen de balans op en zo ook deze rubriek “Bedrijvig-
heid”. Een druk jaar ligt achter ons aangaande de vele bedrijven welke zijn ontstaan. 
Er wordt wel eens meewarig door ons gesproken dat er niets gebeurd in Buitenpost.
Wat denkt u ervan dat vooral jonge ondernemers starten met iets nieuws, o.a. een 
cadeauwinkel in de Kerkstraat, een kapsalon aan de Julianalaan en onlangs een kap-
per aan de Voorstraat? Op bedrijventerrein “De Swadde” is nog nooit in één jaar 
zoveel gebouwd als dit jaar. We proberen u zoveel mogelijk op de hoogte te houden 
van (nieuwe) ondernemers en winkelbedrijven, maar heeft u een tip, dan houdt de 
redactie zich graag aanbevolen van uw kennis. Wel is op dit ogenblik al bekend dat 
we in 2019 aandacht besteden aan activiteiten in het voormalige pand van de Aldi 
aan de Kerkstraat en het kantoor van onze voormalige notaris aan de Voorstraat. 
Ook stelt de nieuwe kapper zich voor. Ewitt Kerkman van o.a. Chrysler service op 
De Swadde gaat alles vertellen over zijn autobedrijf en Jelmer Beerda en Hessel van 
der Wal geven hun bedrijf Devi-advies met o.a. zonnepanelen meer bekendheid. 
Ook de inwendige mens wordt niet vergeten en daarop is vishandel Gerjo Crans in-
gesprongen, hij staat elke vrijdag bij de Poeisz van 11.00 tot 18.30 uur en u kunt ook 
telefonisch bestellen onder nummer 06-51894093. En tot slot zal de Binnen Markt 
aan de Kerkstraat op maandag 24 december open zijn om te zorgen dat u verse 
spullen kunt kopen voor de Kerstdagen. Uw bestellingen voor o.a. kerstbroden en 
apple-fritterbread graag tijdig indienen.

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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Hoewel ik een echte ‘plantenman’ ben, zal deze ru-
briek lang niet altijd over planten gaan. Maar deze 
maand is er toch een zekere noodzaak om weer 
een plantenonderwerp aan te snijden. Ik ben van 
plan om zo nu en dan een excursie te verbinden 
aan deze rubriek. Over natuur lezen is leuk, haar 
zelf beleven is nog leuker.

De ‘plantenclub’ FLORON organiseert dit jaar voor 
de vijfde keer de zogenaamde Eindejaarsplanten-
jacht. De bedoeling is dat men tussen 25 december 
en 3 januari één klokuur rondwandelt en dan speurt 
naar bloeiende planten. Daar kan iedereen op per-
soonlijke titel aan meedoen, maar er worden ook 
op tal van plaatsen groepsjachten georganiseerd. 
Er is dan een deskundige aanwezig, en wie dat leuk 

vindt kan ’s kijken hoe zo’n jacht gaat. Je hoeft geen 
specifieke plantenkennis te hebben, alleen maar 
interesse. Zo’n plantenjacht komt er dit jaar ook in 
Buitenpost. Ik licht hier de achtergronden toe.

Floristiek is onderzoek naar verspreiding van plan-
tensoorten: welke planten komen voor, waar komen 
ze voor, in welke aantallen? Nederland is floristisch 
zo niet hét, dan toch een van de best onderzoch-
te stukjes aarde. En dat niet alleen qua dichtheid 
(sinds 1989 per vierkante kilometer!) maar ook qua 
duur. Al meer dan een eeuw wordt hier min of meer 
systematisch geïnventariseerd. Dat geldt trouwens 
ook voor andere soortengroepen zoals vogels en 
zoogdieren. Al die gegevens zijn en worden verza-
meld in de Nederlandse Databank Flora en Fauna 
(NDFF), die internationaal uniek in zijn soort is.

In het bijgaande kaartje is de omgeving van Bui-
tenpost weergegeven volgens de Topografische 
Atlas, en ik heb in twintig kilometerhokken aange-
geven hoeveel plantensoorten daar gevonden zijn 
tussen 1990 en 2018. Zoals u ziet, zijn de aantallen 
zeer verschillend. Daar zijn verschillende oorzaken 
voor, maar u mag raden in welke vierkante kilome-

ter ik woon :-)  Ja hoor, daar kijk ik frequent om me 
heen... Rechtsboven ziet u ook een hok dat al die 
jaren kennelijk vergeten is. 
Terzijde: ik dank Annemieke Altena voor haar hulp 
bij dit kaartje!

Het aparte is: de verspreiding van plantensoorten is 
dus nergens zo nauwkeurig in kaart gebracht als in 
Nederland, maar dat maakt des te zichtbaarder wat 
we dan weer níet weten. Net de kilometer waar-
over jij informatie wilt hebben, is al decennia niet 
bezocht bijvoorbeeld. Zo hebben we in verband 
met de klimaatopwarming ineens ook meer vragen 
over zogenaamde fenologische patronen. Fenolo-
gie gaat over groei-en-bloeistadia in samenhang 
met weersverschijnselen en klimaat. Bijvoorbeeld: 
wanneer bloeide het eerste Speenkruid in 2018?

En zo komen we bij de Eindejaarsplantenjacht 
uit. Leuk om in dat drukkend-gezellige jaareinde 
er even op uit te kunnen: samen uitbuiken of in-
dividueel een uurtje ontsnappen. En ondertussen 
verzamelen we toch gegevens over hoe onze flora 
reageert op het opwarmende klimaat. 
De warmste winter was 2015(-2016). Toen werden 
in heel Nederland tijdens de plantenjachten maar 
liefst 735 verschillende soorten bloeiend aangetrof-
fen rond de jaarwisseling. Dat was opzienbarend. 
Ook zien we dat ‘koudebloei’ in bepaalde families 
veel vaker voorkomt dan in andere. Absoluut staat 
de composietenfamilie (met soorten als Paarden-
bloem, Madeliefje en diverse distels) aan top met 
112 bloeiende soorten. Dat is 68% van de 165 in Ne-
derland voorkomende composietensoorten. En als 
we deze plantenjachten volhouden, gaan we ook 
‘reekswinst’ boeken, dan kunnen we trends zien. 
Meer informatie vindt u op www.floron.nl/planten-
jacht.

De georganiseerde Eindejaarsplantenjacht 2018 
wordt in Buitenpost gehouden op zaterdag 29 
december van 13.00 tot ca. 15.00 uur. Start vanaf 
de parkeerplaats bij Kapenga Wonen (hoek Voor-
straat-Irenestraat). Ik verwacht dat het aantal bloei-
ende plantensoorten rond de twintig zal liggen. 
Trek warme kleren aan, want plantenjachten gaan 
in de beleving van de meeste buitenstaanders on-
gelofelijk langzaam... Onderweg steken we aan bij 
de oliebollenkraam in de Kerkstraat. En met allerlei 
uitleg tussentijds duurt de jacht twee klokuren. U 
kunt zich aanmelden via het e-mailadres gmgjtp@
xs4all.nl. Als u niet kunt mailen, mag u zich telefo-
nisch opgeven: 06 23627840.

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

Eindejaarsplantenjacht
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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.

Aantal waargenomen plantensoorten per km2 (in en rond 
Buitenpost)

Zonnepark Sinnegreide is officieel 
geopend
De Sinnegreide in Buitenpost, gerealiseerd door Solarfields, is vrijdag 
30 november officieel geopend. Kinderen van basisschool De Fontein 
uit Buitenpost plantten vandaag een vijftigtal bomen nabij het zon-
nepark.

‘Een bijzondere dag vandaag. Na jaren van voorbereidingen is het 
zonnepark af en kan het stroom op gaan wekken’, aldus Margreet Jon-
ker, wethouder duurzaamheid van Achtkarspelen. ‘Met dit zonnepark 
kunnen 3.800 gezinnen van duurzame energie worden voorzien.  De 
geplante fruitbomen zorgen voor een goede omgeving voor bijen en 
andere insecten. ’. 
Jelmer Pijlman, partner van Solarfields sluit hierbij aan. ‘We zijn erg 
dankbaar dat de gemeente Achtkarspelen ons dit project heeft ge-
gund. Het is een mooi park en het is mooi dat we het park nu samen 
op deze manier kunnen openen.’

Na het openingswoord zijn de kinderen opgedeeld in twee groepen. 
Eén groep begint in de tent met het maken van zaadbommen. Dit 
gebeurt onder begeleiding van It Fryske Gea.  De andere groep rent 
snel naar de bomen. Onder groot enthousiasme planten de kinderen 
de fruitbomen. Na een tijdje wordt er gewisseld. De omstandigheden 
zijn gelukkig goed en de regen blijft achterwege. 

Na afloop genieten de kinderen van een warme chocolademelk met 
slagroom en een broodje knakworst in de tent. De opening van het 
zonnepark is een groot feest. Aankomende maandag of dinsdag wordt 
het park geactiveerd en zal het park daadwerkelijk stroom opwekken. 

Aan de rand van Buitenpost is de Sinnegreide herrezen. Een zonne-
park met 34.000 panelen die stroom levert aan ruim 3.800 huishou-
dens. De opgewekte energie wordt aan het elektriciteitsnet geleverd 
en via de netbeheerder (Liander) komt de elektriciteit uit bij de huis-
houdens in Nederland. De elektriciteit gaat dus niet per se naar de 
woningen in Achtkarspelen, maar compenseert een deel van het elek-
triciteitsgebruik van de inwoners en bedrijven van de gemeente.

Solarfields is een ervaren ontwikkelaar van grootschalige zonnepar-
ken en grootschalige zonnesystemen. Solarfields ontwikkelt eigen 
projecten en biedt ondersteuning bij de realisatie van projecten van 
anderen. Om de energietransitie te versnellen stimuleert Solarfields, 
samen met haar partners, de ontwikkeling van zonneparken in Ne-
derland.

Puur natuur
door Gertie Papenburg
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