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Dit was ongeveer de bedoeling...

Met de herinrichting van de Twizeler Mieden in het afgelopen jaar, is ondermeer het waterpeil in dat gebied
75 cm omhoog gebracht. De afronding van het project werd op 8 maart met een ceremonie gevierd. Het
weer had in de dagen daarvoor geholpen met overvloedige regenval om de gasten te demonstreren hoe
‘vernatting’ er uitziet. Op de foto de genodigden onderweg naar de nieuwe brug over de Buitenposter Vaart.

Va n d e re d a c t i e Jaarvergadering in het KEI
Ons dorp (2)
Wist u dat er aan de Julianalaan
een monument staat? Een monument? Nou ja, een monumentje van nog geen meter hoog.
Daar is in 2002 een artikel over
geschreven door Dirk Wildeboer.
Een ‘monumentale’ foto stond
erbij. Omdat dit een ‘nijsgjirrich’
onderwerp is, komen we daar elders in dit blad op terug.
Van It Koartling en De Kruidhof
zou een duidelijke bewegwijzering komen, die vooral toeristen
op een gemakkelijke manier naar
het centrum zou leiden, zo lazen
wij enkele jaren geleden. Hebt
u deze richtingwijzer al ontdekt?
Kom je op de Voorstraat dan
merk je toch iedere keer weer dat
deze vroegere doorgaande weg
Leeuwarden-Groningen,
heel
wat rustiger geworden is. Vóórdat de rondweg om Buitenpost
klaar was, denderden er 10.000
personen- en vrachtauto’s dwars
door het centrum. Levensgevaarlijk was dat en het mag een wonder heten dat er in dat hectische
verkeer niet nog meer ongelukken gebeurd zijn. Gaan we de
Kuipersweg op dan zie je op een
gegeven moment het overdekte
zwembad ‘De Kûpe’. Kortgeleden werd bekend dat het nieuwe
bad toch op het aangrenzende
parkeerterrein gebouwd kan
worden. De gemeente en garage Veenstra zijn tot een akkoord
gekomen dat de veiligheid rond
het zwembad en het garagebedrijf voldoende gewaarborgd
is. Ze laten ons gelukkig (niet)
zwemmen. Gaan we de Oude
Dijk op dan zie je verderop links
een nieuw schelpenpad om te lopen zo lijkt het. Voorts om over te
fietsen, zo werd gezegd. Te smal?
Lopen geeft meer breedte? Oók
daar wandelen dus!

Ieder jaar probeert Plaatselijk Belang Buitenpost een prettig,
maar vooral interessant onderdak voor haar jaarvergadering te vinden. Dit jaar is ze daar zonder twijfel weer in geslaagd. Het Kennis- en
Innovatiehuis aan de Kuipersweg (foto onder) zal ditmaal onze gastheer zijn. Voor sommige Buitenposter inwoners is het misschien nog
‘de voormalige Rabobank’. Maar al in mei 2013 begon het een tweede
leven als ‘het Innovatiehuis’. Het is ondertussen doorgegroeid naar
het Kennis- en Innovatiehuis Noord-Oost Friesland (KEI). Met name
voor het midden- en kleinbedrijf in de wijde omgeving is het een instelling die op het vlak van effectieve bedrijfsvoering en vernieuwing
kan adviseren, ondersteunen en opleiden. Ze werkt daarbij samen
met overheids- en onderwijsinstellingen. Directeur Martin van der
Veen zal een kort verhaal houden over het werk van het KEI. Daarna
kunnen alle gasten aan een kleine rondleiding deelnemen. Dat alleen
is al voldoende reden om de vergadering te bezoeken.

Uitnodiging
voor de jaarlijkse ledenvergadering
van Plaatselijk Belang Buitenpost
op dinsdag 16 april 2019 in het
Kennis- en Innovatiecentrum aan de Kuipersweg 5
- aanvang 19.30 uur -

Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Maar daaraan voorafgaand is er het huishoudelijk deel van
de vergadering en wordt de steenmarterproblematiek besproken. Op
de agenda staan de gewone zaken als het jaarverslag, het financieel
verslag en bestuurswisseling. Ook vind de jaarlijkse uitreiking plaats
van ‘de Sulveren Brims’. Deze dorpsonderscheiding wordt gegeven
aan een Buitenposter die langere tijd belangeloos en vrijwillig in ons
dorp actief is geweest. Een extra te bespreken punt is deze keer de
viering het 100-jarig jubileum van PBB in 2020. Hiervoor zijn al enige
voorbereidingen onderweg en de aanwezigen worden hierover bijgepraat.
Het onderwerp steenmarters is een kwestie die al langer in
Buitenpost speelt, maar pas in het afgelopen jaar de nodige aandacht
kreeg. Uit eigen onderzoek is PBB gebleken dat de steenmarter in ruime getale overal in Buitenpost aanwezig is. En uit tal van meldingen
kan de conclusie worden getrokken dat het roofdiertje vaak in beperkte mate, maar soms ook aanzienlijk overlast en schade veroorzaakt.
Wij hebben Martijn Broekman van het Provinciaal Meldpunt Steenmarters en Vleermuizen uitgenodigd om ons daarover voor te lichten. Natuurlijk zullen ook de mogelijke maatregelen tot beperking van
overlast en de schade voorbij komen. Er wordt ook gelegenheid tot
het stellen van vragen geboden.
Als bestuur van PBB hopen wij weer een interessante en nuttige avond te kunnen bieden.
Alle inwoners van Buitenpost zijn van harte welkom!

Welkom
Het jaarverslag over 2018
Verslag ledenvergadering 2018
Het financieel verslag
Bevindingen kascommissie en benoeming nieuwe
kascommissie
Aankondiging jubileumjaar 2020, PBB - 100 jaar
Bestuurswisseling
Uitreiking dorpsonderscheiding ‘de Sulveren Brims’
Rondvraag

Sluiting huishoudelijk gedeelte
en pauze tot ongeveer 20.15 uur.
Thema Steenmarters

Overzicht van klachten over steenmarters
Lezing door een Martijn Broekman van het Provinciaal Meldpunt
Steenmarters en Vleermuizen. Daarna is er gelegenheid tot
vragen en verdere bespreking.
Het Kennis- en Innovatiehuis

Daarop volgend: informatie van directeur Martin van der Veen
over het Kennis- en Innovatiehuis.
Gelegenheid tot rondleiding in het KEI.
Bij voldoende tijd: napraten met hapje en drankje.
- Uiterlijk 22.00 uur is de afsluiting Ook niet-leden zijn van harte welkom op deze vergadering
De eerste twee consumpties zijn voor rekening van PBB
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Inez Timmer
‘Vijf minuten voor aanvang’
Afwijzingen en teleurstellingen incasseren vergt moed, dit weet ook Inez Timmer. Op openhartige en humoristische
wijze vertelt de succesvolle Timmer, zij
speelde in musicals als Anatevka, My
Fair Lady en Les Misérables, over het
bijzondere artiestenleven. Voor en achter
de schermen, een leven vol tegenstellingen, succes, eenzaamheid, spanning
en stress vlak voor aanvang. Met het
intieme kijkje in haar leven dat deze solomusical biedt, maakt het publiek kennis met de echte Inez Timmer,. Zingend,
vertellend en mijmerend schept zij het
beeld van het leven van een internationaal musicalartieste. Ook vertelt zij over
persoonlijke zaken, zoals het keerpunt in
haar leven en waarom zij de switch van
lerares naar artieste maakte. Het is een blijmoedige rollercoaster, “Vijf
minuten voor aanvang!”, die het publiek meezuigt in de mallemolen
van het leven van een musicalartieste. Onrust achter de coulissen,
lichte paniek in de kleedkamer. De artiesten worden omgeroepen, de
licht en geluidsmensen staan paraat. Er heerst een gespannen bedrijvigheid die het publiek ontgaat. Vijf minuten voor aanvang van de
voorstelling is het vaak een georganiseerde chaos in het hoofd van
een artiest …
Zondagmiddag: 31 maart 2019, aanvang: 15.30 uur - zalencentrum The Point
Voorverkoop: 12 euro, Dropshop Liquorice / 0511 541444
Aan de zaal:13,50 euro, informatie: www.maskelynbuitenpost.nl

Vrijdag 5 april 20.00 uur
Grand Café in ‘De Schakel’
Op vrijdag 5 april is alweer de vierde editie van het Grand Café Buitenpost in de Schakel, Voorstraat 15. Gasten zijn de Buitenposters Albert de Vries en Jolanda Poortinga. Zij worden geïnterviewd door Gert
van Helden over hun activiteiten met als verbindend thema ‘Leefbare
aarde’. De zaal is open vanaf 19.30 uur, het programma begint om
20.00 uur. Entree is gratis; consumpties zijn voor eigen rekening.
Leefbare aarde
Albert de Vries is student en houdt zich onder meer bezig met de vraag
hoe je producten milieuvriendelijk ontwerpt. Het circulair en milieuvriendelijk ontwerpen van producten wordt steeds belangrijker, omdat de beschikbaarheid van grondstoffen afneemt. Jolanda Poortinga
heeft samen met plaatsgenoten Durkje Visser en Marijke van der Wal
in 2015 de Speelgoedbank op Stelten aan de Christinastraat opgezet.
De Speelgoedbank geeft maandelijks speelgoed uit aan kinderen van
ouders, die in een lastige financiële situatie zitten.

Culturele
expositie in het
gemeentehuis
In vroeger tijden
kon je aan de kleding al zien waar
iemand vandaan
kwam.
Iedere
streek had zijn eigen dracht. Vanaf
9 april is er in het
gemeentehuis een
tentoonstelling over dracht uit
de Noardlike Fryske Wâlden. De
Keunstkrite steekt in vanuit het
thema duurzaamheid.
Nog niet zo lang geleden was
duurzaamheid iets vanzelfsprekends. Zuinig zijn op je spullen
en hergebruik was iets dat zo
gewoon was, dat men er niet
eens bij nadacht. Alles werd gerepareerd en benut tot echt compleet versleten of vergaan was.
Kleding werd zo vaak versteld
dat het origineel soms niet meer
herkenbaar was. Jonge(re) mensen kunnen zich niet meer voorstellen dat afdragertjes de norm
waren en nieuwe kleding grote
luxe betekende.
Van 9 april tot en met 29 juni
wordt in het gemeentehuis kleding getoond uit vroeger tijden.
Te zien zijn diverse Friese kostuums uit de gegoede boerenstand en de midden- en arbeidersklasse. Ook bijbehorende
accessoires in daagse dracht,
pronk en rouw maken deel uit
van de tentoonstelling. Daarnaast worden foto’s en collages
getoond van oud-burgers uit
Achtkarspelen en omstreken in
originele dracht.

Verrassend en verdiepend
Het Grand Café is gebaseerd op het tv-programma Collegetour. De
gasten worden geïnterviewd, waarbij het de bedoeling is dat er een
verrassend en verdiepend gesprek ontstaat, dat uitnodigt tot reageren. Mensen in de zaal kunnen ook zelf vragen stellen. Tussendoor is
er ruimte om met elkaar te praten en te genieten van muziek door dj
Jacob de Vries.
Het Grand Café wordt een aantal keren per jaar georganiseerd met telkens
een (of meerdere) bekende of minder bekende Bûtenposter gast(en) die geïnterviewd wordt. Het Café is een initiatief van de Protestantse Kerk Buitenpost,
maar is met name bedoeld voor de ‘mienskip fan Bûtenpost’, waarbij men in
een ontspannen sfeer andere mensen kan ontmoeten onder het genot van een
drankje en een hapje.

Op de laatste zaterdag van mei
begint de Kunstweek!
In mei 2019 is het precies 10 jaar geleden dat kunstenaar Rein Bril,
Hetty Combs en Oane Kloosterman de Stichting Keunstkrite Twizel
oprichtten. Doel van de stichting was en ís een zo groot mogelijk publiek bereiken met kunst en cultuur in deze regio. In het afgelopen
decennium heeft De Keunstkrite tal van activiteiten ontplooid. Zo onderhoudt ze bijvoorbeeld een jaar rond de exposities in de hal van
ons gemeentehuis, op dezelfde plek de twee-jaarlijkse cultuurmarkt
en is ze organisator van het jaarlijkse Rondje Kunst in Achtkarspelen.
Het jubileum is dit jaar aanleiding voor een week lang feest met kunst!
Op vrijdag 24 mei wordt afgetrapt met de opening en een
startexpositie. De dagen erna volgen:
zaterdag 25 mei Rondje Kunst met Open Ateliers in de hele
gemeente,
zondag 26 mei optreden van Wander van Duin en leerlingen in De
Binnenmarkt,
maandag 27 mei activiteit bij de expositie friese dracht in het
gemeentehuis
dinsdag 28 mei een lezing van Gerhild van Rooij over de kunstgroep
Yn’e Line die haar wortels in onze omgeving had
woensdag 29 mei, voor het eerst maar hopelijk nog veel vaker,
Literair Café in de Muzykpleats
donderdag 30 mei Fietstocht Culturele Route via een IZ-app
vrijdag 31 mei De Jan Ritskes Poëzienacht
zaterdag 1 juni De slotmanifestatie en cultuur-historische dag met de
Cultuurmarkt, Kunst-en-Kitsch en Kunstmarkt in het gemeentehuis.
‘s Avonds feestavond met de Eemsmond BigBand in The Point.
U leest er meer over in de volgende Binnenste Buiten.

Grietje Jurjens van Kammen (18641949) met zondagse dracht. (foto van
Hendrik en Griet de Bruin uit Twijzel)
Bij de opening op dinsdag 9
april om 16.30 uur wordt een
presentatie met rondleiding gegeven voor het publiek. Voor
handwerkers zijn er haakpatronen beschikbaar voor een originele traditionele buideltas en
een nieuwerwetse hippe versie.
Op maandag 27 mei is er tijdens
de Kunstweek van Achtkarspelen een aanvullende handwerkactiviteit in het gemeentehuis.
Van 14.00-16.00 uur kunnen belangstellenden terecht om bezig
te zijn met traditioneel brei- en
haakwerk of verstelgoed. Op zaterdag 1 juni, tijdens de Culturele
Dag op het gemeentehuis wordt
de rondleiding herhaald en aangevuld met een speciale kinderactiviteit.

Fantastysk winterskoft Fryske Krite
Doe’t op sneontejûn 9 maart it toanielljocht foar
de lêste kear útgie yn Bûtenpost én yn Hurderwyk
by ‘It twadde Haadstik’ en ‘De tante fan Charly’
wie it klear, oer en dien mei op’e nij in bysûnder
en unyk toanielwinterskoft fan It Kritetoaniel. Trije
stikken, njoggen foarstellingen... jo sille bot sykje
moatte om ergens oars soks, op it mêd fan it amateurtoaniel yn ús provinsje, te finen... grut, grutter,
grutsk!!!
Der waard úteinset mei ‘De tante fan
Charly’, in Ingelsk stik skreaun yn 1892.
Jon van Eerd helle it ding nei Nederlân
en Anneke Burgy makke jierrenlyn in krease Fryske oersetting. Der waard lang
oer praat by De Krite, mar no wie it dan
safier. Njoggen topspilers, in betûfte regisseur, kreative dekorbouwers en technykmannen en in produksjelieder mei
passy... it waard in grut súkses. Twa kear
in folle bak yn The Point en letter noch nei Seist, Easterwâlde en Hurderwyk mei it hiele spul. Der wurdt grif noch lang oer praat.
Underwilens makken de acht spilers fan de jongerein mei harren
regisseur/skriuwer de prachtige en self betochte foarstelling ‘It begûn by de brêge”. Op’e nij nei Omrop Fryslân, fertelle oer de wrâldpremjêre fan it stik, en nei de foarstellingen mar leafst trije prachtige
resinsjes yn de krant. De plakboeken reitsje fol.

Ta beslút ‘It twadde haadstik’, in bysûnder stik fan Neil Simon, de
Amerikaanske skriuwer dyt’t yn de hast 100-jierrige skiednis fan de
Krite al foar in soad moaie toanieljûnen soarge hat. Prachtig stik mei
noch moaiere spilers. Genietsje en wille dus. Op freedtejûn 13 april
hearre al dyn Kriteminsken at dizze trije foarstellingen ek noch in
priis wûn ha... spannend.

Tige tank Remco de Poel, Dictus Benedictus, Lourens de Zee, Andries Hovinga, Renate Rutter, Frouke Holtrop, Iebe Bouma, Anneke
Nieuwenhuis, Ria Krist, Henk Roskammer, Reinold Paauw, Jan Dijkstra, Jonas Reitsma, Diete Paauw, Arnold Jan Ruisch, Sjouke Hylkema, Menno Graansma, Klaas Jansma, Greetje Klaren, Else Kiers,
Tineke Broers, Gerda Ruisch, Amarens de Vries, Annerieke Bouma,
Marten Zijlstra, Gerard Sjoerd Ruisch, Gerrit Paauw, Jelly Douma,
Dagmar Kingma, Nienke ten Hoven, Renze Welfing, Dette Hiemstra,
Johan Moes, Oetsen van der Veen, André Beeksma, Roza Stiksma,
Anneke Paauw en Popke Bosma. En fansels jo as publyk en jimme
as sponsers, ek tige tank. Sûnder jim wie it net slagge. Underwilens
wurdt’r al wer bot neitocht oer it winterskoft 2019-2020; der komme
wer trije stikken!

Anneke Paauw erelid

Op sneon 9 febrewaris stie Anneke Paauw yn de Ljouwerter Krante
mei har ‘oyster’. Deselde stoel stie op 2 maart ynienen op it toaniel fan
The Point. Nei in prachtige foarstelling fan ‘It twadde Haadstik’ mocht
Anneke foar in dûbeltsje op de earste rang. Foar 50 jier ‘wurkjen’ foar
de Krite, spylster, ynstekster, grimeuse en 9 jier foarsitter, waard se
beneamd ta earelid.

Wie bij de opening op 9 april aanwezig wil zijn, is van harte welkom! Meer informatie over de
expositie en de culturele dag bij
Stichting Keunstkrite Twizel via
www.keunstkrite.nl of mail naar
info@keunstkrite.nl. Ouderwets
bellen kan ook: 06-16480635.
(@foto’s: Hielke Boorsma)
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A l g e l eze n?
> Het nieuwe zwembad van
Buitenpost komt er definitief.
De naast gelegen lpg-installatie
van tankstation Veenstra zal verdwijnen en daarmee is de weg
vrij voor nieuwbouw. Het nieuwe bad wordt gebouwd op het
parkeerterrein naast het huidige
bad en wordt geheel energieneutraal. De warmtekoppeling met
Essentra blijft, er komen zonnepanelen op het dak en staan er
tal van innovatieve maatregelen
op stapel. Naar verwachting zal
het nieuwe zwembad begin 2021
worden opgeleverd. Tot die tijd
blijft het huidige zwembad gewoon in gebruik.
> Er komt naar verwachting in
april of mei duidelijkheid over
de mogelijke verzelfstandiging
van botanische tuin De Kruidhof
in Buitenpost. Dat antwoordt het
college van burgemeester en
wethouders van Achtkarspelen
op vragen van GroenLinks. Momenteel wordt onderzocht of de
hortus, nu nog in eigendom van
de gemeente, op eigen benen
kan staan.
> Eind vorige maand maakte de
Nederlandse Spoorwegen bekend dat het de komende jaren in
Friese treinstations, waaronder
Buitenpost, gaat investeren. Het
station krijgt een metamorfose
èn een toilet. De plannen maken
deel uit van een groot landelijk
verbeteringsplan voor stations
en ze worden in 2022 en 2023 uitgevoerd.

PBB bemiddelde bij reconstructie
Dit jaar gaan de dr Postma-, dr Wumkes- en Nyckle Haismastraat
volledig over de kop. De riolering wordt vervangen. De regenwaterafvoer wordt daarvan losgekoppeld en gaat in de toekomst naar
een nabijgelegen sloot. De plannen zijn klaar en bedrijven krijgen
nu drie weken de tijd om een offerte uit te brengen. De gemeente zal daarna besluiten wie de werkzaamheden gaat uitvoeren. De
verwachting is dat eind april de schop de grond in kan. Voorbereidende werkzaamheden zoals aanpassingen aan water, elektra of
gas zijn intussen al gestart.
De gemeente heeft enige tijd geleden een voorlichting gehouden voor de bewoners die direct met dit project te maken krijgen.
Tijdens die voorlichting werd door bewoners van de dr Postmastraat
te kennen gegeven dat er behoefte zou zijn aan extra parkeerplekken.
Naar aanleiding van dat verzoek nam de gemeente acht extra parkeerplekken in de planning op. De omwonenden waren hier niet allemaal
gelukkig mee. Het gesprek tussen deze bewoners en de gemeente
liep wat stroef. Om het gesprek over de extra plekken soepeler te laten
verlopen riep de gemeente de hulp van Plaatselijk Belang in. De zeven
omwonenden hebben daarna bezoek gehad van een bestuurslid van
PBB. De wensen werden geïnventariseerd en vervolgens besproken
met medewerkers van de gemeente. Duidelijk werd wel dat de ideeën
over wel of niet extra parkeerplekken aanleggen zover uit elkaar lagen
dat het niet zou lukken iedereen volledig tevreden te stellen.
Na overleg met een verkeersdeskundige heeft de gemeente
inmiddels een definitieve keuze gemaakt. De gulden middenweg is
gekozen. Er komen wel extra plekken, geen acht maar slechts vier (zie
tekening). Bij de gesprekken met de bewoners kwam wel naar voren
dat wat meer parkeerdiscipline ook voor extra parkeerplaatsen kan
zorgen. Mensen met een eigen oprit of autobox zouden hun auto’s
daar zoveel mogelijk neer moeten zetten. Bewoners die hun auto’s
langs de straat parkeren kunnen soms wat meer aansluiten. Als er
tussen iedere volgende auto een ruimte zit waar net geen auto tussen
past is de straat snel vol. PBB hoopt met haar inzet geholpen te hebben bij een oplossing waar iedereen mee kan leven.
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Va n d e b e s t u u r s t a fe l
Maart 2019
Belangrijk onderwerp van
de bestuursvergadering is natuurlijk de ledenvergadering. Het thema heeft u al vernomen uit de vorige
Bibu: overlast steenmarters. Uit de meldingen die we kregen – het
topje van de ijsberg – kunnen we wel constateren dat de steenmarters
inmiddels heel Buitenpost als leefgebied hebben. We zullen een overzicht presenteren van deze meldingen met een indicatie van de kosten
die de overlast met zich meeneemt. Steenmarters zijn beschermde
dieren, dus wij hebben een deskundige uitgenodigd om over de leefwijze van steenmarters te vertellen en hoe je de overlast het beste kan
voorkomen.
We zijn heel blij dat we onze ledenvergadering mogen houden in het Kennis- en Innovatiehuis, de voormalige Rabobank. De directeur zal een toelichting geven van wat er allemaal gebeurt in dit
huis. Bovendien zijn medewerkers bereid om in een rondleiding nog
meer te laten zien.
Er komen verder heel veel zaken ter tafel. Daarover kunt u
geregeld lezen, zoals over de dierenweide. Het lijkt erop dat er weer
problemen zijn met de locatie. Het is hier al vaker gemeld: wat een
doorzettingsvermogen hebben degenen die hier mee bezig zijn! We
dachten de laatste hobbel genomen te hebben en er is een stichting
in het leven geroepen. Wordt vervolgd...
Een nieuw project is de actie voor openbare toiletten in het
dorp. In deze Bibu hierop een vervolg.
De jubileumcommissie, PBB 100 jaar, heeft een eerste uitwerking gemaakt voor festiviteiten. Ook hierover zult u vaker kunnen lezen.
Een spin-off van PBB, de Energie Coöperatie Buitenpost, bestaat inmiddels al weer 2 jaar. Het aantal leden groeit nog steeds gestaag
en ook de tot nu toe ondernomen activiteiten als Buurkracht zijn succesvol gebleken. Nu wordt de aandacht gevraagd van alle bewoners
van Buitenpost die geen zonnepanelen op hun dak willen of kunnen
hebben. Zij kunnen investeren in een zonnedak elders en krijgen de
energiebelasting voor elektriciteit terug. Zie ook de agenda van de
energiecoöperatie elders in dit blad.
Een probleem dat ook vaker op de bestuurstafel terecht komt
is het zwerfvuil. Vijf keer per jaar wordt er een opruimactie gehouden,
waarmee verenigingen en scholen ook nog wat kunnen verdienen.
Onlangs is er weer zo’n actie geweest. Maar binnen de kortste keren
ligt er overal weer troep: op de parkeerterreinen bij de winkels, in het
park en op de fietsroutes van de scholieren. Overal staan afvalbakken
die door Kringloop Raderwerk 2x per week worden geleegd. Waarom dan toch de troep zomaar weggegooid? Iedereen houdt toch van
opgeruimde straten! Dus maar weer een oproep om het afval in de
afvalbakken te doen of in de eigen grijze container.
Tot 16 april bij de ledenvergadering.

De ‘Hoge Nood’-stickers
In de laatste twee edities van de Binnenste Buitenpost vroegen we
uw aandacht voor mensen met maag-, darm- en blaasklachten. Een
gezond iemand kan, als hij van huis is en naar het toilet moet, het
nog wel even ophouden tot hij weer thuis is. Een deel van de mensen die eerdergenoemde klachten heeft kan dat niet en moet direct
naar een toilet kunnen.
De Maag-, Lever-, Darmstichting (MLDS) is voor deze groep mensen
een ‘Hoge Nood’ actie gestart. Zij roept bedrijven, instellingen, winkels en horecagelegenheden op hun toilet beschikbaar te stellen voor
deze mensen. Voor alle duidelijkheid, deze wordt GEEN openbaar toilet maar je bent wel een uitkomst voor mensen met problemen op dit
vlak. Landelijk gaat dat om een kleine 2% van de bevolking en dat is
hier in Buitenpost niet anders. Plaatselijk Belang heeft de oproep in
de Binnenste Buitenpost herhaald. Daar is door een aantal bedrijven
en instellingen al positief op gereageerd. Bedrijven die zich aanmelden krijgen een oranje sticker op de deur. Het is dan duidelijk dat daar
een ‘noodgevallen-toilet’ is. Voor mensen die niet in het dorp bekend
zijn is er nog een ander hulpmiddel. Het is de ‘Hoge Nood’-app waarmee je snel ziet waar je naar toe kunt.
In februari werd het eerste bedrijf
dat aan de actie meedeed voorzien van de ‘Hoge Nood’-sticker
(zie foto). Het was de stationsrestauratie De Oriënt. Gelukkig
is het niet bij dit ene bedrijf gebleven. Inmiddels zijn er vier bij
gekomen en bij enkele is het nog
in beraad. We hopen dat we eind
april een nog groter aantal kunnen noemen.
De MLDS houdt een ranglijst bij
hoe het gesteld is met de beschikbaarheid van HN-toiletten in Nederland. Zwolle staat onderaan
en de koploper is gemeente De
Fryske Marren met 1 HN-toilet op
1700 inwoners. Als Buitenpost moeten we daar toch nog wel bovenuit
kunnen komen. Daarom wil Plaatselijk Belang de oproep naar bedrijven, winkels en instellingen nog eens herhalen. Heeft u een toilet dat
geschikt is om als ‘Hoge Nood’-toilet aangemeld te worden, laat het
ons weten. De potentiële gebruikers zullen u er dankbaar voor zijn.
Reacties kunnen naar: pbbuitenpost@gmail.com. (foto: PBB)

Namens het bestuur van PBB, Marianne Rigter

Bezoek aan het Medisch Centrum
Twee bestuursleden van Plaatselijk Belang bezochten op maandag 18
maart huisartsenpraktijk Groenkamp voor het jaarlijkse overleg. Voor
Plaatselijk Belang Buitenpost is dit altijd een moment om actuele zaken die rond de praktijk en huisartsenzorg spelen te bespreken. Uit
ons lijstje met vragen aan huisarts Kruyt en praktijkondersteuner Ans
geven wij hier de belangrijkste antwoorden. Een koffiemachine in de
wachtkamer om wachtenden te gerieven wordt niet praktisch en handig gevonden. Er zal wel worden nagedacht over het plaatsen een
waterkoeler. De vervanging van de per 1 juli vertrekkende huisarts
van der Steen is in grote lijnen geregeld. Dokter Blauwbroek en vaste
vervanger dokter van de Ven zullen het grootste deel van zijn praktijkdeel overnemen. Het is fijn dat deze oplossing gevonden kon worden
gezien het steeds nijpender huisartsentekort. Er is kort geleden een
nieuwe praktijkfolder gemaakt. Deze kan bij de praktijk worden verkregen. Maar veel praktische en actuele informatie kan men het beste
vinden via de website van de praktijk: www.groenkamp.praktijkinfo.
nl Zowel de praktijk als PBB beleven het jaarlijkse contact als nuttig.
Daarom is ter plekke een afspraak voor maart volgend jaar gemaakt.
Uw opmerkingen blijven daarom welkom bij PBB, bijvoorbeeld op
haar email-adres: pbbuitenpost@gmail.com

Bloembakken opnieuw gevuld
De bloembakken bij de welkomstborden van Buitenpost zijn op verzoek van Plaatselijk Belang weer gevuld. Dit keer geen bijenmengsel
maar bloembollen en viooltjes. PBB besloot kort geleden om deze
vorig jaar, in het kader van LF2018, begonnen traditie financieel te blijven ondersteunen. De drie hoveniers Weening, Kloosterman en Van
der Meer zorgen belangeloos voor de plaatsing en het onderhoud.

De bloembak bij de zuidelijke ingang van het dorp (@foto: Hielke Boorsma)
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We moeten z’n allen naar een andere
samenleving toe
Douwe van Oosten roept op tot mentaliteitsverandering

Wat weet u over het waterbeheer in Nederland behalve dat u waterschapbelasting moet betalen? En wat heeft de klimaatverandering met de afgelopen waterschapsverkiezing te maken? Douwe
van Oosten die al jaren raadslid is in onze gemeente, stond dit jaar
ook op de kandidatenlijst voor het Wetterskip Fryslân. De natuur
en het behoud ervan, gaan Douwe sowieso aan het hart. Hij trekt er
graag met zijn camera op uit om de mooiste plekjes vast te leggen.
We kijken al 750 jaar vooruit. We
houden de voeten droog en onze
dijken sterk. We zorgen voor een
goed waterpeil in sloten en meren, bewaken de waterkwaliteit
en zuiveren het afvalwater. Zo
houden we niet alleen vandaag,
maar ook morgen Fryslân en het
Groninger Westerkwartier veilig
en leefbaar. (bron: Wetterskip
Fryslân).
Actieve inzet
In 1992 kwam Douwe van Oosten uit Hoogeveen vanwege zijn
werk naar Buitenpost. “Ik heb
hier mijn vrouw ontmoet, we
zijn getrouwd en we zijn in Buitenpost blijven hangen”, is in het
kort de verklaring waarom Douwe zich in Fryslân vestigde. Hij is
opgeleid als logistiek consultant
en was in dienst bij verschillende softwarebedrijven. “Je wordt
ingepland om enkele dagen naar
een bedrijf toe te gaan totdat ze
zelf het softwarepakket beheersen. We kwamen door het hele
land en maakten lange dagen.”

grond. “Als je ziet hoe mooi de
wereld gemaakt is, dan zit daar
een scenario achter. Er is geen
enkele planeet als onze aarde. Ik
word er dan ook niet goed van
als ik zie hoe vernielzuchtig de
mens met zijn eigen huis omgaat. We staan er met z’n allen bij
en kijken ernaar.”
Pleegouders
Behalve politiek, is Douwe ook
maatschappelijk betrokken. Dat
blijkt onder andere uit zijn voorzitterschap van de pleegouderraad van Jeugdhulp Friesland.
“Wij zijn pleegouders geweest”,
verduidelijkt hij. “Vanwege gezondheidsredenen van mijn
vrouw moesten wij ermee stoppen, maar ik ben wel voorzitter
gebleven van de pleegouderraad. Soms moeten kinderen
beschermd worden tegen volwassenen. In geval van een
vechtscheiding
bijvoorbeeld.
En natuurlijk gaat er soms wel
eens wat mis, zoals het kind dat
in Hoogeveen van het balkon is
gegooid. Maar in het algemeen

De Feanster verschijnt, door een
raadslid namens de gemeente de oproep gedaan: ‘Wolle jo
myn gast wêze?’ Op 4 juli 2018
was Douwe aan de beurt om inwoners uit te nodigen om een
raadsvergadering bij te wonen.
Hij legt uit hoe dat gaat. “De
maximaal twaalf gasten komen
om zes uur binnen en gebruiken een broodmaaltijd met de
burgemeester, een wethouder
en de griffier. Intussen wordt uitleg gegeven hoe de raad werkt.
Daarna gaat het gezelschap naar
de raadszaal en kunnen ze een
vergadering bijwonen. Om negen uur wordt de vergadering
geschorst en dan gaan de gasten,
de burgemeester en het raadslid
even apart zitten voor vragen en
commentaar. Vervolgens kunnen
ze de vergadering weer bijwonen. Mensen mogen ook altijd
naar mij toekomen als ze vragen
hebben. Daar sta ik voor open.
Iedereen mag een eigen mening
hebben, maar we moeten er wel
met elkaar voor zorgen dat we
Achtkarspelen leefbaar houden.”

“we moeten er wel met elkaar voor zorgen dat
we Achtkarspelen leefbaar houden“
De keuze om actief deel te nemen aan de politiek is al jonge
leeftijd bepaald. “Ik heb van huis
meegekregen dat je je moet inzetten voor de samenleving”, zegt
hij, “dat zit mij ook in het bloed.
Je kunt niet aan de zijkant gaan
staan roepen. Als je iets wilt of
wilt veranderen, moet je je actief
inzetten. Ik vind het ontzettend
jammer als mensen niet naar
de stembus gaan. Want ik denk
dat alle 21 raadsleden van de
gemeente Achtkarspelen goede
intenties hebben. Alleen hebben
ze een diverse kijk op hoe de samenleving eruit moet zien. Maar
we doen allemaal ons best om
voor de samenleving goede oplossingen te bedenken.
Ik woon hier ook, ik ben ook
gewoon een burger van Achtkarspelen die tegen problemen
aanloopt.” Zijn standpunten haalt
Douwe uit zijn christelijke achter-

wordt er hard aan gewerkt om
deze kinderen weer een goede
toekomst te geven. Kinderen
hebben de aloude drieslag Rust,
Reinheid en Regelmaat uit de
jaren vijftig nodig. En liefde. Op
dit moment staat er in Friesland
niet één kind in de wachtrij. En ik
kan u verzekeren dat potentiële
pleegouders eerst goed worden
gescreend en een opleiding krijgen binnen de pleegzorg. Sommige ouders mogen dan verder,
anderen niet. En voor het geld
hoef je het ook niet te doen, je
krijgt hooguit een vergoeding
voor de onkosten die je maakt.”
Wolle jo myn gast wêze?
Vanaf 2010 zit Douwe in de gemeenteraad die graag in contact
wil komen met de inwoners van
Achtkarspelen. Daarvoor wordt
een aantal keren per jaar via de
Informaasjepagina van de gemeente die elke woensdag in

Douwe staat voor het eerst op
de verkiezingslijst van het Wetterskip. “Ik had er wel belangstelling voor en ik heb een cursus
gevolgd over wat het Wetterskip
inhoudt en wat ze allemaal doen.
En zo ben ik op die lijst gekomen.
Het gaat om discussies als: moet
het waterpeil hoog worden voor
de natuur of laag voor de boeren? En: hoe bescherm je de burgers en hun huizen tegen hoog
water? Het Wetterskip beheerst
het water in Friesland zodanig,
dat wij hier geen natte voeten
krijgen. Om terug te komen op
de vraag wat het Wetterskip met
de klimaatverandering te maken
heeft: aan alle kanten proberen
we naar de toekomst te kijken om
te voorkomen dat het klimaat uit
de pas gaat lopen.”
Want het klimaat verandert, de
zeespiegel stijgt en we krijgen
meer neerslag of juist droogte.

Die veranderingen vragen om
een innovatieve aanpak. Samen
met inwoners, bedrijven en organisaties bedenken we slimme,
duurzame oplossingen. Steeds
op zoek naar het antwoord op
die ene vraag: ‘En wat doen we
morgen met water?’ (bron: Wetterskip Fryslân).
Bedreigd landschap
Uit onderzoek is gebleken dat vier
op de vijf Nederlanders zich zorgen maken over het landschap.
Er staan bijna geen bloemen
meer in de wei en er verdwijnen
steeds meer vogels en vlinders.
“We moeten met z’n allen -boeren, burgers en buitenlui - naar
een andere samenleving toe.
Waarbij er meer aandacht is voor
kruidenrijke graslanden waarop
de boer op een meer natuurlijke
wijze kan produceren. De burger
moet dan wel meer betalen voor
de melk en een kilo vlees. Want
het moet wel betaald worden.
Als er minder opgebracht wordt,
kan er minder verkocht worden
en zal de kiloprijs omhoog moeten. Massaproductie: we doen
er allemaal aan mee hoor! Het is
niet zo dat ik mezelf uitsluit. Maar
we eten gelukkig wel iets minder
vlees. We zullen naar een samen-

leving toe moeten waarin al deze
factoren onderzocht worden.”
Ook de ‘verdozing’ door grote
distributiecentra leiden tot zorg
omdat ze de authenticiteit van
het landschap wegnemen. Om
nog maar niet te spreken over de
toename van het toerisme naar
het noorden. Hier is nog stilte en
rust. “Dat willen we ook zo houden”, beaamt Douwe. “Maar je
moet niet vergeten dat er huizen
gebouwd moeten worden voor
onze jongeren die hier een bestaan willen opbouwen.”
Als hobby fotograaf doet Douwe inspiratie op in de natuur.
“Ik ga graag naar het Waddengebied, de Waddeneilanden en
het Lauwersmeergebied. Hij mist
de mestgeur van het platteland.
“De mensen willen dat niet meer,
zelfs in Friesland niet. Geur wil
niet zeggen dat het verkeerd is.”
In Friesland geniet hij van de vergezichten en de wolkenpartijen.
Maar een Drent wordt nooit een
Fries. “Niet alleen de Friezen zijn
van alle Nederlanders het meest
trots op hun provincie, maar de
Drenten ook op die van hen.” Wy
moatte him mar gewurde litte.

Repaircafé: een middagje nostalgie
Tijdens onze repaircafé-sessies
komt er van alles langs aan defecte nieuwe en oude apparatuur. Op de eerste zaterdagmiddag van maart kwam er een
platenspeler op onze reparatietafel. Het is fijn om zo’n oudje
onder handen te hebben. Al is
het alleen al omdat het openen
van de behuizing ‘een makkie’ is
vergeleken bij de tegenwoordige
apparaten. Een andere verrassende gouwe ouwe was een mechanische speeldoos. Het herstel
blijkt niet eenvoudig, maar de
patiënt is nog niet opgegeven.
Een derde cliënt op leeftijd was
een naaimachine van ruim een
halve eeuw oud. Het moeizaam
draaiende mechanisme kon met

eenvoudig maar precies smeren
weer aan de praat worden gekregen. Leuk, zo’n ouderwets middagje nostalgie.

De Vries Verzekeringen en Hypotheken
Ried 4 | 9285 KK Buitenpost
Tel. 0512-35 22 21 info@mjdevries.nl
www.verzekeringen-hypotheken.nl

Bij inlevering van deze bon

25% korting
op een kant en klare maaltijd
of salade bij ons in de winkel
Geldig van 25 maart t/m 6 april

Dé likeur van

swietrs
& oa

slijter Kees Jan Kempenaar uit Buitenpost!

VERKRIJGBAAR IN VIER
VERRASSENDE SMAKEN!

De Kruidhof
en het IJstijdenmuseum
zijn dit jaar geopend
van 2 april tot en met 5 oktober
Ook voor bijzondere vaste planten, kruiden, bijenplanten
en moestuinplanten of een leuk cadeau bent u bij ons
aan het juiste adres.
In het tuincafé kunt u terecht voor o.a. lunch, koffie met
gebak, borrel, high tea, brunch en feestjes op maat.

Surhuisterveen
Nije Jirden 14
Postbus 140
9230 AC Surhuisterveen
T
E

0512 - 36 98 00
info@mookdenotaris.nl

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

www.mookdenotaris.nl
@MOOKdeNotaris

De Binnenste Buiten Post

pagina 7

Een onopvallend monument (een ‘sprekende’ gedenksteen)
In het december-nummer 2002
van deze krant stond een interessant en intrigerend artikel, zoals Dirk Wildeboer dat schreef in
een glimlach-stijl:
Het verhaal van een gedenksteen
“Mag ik mij even voorstellen? Ik
ben een gedenksteen van ongeveer een halve meter lang en sta
al meer dan 65 jaar op een hoek
aan de Julianalaan. Staande op
mijn voetstuk bij het huis met
nummer 11, kan ik alle voorbijgangers in de gaten houden. Op
mijn voorkant staat geschreven:
“7 januari 1937, boomplanting
door de schoolkinderen van
Buitenpost”. Toen ik 1937 ter wereld kwam, stond mijn persoon
zeker in de belangstelling. De
Kollumer Courant deed destijds
verslag van de feestelijkheden
in verband met het huwelijk van
Juliana en Bernhard en we konden het volgende lezen:
“BUITENPOST. Donderdag des
voormiddags te 9.00 uur speel-

den de muziekkorpsen ‘Concordia’ en ‘de Woudklank’ voor het
gemeentehuis enige liederen.
De schoolkinderen werden opgesteld, waarna gezamenlijk
werd gemarcheerd naar de Julianalaan, waar een 80-tal bomen werden geplant. Met een
toepasselijk woord onthulde de
burgemeester der Gemeente,
de heer P. Eringa, de Gedenksteen, aan de burgerij, ter nagedachtenis aan de blijde gebeurtenis en de boomplanting”.
Het was in mijn jeugd nog wel
een gezellige boel aan de Julianalaan. Er was van alles te beleven en er kwamen veel mensen
aan mij voorbij, die hier naar
het postkantoor moesten. De
postkantoorhouder was Brik.
Verder kon men kaas kopen bij
Douwe Zijlstra, die daarom door
het leven ging onder de naam
‘Douwe Tsiiske’. De groentewinkel van Douwe Hoekstra was er
ook nog te vinden. Op mooie
zomeravonden klonk er prachti-

ge muziek uit de muziektempel
in de laan en de burgers van het
dorp stonden er bij en bespraken
de dingen van de dag. Dat alles
is in de loop der jaren allemaal
verdwenen en niemand zag mij
letterlijk en figuurlijk meer staan.
Dit kwam omdat de heg van de
buren om mij heen groeide. De
geplante bomen zijn wel hoger
dan 25 meter geworden, maar ik
moet het nog steeds doen met
mijn ruim halve meter. In latere
jaren werden in mijn buurt riante woningen gebouwd. Prominente gemeenteambtenaren uit
lang vervlogen tijden en andere pommeranten zijn er komen
wonen. Ik voel me hierdoor ook
wat belangrijker geworden en
mag dan ook niet klagen. Wel
heb ik nog één wens en dat zou
u kunnen weten wanneer u mij
eens kwam opzoeken. Ik zie er
bepaald niet schoon meer uit en
zie letterlijk groen van ellende
vanwege de aanslag van de algen. Nu wordt ieder mens er niet
mooier op wanneer de tijd daar

is dat er maandelijks een bedrag
aan AOW binnen de deur komt
rollen. Dat neemt niet weg dat ik
op mijn oude dag er toch graag
nog wat netjes wil uitzien. Zou
er iemand zijn die mij eens een
wasbeurt wil geven?”
Actuele situatie
Als we even rekenen vanaf 2003

dan moet die wasbeurt indertijd
wel gegeven zijn, want dit monumentje staat er thans, maart
2019, open en bloot redelijk fris
bij. Je kunt nu duidelijk lezen wat
erop staat (zie foto), maar daar is
dan ook alles mee gezegd. Het
klimaat heeft er in de afgelopen
jaren voor gezorgd dat de bovenkant groen en geel ziet. Of dit veroorzaakt is door de aanslag van
algen, zoals die in bovenstaand
artikel werden genoemd, is niet
helemaal duidelijk, maar wat het
ook is, dat hoort daar niet aanwezig te zijn. Daarom ook thans
de oproep (aan de gemeente?)
voor een schoonmaakbeurt. Om
nieuwe ongerechtigheden te
voorkomen, lijkt het een goede
zaak de bovenkant wit te schilderen. Het tweede voordeel hiervan is dat dit monument of deze
gedenksteen dan meer opvalt,
want je fietst er nu zo aan voorbij. Dat komt het gedenken niet
ten goede, terwijl dit juist wel de
bedoeling is.
(@foto: Hielke Boorsma)

De Kruidhof kan niet zonder vrijwilligers
hoe ruim 80 vrijwilligers het verschil maken
De Kruidhof Hortus van Fryslân in Buitenpost; 3,5 hectare grond,
verdeeld in 17 thematuinen die plaats bieden aan 1500 soorten kruiden en 2000 verschillende planten. Binnen een periode van 186 dagen bezoeken meer dan 20.000 bezoekers deze tuinen. Het is bijna
niet voor te stellen dat slechts een handvol betaalde medewerkers
verantwoordelijk is voor zo’n parel in ons dorp. Hoe ze dat doen?
Dankzij veel vrijwilligers. Voor deze krant hadden we een gesprek
met Karin Hoogterp en vroegen haar hoe zoiets in zijn werk gaat.
Karin (foto rechts) is coördinator
van De Kruidhof, of zoals ze zelf
zegt: “Je moet mij zien als een
soort bedrijfsleider. Ik ben verantwoordelijk voor het vrijwilligersbeleid, ik denk na over de marketing en communicatie, omdat
dat mijn studieachtergrond is. En
ook doe ik de werkverdeling van
het team van betaalde krachten.“
Dat dit slechts een fractie is van
de werkzaamheden wordt later
in het gesprek wel duidelijk, want
ook budgetten, de evenementen
en veel randzaken komen langs
Karin haar bureau.
Het kleine team betaalde medewerkers heeft allemaal een eigen
groep vrijwilligers en re-integratiemedewerkers die zij aansturen. Opgedeeld in de receptie,
de rondleidingen, het onderhoud
van de tuin, en tot slot de kwekerij (foto onder) en verkooptuin.
In totaal heeft De Kruidhof tegen
de 80 vrijwilligers en ongeveer
20 re-integratiemedewerkers beschikbaar. Deze laatste groep zijn
mensen die met behoud van uitkering bij De Kruidhof werkzaam
zijn. Samen zorgen zij ervoor dat
de tuinen er goed bijliggen, dat
de bezoekers geholpen worden
in het bezoekerscentrum en dat
ze er plantjes, kruiden en leuke ca-

deaus kunnen kopen. Per dag zijn
er ongeveer 20 tot 25 vrijwilligers
en re-integratiemedewerkers aan
het werk. Waarbij de groep re-integratiemedewerkers een hele
belangrijke factor zijn vertelt Karin: “Dit zijn mensen die er soms
wel 4 dagen in de week zijn. Bij
vrijwilligers ligt die frequentie natuurlijk veel lager, maar die brengen vaak weer heel veel kennis en
expertise mee. Al deze mensen
zijn heel onmisbaar. Want zonder
hen zouden wij hier de boel niet
draaiende kunnen houden.”
Voor veel medewerkers geldt dat
ze, voor ze hun taak kunnen uitvoeren, ook een interne opleiding
krijgen. Dit geldt met nadruk voor
de receptie, met kassatrainingen,
en de rondleiders, de mannen
en vrouwen die echt alles van de

tuin moeten weten. Deze laatste
groep krijgt een gidsencursus,
met examen, om aan groepen
een duidelijke uitleg te kunnen
geven over de thematuinen. “NLdoet (op 16 maart red.) is daarna
echt de dag waarop vrijwel alle
vrijwilligers voor het eerst weer
samen komen. Dan gaan we ook
fysiek in de tuin aan de slag om
alles klaar te maken voor de opening op 2 april. Daarnaast hebben
we altijd een opstartbijeenkomst
aan het begin van het seizoen en
evalueren we aan het einde van
het seizoen. Dan kijken we vooral naar wat er anders kan en wat
we volgend jaar gaan doen. Bij de
opstartbijeenkomst bespreken we
wat we dit jaar gaan doen, wat het
thema is, welke kunst er dit jaar in
de tuin staat. Zo worden de vrijwilligers met hun eigen groepje
heel intensief bijgepraat.”
Naast alle formele zaken zijn er
ook informele momenten. Zo
wordt er een nieuwjaarsborrel georganiseerd, zodat er ook een bee
tje feeling gehouden wordt met
de vrijwilligers in de winter. En is
er tijdens het seizoen een barbecue rondom de kassen. Dat vrijwilligers het naar hun zin hebben
blijkt wel als Karin zegt: “Er gaat
bijna nooit iemand weg. Eigenlijk
alleen maar als ze zichzelf te oud
vinden of bijvoorbeeld een baan
krijgen. Maar zelfs dan proberen
veel mensen het vrijwilligerswerk er toch nog wel een beetje
bij te doen. We merken alleen wel
dat we steeds meer mensen nodig hebben. Een goed voorbeeld
daarvan is de receptie. We kunnen

daar eigenlijk nooit meer iemand
alleen hebben. Dat kon vroeger
op de ochtend vaak nog wel, maar
dat redden we nu niet meer. Daar
hebben we dus echt extra mensen voor nodig.” Een groot compliment volgt daarna naar alle
vrijwilligers. Want ondanks dat er
wel eens vrijwilligers in de tuin
tekort komen, zijn de vele complimenten die De Kruidhof ontvangt
over hoe mooi de tuinen erbij liggen alleszeggend. “Ik zie het zelf
ook wel, als ik andere botanische
tuinen bezoek en ze vergelijk met
die van ons. En ik zie ook wel wanneer het bij onszelf niet helemaal
af is. Als ik daar dan op Google
reviews over zie staan dan baal
ik ook echt, maar zeg ik ook tegen
het team dat we moeten roeien
met de riemen de we hebben.
Daarnaast kozen wij er afgelopen
zomer bewust voor om niet te bewateren tot het echt niet anders
kon. Dat gaat altijd ten koste van
de kwaliteit. Maar dat is wel een
verhaal wat je kunt uitleggen, ook
als reactie op een review.”
En als je met zoveel vrijwilligers
werkt, dan gaat het soms ook wel
eens mis. “Ja natuurlijk gebeurt
er wel eens wat. Het mooiste en
meest begrijpelijke voorbeeld
is dat er wel eens plantjes verwijderd worden omdat gedacht
wordt dat het onkruid is. Bijvoorbeeld in het geneeskrachtige gedeelte van de tuin is er wel eens
een veldje paardenbloemen weggehaald. En dan ben je, als museum, echt een deel van je collectie
kwijt.”
2018 en 2019
2018 was een druk jaar voor het
Kruidhof. Zo was er de opening
van het nieuwe bezoekerscentrum en entreegbouw met compleet nieuw restaurant en was
De Kruidhof met Silence of the
Bees één van de onderdelen uit
het hoofdprogramma van de
Culturele Hoofstad. Het aantal
bezoekers lag aanzienlijk hoger
dan voorgaande jaren en mensen
bezochten specifiek de Kruidhof
als onderdeel van LF2018. “Er
kwamen mensen heel specifiek
voor bijvoorbeeld het Oratorio,
het bijensculptuur. Maar ook op
de vele evenementen was het altijd druk. Hierin was het voor ons
wel belangrijk om de balans te

zoeken naar de vrijwilligers. Die
wil je ook niet overvragen. Voor
komend seizoen zijn we al heel
druk bezig geweest met alle voorbereidingen. Zo is bijvoorbeeld al
het drukwerk klaar, maar zijn ook
alle grote borden van de thematuinen vervangen of geplaatst.
Sommige tuinen hadden nog helemaal geen bord, maar die staan
er nu wel. Daar zit echt heel veel
voorbereiding in. We zijn weliswaar een half jaar gesloten, maar
wij werken gewoon door. De winter is wel het seizoen waarin we
zaken kunnen bijwerken waar we
tijdens het zomermaanden niet
aan toekomen.
De toekomst van De Kruidhof
Een terugkerende vraag is hoe
de toekomst van De Kruidhof eruit ziet. Nu nog is ze eigendom
van de gemeente, maar al langer
wordt gesproken over een mogelijke verzelfstandiging. Karin: “De
gemeente heeft een bepaald budget voor de tuin. Voor onderhoud
en voortbestaan van de tuin, maar
ook waaruit de vaste medewerkers en de re-integratiemedewerkers betaald worden. De nieuwe
coalitie heeft aangeven wat zij ervoor over hebben en daarbinnen
wordt gekeken of de constructie
blijft zoals hij is, of dat we moeten
kijken naar eventueel andere mogelijkheden. Dat kan nog steeds
ook op afstand van de gemeente.
En die financiële opdracht ligt er
wel, dus ik verwacht ook dat er dit
jaar wel duidelijkheid over komt.”
Maar of De Kruidhof Hortus van
Fryslân nou eigendom van de gemeente blijft, of verzelfstandigd,
ze blijven altijd de hulp van de
vele vrijwilligers nodig hebben.
Om de tuinen te onderhouden,
de kassa te bemannen, de rondleidingen te geven en de verkooptuin in topconditie te houden. Op
16 maart lieten ze alvast zien wat
ze waard waren, door in de plenzende regen op NL-doet alsnog
het werk te verzetten. Werk waar
wij allemaal vanaf 2 april weer
van kunnen genieten.
De Kruidhof hortus van Fryslân is
vanaf 2 april 6 dagen in de week
geopend (behalve op maandag)
en heeft tot en met 14 april een
gereduceerd openingstarief.
(@foto’s: de Kruidhof)
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Buitenpost heeft er een mooi wandel- en fietsgebied bij gekregen
Na jaren van praten, plannen, geld verzamelen ging uiteindelijk
de schop in de grond met als doel meer ruimte voor water, natuur en recreatie in de Twizelermieden en Reahel-West. Vrijdag
8 maart was het project klaar en werd het feestelijk opgeleverd.
Bestuurders van Wetterskip Fryslân, gemeente Achtkarspelen en
Staatsbosbeheer openden samen met Gedeputeerde Kramer en
voorzitter van de gebiedscommissie Nijboer de nieuwe fiets- en
wandelbrug tussen beide gebieden.
Water en natuurontwikkeling
Water speelt een grote rol in het
Miedengebied. Om verdroging
te voorkomen en het effect van
kwel (mineraalrijk water) te vergroten is het waterpeil omhoog
gebracht en de waterhuishouding aangepast. Dat mineraalrijke water is vroeger in de hogere
delen van het Noorden (Drenthe)
gevallen en zakt langzaam naar
beneden en komt aan de randen
van het Drents plateau weer tevoorschijn, onder andere dus in
de Mieden. Hier zorgt het voor
een speciale plantengroei. In het
zuidwestelijk deel van ReahelWest en in de Twizelermieden
is dit goed terug te zien aan de
vochtige hooilanden. Bijzondere
planten als de dotterbloem en
rietorchis profiteren hiervan en
ook weidevogels zijn dol op deze
vochtige omstandigheden. In het
noorden van Reahel-West wisselen petgaten, hooilanden en
broekbosjes elkaar af.
Particulier natuurbeheer
In de Twizelermieden komt er
zo’n 120 hectare grond vrij voor
particulier natuurbeheer. Deze
grond komt binnenkort op de
markt. Ook Staatsbosbeheer beheert natuurgrond in de Twizelermieden en Reahel-West. “Ik fyn it
tige wichtich dat der neist romte
foar natuer, ek romte bliuwt foar
lânbou, foar it fee, sa’t dat yn it
ferline ek wie. Ik bin der dêrom
ek grutsk op dat dizze grûn aanst
foar partikulier natuerbehear op
de merk komt”, zei gedeputeerde Johannes Kramer. Baukje
Nijboer (voorzitter gebiedscommissie Achtkarspelen-Zuid): “Op
dit stuit leit de oankeap en ynrjochting fan nije natuergrûn yn
it Miedegebiet stil. Dêr meitsje
wy ús as kommisje soargen oer.

Wy hawwe in plan skreaun mei
ideeën om de Mieden mei minder middels dochs robúst yn te
rjochtsjen. Dat wolle wy yn de
oankommende tiid mei partijen
en omwenners fierder útwurkje”.
Fietsen en wandelen
Het bestaande fiets- en wandelpad in Reahel-West is opgeknapt
en verbonden met de Twizelermieden door een nieuw bruggetje over de Bûtenpostmer Feart.
Het pad loopt nu door tot aan de
Ald Dyk. Tussen de Ald Dyk en de
Sânsleat is ook een nieuw wandelpad aangelegd, waardoor er
nu een mooi ommetje is voor
omwonenden en recreanten.
Door de vele regen van de afgelopen tijd is nu goed te zien dat
het om zogenaamde plas-dras
landerijen gaat; een fors deel
staat momenteel blank maar is al
erg in trek bij de vogels. Voor de
fietser en wandelaar is dat geen
probleem want het aangelegde
schelpenpad steekt daar (droog)
bovenuit.
Fietsroute Staatsbosbeheer
Staatsbosbeheer heeft een eigen
fietsroute voor het miedengebied ontwikkeld. Onder de naam
‘Fietsroute door de moerassige
mieden’ kan de ruim 24 kilometer lange tocht worden gedownload via de website www.route.
nl, als fietsroute 121829. Het
nieuwe fietspad loopt vanaf de
Miedwei langs de Sansleat naar
De Njoggen Âlde Mantsjes. Het
fietspad en het Simkepaad zorgen voor een beter ontsluiting
van het gebied. Het knooppuntennetwerk wordt momenteel
aangepast door de Marrekrite
waardoor de nieuwe paden binnenkort gemakkelijk te vinden
zijn.
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In tút fan
de Brims
Zelf baas

Vogelkijkhut
Wethouder Margreet Jonkeropende op 28 november van het
vorige jaar een nieuwe vogelkijkhut in de Twizelermieden. Naast
het Simkepaad en het nieuwe
fietspad verbindt de vogelkijkhut
het gebied in de Twizelermieden
met elkaar. De observatieplek is
vernoemd naar de Skiertsjilling
(Zomertaling), een zeldzame
eendensoort die in het gebied
broed. Ze bevindt zich bij de
kruising van de Alde Dyk met De
Miedwei en is bereikbaar via een
houten vlonder.
Bijzonder en kwetsbaar
Boswachter Jacob Hanenburg
werd tijdens een lezing op dinsdagavond 12 maart niet moe
de lof te zingen over de Mieden
tussen ruwweg Buitenpost en
Drogeham. Uit een lange opsomming van een groot aantal
zeldzame plantensoorten, insec-

ten en vogels wordt duidelijk
dat dit gebied een van de laatste
bastions is van de oorspronkelijke rijke natuur in Nederland. Tegelijk waarschuwde hij “Door de
nieuwe inrichting hopen we twee
zaken tegelijk te bedienen de
Mieden als natuur- èn als recreatiegebied. De nieuwe fietspaden
en de vogelkijkhut bieden de recreant optimaal de mogelijkheid
van de natuur te genieten. Tegelijk moeten de flora en fauna
optimaal kunnen profiteren van
de gunstige omstandigheden.
Buiten de paden en wegen is het
gebied daarom tussen 15 maart
en 15 juli gesloten”.
Als in het voorjaar de laatste
‘graaf-littekens’ overgroeid zijn
hebben we als Buitenposters
een pracht stuk natuur teruggewonnen.
(@foto: Johan Kootstra)

Op deze kaart geeft de blauwe lijn de fietsroute van Staatsbosbeheer aan.

Recent is het nieuwe zonnepark
geopend. Persoonlijk vind ik zo´n
zonnepark niet echt mooi. CO2uitstoot is niet zichtbaar. Zeker op de
korte termijn niet. Die warme dagen in het vroege voorjaar waren
zelfs wel lekker. Maar ook spannend. De natuur werd wakker. De
eerste bloesems verschenen. Overwinterende insecten kwamen te
voorschijn. Gelukkig werd het niet
meer echt winter. Op de lange termijn kan het warmer worden wel
voor problemen zorgen. Al die veranderingen kunnen ons voedsel in
gevaar brengen. Toch voelt het zonnepark niet als een feestje. We kunnen daar vast verandering in brengen. Laat de gemeente een meter
plaatsen die laat zien hoeveel
stroom er op ons zonnepark wordt
opgewekt. En als dorp maken we
een website waarop we laten zien
hoeveel zonne-energie er in Buitenpost wordt opgewekt. Daarna
zetten we nog een paar stappen.
Energiecoöperatie Buitenpost kan
in kaart brengen hoeveel we nog
meer kunnen opwekken. Door op
daken van onze huizen en op alle
andere daken waar nog ruimte is
zonnepanelen te plaatsen. Iedereen die wil kan zijn dak beschikbaar stellen of investeren. Voor te
veel opgewekte stroom plaatsen
we goede batterijen. Door een
app gaan de wasmachine en de
wasdroger aan als de zon schijnt.
Als dit allemaal kan zijn we zelf
baas én verdienen we als dorp
geld aan onze zonnecentrale.
Dan wordt het bijhouden van
de opbrengst natuurlijk het
leukst. Wie doet het beter? Het
commerciële bedrijf in het weiland of de inwoners van Buitenpost op hun eigen daken?

Flitsen uit het dagelijks leven in Buitenpost
tijdens de Tweede Wereldoorlog -26- door Jasper Keizer
Voor een ramp bewaard
In de avond van woensdag 17 februari 1943 omstreeks 18.30 uur
hoorden enkele inwoners in ’t
West “een vreemd dof dreunen”.
De volgende morgen zagen ze
waaraan ze ontsnapt waren. Het
waren bominslagen geweest,
gedempt doordat ze diep in de
weilanden waren gedrongen.
In het maandrapport van 15 februari – 15 maart 1943 schreef
het hoofd van de luchtbeschermingsdienst, Jacob Pijnacker:
“In den avond van 17 Februari te
ongeveer 18.30 uur werden door
een vliegtuig op ongeveer1 K.M.
afstand van het dorp Buitenpost
(West) 6 brisantbommen afgeworpen, welke alle in weiland
terecht kwamen en overigens
geen schade aanrichtten dan het
ontstaan van groote kraters”.
Het principe van een brisantbom (83) berust op explosie en

scherfwerking. De geallieerden
gebruikten merendeels 500 en
1.000 ponders. Er zat nogal eens
een blindganger tussen. De uit-

werking was groot, getuige het
bijgaand rapport van een twee
uren durend onderzoek (84),
waarin ook sprake is van een

en het open veld te bereiken om
een ramp voor het dorp te voorkomen. Dergelijke gevallen zijn
meer voor gekomen.

blindganger. Hoogst waarschijnlijk verkeerde het vliegtuig in
moeilijkheden en moest het lading kwijt. Daarbij is het mogelijk dat de vlieger probeerde de
kom van het dorp te ontwijken

Voorzorgsmaatregelen
Grote aantallen vliegtuigen zochten hun
weg over onze regio,
wanneer ze vice-versa Engeland-Duitsland vlogen. Duitse
jagers stegen op
om zo veel mogelijk neer te schieten.
Brokstukken konden
overal neerkomen.
Daarom werden de
inwoners vrij geregeld gewaarschuwd,
via advertenties en
folders, om voorzorgsmaatregelen te
treffen (85), waarin
allerlei tips werden
gegeven. Zaterdag
11 september 1943
was er luchtalarm.
Deze keer geen oefening. Ploeg
schreef in zijn dagboek:
“Omstreeks 12 uur des middags
was eensklaps de lucht vol met
vliegtuigen, honderdtallen naar
werd gezegd, hoewel wij ze al-

lemaal lang niet konden zien.
Maar ‘t was een geweldig gebrom en gesnor en geronk, een
lawaai van je welste. ‘t Waren
groote Amerikaansche bommenwerpers, omringd door
een aantal jachtvliegtuigen die
al maar heen en weer vlogen,
voor de bescherming en beveiliging. En toen verschenen er
een aantal Duitsche jagers, die
tot de aanval overgingen. Heftig
en luid knalden de machinegeweren, zoodat we echt een stukje van de oorlog meemaakten.
We werden er bang van. Daarop
loeide de sirene ter aankondiging van luchtgevaar. Onmiddellijk verschenen de ploegen
voor hulpverleening bij eventuele bominslag, de verpleegsters
voor verzorging der mogelijke
gewonden, terwijl de brandweer spoedig voor uitrukken
gereed stond. Niemand mocht
zich op straat vertonen. Gelukkig gebeurden er geen onheilen;
na ruim een half uur was het
gevaar weer geweken. Maar ergens in Duitschland zal het wel
verschrikkelijk toegegaan zijn”.
Zoals Ploeg zijn beleving van
deze gebeurtenis verwoordde,
waren er velen die dit zo doorleefden. Ook ’s nachts wanneer

de zoeklichten door het donker
priemden, zwaaiend op zoek
naar een vliegtuig en lichtspoormunitie haar prooi trof, waarbij
deze in een felle gloed naar beneden kwam, waren dit bange
momenten in het duister. De gevaren kwamen wel heel dichtbij.
Dan kwamen de vragen: wat treft
ons nog eens, hoe lang nog? Na
de oorlog werd er weinig of niet
meer over gesproken.

De Binnenste Buiten Post

Een maand in beeld foto’s: Hielke Boorsma

p a g i n a 11

Noors Leven
Kuiken

De Stichting Oud-Achtkarspelen hield op dinsdagavond 12
april een lezing over ‘de Mieden’. Buitenposter èn boswachter Jakob Hanenburg van Staatsbosbeheer wist er voor zo’n
60 toehoorders een boeiend verhaal van te maken.
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Buurtzorg Surhuisterveen is
kort geleden
verhuisd naar de
Voorstraat 46a.
Ter gelegenheid
daarvan werd op
14 maart een open
dag gehouden
die goed bezocht
werd. Het buurtzorgteam bestaat
momenteel uit 6
medewerkers en 2
stagiaires.

Woensdag 20 maart we
rd er weer gestemd voor
Provinciale Staten.
Deze foto werd gemaa
kt in het stembureau in
Haersmahiem. Het
opkomstpercentage in
de gemeente was 57,8%
. Het
Achtkarspelen opnieuw
de grootste partij, gevolg CDA werd in
mer Forum voor Demo
cratie en dan de Christen d door nieuwkoUnie. De precieze
uitslagen kunnen worde
n nagelezen op de gem
eentelijke site: www.
achtkarspelen.nl

Verbouw van apotheek It Krúswâld
Het zal u wellicht al opgevallen
zijn dat er de nodige bouwactiviteiten plaatsvinden bij apotheek
It Krúswâld. Begin februari zijn
de hoge vleugelnootbomen in
de achtertuin geknot en inmiddels worden de contouren van
een aanbouw aan de achterzijde
van het pand zichtbaar. Het is het
begin van een uitgebreidere verbouwing van de apotheek, die
nog tot aan de zomervakantie zal
duren.
De apotheek is gevestigd in een
mooi karakteristieke pand met
een middengang en aan weerszijden hoge ramen, dat in 1885
werd gebouwd als notariskantoor. Later is het o.a. in gebruik
geweest als tijdelijke dependance van het gemeentehuis en als
arbeidsbureau. In 1979 richtte
apotheker Erik Gebrands het in
als apotheek, compleet met bereidingsruimtes en een laboratorium. In 1998 kreeg het interieur
een opfrisbeurt en in 2006 kreeg
het pand een ander aanzicht
door de aanbouw van de entree
met pilaren van cortenstaal.
“Deze verbouw heeft als doel de
apotheek te verruimen en meer
privacy aan de balies te creëren.
Met de aanbouw, die op zich niet
erg groot is, kunnen we ruimtes
achterin het pand efficiënter benutten”, aldus apotheker Berendina van Solkema, “We schakelen
de achterste vertrekken aan de
hoofdruimte, zodat er kortere
looplijnen ontstaan. Door werkplekken naar achter te verplaatsen en de bereidingsafdeling
naar de bovenverdieping te verhuizen, maken we vóór in het
pand meer ruimte. Met een doorbraak van de muur centraal in de
apotheek, die de rechterzijbeuk

met de hoofdruimte verbindt,
ontstaat ook daar in de breedte
meer ruimte. We hechten er zeer
aan de karakteristiek van het
pand -dat overigens geen monument is- te behouden. De lange
gang met originele tegelvloer laten we daarom ongemoeid.”
Tegelijkertijd met de herinrichting, vindt er ook een verduurzaming plaats van het pand. Het
dak ligt al een flink aantal jaren
vol met zonnepanelen, maar
aan isolatie was eerder nog niet
veel gedaan. Op veel plaatsen is
er bijvoorbeeld nog sprake van
enkel glas. Het is een oud pand,
met enkelsteens muren. Alles
gaat intern helemaal kaal, zodat
de muren, de vloeren en de plafonds geïsoleerd kunnen worden
en zodat ook de elektriciteitsbedrading, de verwarming en de
luchtbehandeling straks voldoen
aan de eisen van deze tijd. Daar
waar het kan, worden materiaal
en meubels hergebruikt, zodat
we ook op die manier zo duurzaam mogelijk bezig zijn.
Voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn lokale en regionale bedrijven in de arm genomen: Bouwbedrijf Kingma uit
Buitenpost, Pranger-Rosier uit
Dokkum en installateur Huizinga uit Kollum. Voor het interieur
is gekozen voor een partij verderweg; Interstore uit Woerden,
vanwege hun specialisatie in de
apotheekbranche. Met een zorgvuldige voorbereiding en strakke
planning, is het de bedoeling
om de werkzaamheden in een
zo kort mogelijk tijdsbestek uit
te voeren. Fase 1 op de bovenverdieping zit er al op. De bereidingsruimtes zijn daar al in gebruik genomen. Op dit moment
wordt gewerkt aan de uitbouw

en aan een opknapbeurt van de
achterste vertrekken. Voor het
dagelijks werk in de apotheek
heeft dat nu nog niet zoveel impact. Een luide boormachine verstoort soms de verstaanbaarheid
en er ligt wat meer stof dan anders, maar verder gaat alles nog
grotendeels zoals voorheen. Dat
zal wel anders worden in fase 3,
wanneer het hoofdvertrek wordt
aangepakt. Deze zal helemaal
leeg moeten. Er wordt daarom
een kleine ‘noodapotheek’ gerealiseerd in de achterste vertrekken. Voor het publiek zal
de ingang dan tijdelijk naar de
achtertuin verplaatsen. Het zal
voor iedereen een tijdje behelpen zijn, waarin met name van
de apotheekmedewerkers enige
improvisatie gevraagd zal worden. “Natuurlijk bereiden we ons
daar zo goed mogelijk op voor.
We verplaatsen bijvoorbeeld
een deel van de werkzaamheden tijdelijk naar de apotheek in
Kollum, maar de mensen zullen
gewoon in Buitenpost terecht
blijven kunnen voor het ophalen
van hun medicijnen. Mogelijk
zullen we ze vragen om rekening
te houden met een iets langere
besteltijd van hun vaste medi-

catie. Met een beetje begrip van
iedereen moet het allemaal wel
loslopen.” Als de bouw voortvarend blijft gaan, staat deze 3e
fase vanaf begin mei op de planning.
“Het moet eerst minder voor het
beter wordt”, is zeker van toepassing. “We denken de mensen
straks prettiger te woord te kunnen staan aan de nieuwe balies
en met een ander werksysteem
efficiënter te kunnen werken.”
Ook voor de buitenzijde gaat dat
op: het is een kale boel nu de geknotte bomen nog geen nieuwe
takken hebben en de tuin is veranderd in een modderige bouwplaats, maar daar is straks ook
ruimte voor een nieuwe invulling. Bennie, bezorger, klusjesen tuinman bij It Krúswâld kan
niet wachten met de nieuwe aanplant van struiken en planten.
Hij heeft een achtergrond in het
groen en ziet er naar uit om een
mooie, aansprekende tuin aan
te leggen. We kunnen - kortom niet wachten tot het zomer is!
(@foto: redactie)

Voor ons is ergens het seizoen
van de lente
weer begonnen.
Niet echt buitenshuis.
Dat
dan weer niet.
B u i t e n ligt namelijk met gemak nog een halve meter sneeuw.
Zodra we de deur uit stappen slaat
de kou ons om onze neusjes en
kleuren de oortjes weer verdacht
rood. Maar binnenshuis piepen
de eerste kuikens van dit jaar hun
hoogste lied. Echt waar. We hebben
al een tijdje kipjes en deze kipjes
willen, zodra de dagen weer beginnen te lengen, toegeven aan hun
biologische klokjes. Ze willen gaan
broeden. Natuurlijk is het niet echt
natuurlijk om middenin de winter
te gaan broeden. Dus hebben we
de kippen die wilden broeden mee
naar binnen genomen. Daar waar
de temperatuur op een tropische
24 graden blijft steken, op een goede stookdag. Daar is het zelfs zeer
natuurlijk om even lekker op een
paar eitjes te zitten. Drie weken
lang. Dat deden ze dus. Terwijl de
kinderen in vol winterornaat (lees;
skibroek, snowboots, handschoenen en mutsen) buiten al gillend de
sneeuw indoken, zaten twee zusterkipjes gezusterlijk op een aantal eitjes te broeden. Eitjes die we
hadden besteld en die met de post
gekomen waren. Slagingspercentage van 20-50%. Maar dan zouden
we wel mooie leg/vleeskipjes van
een goed en zuiver ras hebben. Na
drie lange weken was het dan ook
zover en na de onwenselijke verliezen hebben we nu nog 5 prachtige
levende kuikens over. En één moeder die haar kroost druk leert eten,
drinken, zichzelf wassen en al dat
wat nodig is om een leven te leven.
Onze eigen kuikens spelen nu en
dan met de kipkuikens. Allemaal
heel gezellig en boers. Nog even en
de zon is hier ook sterk genoeg om
de temperatuur omhoog te laten
schieten. Dan komt de grote voorjaarsdooi. Het kost ongeveer drie
weken, gemiddeld, om alle sneeuw
weer weg te krijgen. Maar de zon
komt, hoe je het ook wend of keert.
Daar waar jullie in Nederland nu al
een lenteachtig gevoel krijgen of
al hebben gehad moeten wij het
doen met lenteachtige kuikentaferelen in de woonkamer. met de
brullende houtkachel op de achtergrond. En de sneeuw zichtbaar
door de ramen. Kuikens zijn hier
voor ons de eerste zichtbare tekenen van de aankomende lente. En
nog even dan zijn het de kuikens
van de wilde vogels en de jongen
van de wilde dieren. Daarna de vissen die weer beter willen bijten, de
bomen die ons hun sap geven en
het groene gras dat door het gele
weer omhoog komt. Elk jaar weer.
Het begint met nieuw leven, wordt
geleefd met volwassen wordend
leven, gaat door met ouder leven
en sterft in de winter om weer
opnieuw te beginnen met dit ritme. Kuikens geven voor ons het
startsein. En samen met onze eigen kuikens genieten we weer van
elke nieuwe levendige kuiken in de
lente. Van de meer volwassen kuikens in de zomer en de eieren van
de volwassen kippen in de herfst.
Maar dat alles begint dus gewoon
met een kuiken.

Polo

onderhoudsbeurt vanaf

€190

Golf

onderhoudsbeurt vanaf

€230

Voordelig onderhoud voor Volkswagens die al wat langer meegaan.

Autoland van den Brug
Ried 16, 9285 KK Buitenpost, T 0511 - 541 330
buitenpost@vandenbrug.nl
vandenbrug.nl
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Buitenlandse Bands (5) - Mr. McCurdy, I had a dream!
Een willekeurige greep uit de activiteiten van
de muziekcommissie in de jaren ‘70 en ‘80
en ‘90 bepalen de volgorde van de berichtgeving.
Zo werd in het jaar 1988 veelvuldig actie gevraagd vanuit Amerika. En niet alleen op het
gebied van muziek, ook sport. In dit geval damesvoetbal. Een wedstrijd tussen Buitenpost
en Thunderbolts USA werd gerealiseerd. Het
dubbelconcert highschoolband Bettendorf
en brassband De Wâldsang behoorde meer
tot de geëigende activiteiten. En dit was voor
het jaar 1988 nog steeds niet alles. Tussendoor had zich ook nog een Amerikaans gospelkoor gemeld. De organisatie van al dat
soort optredens was alleen maar mogelijk
met als basis de gastgezinnen. Toen dan ook
als vierde band zich meldde de Bigband en
Koor KU jazzensemble, volgde eerst een
discussie. Kunnen wij dit onze gastgezinnen
aandoen? Een tweede mogelijkheid leek te
gloren in Burgum, waar zich een jazzclub
geformeerd had. Want het ging hier om het
neusje van de zalm. Een band van muziekstudenten aan de universiteit van Kansas die
optraden in Zwitserland Montreux en op het
Haags jazzfestival. Geen klein werk dus. Dit
moest toch mogelijk zijn. De jazzclub in Bur-

gum was nog te pril en durfde, na een week
nadenken, de verantwoordelijkheid niet aan.
Andere mogelijkheid dan: de slagwerkgroep
van brassband De Wâldsang. De oplossing
was gevonden. Een groot deel van de Amerikanen werd ondergebracht bij leden van de
slagwerkgroep. En Lutjegast beleefde daarmee een Amerikaanse invasie. Een deel van
de leden was aldaar woonachtig en fungeerden als gastgezin en de buren van de leden
en de buren van de buren. En ga zo maar
door. Groot feest.
Het concert zou plaatsvinden in zalencentrum Joost de Jong, omgetoverd tot jazzcafé.
Maar zoals vermeld, het ging hier niet om
klein grut. Later zou blijken: dit was het top
optreden van al die jaren. Denk je eens in!
Optredens op het Montreux Jazzfestival en
Den Haag Jazzfestival en dan... Buitenpost.
Je wrijft je toch in je handen met zo’n buitenkans.
Oké, in de middag voorafgaand aan het
concert meldt zich een bestelbus vol met
geluidsapparatuur uit Den Haag. De bedoeling hiervan? Uittesten op vocaal en instrumentaal niveau voor het Haagse optreden.
Snoeren, kabels, microfoons en luidsprekers

bevolkten het podium.
De avond: de zaal was totaal uitverkocht. Het
inspelen was een fluitje van een cent. En tot
grote verbazing van de leden van De Wâldsang, de slagwerkgroep in alle staten. Het
begin: opstellen van band en jazzkoor. Het
in positie komen van een gekleurde figuur,
de circa 2 meter lange dirigent: Prof. Ronald
C. McCurdy (foto links). Als een liaan in zijn bewegingen zorgt hij
voor muzikale uitersten. Vocaal
en instrumentaal. En brengt
de zaal in extase. Het gaat
maar door. Dan een intermezzo van de slagwerkgroep. De Wâldsang doet
in alles mee en overstijgt
zichzelf. McCurdy neemt
over en zweept zijn studenten op naar grote hoogte.
Saxofoons, klarinetten, trompetten, solo’s, vocaal en instrumentaal. Vaak is het verschil niet te meten van stem
en instrument. Om nooit te
vergeten! Mr. McCurdy, I
had a dream! (dit was een
mededeling van een van
de commissieleden).

verklaard - 4
De Voorstraat
Deze naam wil zeggen dat het om een belangrijke straat oftewel een
hoofdstraat gaat. Daarom is deze doorgaande weg door het centrum
van ons dorp, indertijd Leeuwarden-Groningen, dan ook als zodanig
aangeduid.
Oost en West
De Voorstraat wordt begrensd door de weggedeelten met de benamingen Oost en West. Op onderstaande kaart uit 1670 is te zien dat
het West toen aan beide zijden van de weg voorzien was van bomen.
Dit bijzonder lommerrijke gebeuren liep zelfs door tot Hurdegaryp.

De foto uit 1920 hieronder illustreert dat fraaie straatbeeld nog eens.
In de jaren ‘30 van de vorige eeuw werden de bomen gerooid ten
behoeve van de veiligheid van het groeiende verkeer. De straatnamen Oost en West spreken voor zich en behoeven geen nadere uitleg.

Stationsstraat en Jeltingalaan
Vreemd genoeg droeg de Stationsstraat lang de naam Jeltingalaan.
De huidige Jeltingalaan stond vroeger bekend onder de naam Jelckemalaan. Dit duurde tot de herschikking van straatnamen begin
vorige eeuw. De Jeltingalaan is vernoemd naar de adellijke familie
Jeltinga die, ongeveer op de plek van de huidige kinderopvang Tiko,
in de Schoolstraat een state had. De Stationsstraat mondt uit in het
Stationsplein bij het station. Vandaar de naamgeving.

Herbrandastraat
Lang droeg deze straat de naam ‘Bouwyk’, kort na de Tweede Wereldoorlog kreeg het zijn huidige naam. De adellijke familie Herbranda
bewoonde de Herbrandastate op de plek van het hedendaagse complex Nieuw-Herbranda, aan de noordkant van de Voorstraat. De telgen Bote, Haye en Feyco Herbranda waren grietman van Achtkarspelen in de 16e en het begin van de 17e eeuw.

Kuipersweg
De Kuipersweg is een herinnering aan de familie Kuipers. Een viertal
generaties lang was dit een vermogende familie met veel invloed in
ons dorp. Zij bewoonden de Jeltingastate, de Haersmastate-boerderij
en herenhuizen op de Bakkershoeke en aan de Kuipersweg.
Halbertsmastraat
Genoemd naar de gebroeders medicus-schrijver dr
Eeltsje Halbertsma (1797-1858), theoloog-schrijver
dr Joost Halbertsma (1789-1869, foto links) en koopman-schrijver Tjalling Halbertsma (1792-1852). Hun
meest bekende werk is ‘Rimen en Teltsjes’, waarvan het
eerste verhaal onder de naam ‘De Lapekoer fan Gabe
Skroar’ in 1822 verscheen. Van ‘Rimen en Teltsjes’ verscheen in 1958 de ‘sawnde printinge’ (7e druk).
Jelgersmastraat
Lieuwe Jelgersma en zijn zoon Hector Jelgersma, waren grietman
van Achtkarspelen in de jaren 1550 tot 1580.
(@foto’s: archief)
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Verhaaltjes
-24Alinda Elsenga - partner, moeder en
werkzaam bij verstandelijk beperkten deelt haar verhaaltjes uit het dagelijks
leven.

Liever zoet
Een bewoonster van m’n vorige
werk, waar ik af en toe nog iets
leuks mee doe wil wel graag
een verrassing voor haar 40’ste
verjaardag. Na daar even over
nagedacht te hebben dacht ik dat
een high tea wel leuk zou zijn. Met
de auto haalde ik haar op van haar
werk en toen ze eenmaal in de auto
zat, wilde ze dan ook wel graag
weten wat de verrassing was. Ik
vertelde haar dat we een ‘high tea’
gingen doen. Ze vond het helemaal
leuk! Toen ik haar vertelde dat het
een hartige ‘high tea’ was keek ze
wel een beetje zorgelijk en ze vroeg
zich af of ze dit wel lekker zou
vinden. Hierom moest ik hartelijk
lachen, er zou toch wel van alles
bij zitten wat ze lekker zou vinden!
Eenmaal gesetteld en voorzien van
thee kwam daar ook de etagère
aan met een enorme hoeveelheid
aan heerlijk eten. De serverende
dame vertelde wat het allemaal
was, broodjes tonijn en kipkerrie,
wrapjes met kip en carpaccio en
ga zo maar door. De bewoonster
kijkt beteuterd en ze zegt dat ze er
helemaal niks van lust. Ook ik zit
er na deze mededeling een beetje
beteuterd bij maar ik herpak me
snel!! “Is er echt helemaal niets bij
wat je wel lekker lijkt?”, vraag ik
aan haar. De wrapjes met kip lijken
haar wel lekker maar dan moeten
wel alle paprika, ui en tomaat
er tussenuit gepulkt worden. Zo
gezegd zo gedaan! Tegen haar
zeg ik dat ze ook mijn wrapje met
kip wel mag opeten. Ze zit er wel
een beetje over in of ze daarna
wel genoeg heeft. Ook daar is wel
een oplossing voor en zeg: “als je
daarna nog niet genoeg hebt loop
je even naar de bediening en vraag
je nog of ze ook iets zoets hebben.”
Dat lucht haar zichtbaar op! Na
de wraps zit ze nog niet vol dus
stiefelt ze naar de bediening en
vraagt ze of ze nog iets zoets in
de aanbieding hebben. Het duurt
niet lang of er worden heerlijke
warme zoete pannenkoekjes met
kersen en slagroom gebracht. Ik
krijg een dikke vette knipoog van
de serverende dame. Ze fleurt
er helemaal van op en smikkelt
er lustig op los! Zelf heb ik de
overtollige broodjes in een doosje
mee naar huis gekregen, waar we er
nog heerlijk van hebben gesmuld!

De volgende
Binnenste BuitenPost wordt verspreid
in de week van 29
april
De krant niet of te laat
ontvangen?
Meld het zo snel mogelijk
met uw adres bij:
Piet Pettinga, tel. 0511
540014 of 06 12325671,
e-mail: p.pettinga8@
chello.nl
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Bij makelaardij Meesterlijk Goed kunt u de verkoop
van uw woning (grotendeels) zelf doen, of helemaal
uit handen geven. En omdat we 12,5 jaar bestaan
maken we het helemaal bont. Want het is feest!

Selspakket

Totaalpakket

Funda basisplaatsing
Onderhandeling
Opstellen koopcontract

Het complete pakket
van nu, met de
courtage van toen!

€(inclusief
995
btw)

1,46%
0,96%
(inclusief btw)

GEVALIDEERDE TAXATIE? DAT KAN NU VOOR € 385
inclusief alles & erkend door alle geldverstrekkers!

www.meesterlijkgoed.nl
verkoop - aankoop - taxatierapport - 0511 54 29 09
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De verbouwing van It Koartling
is klaar!

Vossenjacht op zaterdag 6 april
Op zaterdag 6 april organiseren
vrijwilligers van sociaal-cultureel
centrum IT KOARTLING en van
scouting DE BRIMZEN een leuke
middag voor alle kinderen in de
groepen 5 tot en met 8 van de basisscholen.
Tussen 13.00 en 16.00 uur kun je
dan GRATIS deelnemen aan een
spannende vossenjacht.
Nee, geen échte jacht natuurlijk en
al helemaal niet op échte vossen.
Het is een soort van speurtocht in
een deel van het dorp. Het doel is
om daar de ‘vossen’ te vinden. Dat
zijn vrijwilligers die zich naar een
thema hebben vermomd. Wie alle
vossen vindt én de opdracht foutloos volbrengt is winnaar.
Je kunt meedoen in groepjes van maximaal 5 kinderen en onder (verplichte) begeleiding van een volwassene.
Aanmelden als groep plus begeleider via e-mail: vossenjacht2019@
gmail.com vóór zaterdag 30 maart. Zie je op 6 april!

Activiteiten voor ouderen
In sociaal-cultureel centrum It Koartling kun je deelnemen verschillende activiteiten, voor jong en oud.
Dinsdagochtend: het Ochtendcafé
Voor alle ‘thuiszitters’ in Buitenpost (én voor iedereen anders) is er
op dinsdagmorgen het Ochtendcafé. Een gezellige plek waar je even
naar toe kunt gaan als je zin hebt. Om een kopje koffie of thee te drinken, de krant te lezen, een praatje te maken, een kaartje te leggen of
om een ander spelletje te doen. Gewoon er even uit, onder de mensen komen, zónder verplichtingen.
Het Ochtendcafé in ‘it Koartling’ is iedere dinsdagochtend open van
9.30 tot 11.30 uur.
Woensdagochtend: volksdansgroep De Ketting
Als je toe bent aan wat éxtra beweging en je vindt gymnastiek maar
niets, dan is volksdansen misschien iets voor jou. Want juist dansen is
goed voor je, óók vanuit het oogpunt van valpreventie. Op woensdagochtend komen de deelnemers bij elkaar, om te dansen, om samen
een bakkie te doen en om contacten te onderhouden. Uiteraard is iedereen van harte welkom, maar de dames zouden ook wel eens weer
wat mannen op de vloer willen zien.
Volksdansgroep De Ketting vind je in It Koartling op woensdagochtend van 9.00 tot ongeveer 11.00 uur.
Donderdagmiddag: klaverjassen De Meerpaal
Voor de liefhebbers van een spelletje kaarten organiseert De Meerpaal
al jarenlang op de donderdag in It Koartling een klaverjasmiddag. Er
wordt gepassioneerd gespeeld en als er iemand verzaakt… oei!
Meedoen? Je bent van harte welkom op donderdagmiddag van
13.30 tot circa 16.30 uur.

Wij zoeken mensen met twee rechter
handen: vrijwilligers voor het bestuur!
Sociaal-cultureel centrum It Koartling
is een vrijwilligersorganisatie. Iedereen die er werkt doet dat vrijwillig,
óók het bestuur. Dat bestuur moet
hoognodig worden uitgebreid, versterkt en - als het even kan - verjongd.
Daarom zoeken we energieke en ambitieuze mensen die zich willen inzetten voor het werk van It Koartling (zie
onze ‘mission statement’ hieronder in
een apart kader). Mensen die ideeën
kunnen omzetten in plannen en vervolgens plannen in actie.
Zonder nieuwe mensen komen we ècht in de problemen.Ga daarom
eens bij jezelf na of je jezelf of iemand anders als geschikte kandidaat
voor het bestuur ziet. Het is leerzaam werk, het geeft echte voldoening
en (niet onbelangrijk) het staat erg goed op jouw C.V.! Bovendien kun
je aan competenties werken, met een door het Ministerie van O en
W erkend document als resultaat. Ook dát helpt je verder. En vanzelfsprekend werk je samen met leuke collega’s, grappig, ad rem en
- vooral - MET HART VOOR DE ZAAK.
Aanmelden of meer weten?: vrijwilligerswerk@itkoartling.nl

Na maanden van tekenen, rekenen, plannen, werken, verbouwen,
schilderen, schoonmaken en opnieuw inrichten, was het op zaterdag
23 maart dan eindelijk zover: de viering van het gereedkomen van de
verbouwing van sociaal-cultureel centrum It Koartling.
Belangstellenden konden gelijktijdig ontdekken wat er allemaal in It
Koartling gebeurt. Want bóven alles is en blijft It Koartling de plek om
elkaar te ontmoeten, om contacten te leggen, om dingen te leren ván elkaar en áán elkaar. Een plek voor heel serieuze zaken, maar ook
een plek voor ontspanning en plezier.
Er waren op zaterdag geen ellenlange speeches. In plaats daarvan
nam het bestuur van It Koartling het volgende op in de uitnodiging.
Een samenleving is nooit af. Er doen zich daarin constant veranderingen voor, al dan niet onder invloeden van buitenaf. Dit maakt het
nodig om voortdurend aan de samenleving te blijven sleutelen, zodat
alles goed blijft gaan, iedereen actief meedoet en er niemand buiten
de boot valt.
Voor een sociaal-culturele organisatie als It Koartling betekent dit
voortdurend inspelen op alles wat er gebeurt en - als het even kan daarop vooruitlopen.
Het eigen gebouw waarover wij sinds het begin van de jaren ’70 beschikken is voor ons een onmisbaar instrument om te bereiken wat
ons voor ogen staat. Dat gebouw leeft en verandert mee met alles wat
er in en rondom gebeurt. Dit maakt het nodig om het gebouw, naast
groot onderhoud, van tijd tot tijd grondig onder handen te nemen en
in overeenstemming te brengen met de eisen van de tijd.
Vanaf 2014 zijn we bezig geweest met het plannen van een ingrijpende aanpassing van het gebouw. Eerst in nauwe samenwerking met
de gemeente Achtkarspelen – in het kader van de nieuwbouwplannen
voor onze naaste buren, de hortus van Fryslân De Kruidhof. Begin
2017 kwam aan dit traject spijtig genoeg een abrupt einde.
We zijn daarna zelfstandig verder gegaan. Met steun van het Iepen
Mienskiepsfûns van de provincie Fryslân, het Oranje Fonds, het VSBfonds en de Rabobank Drachten Friesland Oost kon uitvoering worden gegeven aan een ambitieus plan: de uitbreiding en renovatie van
It Koartling. De gemeente Achtkarspelen deelde mee in de kosten van
groot onderhoud.

Woensdagochtend:
multiculturele
vrouwengroep
Melange!
Multiculturele
vrouwengroep
Melange bestaat sinds 2016.
Vrouwen
met
verschillende
achtergronden en culturen en
van alle leeftijden treffen elkaar
wekelijks in sociaal-cultureel
centrum It Koartling om deel te
nemen aan verschillende activiteiten.
De deelnemers van Melange
bepalen zèlf welke activiteiten
plaatsvinden. Denk hierbij aan
knutselen, bloemschikken, schilderen, naaien, breien, kleding
verstellen en kledingreparatie,
samen formulieren invullen, aan
cursussen en workshops, voorlichting over gezondheid, voeding en verzorging, samen boodschappen doen of wandelen,
een leuke picknick, maar óók aan
samen koken of bakken, samen
eten, samen lezen of op een andere manier met taal en cultuur
bezig zijn.
Multiculturele
vrouwengroep
Melange komt (buiten de schoolvakanties) op woensdagochtend
van 9.30 tot 12.00 uur samen in
sociaal-cultureel
centrum
It
Koartling.

Begin november 2017 startte Bouwbedrijf Tamminga met de werkzaamheden. Nu, anderhalf jaar later, kunnen we het resultaat bewonderen. Nog niet alles is af: hier en daar moet nog een kwastje verf
over, elders moeten nog gordijnen komen en op een andere plaats
moeten nog een beamer en een scherm worden opge- hangen. Dat
zijn echter details: feitelijk ben je in zo’n intensief gebruikt gebouw als
It Koartling nooit écht klaar.
Vandaag, 23 maart 2019, vieren we dus de voltooiing van een omvangrijke en ingrijpende verbouwing. We zijn erg blij met het resultaat. Dat It Koartling in een behoefte voorziet staat buiten kijf. We
hopen dan ook dat het ons mogelijk wordt gemaakt om ons werk nog
vele jaren in nauwe samenwerking met heel veel anderen voort te
zetten. Laten we daarop toosten!

De Húskeamer fan Bûtenpost nu ook op woensdagmiddag
Even de deur uit voor een kop koffie,
een spelletje of een luisterend oor?
Andere mensen leren kennen? Anderen iets leren of juist vàn anderen
leren? Knutselen of handwerken?
Voorlezen of verhalen vertellen? Samen iets moois maken? Bakken of
koken en daarna gezellig samen opeten?
Het kan allemaal in de Húskeamer!
Een fijne, warme plek, waar (bijna)
alles kan, maar niets moet. Vóór elkaar en mét elkaar. Je bent van harte
welkom! Naast de overbekende bijeenkomsten op de zondagnamiddag
(van 15.00 tot ± 19.00 uur), waarop
je ook gezellig kunt mee-eten, kun
je voortaan ook op de woensdagmiddag aan activiteiten van de Húskeamer deelnemen.
Eens in de veertien dagen (op de 1e
en 3e woensdag van de maand) ben
je van harte welkom tussen 14.00 en
17.00 uur in It Koartling.

REIZEN

Nog volop reisaanbiedingen voor de meivakantie!

Bijv. naar Tenerife met kids vanaf € 699,- p.p. inclusief vluchten,
accommodatie, ontbijt en transfer. Ook mogelijk vanaf Eelde.
Voorstraat 3A, Buitenpost |  06-55774352 | www.viptravelplus.nl

De winkel hangt
weer vol met de mooie
voorjaarscollectie!

Koopt in den vreemde niet
wat uw eigen dorp u biedt
Alvast een kleurtje voor de zomer begint?
Bij ons in april een zonnebankactie:
nu 12 keer zonnen
voor de prijs van 10 keer!

Zwembad De Kûpe - Buitenpost

De Binnenste Buiten Post

Inspiratie door Anneke Paauw

“Ik haal inspiratie uit
het werken met mensen!”
Atsje Lettinga en Sander Stienstra van de Muzykpleats

de regie van het ‘Kollumer oproer’. Ieder jaar neemt het paar
2 á 3 producties op zich. Het is
Atsje die dan verantwoordelijk is
voor het hele ‘plaatje’, decor, kleding, uitvoering enz..
Dat is natuurlijk niet het enige,
ze maken ook samen graag en
veel muziek en treden op onder
de naam SA (Sander en Atsje) bij
verschillende gelegenheden en
met allerlei genres. Soms wordt
het duo uitgebreid en dan wordt
de naam ook uitgebreid: SA kin’t
ek!
En dan de ‘Muzykpleats’. Als u
wel eens door Egypte of eigenlijk het fiets/wandelpad bent
gekomen, hebt u uiteraard de
piano en de met gehaakte en/
of gebreide lappen versierde
bomen gezien. Het ziet er vrolijk uit en maakt je nieuwsgierig
naar het hoe en waarom hiervan. Wel, Atsje vertelt dat dit in
Scandinavië en dan vooral het
noorden van Noorwegen een
winterse aangelegenheid is.
Men komt dan tijdens die donkere, korte winterdagen samen
en gaat gezellig breien en haken
voor een gezamenlijk doel zoals bijvoorbeeld het opvrolijken
van het dorpsplein. Vaak wordt
een trui of ander kledingstuk
eerst uitgehaald, waarna er een
kleurig breisel wordt gemaakt
en zo heeft bijna ieder werkstuk
een verhaal! Dat bracht Atsje op
het idee van een brei/haakcafé.
Hieraan meedoen is natuurlijk
vrijwillig, voor materiaal wordt
gezorgd. Er is een enthousiaste
groep bezig om daar in Egypte
de bomen en andere elementen
van een nieuw ‘jasje’ te voorzien.
De bedoeling is dat eind april de
tuin hiermee wordt opgesierd!

Buitenpost,
is het al lente?

De band van links af: Sander Stienstra, Atsje Lettinga, Ton Edelijn en
Gerrit Steen (@foto: eigen foto)
Atsje doet eigenlijk nooit tevergeefs een beroep op wat extra
handen, niet alleen voor haken
en breien.

denken aan een yurt, zo’n ronde
nomadentent, waarbinnen het
goed toeven is. De naam MeM
geeft al aan wat hun plannen

De theaterkoepel MeM (@foto: Anneke Paauw)
MeM
Het nieuwste project van Sander en Atsje is het paviljoen dat
de naam MeM kreeg. MeM staat
voor Minsk en Muzyk. Dit paviljoen stond vorig jaar in Leeuwarden als taalpaviljoen. Na afloop
van het Culturele Hoofdstadjaar
kwam het te koop op Marktplaats. En u raadt het al: het paviljoen inspireerde dit creatieve
duo en zij zagen meteen vele
mogelijkheden. Ze gunden zichzelf weinig tijd om te beslissen;
binnen 24 uur viel het besluit
en werd het paviljoen gekocht.
Daarna moest het afgebroken,
vervoerd en hier weer helemaal
opgebouwd, maar hierbij kregen ze veel hulp. De vorm doet

zijn. Sander en Atsje hopen een
cultureel programma te kunnen
bieden waarin muziek de hoofdrol speelt, maar daarnaast ook
andere activiteiten mogelijk zijn.
Ze zijn zich al aan het oriënteren
om een programma samen te
stellen. Daarnaast is het paviljoen ook te huur voor groepen
die er een gezellige middag of
avond willen houden, Sander en
Atsje verzorgen dan zelf de catering. De openingsdatum is al
bekend: 21 september.
We gaan vast nog vaak iets van
Atsje en Sander horen en zien!
En wilt u op de hoogte blijven
van hun activiteiten, kijk op hun
website: www.muzykpleats.nl

Een hernieuwde kennismaking met James Linder
Enkele weken geleden stond
er in de Feanster een artikeltje
over Jamey Linder die schooljaar ‘93-’94 bij een gastgezin in
Buitenpost woonde. Ieder jaar
gaan zo’n 150 scholieren die
hun middelbare school hebben
afgerond voor een jaar naar het
buitenland en eenzelfde aantal
komt naar Nederland. Vooral
voor jongelui die nog niet goed
weten wat ze na de middelbare
school willen gaan doen is het
een mooie manier om hun blik
wat te verruimen. Je leert een
andere taal en cultuur, je wordt
onderdeel van een ander gezin
en gaat daardoor ook op een andere manier naar je thuis kijken.
Door weer en wind en geen
schoolbus
Voor Jamey betekende dat: op
de fiets naar school, ineens twee
zussen en een broer van ongeveer dezelfde leeftijd erbij, gezamenlijk eten en helpen met de
afwas. Of hij het wilde of niet, hij
had ineens veel meer ‘gezinsleven’ dan hij in de USA gewend
was. Dat ging in het begin zeker
niet van een leien dakje maar
Jamey is het wel gaan waarderen. Hij vond het ‘gezellig’, een
van de geleerde woorden die hij
vaak gebruikte. Na zijn uitwisse-

lingsjaar is hij nog een keer met
zijn ouders terug geweest om
hen te laten zien waar hij gezeten
had. In de jaren daarna verminderde het contact tot een mailtje
bij een verjaardag of met Kerst.
Afgelopen Kerst was dat ineens
een hele lange mail. Hij vertelde
dat hij een leuke Puerto Ricaanse vriendin had en dat ze gingen
trouwen. Haar en zijn ouders
waren daar natuurlijk bij, maar
hij hoopte dat zijn Nederlandse
gastouders ook wilden komen.
Die uitnodiging werd met beide
handen aangenomen. Terwijl Nederland eind januari onder een
laagje sneeuw schuilging, ver-

-30- Binnen
Buitenpost
Pieter de Boer woont sinds begin 2015
in Buitenpost en beschrijft zijn ontdekkingsreis door het dorp en de omgeving.

Na het interview met Atsje duizelt het me een beetje want waar begin ik : bij muziek, theater, hun plannen met MeM? Dat ik hier spreek
met iemand die vol ideeën en ambitie zit, is wel duidelijk. Eigenlijk
komen zij en haar partner Sander tijd te kort om alles te verwezenlijken..
Laat ik beginnen met een project
waardoor vele Buitenposters
kennis maakten met Atsje: de
musical Ester waaraan twee jaar
geleden vele dorpsgenoten meededen door een rol op zich te
nemen of te helpen bij kleding,
decor en wat al niet nodig is om
zo’n grote productie te doen slagen. Verantwoordelijk voor deze
productie waren Atsje en Sander,
Atsje nam de regie voor haar
rekening, Sander de muziek.
Sander schrijft en componeert
namelijk ook zelf. Deze twee activiteiten zijn de kern van hun
samenwerking en zij storten zich
met hart en ziel op dit werk. Hoewel, werk is het eigenlijk niet, ze
hebben beide nog een baan om
in hun levensonderhoud te kunnen voorzien, Sander werkt 24
uur en Atsje heeft een haptonomiepraktijk aan huis. Ze vinden
het heel belangrijk dat er voldoende tijd voor hun ‘hobby’s’
overblijft. Geld verdienen is nodig, maar meer ook niet, geld is
niet alles. Het motto van Atsje is
dan ook: Alles wat ik niet uitgeef,
hoef ik ook niet te verdienen!
Haar werk als haptonoom is eigenlijk de basis geweest voor
al die creatieve activiteiten, het
maakte haar nieuwsgierig naar
wat mensen beweegt en bezighoudt. Tenslotte gaat het in ons
leven toch vooral om hoe we
met elkaar omgaan, luisteren
naar elkaar. Atsje vindt het een
uitdaging de acteurs de rol zó
te laten spelen dat het bij henzelf past. Momenteel regisseert
zij het openluchtspel “De lêste
floed” in Brantgum. De première
hiervan is op 13 juni. Sander is
druk met het Iepenloftspul: ‘Wit
jim mem it wol’ in Tynje. Inmiddels is Atsje ook begonnen met
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trokken de gastouders naar San
Juan, de hoofdstad van Puerto
Rico waar hen een lekker zonnetje, dertig graden en een palmenstrand wachtte.
Oude foto heeft ere plaats
Tijdens de hernieuwde kennismaking bleek dat Jamey, inmiddels James, veranderd was van
een 16-jarige puber in een volwassen man met een eigen IT-bedrijf. Wat niet veranderd was,
was het enthousiasme waarmee
hij herinneringen ophaalde over
zijn verblijf in Buitenpost en over
het schooljaar dat hij in HAVO-3
zat op het Lauwers College. Om
zijn verhalen kracht bij te zetten
liet hij een oud krantenartikel
zien met een mooie foto waarop hij stond op skeelers terwijl
hij de Feanster rondbracht (foto
links). Hij had dat nog steeds bewaard.
Lauwers College niet vergeten
Dat Jamey het Lauwers College
ook niet vergeten is blijkt wel uit
de andere foto die hij liet zien. Als
sporter was hij tijdens het jaar
in Nederland bezig met de zelfverdedigingssport Taekwondo.
Nu doet hij dat niet meer maar
is hij een fanatieke hardloper. In
verschillende staten van Ameri-

ka doet hij regelmatig mee aan
grote wedstijden. Laatst heeft
hij nog de halve marathon van
New York gelopen. Zijn sportkleding en sportschoenen neemt hij
dan mee in twee tassen van zijn
oude school (foto onder). Zo wordt
hij bij iedere wedstrijd weer herinnerd aan zijn schooljaar op het
Lauwers College.

Wanneer oud klasgenoten, leraren of sportvrienden nog eens
contact met hem willen dan zou
hij dat erg leuk vinden. Hij is bereikbaar via:
james.h.linder@gmail.com.
(@foto’s: eigen foto’s)

Lente, wat kijk ik daar naar uit. Ik
ben geen najaars- of wintermens.
Ik vind het echt heel gezellig, de
houtkachel, de feestdagen, maar
geef mij maar de lente en zomer.
Zoals in februari, toen het ineens
al bijna 20 graden was. Dan gaat
mijn lichaam aan. En nu de
winter echt op zijn einde loopt
geeft mijn lichaam nog even het
laatste winterse signaal af. Ik
dacht dat ik het kon ontwijken,
ik had er al bijna over gepocht,
onder het mom van “mij gebeurt
dat dit jaar niet”, maar helaas, in
de laatste bocht had hij mij toch
te pakken. De griep. En de griep
is flink, dus met een doos tissues
naast mij en de hoestdrank op
armlengte schrijf ik deze column
en kijk alvast uit naar de lente.
Begin deze maand had ik een
gesprek met Karin Hoogterp over
De Kruidhof. Je leest het artikel
verderop in de krant, maar tijdens
dat gesprek dacht ik wel de hele
tijd aan de heerlijke tijd die er weer
aan zit te komen. Dat bezoekje aan
de lentetuin in De Kruidhof met
als afsluiter zo’n heerlijk stukje
versgebakken appeltaart op het
terras. Of gewoon een heerlijk
frisje, speciaal biertje of wijntje
in je eigen tuin. En anders met de
fiets erop uit rondom ons dorp.
Want waar ik dacht dat ik na 4 jaar
al best wat wist over de natuur
in onze omgeving, hebben de
‘puur natuur’ artikelen die Gertie
Papenburg sinds kort in deze krant
schrijft mij doen beseffen dat er
nog veel meer is dat ik eigenlijk
niet wist. En er is nog zoveel waar
je praktisch zonder de auto te
pakken naar toe kunt gaan. Onze
eigen tuin schreeuwt ook dat de
lente eraan komt. De bloembollen
staan al flink in bloei, overal zie je
vers groen om het hoekje spieken
of het al tijd is en de knoppen in
de fruitbomen verraden dat het
al flink warm geweest is. Nu maar
hopen dat de winterse nachten
niet ineens nog om de hoek
komen, want dat wordt het een
kleine fruitoogst in het najaar.
Een ander beginpunt van het
voorjaar is voor mij de actie
rondom NL-doet. Ook in ons
dorp zetten mensen zich op
verschillende plaatsen hier flink
voor in. Tamara en ik hadden ons
opgegeven om te helpen bij De
Kruidhof. Maar, zoals ik al aan het
begin van mijn column zei, daar
kwam in mijn geval een griepje een
stokje voor steken. Tamara ging
wel, in de regen, en zag daar hoe
heel veel mensen zich vrijwillig met
dit weer inzette om een steentje
bij te dragen. Ik vind het een mooi
teken hoe verbonden mensen zijn
in dit dorp om zich in te zetten
voor ons dorp. Al die mensen, vind
ik, verdienen de lente. Dus kom
maar op lente, ik ben er klaar voor!

Binnenkort introduceert
Pyramide een nieuwe
menukaart. Naast de
vertrouwde gerechten is er
volop keus uit nieuwe voorhoofd- en nagerechten.

!! Binnenkort verschijnt
onze nieuwe menukaart !!

Wilt u een feest(je) vieren
in ons restaurant? Kies
dan voor ons uitgebreide
buﬀet. Dat kan vanaf 15
personen en kost inclusief
twee consumpties* € 19
per persoon of € 27 per
persoon met onbeperkte
consumpties*.
(*bier, fris en wijn)
Wilt u catering op locatie
laten bezorgen? Dit is
mogelijk vanaf 15 personen
en kost € 15 per persoon.
Heeft u speciﬁeke
wensen? Informeer naar de
mogelijkheden!
Tel. 0511-544779
www.pyramidebuitenpost.nl
FB: Pyramide Buitenpost

Hier had u er

gekleurd

in kunnen staan!
Neem daarvoor contact op met onze acquisiteur Ursula Groenhart

Wij kunnen u vakkundig adviseren voor al uw:








nieuwbouw
verbouw
modelbouw
timmerwerk

Wattstraat 8 Buitenpost
Telefoon
0511-543364
Fax
0511-543786
www.bouwbedrijftamminga.nl
privé: Wattstraat 6 Buitenpost
telefoon: 0511-542740

vraag vrijblijvend
oﬀerte

De Binnenste Buiten Post

Puur natuurdoor Gertie Papenburg
In mijn planning zou het deze
aflevering over Klein bronkruid
gaan, een nietig maar karakteristiek plantje dat her en der in ons
dorp voorkomt. Maar een treurige gebeurtenis heeft me op een
heel ander spoor gezet.
In mijn eerste bijdrage, afgelopen november, schreef ik dat
Buitenpost in de zogenaamde
nulmeterlijnzone ligt, het overgangsgebied tussen hoog en
laag Nederland. Een kenmerkende plantensoort voor die zone is
de Grauwe wilg. Die soort komt
in vrijwel heel Nederland voor,
maar vaak aangeplant. In onze
omgeving is hij doorgaans wild
aanwezig in moerassige omstandigheden en daar groeit hij optimaal uit tot een prachtige koepelvormige struik. Je kunt een
prachtig grauwewilgenstruweel
zien vanaf onze zuidwestelijke
rondweg. Zie de Google Earth
Street viewfoto. Het zicht is naar
het oosten, op de achtergrond
loopt de Âlde Dyk.
Vlak bij deze locatie stond een
schitterende Grauwe wilg aan
het Pijlkruid, op de rand van de
ringsloot om het centrale broekbosje. Het leuke is dat zo’n koepelstruik een dichte bladerschil
aan de buitenkant heeft en van
binnen stammen en takken heeft
maar verder helemaal hol is. Een
groene iglo, zeg maar. Naast het
bosje is enkele jaren geleden
een speelplaats opgebouwd.
Die speelplaats trekt natuurlijk
kinderen aan, maar de échte
speelplaats was het wilgenbosje zelf. Het was de uitvalsbasis
voor kinderen die verstoppertje
speelden, de hut waarin vriendinnetjes op hete zomerdagen

Een verdwenen speelbosje

leuk konden picknicken, een puur
natuurlijk klimtoestel, de burcht
waarover opgeschoten jongens
zo nu en dan de baas speelden,
kortom: een Struik van Kennis
van Goed en Kwaad. Een stukje
levende natuur dat het onderhoudsvrije kunststoffen speeltuig ernaast veruit overtrof.
Op woensdag 6 maart jongstleden, in de middag, worden de
buurtbewoners opgeschrikt door
de herrie van een grote boomrooimachine. En vóór ze beseffen
wat er gaande is, ligt de fraaie
struik van een jaar of dertig aan
stukken getrokken naast het
plastic speeltuig. Een buurtbewoonster belt met de gemeente.
Wat is de reden voor deze actie?
Het antwoord is eenduidig: veiligheid. Zo’n bosje aan de rand
van het water, straks breekt er
een tak en belandt een kind in
het water ‘met alle gevolgen van
dien’.
Nu wonen wij in een gemeente
waar in 2014 het ‘dug-out drama’ van Twijzel plaats vond. Die
tragische gebeurtenis en de nasleep ervan heeft ons gemeentebestuur ongetwijfeld superalert
gemaakt op onveilige situaties.
In die zin siert het de gemeente
dat ze aandacht heeft voor zo’n
speelbosje aan een waterkant.
En toch is er ook een opmerkelijke herhaalfout. Destijds hebben
de verantwoordelijken onvoldoende aandacht gehad voor de
materialen en de aard en staat
ervan: de kennis schoot tekort,
de situatie werd onderschat. Bij
het speelbosje is er opnieuw
tekort aan kennis. Grauwewilgentakken zijn ongelofelijk taai,
die breken niet. En als de veilig-

Prijspuz zel door Liesbeth Ribbink
Wie is dit?

Wie herkent op de onderstaande foto deze Buitenposter
ondernemer?

Oplossen en inleveren

Stuur uw oplossing op een kaartje en deponeer deze in onze
brievenbuis.De prijs van 10 euro wordt ter beschikking gesteld
door De Binnenste Buiten Post. Oplossingen – bij voorkeur op een
kaartje - inleveren in de kopijbus bij The Readshop (Nijenstein 7)
vóór maandag 22 april 2019.
De oplossing van de december-puzzel was: Cor Schipper.
Er waren 23 goede inzendingen!
De winnaar van de januaripuzzel is: M. Looijen.
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Tuinbeleven
maart
Jan Willem Zwart schrijft iedere
maand de column “Tuinbeleven” De
tuin van De Kruidhof is daarvoor zijn
inspiratiebron.

Op Bioferskaat
Grauwewilgenstruweel langs de zuidwestelijke rondweg aan de rand van de
mieden. Let op de fraaie koepels. (Bron: Google Earth Street view)
heidsambtenaren zelf ’s in dat
bosje waren gaan kijken, zouden ze gezien hebben dat die
kinderen nooit aan de kern van
het bosje voorbij kwamen en zo
veilig aan de landkant bleven.
Het gevaar werd nu overschat.
Nu snap ik best dat de gemeente
niet bij elke actie in de groenvoorziening uitgebreid onderzoek
gaat doen en gaat overleggen
met buurtbewoners. Maar ik
geloof ook weer niet dat het opruimen van het wilgenbosje een
alledaagse actie was. Er had best
even gekeken kunnen worden
en overleg kunnen plaatsvinden.
Overigens kunnen buurtverenigingen misschien ook meer doen
om de gemeente te wijzen op in

hun ogen waardevolle situaties.
De gang van zaken rond dit bosje
zet aan tot nadenken. Dat kinderen kunnen spelen ‘in de natuur’
is een waardevolle zaak!
Wat ik de gemeente duidelijk
wel kwalijk neem, is dat ze zich
ook verdedigde met de aloude
dooddoener ‘dat bosje groeit
wel weer uit’. Om zo’n mooie ruime koepel te vormen heeft zo’n
struik minstens vijfentwintig
jaar nodig. Pas de kinderen van
de kinderen-die-er-nú-speelden
zullen er weer in kunnen spelen.
Wat een flutargument!
Gertie Papenburg
gmgjtp@xs4all.nl, 06 236 278 40

De natuur opgeruimd, onderhoudsarme kunststof resteert. (Foto door de auteur)

Meldpunt bedrijvigheid

door Piet Pettinga

Het Schoenenhuys stopt in ons dorp
Schoenwinkel Het Schoenenhuys stopt per 30 maart in het pand
aan de Kerkstraat. Tot die datum kunt u nog profiteren van de
leegverkoop! U wordt namens alle medewerkers hartelijk bedankt
voor het vertrouwen en de klandizie. De openingstijden in deze
laatste week zijn van 10.00 – 17.00 uur. U bent en blijft natuurlijk
van harte welkom in onze winkel aan de Voorstraat 89 te Kollum,
ook daar zetten we ons beste beentje voor en hopen we op goede
voet met u te blijven.

Kantoor Buurtzorg aan de Voorstraat 46a
Buurtzorg is een thuiszorgorganisatie en werkzaam in de gemeente Achtkarspelen. Buurtzorg was gevestigd in It Vleckehûs te Surhuisterveen. Om verschillende redenen was het team genoodzaakt
andere kantoorruimte te zoeken. Ze vond dit aan de Voorstraat
46a. Dit werd donderdag 14 maart feestelijk geopend samen met
cliënten, familie en andere belangstellenden. Onder het genot
van een hapje en een drankje heeft ieder de nieuwe locatie mogen
aanschouwen.

Opening kantoor Conntact aan de Schepperstraat
Relatiebeheerbedrijf Conntact ondersteunt klanten met telefonische verkoop en relatiebeheer. Dit varieert van het waarnemen
van inkomende telefoongesprekken tot het actief (na)bellen naar
relaties en potentiële klanten. Op 29 maart van 16.00 – 19.00 uur
zal het nieuwe kantoor van het bedrijf aan De Schepperstraat 2A
(het voormalige pand van Creative Work en Badkamer XXL) feestelijk geopend worden. Alle ondernemers en zakelijke relaties uit
de regio zijn dan van harte welkom om kennis te maken met het
team van Conntact en hun nieuwe bedrijfspand/kantoor.

Wat hebben we het de laatste tijd
veel en vaak over biodiversiteit.
Vaak wordt het in een adem met
het klimaat genoemd. Biodiversiteit, of bioferskaat op z’n Frysk,
is groot bij De Kruidhof in Buitenpost! Op 4 hectare staan ruim 2500
verschillende soorten planten.
De Kruidhof is rijk aan biodiversiteit, aan soortenrijkdom. Mooi
maar wat zegt dit? Eigenlijk zegt
dit niets over hoe het met de biodiversiteit in Buitenpost e.o. gaat. Het
zegt meer iets over de omstandigheden van De Kruidhof waar deze
2500 planten de kans en de juiste
verzorging krijgen, zodat ze hier
kunnen groeien en bloeien. Biodiversiteit waar je wel waarde aan
kunt hechten is de mate waarin
planten en dieren voorkomen in
het buitengebied, de natuurlijke
habitat zoals dat zo mooi heet.
Deze natuurlijke habitat vinden
we onder andere langs de paden
aan de zuidzijde van het dorp. Het
is de moeite waard om eens op te
letten wat hier allemaal aan diversiteit staat. De hooikoortsplanten
als berken en elzen zijn net uitgebloeid en worden opgevolgd door
de wilgen en de sleedoorn en kornoelje. De oplettende plantenliefhebber heeft al madeliefjes, longkruid, paardenbloemen en klein
hoefblad gezien. Biodiversiteit
staat nooit op zichzelf en heeft altijd samenhang met meer in de natuur. Zo zullen de vroege akker- en
weidehommels de genoemde bloemen opzoeken om hier de eerste
nectar te halen om zo een nieuwe
kolonie of nest te kunnen stichten.
Het is dus belangrijk dat zij straks
snelle beschutting van grassen in
de berm krijgen. Alles heeft met elkaar te maken en het is bijzonder
prettig dat de Gemeente Achtkarspelen in het ‘bijenpact’, dat op 19
maart jongstleden Provinciebreed
is gesloten en samen met vele organisaties rekening houdt met
het maaien van de bermen, het
ontwikkelen van meer ecologisch
groen en het verbinden van groenstroken aan elkaar. Bijzonder is dat
ook initiatieven als “Tuinen verbinden” het nut zien van letterlijke verbindingen te maken in ons dorp.
Biodiversiteit, soortenrijkdom
Wat is het mooi ons ons dorp zo te
zien ontwikkelen van een groen
dorp naar een biodivers dorp. Deel
bijzondere waarnemingen door de
#Buitenpost te gebruiken of stuur
een foto naar de BinnensteBuitenpost.

ALTIJD DIRECT DE BESTE PRIJS

€ 6.299,-

Lissabon / Rodez 190x251x230 cm
Compleet met koelkast, oven, gaskookplaat, vaatwasser, spoelbak en
werkblad. 5 jaar apparatuurgarantie
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ekerheden
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Superkeukens
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Direct de beste prijs
Deskundig advies
Gespeciﬁceerde oﬀerte
Gratis 3D keukenontwerp
Duitse topkwaliteit
Virtual Reality keukenpresentatie

ALTIJD DIRECT DE BESTE PRIJS

€ 4.199,-

Livorno 295x200 cm
compleet met koelkast, gaskookplaat,
oven, afzuigkap,spoelbak, werkblad en
5 jaar apparatuurgarantie
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CBW-erkend & 10 jaar garantie
Vakkundige montage
Snelle levertijd
Maatwerk
A-merk apparatuur
Superkeukens betaalplan

ALTIJD DIRECT DE BESTE PRIJS

€ 3.999,-

Trent 285185 cm
compleet met koelkast, gaskookplaat,
vaatwasser, afzuigkap, spoelbak, werkblad
en 5 jaar apparatuurgarantie

BUITENPOST:
Voorstraat/Irenestraat, (0511) 54 44 44
LEEUWARDEN:
Balthasar Bekkerwei 1, (058) 20 450 00

