
Ledenvergadering PBB bood veel informatie op een interessante plek
Voor de ledenvergadering van Plaatselijk Belang had het Kennis en 
Innovatiehuis op dinsdagavond 16 april voor een fijne vergaderom-
geving gezorgd. Bijna zestig stoelen wachtten er op belangstellen-
den, het was jammer dat ze niet alle bezet raakten. Het lag niet 
aan het programma. Ook niet aan de catering die prima door Murk 
Henstra werd verzorgd. Ajax en Juventus misschien?

Voorzitter Marianne Rigter ver-
richtte de openingshandelingen 
en leidde de vergadering door 
de huishoudelijke agenda. In 
een kleine presentatie gaf ze een 
kort overzicht van een jaar lang 
PBB-werk. LF2018, de dorpsfo-
to, de dierenweide, de Energie 
Coöperatie, de Binnenste Buiten 
in kleur, het 4-mei-comité en tal 
van andere zaken werden be-
noemd. Het jaarverslag en het 
verslag van de ledenvergadering 
2018 werden daarna direct goed-
gekeurd. De nieuwe penning-
meester André van der Laaken 
gaf daarna in een overzicht de fi-
nanciële stand van zaken. Ogen-
schijnlijk was PBB de laatste 
jaren behoorlijk kapitaalkrach-
tig. De projectie van activiteiten 
voor volgend jaar gaf aan waar 
dat aan lag: het gespaarde geld 
kreeg een zichtbare bestemming. 
De festiviteiten rond het komend 
100-jarig jubileum van Plaatselijk 

Belang en het daarbij behorende 
jubileumboek, de aanschaf van 
nieuwe welkomstborden en en-
kele andere zaken brengen aan 
het eind van het volgend jaar de 
reserve terug tot de normale pro-
portie van rond de 10.000 euro. 
De kascommissie had geen kri-
tiek op de administratie van de 
penningmeester. Wel wilde ze, 
bij monde van Lydeke Zandber-
gen, opnieuw aangeven dat de 
contributie van PBB á 5 euro per 
jaar wel erg laag is.

De jaarvergadering was ook het 
moment van afscheid van drie 
bestuursleden. Penningmeester 
Herman Bergervoet kan na 12 
jaar de rekenmachine opbergen. 
Geertje van Dijk maakte 9 jaar 
vol, maar blijft wel actief in de 
dierenweidecommissie. Drukte 
met andere werkzaamheden was 
voor notuliste Tineke Bruining 
de aanleiding om de pen neer 

te leggen. Gelukkig konden ook 
drie nieuwe leden in het bestuur 
worden verwelkomd. Tilly Kui-
pers, Loes van Denderen en Theo 
Bakker maken het weer com-
pleet. Voorzitter Marianne Rigter 
gaat nog een jaar langer door in 
verband met het jubileum.

Iedere ledenvergadering is de 
uitreiking van dorpsonderschei-
ding De Sulveren Brims een 
speciaal moment. Hoewel als 
fotograaf in functie werd Hielke 
Boorsma voor de vergadering 
geroepen. Als dorpsfotograaf is 
hij bij praktisch ieder bijzondere 
dorpsgebeurtenis aanwezig. De 
duizenden verzamelde foto’s op 
zijn Flickr-pagina’s getuigen er-
van. Ook dorpsblad De Binnen-
ste Buiten en de webpagina’s 
profiteren van zijn belangeloos 
vrijwilligerswerk. De grote waar-
dering bleek uit het daaropvol-
gend applaus.

Na een korte pauze hield provin-
ciaal steenmarter-kenner Mar-
tijn Broekman een interessante 

presentatie over het marterpro-
bleem. Simpele oplossingen kon 
hij niet bieden, maar wel goede 
achtergrondinformatie en bruik-
bare tips. U kunt elders in dit blad 
daarover lezen. Directeur Martin 
van der Veen van het Kennis- en 
Innovatiehuis (KEI-huis) vertelde 
in zijn verhaal over het werk in 
‘de voormalige Rabobank’. Wat al 
snel duidelijk werd was dat daar 
bijzonder veel gebeurd. Het fun-
geert als verbinding tussen over-
heid, onderwijs en bedrijfsleven 
met als doel kennisoverdracht 
en innovatie in het klein- en mid-
denbedrijf. De resultaten liegen 
er niet om. Ruim 30 mensen 
werken vast in het KEI-huis. Het 
is voor onze streek een trekker 
van formaat op economisch vlak. 
De aansluitende rondleiding de-
monstreerde de bijzondere bin-
nen-aankleding van het gebouw 
en de veelheid van diensten die 
er zijn ondergebracht. PBB wil 
de medewerkers van het KEI-
huis nogmaals hartelijk danken 
voor de ontvangst die ze op deze 
avond kreeg.

De Binnenste Buiten 
Een  g ra t i s  maande l i j k se  u i tgave  van  P l aa t se l i j k  Be l ang  Bu i t enpos t
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I n  d i t  n u m m e r :

> Wat doen we met  de 
s teenmarter?

> Insp i rat ie :  Roe l ie  W inter

> Het  dorp van mi jn 
jeugd,  door  Garmt Stu i -
ve l ing

> Het  n ieuwe zwembad

> Vr i jwi l l igers :  Caro l ine 
Thole  Renzenbr ink

> Bu i tenposters :
 Ton en Maart je  van  

Ravenhorst

De molensteen op het Boelensplein hoort er weer helemaal bij                                                                          
Vrijdagavond 26 april werd de kort geleden op het Boelensplein geplaatste molensteen officieel welkom geheten. Deze 
maalsteen is afkomstig uit de voormalige graanpelmolen aan de Molenreed die in 1964 gesloopt werd. Na een kleine 
zwerftocht en ternauwernood gered van de steenverpulveraar, heeft ze in ons dorp een eervolle plek gekregen. Meer hierover 
op pagina 2. (foto: Johan Kootstra) 

Van de  redact ie
Woningbouw
De bouw van (huur)woningen is 
in Nederland een hot item. Als re-
dactie gingen wij bij de gemeen-
te en de Stichting Woningbouw 
Achtkarspelen eens na of dat ook 
voor Buitenpost geldt en zo ja, of 
daar iets aan gedaan wordt.
Kortgeleden werd er een plan 
openbaar gemaakt waaruit bleek 
dat de SWA 16 huurwoningen 
gaat bouwen op de plek waar 
vroeger basisschool ‘De Fakkel’ 
stond, welk gebouw later in ge-
bruik was bij het Lauwers Col-
lege onder de naam ‘De Lits’, 
afgeleid van de Achtkarspelense 
riviertjes Lits en Lauwers. Con-
creter uitgedrukt komen er acht 
van de huizen aan de Halberts-
mastraat te staan en acht aan de 
Troelstralaan. Twee onder één 
kap. De 20 huurwoningen, die 55 
jaar aan de westzijde van de Hal-
bertsmastraat staan, worden, zo-
dra de laatste vijf huizen leeg zijn, 
vervangen door 16-18 levens-
bestendige woningen. Dit type 
neemt iets meer ruimte in beslag 
door een slaapkamer en douche 
beneden. De Voorstraat is ook 
in beeld voor nieuwe huisves-
ting. Het ‘Posthuis’, voorheen ‘De 
Roskam’, wordt afgebroken om 
plaats te maken voor zeven ap-
partementen. De percelen daar-
naast, waar drogisterij Schlecker 
indertijd gehuisvest was, worden 
zodanig verbouwd dat er acht 
appartementen ontstaan. Het 
perceel Voorstraat/Oost, waar-
op garage Rint van der Meulen 
gevestigd was, is ook (weer) in 
het woon-vizier. Voor zogenaam-
de starterswoningen aldaar be-
stond te weinig belangstelling. 
Nu kunnen aannemers bij de 
gemeente inschrijven voor de 
bouw van ongeveer 12 parti-cu-
liere woningen. Woningbouw bij 
Lutkepost staat nog steeds in de 
kinderschoenen. Wie brengt nog 
meer ‘ruimte’ in de bouw van so-
ciale huurwoningen?

Uitreiking van de Sulveren Brims aan Hielke Boorsma door Marianne Rigter.
Foto’s: Johan Kootstra

Voorzitter Marianne Rigter nam afscheid van én introduceerde een zestal 
bestuursleden. Op de voorste rij van links af: scheidend bestuurlid Geertje 
van Dijk, daarnaast de twee nieuwe bestuursleden Tilly Kuipers en Loes van 
Denderen. Achter Loes het nieuwe bestuurslid Theo Bakker en naast hem 
scheidend notuliste Tineke Bruining. Op de foto ontbreekt penningmeester 
Herman Bergervoet die ook een punt achter het bestuurslidmaatschap zette.
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Noch ien kear werom sjen ...
It wie op’e nij in prachtich Krite-Winterskoft. 
De jongerein, “It begûn by de brêge” skoarde it 
heechste mei it oantal geweldige resinsjes yn de 
krante. “Charly” einige op it TREDDE plak yn de 
toanielkriich 2018-2019 en hie mei Lourens de Zee 
in nominaasje foar de bêste spiler fan it ôfrûne 
winterskoft. “It twadde haadstik” wie goed foar 
in SECHSDE plak yn de kriich en krige mar leafst 
twa nominaasjes. Greetje Klaren, as bêste spyl-
ster, en it stik self foar de bêste technyk. De nominaasjes bleaunen 
lykwols nominaasjes, mar betsjutten fansels wol dat it Kritetoaniel 
fan Bûtenpost ek it ôfrûne winterskoft wer poerbêst dwaande wie. 

Meikoarten mear oer 2019-2020 …. Yn alle gefallen twa kear in 
WrâldPremjêre!!

TIID – TIJD

•	 De kamrêden fan de Krite-tiid draaie sûnt maart 1922 rêstich 
troch en sûnder te stopjen binne se ûnderweis nei maart 2022: 
100 jier Fryske Krite – tiid foar in grut feest.

•	 De tandwielen van de Krite-tijd draaien sinds maart 1922 rustig 
door en zonder te stoppen zijn ze onderweg naar maart 2022: 
100 jaar Fryske Krite – tijd voor een groot feest.

•	 De kamrêden fan de Krite-voorstellingen meale nei elts win-
terskoft troch nei alwer in nij winterskoft: yn 2019-2020 gewoan 
wer trije nije foarstellingen.

•	 De tandwielen van de Krite-voorstellingen malen na elke 
winterperiode door naar alweer een nieuwe winterperiode: in 
2019-2020 gewoon weer drie nieuwe voorstellingen.

•	 De kamrêden yn it tiidsbesef fan André lykje allegeduerigen 
mear yn de war te reitsjen: De Krite spilet maart 2020 de wrâld-
premjêre fan “De Vader” (“Le Père” – Florian Zeller) yn it Frysk. 

•	 De tandwielen in het tijdsbesef van Andrè lijken steeds meer in 
de war te raken. De Krite speelt maart 2020 de wereldpremière 
van “De Vader” (“Le Père” – Florian Zeller) in het Fries.

Op 19 mei 2019 vindt weer de 
Hap &Stap voorjaarseditie van 
de Foodwalk tussen Buitenpost 
en Kollum plaats. De inmid-
dels  bekende wandelroute in 
Noord Oost Fryslân van circa 
7 km waarbij wandelaars door 
de Friese Wouden lopen tussen 
deze beide plaatsen. Deze editie 
kun je een deel van de route met 
kruidengids Tjitske of Trudy mee-
wandelen. Zij laten zien waar 
de wilde kruiden op de route 
groeien en bloeien en vertellen 
er over. De deelnemende bedrij-
ven op de route maken dit keer 
heerlijke hapjes en drankjes van 
wilde kruiden voor de wande-
laars. Hap en Stap kaarten zijn 
verkrijgbaar via de Facebookpa-
gina van Foodwalk Buitenpost & 
Kollum.

Het is een vaststaande route, 
maar toch is elke editie anders 
aangekleed. Zowel door de na-
tuur die elk seizoen weer iets an-
ders te bieden heeft onderweg,  

als ook op de locaties. Deze wil-
len altijd weer verrassend zijn 
met nieuwe onderwerpen en 
bijzondere hapjes. Onderweg 
gebeurd weleens wat, zoals een 
rondleiding bij een imker en 
deze editie kun je een stuk met 
een kruidengids meewandelen. 
Op het gebied van wat er groeit 
en bloeit onderweg is vorig jaar, 
naast de bestaande folder, de IZI 
travel app in het leven geroepen. 
Je kunt met deze app de route 
lopen en onderweg horen wat 
er allemaal langs de route aan 
eetbare planten, bomen en strui-
ken staan en er wordt informatie 
gegeven over de locaties. Zo kun 
je hem ook op je eigen moment 
lopen met familie, vrienden of 
voor een bedrijfsuitje, of gewoon 
op een mooie zondagmiddag als 
je hier spontaan zin in hebt. Loop 
de route eens in de andere rich-
ting, je zult zien dat er weer hele 
andere dingen opvallen.

Het leuke van de edities is dat 
elke locatie open is en je daar 
met de hap en stapkaart een 
verrassend hapje kunt proeven.  
Bij Het Tuincafe, Cadeauwinkel 
Op ‘e Stal, De Muzykpleats, ba-
sisschool de Mienskip en Bloe-
menparadyske maken we deze 
keer iets met wilde kruiden. 
Overigens zijn zonder de hap & 
stapkaart de hapjes en drankjes 

tegen een vergoeding per stuk 
verkrijgbaar. Met de kaart hoef je 
enkel je kaart te laten stempelen 
op de locatie om daarna te ge-
nieten van al het lekkers. De Hap 
& Stapkaarten kosten €12,50 per 
stuk (kinderen betalen 5, 00 per 
kaart).

Wat de hapjes zijn deze keer 
blijft natuurlijk een verrassing, 
maar via facebook geven we wel 
steeds een tipje van de sluier, 
dus volg ons daar! De wildekrui-
den springen en dansen over de 
tong!!

 We zien je graag 19 mei!

Nationale Dodenherdenking Buitenpost op zaterdag 
4 mei. Thema 2019: Vrijheid geef je door!
Ieder jaar vieren we op 4 mei Dodenherdenking. Dit jaar zal ook namens de veteranen een krans worden 
gelegd bij het monument. Achtkarspelen kent vele veteranen als haar inwoners en op 4 mei zullen zij, bij 
de Nationale Veteranenvlag, een eerbetoon brengen. Het 4 mei-comité Buitenpost nodigt u uit aan deze 
herdenking deel te nemen, waarbij u zich kunt richten op het volgende schema:

19.00 Korte herdenkingsdienst
 Om 19.00 uur begint er een korte herdenkingsdienst in de Fonteinkerk aan De Achtkant.   
 Na een woord van welkom  zal in een korte overdenking  het thema ‘vrijheid’ worden    
 gememoreerd. Ter afsluiting een lied zal worden gezongen. Als passend muzikaal inter   
 mezzo zal er in deze herdenkingsdienst  een variatie  worden gespeeld op piano en cither   
 van het joodse volkslied ‘Hatikwa’. Bij het uitgaan van de kerk worden er rozen uitgedeeld om   
 op het monument bij de Mariakerk te leggen.

19.25 De stoet stelt zich op bij de Fonteinkerk en voorafgegaan door twee trommelaars start de stille   
 tocht. Onderweg aansluiten is mogelijk. De stoet loopt naar de hoofdingang van Haersmahiem  
 en houdt daar een halve minuut pas op de plaats, waarna de tocht vervolgd wordt naar het 
 monument.

19.40 Concordia begint te spelen en de vlaggen worden geflankeerd door leden van scoutinggroep De  
 Brimzen.

19.45 Aankomst bij het monument. Woorden van herinnering en herdenking  door leerlingen basis  
 scholen van  Buitenpost met aansluitend woorden van herdenking.

20.00 Blazen van ‘The Last Post’.

20.02 Zingen twee coupletten van het Wilhelmus, waarna bloemlegging op het monument.

U bent van harte uitgenodigd!  Namens het 4 mei-comité, Klaas van der Werf.

De Foodwalk hap & stap voorjaarseditie 2019:  
op stap met een kruidengids

Kunst in de Kerk-2019:  
kunstenaars gezocht
Tijdens de feestweek van het dorp Buitenpost, van vrijdag 2 tot en 
met woensdag 7 augustus, zal de expositie ‘Kunst in de Kerk’ weer 
gehouden worden. Deze vindt ditmaal plaats in de Kruiskerk aan de 
Voorstraat.

Voor deze expositie is de organisatiecommissie op zoek naar (ama-
teur-) kunstenaars die willen exposeren met hun werk. Bent of kent u 
iemand die dit zou willen dan kunt u/ diegene zich aanmelden via het 
e-mailadres: kunstindekerkbuitenpost@hotmail.com

Opgave kan tot en met 15 mei. De kosten voor deelname bedragen 
€ 10,- per kunstenaar. Het overkoepelende thema van deze expositie 
is ‘Tweede leven’. Per kunstenaar kunnen maximaal vijf werken wor-
den ingestuurd, waarvan minimaal één werk met het thema te maken 
heeft.

De organisatiecommissie,
Anneke Veenstra, Henny Procee, Gerke Procee, Roelie Winter, Wiepie 
Renkema en Rynette Leenstra

Foto: Hielke Boorsma

Oude molensteen op Boelensplein 
officieel welkom geheten
Een klein gezelschap had zich vrijdagavond 26 april op het Boelens-
plein aan de Voorstraat verzameld om de kort geleden daar geplaatste 
molensteen officieel welkom te heten. De erfenis uit de voormalige 
graanpelmolen aan de Molenreed (nu Schepperstraat) is een aantal 
jaren geleden door amateur-archeoloog Kloetstra gered van de steen-
verpulveraar in Bergum. Daarna kwam ze terecht in het IJstijdenmu-
seum. Jan Kloosterman ontfermde zich daarna over haar lot en ging 
op zoek naar een waardige plek in ons dorp. Gelukkig kon onderne-
mer Piet Kapenga die op het plein voor Kapenga Wonen aanbieden. In 
het kader van het 50-jarig jubileum van zijn zaak werd ze geadopteerd 
en daarna geschonken aan het dorp Buitenpost. Met een kleine cere-
monie en de onthulling van een informatiebord door wethouder Max 
de Haan werd dit formeel bezegeld. De goede staat waarin de steen 
verkeert en de gunstig gelegen plek waar ze is geïnstalleerd, zorgen 
voor een aanwinst in het straatbeeld van ons dorp.
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Foto: Hielke Boorsma
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Kopij voor het volgende nummer 
inleveren voor 20 mei 2019 

De volgende editie verschijnt in de 
week van 27 mei 2019.

A l  ge lezen? Van de  bestuurstafe l

April 2019

Allereerst een correctie; in de vo-
rige bestuurstafel schreef ik over 
de actie voor openbare toiletten. 
Dat is niet juist. Het zijn hoge-nood 
toiletten, dus toiletten die alleen beschikbaar zijn voor mensen met 
blaas- of darmproblemen en die met hoge nood gebruik mogen ma-
ken van de toiletten bij bepaalde zaken en organisaties. Daarvoor 
hebben zij een sticker op hun deur. Als u goed oplet, ziet u al meerde-
re van die stickers in Buitenpost. 
De tweede week van april was het bestuur druk met de jaarlijkse le-
denvergadering. Ondanks het mooie programma met een goed ver-
haal over steenmarters en een interessante lezing over wat er allemaal 
gebeurt in het KEI-huis, viel het aantal aanwezigen tegen. Misschien 
het mooie weer en de concurrentie van Ajax. Elders in dit blad kunt u 
hier meer over lezen. Ook de energiecoöperatie Buitenpost hield die 
week haar jaarvergadering, met een aanbod van zonnepanelen op 
andermans dak voor hen die geen panelen kunnen of willen op hun 
eigen dak. Ook hierover kunt u meer lezen in dit blad.
Tijdens onze bestuursvergadering in april hebben we de jaarverga-
dering voorbereid. Daarnaast kwam aan de orde dat de gemeente 
een visie ontwikkelt op recreatie en toerisme. Daartoe zijn meerdere 
bijeenkomsten gepland. Twee bestuursleden hebben hieraan bijge-
dragen en vooral benadrukt om het praktisch te houden. Bijvoorbeeld 
éénduidige herkenningspunten voor de toeristen met dezelfde folder-
stellingen. 
We zijn uitgenodigd door de PvdA om het centrum van Buitenpost 
te bezoeken. Al meerdere malen hebben we B&W rondgeleid en ge-
wezen op de leegstand. Soms worden winkels weer bezet, maar daar 
staat weer andere leegstand tegenover. Er zou een rapport gemaakt 
worden over de aanpak van vooral de Kerkstraat, maar daar wachten 
we al meer dan een jaar op. Misschien helpt dit bezoek om er weer 
vaart in te krijgen.
Op 26 april wordt de molensteen op het parkeerterrein van Kapenga 
officieel aan Plaatselijk belang Buitenpost overgedragen. Dat is om 
half acht ’s avonds. Iedereen is welkom om dit evenement mee te 
maken.
Ten slotte: het lijkt erop dat de nieuwbouw van Tjaskerhiem toch snel 
vorm krijgt. Mooi voor de buurtbewoners, die zich hierover zorgen 
maakten.

Namens het bestuur van PBB, Marianne Rigter

> Na een evaluatie heeft de ge-
meente Achtkarspelen kenbaar 
gemaakt dat het de komende 
jaarwisseling strenger gaat op-
treden tegen het gebruik van te 
grote carbidkanonnen. Bij de 
afgelopen jaarwisseling zijn op 
diverse locaties kanonnen aan-
getroffen met meer dan de toe-
gestane inhoud van veertig liter. 
In samenwerking met de politie 
zal de gemeente daar tijdens de 
jaarwisseling meer toezicht op-
houden.
> Het college van Achtkarspe-
len heeft besloten om de voor-
bereiding en de bouw van een 
fietsonderdoorgang onder de 
spoorlijn bij de Trekweg door te 
zetten. Het werk moet dit jaar 
nog uitgevoerd worden om nog 
van de subsidie gebruik maken. 
Verwachting is dat in het najaar 
met de bouw kan worden gestart 
en dat het eind dit jaar klaar zal 
zijn. 
>Absurd vindt de oppositie in de 
gemeenteraad van Achtkarspe-
len het salaris van een door de 
gemeente ingehuurde manager. 
Die moet de vier gebiedsteams 
van de gemeente en die van 
Tytsjerksteradiel terugbrengen 
naar twee. De manager verdient 
80.000 euro per jaar voor zestien 
uur werken. De oppositie, FNP, 
PvdA, GrienLinks en PVV en zelf-
standig raadslid Rinus Buising 
diende hierom tijdens de raads-
vergadering van donderdag 28 
maart een motie van treurnis 
in. Die werd verworpen met elf 
stemmen voor en negen tegen.

De deur gaat automatisch  
voor u open!
U zult het vast wel eens gemerkt hebben, of je nu lid bent of niet, 
wanneer je in de buurt van de bibliotheek komt gaat de deur al uitno-
digend voor je open. Dat is niet alleen voor het lenen van boeken (tot 
en met 17 jaar gratis, want lezen is voor de jeugd zo belangrijk!) maar 
ook bijvoorbeeld voor het ‘Digi-Taalhuis’ (voor mensen die moeite 
hebben met lezen, schrijven en werken met de computer). Iedere 
dinsdagmorgen zijn er vrijwilligers (digi-taalmaatjes) aanwezig die 
helpen en begeleiden.

Cadeaubon
Afgelopen dinsdagochtend waren niet alleen de digi-taalmaatjes aan-
wezig maar had Janke Zeinstra van de bibliotheek een bestuurslid 
van Plaatselijk Belang Buitenpost op de koffie samen met Marianne 
Looijen en onze onvolprezen dorpsfotograaf en drager van de zilve-
ren Brims 2019 Hielke Boorsma. De reden van dit bezoek was dat Ma-
rianne de eerste Buitenposter was die een ‘Hoge Nood’ (HN) toilet 
sticker had ontdekt. In eerdere edities van de Binnenste Buiten Post 
is aan deze HN-toiletten al de nodige aandacht besteed en was er een 
cadeaubon uitgeloofd aan degene die als eerste een HN-sticker zou 
ontdekken. 

De bibliotheek was niet de eerste instelling waar een sticker werd be-
vestigd, dat was bij de stationsrestauratie De Oriënt. Inmiddels zijn er 
meer bedrijven en instellingen in ons dorp die aan deze landelijke ac-
tie meedoen. Daarnaast zijn er ook nog een aantal die over deelname  
nadenken. In mei willen we als Plaatselijk Belang deze wervingsactie 
afsluiten en alle deelnemers bekend maken. Voor alle duidelijkheid, 
het gaat hier dus niet om openbare toiletten maar om een voorziening 
voor mensen die door lichamelijke klachten een toiletbezoek niet lang 
kunnen uitstellen. Buitenposters kunnen door de stickers zien wie de 
deelnemers zijn aan deze actie en voor mensen die hier niet bekend 
zijn is er de mogelijkheid een app op hun telefoon te plaatsen. Met 
deze HN-app is er, overal waar je in Nederland bent, te zien waar het 
dichtstbijzijnde HN-toilet is.

De Bieb, meer dan boeken
Dat de Bieb niet alleen boeken voor ons heeft bleek toen we, voor-
afgaande aan de overhandiging van de cadeaubon Marianne, even 
spraken met mevrouw Zeinstra van de Bieb. De Bieb kan ook bij u op 
bezoek komen. Wanneer u (tijdelijk) niet zelf naar de Bieb kunt gaan, 
komen ze bij u thuis. Buiten openingstijden kunt u op nr. 088-1656123 
met u vragen terecht en op ontdekdebieb.nl is het actuele aanbod van 
cursussen, workshops en andere activiteiten terug te vinden. Vindt u 
dit nog niet genoeg en wilt u meehelpen de Bieb nog verder te verbe-
teren, denk dan mee en meldt u aan als lid bij het biebpanel.nl

Toch nog onverwacht... zicht op 
spoedige nieuwbouw Tjaskerhiem
Het staat wel eens boven bepaalde advertenties, “toch nog onver-
wacht”. In een andere context gaat dit nu op voor Tjaskerhiem. Veel 
geïnteresseerden in de toekomst van de zorginstelling aan het Mo-
lenerf gingen ervan uit dat op korte termijn tijdelijke bewoners in 
het leegstaande tehuis zouden komen. De gemeente had hiervoor in 
november vergunning verleend aan woonruimteverhuurder CareX. 
Maar begin april maakte een brief van zorgorganisatie Talant aan de 
buurt om Tjaskerhiem plotseling melding van een andere koers. De 
nieuwbouw is in een versnelling is gekomen.

Op een bijeenkomst op 18 april 
voor omwonenden in De Kruidhof 
werd er voorlichting door Talant ge-
geven. Ook werden gedetailleerde 
tekeningen gepresenteerd van de 
plannen. Het nieuwe onderkomen 
zal uit twee gebouwen bestaan. 
Met het oog op de ruimte komt een 
daarvan wel behoorlijk dichter op                
de straat te staan. De gunning voor 

de bouw vindt waarschijnlijk eind deze maand plaats. Als de vergun-
ningprocedures voorspoedig verlopen wordt in de zomer begonnen 
met de sloop van het oude gebouw. Naar men hoopt zal onmiddellijk 
daarna een begin worden gemaakt met de voorbereidingen voor de 
nieuwbouw. Als alles meezit kunnen de bewoners dan in september 
2020 hun intrek in de nieuwe appartementen nemen.

De meeste omwonenden zijn blij dat men nu weet dat er iets gaat 
gebeuren. Al langer dreigde verloedering door de leegstand. De afge-
lopen weken schakelde de buurt de politie in omdat aan de achterkant 
van het gebouw ramen ingegooid werden. Maar ook de zorg voor de 
bewoners van Tjaskerhiem speelde een belangrijke rol. Het twintigtal 
buurtgenoten is ondertussen al een jaar ondergebracht in De Wyn-
brekker in Damwoude. Er was beloofd dat de logeerpartij maar kort 
zou duren. Gelukkig is er nu zicht op hun terugkomst.

Doe mee aan het duurzame 
energie project van de ECB!

Meedoen aan oplossingen voor duurzame energie? Geïnteres-
seerd in zonne-energie, maar kunt u geen zonnepanelen op het 
eigen dak plaatsen? Wilt u besparen op uw energiekosten? Doe 

dan mee aan het postcoderoos-project van de EnergieCoöperatie 
Buitenpost (ECB). 200 panelen liggen straks in ons dorp te wach-

ten op mensen die willen investeren in energie met toekomst. 
Tegelijkertijd is de kans groot dat u dan ook nog eens bespaart op 
uw energierekening! Lees ook het artikel op pagina 15. Meer in-

formatie over het postcoderoos-project kunt u vinden op de web-
site van de ECB: energie.vanons.org/cooperaties/ec-buitenpost

De Van den Brug-locatie wordt 
nieuwe straat
Lange tijd was het onzeker wat er met de Van den Brug-locatie aan 
de Voorstraat zal gaan gebeuren. De garage met die naam verhuisde 
in 2014 naar De Ried aan de zuidrand van ons dorp. Na de sloop van 
het bedrijfspand en sanering van de vervuilde grond, bleef het gissen 
wat de gemeente, als nieuwe grondeigenaar, er precies mee van plan 
is. Tijdens de inloopmiddag in het gemeentehuis op 16 april kwam er 
meer duidelijkheid.

In de afgelopen vijf jaar was al ge-
bleken dat woningcorporatie SWA 
geen interesse voor de grond had. 
Recent was er sprake van moge-
lijke bedrijvigheid gecombineerd 
met een ouderenvoorziening. De 
stand van zaken nu is dat particu-
liere partijen de grond mogen be-
bouwen met woningen. Op de ter 
inzage liggende schetsen waren 
ter illustratie een twaalftal wonin-
gen ingetekend. Een drietal dicht-
bij en parallel aan de Voorstraat. 
De andere woonblokken er dwars 
op, richting de spoorlijn. Met na-
druk werd erbij verteld dat dit maar een van de mogelijke opties. Ge-
interesseerden in het project wordt de ruimte geboden om alternatie-
ven voor te stellen. De meeste van de aanwezige omwonenden lieten 
tijdens de bijeenkomst blijken weinig moeite met de gepresenteerde 
ideeën te hebben. Sommigen gaven zelfs aan “blij te zijn met wat 
actie”. Wel waren er enkele voorstellen om op kleine onderdelen aan-
passingen te maken, bijvoorbeeld in het aanwezige groen. 

Wat wel vaststaat is dat daarmee er een nieuwe straat voor het dorp 
bijkomt. Voor Plaatselijk Belang was dit interessant nieuws. Ze zal te 
zijner tijd een voorstel doen voor de naamgeving.

Impressiefoto: Talant



Weer volop 
tuinhout op 
voorraad!
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    Je kunt geen boer zijn als je  
niet van je dieren houdt
Ton en Maartje van Ravenhorst zijn melkveehouders in hart en nieren

Vorig jaar werd voor de tiende keer het programma Boer zoekt 
vrouw uitgezonden. Vijf anonieme boeren veranderden van de ene 
op de andere dag in Bekende Nederlanders. Ze stonden volop in de 
schijnwerpers en iedereen leefde met hen mee. Hoe zou het gaan 
met de overige boeren van de 53.906 land- en tuinbouwbedrijven 
die Nederland telt? We gaan op bezoek bij Ton en Maartje van Ra-
venhorst die aan het Oost 44 een melkveebedrijf runnen. Voordat 
hij aan tafel schuift, helpt Ton nog even een kalfje ter wereld.

Nederland telt zo’n 1.450 boerde-
rijwinkels. Kleine boerderijwin-
kels verkopen vooral producten 
van het eigen bedrijf. De gemid-
delde Nederlander heeft geen 
idee waar in de buurt een boer-
derijwinkel is. Ook vindt men het 
vaak teveel tijd en moeite kosten 
om boodschappen te doen bij de 
boerderijwinkel. Een bezoek aan 
de boerderijwinkel als uitje is 
vooral een motivatie voor men-
sen met kinderen en kleinkinde-
ren (bron: Wageningen Universi-
ty & Research).

Weidemelk
Ton en Maartje hadden Boer 
zoekt vrouw niet nodig om el-
kaar te vinden. “We kennen el-
kaar al heel lang”, vertelt Maartje. 
“Via de landbouwschool en het 
touwtrektoernooi van de Platte-
lands Jongeren Gemeenschap 
Utrecht. Ik zat bij het damesclub-
je ‘De machtige meiden’ en Ton 
bij ‘De Valleitrekkers’. We stonden 
allebei vooraan het touw.” Ton 
werd geboren in Leusden op een 

melkveeboerderij. “Ik weet mijn 
hele leven al dat ik boer wilde 
worden”, zegt hij. “Daar heb ik 
nooit een minuut aan getwijfeld”. 
Maartje komt van een boerderij 
in Leersum. “Ik wilde het bedrijf 
wel overnemen, maar dat vond 

mijn vader niet zo verstandig. 
‘Zoek jij je eigen boer maar’, zei 
hij.” En zo kon het gebeuren dat 
Ton en Maartje in 2013 aan het 
Oost 44 in Buitenpost terecht 
kwamen. “Hier was veel meer 
ruimte en het was goedkoper”, 
legt Maartje uit. Er werd gekozen 
voor een melkveebedrijf met 165 
melkkoeien en 90 kalveren in de 
opfok. “Wij leveren weidemelk 
aan Albert Heijn en voor melk 
van koeien die per jaar 120 dagen 
6 uur per dag buiten in de wei 
staan ontvangen wij een premie. 
De koeien blijven gemiddeld zo’n 
vijf à zes jaar op het bedrijf. Je 
houdt met hart en ziel van je die-
ren, maar het is ook een econo-
misch verhaal”, verklaart Ton de 
keuze voor een melkveebedrijf. 
“Een koe moet elk jaar een kalfje 
krijgen om melk te produceren. 
Als ze niet drachtig wordt, houdt 
het verhaal op”, vult Maartje aan. 
“Je verzorgt ze zo goed mogelijk, 
zodat ze wel melk blijven geven. 
Dat is je intentie.” “Want een be-
jaardentehuis is het hier niet”, 

komt Ton er nuchter achteraan.

Er zal op het bedrijf wel veel ver-
anderd zijn in vergelijking met 
pakweg vijftig jaar geleden. “Ja 
en nee”, antwoordt Ton. “We ma-
ken nog steeds van gras melk. De 

basis is nog altijd gras. Waar gras 
groeit, is de grond meestal niet 
geschikt voor akkerbouwgewas-
sen. En er is maar één dier dat 
gras efficiënt omzet in eiwit dat 
verteerbaar is door mensen, en 
dat is de melkkoe. Wat er veran-
derd is, is dat de koeien nog maar 
voor de helft met de hand gemol-
ken worden, en de rest met de ro-
bot gebeurt. Ook de techniek gaat 
steeds verder. Zodra de koeien 
gemolken zijn, staat er in de com-
puter hoeveel melk ze gegeven 
hebben. Dus enerzijds is er veel 
veranderd op de melkveehoude-
rij, anderzijds is het al zo oud als 
de weg naar Rome.”

Eigengemaakt
Maartje is behalve boerin ook 
moeder van vier jonge kinde-
ren. “Ik ben zo’n beetje manus-
je-van-alles. Nu de kinderen nog 
klein zijn, lukt het me niet om 
fulltime boerin te zijn. Ik help wel 
met melken en de kalfjes voeren. 
Het is belangrijk dat elke dag 
dezelfde persoon dat doet. Dus 
ik ben een vliegende keep tus-
sen huis en erf. Verder doe ik de 
btw-administratie.” De vaste boe-
renarbeider bestaat niet meer. 
“Ik heb wel wat losse hulpjes 
rondlopen”, zegt Ton. “Waaronder 
boerenzoons die na hun stage 
zijn blijven hangen en een centje 
verdienen.”

Boeren verdienen er tegenwoor-
dig ook zelf wel eens iets bij. Boe-
rengolf als bedrijfsuitje of een 
workshop Koe Knuffelen. Maartje 
houdt het liever bij de verkoop 
van eigengemaakte boerenkaas, 
scharreleieren, rundvlees van ei-
gen koe en rauwe melk. “Ik ben 
ermee opgegroeid. Ik weet niet 
anders dan dat mijn vader kaas 
maakte en ik hem vaak hielp. Ik 
vind het een mooi proces dat je 
van rauwe melk een product kunt 
maken dat niet gepasteuriseerd 
is. En je kunt niet zelf alle kaas 
opeten. Dus vind ik het leuk om 
anderen te laten proeven, zodat 
zij ook blij worden van mijn ge-
zond stukje kaas. Twee dagen in 
de week is de winkel open en ik 
sta donderdagsmorgens op de 
markt in Burum.”
Als de winkel open is, kunnen 
fietsers en wandelaars ook ge-

bruik maken van het Rustpunt. 
“Je kunt daar even gaan zitten en 
gratis zelf koffie of thee zetten. En 
er is gelegenheid om even naar 
de wc te gaan.”

Waar komt het voedsel vandaan?
Het is opvallend hoe vaak boeren 
negatief in het nieuws komen. 
“Mensen in de Randstad raken 
steeds verder verwijderd van de 
voedselproductie”, verklaart Ton. 
“Iedereen moet drie keer per dag 
eten, maar de meeste mensen 
weten niet meer waar het voed-
sel vandaan komt. Of ze lusten 
wel een stukje vlees, maar ze 
willen niet weten van welk dier 
het afkomstig is. Op de hele we-
reld is voedselproductie nodig. 
Er zijn veel mensen in de wereld 
die honger hebben. In Neder-
land vergeten we wel eens dat 
we in zo’n welvarend land leven. 
Er wordt soms respectloos over 
voedsel gepraat. En daarmee 
ook over boeren. Je kunt geen 
boer zijn als je niet van je dieren 
houdt. Dat bestaat niet, dat houd 
je niet vol. Je kunt niet zeven da-
gen in de week klaarstaan voor 
je vee als je niet om je dieren 
geeft. Maar er gaat ook wel eens 
wat mis. Dat er een bepaald per-
centage kalfjes sterft, is normaal. 
Achtennegentig procent van de 
honderd boeren zorgt goed voor 
hun vee. Boerderijdieren zijn zo-
genaamd zielig, maar zelf haalt 
men een pup bij z’n moeder weg, 
die vervolgens op vijf hoog de 
hele dag zit te wachten tot zijn 
baasje terugkomt van het werk. 
Dat is pas zielig.”

Regelgeving
Aanvallen komen ook van orga-
nisaties die zich inzetten voor het 
welzijn van dieren en het land-
schap. “Boertje pesten”, noemt 

Ton dat. ‘Ze denken dat wij alleen 
dieren houden voor de consump-
tie, maar boeren beschermen ook 
het landschap. Wie gaat het gras 
opeten als je geen dieren hebt? 
En hoe wil je dat boerenkool of 
sla groeit als je er geen mest op 
doet? Veel van de weidevogels 
worden door kraaien, ooievaars, 
vossen en steenmarters opgege-
ten. Wij zijn lid van de vereniging 
Noardlike Fryske Wâlden en wer-
ken samen om de weidevogels 
te behouden. Maar daar hoor of 
lees je nooit iets over.”
De grootste ergernis voor de boe-
ren is een onbetrouwbare over-
heid. Denk maar aan het afschaf-
fen en opnieuw invoeren van het 
melkquotum of strengere fos-
faatregels waardoor boeren ge-
zonde koeien moesten wegdoen. 
“Ze weten vandaag niet wat de 
regelgeving over vijf jaar is”, zegt 
Ton. “Van mij mogen ze een dui-
delijke wetgeving voor tien of 
vijftien jaar vastleggen waarop je 
kunt participeren, investeren en 
waar je mee vooruit kunt.”

Yvon Jaspers is naast Boer zoekt 
vrouw begonnen met Onze boer-
derij, een programma over het 
reilen en zeilen op boerenbedrij-
ven. Sommige boeren zien in 
haar meer een beschermvrouwe 
van de boeren dan minister van 
landbouw Carola Schouten. Ton 
snapt dat wel. “Yvon is zeker een 
ambassadeur voor de landbouw. 
Ze heeft veel goeds gebracht 
door boeren aan het werk te la-
ten zien. Daardoor krijgen men-
sen een beetje een idee van hoe 
voedsel geproduceerd wordt. De 
decoratie eromheen is wel iets te 
romantisch. Want het is niet zo 
dat we de hele dag met een pick-
nickmandje op het gras zitten.”

Beide foto’s door Nelleke Kemps

Buitenposters
door Nelleke Kemps-Stam

    De Vries Verzekeringen en Hypotheken    
    Ried 4 | 9285 KK Buitenpost 

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

 
 

“Ik weet mijn hele leven al dat ik boer wilde worden, daar heb ik nooit 
een minuut aan getwijfeld”

Gebrek aan reparatiekennis 
belemmert circulaire economie
Bovenstaande kop stond boven 
het persbericht dat RepairCafé 
begin april publiceerde. De over-
koepelende organisatie van alle 
RepairCafé’s deed onderzoek 
naar de reparatiecapaciteiten 
van de doorsnee gebruiker van 
huishoudelijke apparatuur. Na 
analyse van bijna 8000 repara-
ties luidde de conclusie: “Veel 
kapotte voorwerpen zijn relatief 
eenvoudig te repareren. Maar 
veel mensen hebben zo weinig 
reparatiekennis dat hun dat toch 
niet zelfstandig lukt”. De weg-
werpmaatschappij heeft in de 
afgelopen decennia veel men-
sen vervreemd van het gebruik 
van eenvoudig gereedschap. 
Veel mensen doen weinig moei-
te om niet-werkende apparatuur 

op eenvoudige storingen te con-
troleren en dan eventueel zelf te 
herstellen. 

Dat is een van de redenen waar-
om wij in ons RepairCafe aan 
mensen vragen om er bij te blij-
ven als onze reparateurs aan de 
slag gaan. Soms is een simpel 
los draadje vastzetten de oplos-
sing. Of een kleine schoonmaak-
beurt. Dikwijls is gezond ver-
stand en niet grote technische 
kennis voldoende om het appa-
raat weer aan de praat te krijgen. 
Ondervind het zelf in ons Repair-
Café, elke eerste zaterdag van de 
maand, van 13.00 tot 16.00 uur in 
It Koartling aan de Schoolstraat 
31a.



Surhuisterveen
Nije Jirden 14
Postbus 140
9230 AC  Surhuisterveen

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

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

Hollandse aardbeien, 2 bakjes € 3,98! 

AA extra wit asperge, € 2,50 pond

Witlof € 0,99 per kilo 

Vanaf 29 april t/m 4 mei

VERKRIJGBAAR IN VIER
VERRASSENDE SMAKEN!

Dé likeur van            slijter Kees Jan Kempenaar uit Buitenpost!

swiet
& oars

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.
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Op 12 juli 2018 opende Caroline Thole haar kapsalon ‘Hairstyling 
Caroline’ aan de Julianalaan. Daarvoor woonde zij met haar man 
Hans en dochtertje Nadia aan de Schoolstraat en werkte zij als 
kapster in loondienst. Er deed zich de mogelijkheid voor het huis 
aan de Julianalaan te kopen. De bijkeuken werd verbouwd; daar 
werd de kapsalon ingericht. Voor Caroline was de tijd gekomen om 
voor zichzelf te beginnen. Zij kreeg het idee om haar klanten ook 
’s avonds te knippen of te verven. De kapsalon is op dinsdag- en 
donderdagavond open van half 7 tot half 9. Dat loopt erg goed; heel 
wat mensen vinden het prettig om na hun werk even rustig bij de 
kapper te gaan in plaats van hurry-up in een pauze naar de kapper 
te hollen, in de salon onrustig op de klok kijken om daarna weer zo 
snel mogelijk aan het werk te kunnen gaan. Op woensdag, vrijdag 
en zaterdagmorgen is de kapsalon van Caroline overdag open. 

Hoe komt een jonge, onderne-
mende vrouw die het druk heeft 
met haar werk en ook nog moe-
der is van een driejarige dochter,  
erbij om daarnaast vrijwilligster 
te worden bij It Koartling? “Dat 
heb ik van huis uit meegekregen, 
“vertelt Caroline. “Ik ben op-
gegroeid in Anjum, vergeleken 
met Buitenpost een klein dorp. 
Iedereen in zo’n dorp weet dat 
wanneer je niks doet er ook niks 
gebeurt. Dat is dan een voordeel 
, maar ach er zijn ook nadelen, 
sociale controle bijvoorbeeld.  
Buitenpost is groter en nu ik hier 
14 jaar woon is mijn indruk dat 
men het in veel gevallen te veel 
op zich af laat komen. Men denkt 
al gauw in de trant van die en 

die kunnen ook wel wat doen en 
daar blijft het dan bij. Gelukkig 
is niet iedereen zo, anders kon 
It Koartling de deuren wel slui-
ten, maar het kan beter. Niet té 
passief zijn mensen, denk ik dan. 
Sinds één jaar zit ik nu in het be-
stuur van It Koartling. Er waren 
wat strubbelingen uit het verle-
den, maar daar wil ik niks mee 
van doen hebben, daar was ik 
niet bij en heb er ook geen oor-
deel over. Binnen het bestuur 
houd ik me bezig met de jeugd. 
Er wordt in Buitenpost wel van 
alles voor de jeugd georgani-
seerd, maar er zijn altijd jonge-
ren die niet mee kunnen doen. 
Zo doen de kerken zeker wel iets 
voor de jonge mensen, maar 

niet iedereen is bij een kerk aan-
gesloten. Je kunt lid worden van 
scouting of van een sportvereni-
ging, maar niet iedere ouder kan 
de contributie betalen. Zo zijn er 
jonge mensen die overal buiten 
vallen. Ik vind het belangrijk dat 
er een plek is voor alle jeugd en 
toen ik in het bestuur aantrad 
heb ik me er sterk voor gemaakt 
dat de schooljeugd niet wordt 
vergeten. Op dit moment orga-
niseren wij iedere derde vrijdag 
van de maand een evenement 
voor de groepen, 5, 6,7 en 8 van 
de basisscholen. We proberen 
het laagdrempelig te houden; 
zo wordt er soms een film ver-
toond, er is karaoke geweest, 
een frightnight wat men vroeger 
een spokentocht noemde, een 
jongens- en meidenavond. Voor-
al de frightnight was een suc-
ces, voor een vossenjacht was 
helaas te weinig belangstelling. 
Op 17 mei aanstaande is er een 
Hawaii Party. Aan alle Buitenpos-
ter scholen gaan flyers, Jeugd 
Activiteiten Buitenpost heeft een 
eigen Facebookpagina, waar je 
kunt lezen en bekijken wat er op 
het komende programma staat.“

Het gebouw van It Koartling is 
de voormalige landbouwschool,  
die in de loop der jaren diverse 
malen is verbouwd. Het is sinds 
pakweg vijftig jaar uitgegroeid 
tot een regionaal bekend sociaal 
cultureel centrum. Zo spelen de 
schaakvereniging en de klaver-
jasclub er hun wedstrijden, de 
schildersclub is ook altijd heel 
enthousiast bezig. Bij de bridge-
vereniging kan men een cursus 
volgen om deze denksport zo 
goed mogelijk onder de knie te 
krijgen. Er worden taalcursus-
sen gegeven aan buitenlanders;  
het Plaatselijk Belang en ook de 
redactie van de BinnensteBui-
tenpost vergaderen er. Men kan 
er luisteren naar muziek en er is 
Bio-Dansa. De popbunker wordt 
nog door enkele bands gebruikt.  
Sinds kort is er de Húskeamer 
fan Bûtenpost en de intercul-
turele vrouwengroep Melange 

en het Repaircafé is er één keer 
per maand. Een hele lijst van 
activiteiten en wanneer er een 
groep mensen is, die ook iets 
willen organiseren, dan kan dat 
altijd (natuurlijk binnen bepaalde 
grenzen).

It Koartling is vooral afhankelijk 
van subsidies en daardoor finan-
cieel kwetsbaar. De gemeente 
Achtkarspelen heeft zich de laat-
ste jaren van hun beste kant la-
ten zien; er vond een aanzienlijke 
verbouwing plaats. Het gebouw 
oogt weer fris en modern. En 
gelukkig zijn er de vrijwilligers, 
maar dat kunnen er wel meer 
zijn, aldus Caroline. Dus wan-
neer u nog wat vrije tijd over 
heeft en niet weet wat u er mee 
moet doen, dan kunt u zich altijd 
melden bij It Koartling.

In het gebouw is een ideeënbus. 
Wanneer iemand uit Buitenpost  
een goed idee heeft, houdt dat 
dan niet voor uzelf, maar graag 
in de bus deponeren en de be-
stuursleden van It Koartling zul-
len hun best doen dat dan te re-
aliseren.

Zoals hierboven al vermeld heeft 
Jeugd Activiteiten Buitenpost 
een Facebookpagina, maar ook 
It Koartling kunt u opzoeken op 
Facebook. Daar worden alle acti-
viteiten en cursussen genoemd, 
die men kan volgen.

De Kruidhof opent nieuw seizoen met kunst  
van Kienhout in tuinen
Op dinsdag 2 april 2019 opende 
De Kruidhof hortus van Fryslân 
en het IJstijdenmuseum haar 
deuren weer voor publiek. Na 
een druk jaar rondom Leeu-
warden-Fryslân 2018 is er deze 
winter volop aandacht geweest 
voor het vernieuwen van de 
tuinen. Daarnaast exposeert 
Gerard Dijkstra met oeroude 
kunstwerken van Kienhout.

Expositie beelden van Kienhout
Kienhout is duizenden jaren oud 
hout, onder turf bewaard geble-

ven. Een erfenis uit de laatste 
IJstijd. Als beeldhouwer is Ge-
rard Dijkstra grotendeels auto-
didact. In 1998 volgde de kun-
stenaar een beeldhouwstage bij 
Pieter Koning in Cahersiveen in 
Ierland waarna hij op verschil-
lende plekken exposeerde.

Het meeste Kienhout waarmee 
hij werkt is Pijnboom en Moe-
reik. Vaak komt de geur van hars 
nog uit dat oeroude hout tevoor-
schijn. Moereik is bijna zwart 
geworden van het eeuwenlang 
onder de turflagen liggen. Het 
lijkt wel ebbenhout als het beeld 
eenmaal af is. Voor de exposi-
tie bij De Kruidhof heeft Gerard 
Dijkstra zich laten inspireren 
door de Japanse natuurfiloso-
fie, waarvan het resultaat in een 
aantal nieuwe beelden te zien is. 
Daarnaast exposeert hij nog een 
aantal bestaande werken die 
goed passen in de tuinen.

In de expositieruimte van De 
Kruidhof hangt daarnaast een 
fotoserie van Stinzenplanten 
uit de collectie van Fogelsangh 
State die vanaf 3 juni opgevolgd 
wordt door de winnende foto-
wedstrijd van Keunstkrite.

Tuinen aangepakt
In de tuinen zijn de nodige aan-
passingen gedaan. De Beren-
burgborder heeft een plek ge-
kregen in de Keukenkruidentuin, 
de Bijbelse Plantenborder is 
verplaatst en heeft nu ook een 
vuurplaats, zodat deze kan wor-
den gebruikt als verhalentuin. 
De vijver in de Heemtuin heeft 
een onderhoudsbeurt gehad en 
de vorig jaar aangelegde prai-
rieborder zal dit jaar tot volle 
bloei komen. Ook het Oratorio 
in de Muziektuin is dit jaar nog 
te bezoeken. Alle grote infor-
matieborden in de tuinen zijn 
vervangen of vernieuwd en de 

speeltuin heeft nieuw valzand 
gekregen.

Het plantenassortiment in de 
Verkooptuin is nog verder uitge-
breid en de cadeauwinkel staat 
vol met de nieuwste trendy tuin-
hulpjes, cadeaus en mooie boe-
ken. Ook het Tuincafé start het 
seizoen met een mooie nieuwe 
lunchkaart met zoveel mogelijk 
biologische gerechten waar de 
producten uit de tuinen in ver-
werkt worden.

Kijk voor alle activiteiten, prij-
zen en openingstijden op  
www.dekruidhof.nl.

Fietsen

Op Wikipedia werd enige tijd gele-
den aandacht besteed aan 200 jaar 
fiets. Uiteraard kwam de historie 
van de fiets voorbij (daar heeft 
iets van in De Binnenste Buiten 
Post gestaan). Omdat de lente 2019 
begonnen is en meer mensen de 
fiets zullen gaan pakken, gaat dit 
verhaal min of meer over het ge-
bruik van de fiets. Genoemde in-
ternetorganisatie gaf het een en 
ander ten beste over hardrijdende 
fietsers (amateur-wielrenners) die 
door aanrijdingen om het leven 
waren gekomen. Is het gevaarlijker 
geworden op de fietspaden of er-
varen we dat alleen maar zo? Het 
aantal dodelijke slachtoffers on-
der fietsers ligt sinds de eeuwwis-
seling op ongeveer 200 per jaar. En 
toch lijkt fietsen  minder levensbe-
dreigend te zijn dan in jaren zeven-
tig van de vorige eeuw, toen er ge-
middeld meer dan 500 fietsers per 
jaar verongelukten en dat terwijl 
er toen echt minder gefietst werd 
dan nu. Eind jaren zeventig werden 
er in Nederland in een jaar 10 mil-
jard reizigerskilometers op de fiets 
afgelegd, nu zijn het er 15 miljard. 
De daling van het aantal verkeers-
doden beperkt zich niet alleen tot 
de fietsers. Het verkeer is in zijn ge-
heel een stuk minder onveiliger ge-
worden. In diezelfde jaren zeventig 
piekte het totale aantal verkeers-
doden op 3264 (in 1972), in 2016 wa-
ren het er 629. De auto’s zijn nu veel 
veiliger, de wegen stukken beter, 
minder alcohol, automobilisten 
hebben hun gordels om en fietsers 
hun helm op, als het goed is. Wie 
van vakantie terugkomt, ziet weer 
hoe goed het Nederlandse wegen-
stelsel is. En voor fietsers is ons 
land eigenlijk een paradijs. Waar 
ter wereld je ook komt, nergens 
vind je zulke fietspaden als in Ne-
derland. Zweden en Engeland heb-
ben per miljoen inwoners nog iets 
minder verkeersslachtoffers dan 
Nederland, maar in Engeland met 
zijn onoverzichtelijke tweebaans-
wegen en zijn hoge heggen kun je 
je als fietser beter niet wagen. De 
suggestie wordt gewekt dat het te 
vol en te gevaarlijk wordt op onze 
fietspaden. Cijfers over de jaren 
vijftig zijn er niet, maar als je toen 
op de fiets naar je werk ging, kwam 
je echt heel wat meer fietsers te-
gen dan tegenwoordig. Op doorde-
weekse dagen zijn de autowegen 
vol en de fietspaden flink minder 
bereden. In 1958 waren er 400.000 
auto’s in Nederland, nu meer dan 8 
miljoen. Mensen hadden indertijd 
geen auto en moesten wel per fiets. 
Er wordt nu weer meer gefietst. 
Het aantal fietskilometers is sinds 
1980 met 50% gestegen, maar het 
aantal autokilometers met 60%. 
Van het totaal aantal gereisde ki-
lometers wordt nog steeds slechts 
8% per fiets afgelegd. In 1980 was 
dat 7%. Er is dus nogal wat ruimte 
voor verbetering. Meer fietsen is 
goed voor de gezondheid en het 
milieu en dus voor de economie. 
Ondanks alle bedreigingen van ge-
vaarlijke automobilisten is fietsen 
veiliger dan veertig jaar geleden. 
Dus wat let ons? De fietspaden bie-
den, zeker in Friesland, nog aardig 
wat ruimte.  Dus de paden op, de 
lanen in!

BrimzenpraatVrijwil l igers
door Bote de Haan

Caroline Thole Renzenbrink, kapster en vrijwilligster  
bij it Koartling

foto: Harrie Slagter

foto: Kruidhof
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Informatie van de expert op PBB-ledenvergadering

Wat doen we met de steenmarter?
Steenmarters zijn onmiskenbaar een probleem geworden. Ook 
Meldpunt Vleermuizen en Steenmarters-medewerker Martijn 
Broekman stelde dit zondermeer tijdens de ledenvergadering van 
Plaatselijk Belang. Toch zijn we niet volledig machteloos om scha-
de en overlast te voorkomen. De lezing van Broekman was interes-
sant, gaf veel interessante achtergrondinformatie en zinvolle tips. 
Hierbij een samenvatting van zijn verhaal.

Een steenmarter is ruwweg even 
groot als een volwassen kat. Het 
is een koukleum en zoekt daarom 
graag de warmte, bijvoorbeeld 
in onze woonhuizen. Een steen-
marter heeft maar een opening 
ter grootte van een vuist nodig 
om een pand binnen te komen. 
Het is een razend goede klimmer 
en kan vanuit stand anderhalve 
meter springen. Het is een op-
portunist en alleseter. Het dier 
is schuw van aard, maar is niet 
bang voor katten en zelfs niet 
echt voor honden. Het territori-

um van geschoten en gevangen 
dieren wordt snel overgenomen 
door een vervanger. Het is zelfs 
zo dat het aantal jongen toe-
neemt als er door jacht exempla-
ren verdwijnen. Ze zijn slim en 
moeilijk te vangen. Een opsom-
ming van eigenschappen die het 
roofdiertje tot een lastig te we-
ren indringer maken. Broekman 
wees overigens ook positieve 
gevolgen van de aanwezigheid.  
Zo vangt het roofdiertje veel 
muizen, ratten en ander onge-
dierte.

Van nature hoort de steenmarter 
hier niet thuis. Als cultuurvolger 
weet ze zich alleen in de nabij-
heid van de mens te handhaven. 
Het beestje dreigde eind jaren 
tachtig van de vorige eeuw te 
verdwijnen door het verdwijnen 
van het belangrijkste onderdak 
tot dan toe: de ouderwetse, war-
me boerenstal. Met de opkomst 
van de goed verwarmde, geïso-
leerde en vrijstaande woningen 
vond ze een alternatief onder-
komen en groeide hun aantal 
weer. Zelfs explosief. Nu is het 
diertje in bijna heel Nederland 
weer te vinden. De steenmarter 
eet alles, van vis, jonge vogels, 
zaden en fruit tot de vetbollen 
die in de tuin bedoeld zijn voor 
vogels. Door hun behendigheid 
kunnen ze op veel plekken ko-
men. Tot 2017 werden ze verre-
gaand beschermd, bij wijze van 
spreken mocht er zelfs niet naar 
ze gewezen worden. De komst 
van de Nieuwe Natuurwet heeft 
dit veranderd. Er mag nu veel 
meer bij het weren van het dier, 
zelfs vangen mag, alleen doden 
is nog steeds verboden.

Een door PBB gemaakt kaart-
je toonde meer dan 50 plekken 
waar de steenmarter in ons dorp 
waargenomen is. Maar Broek-
man stelde dat uit onderzoek is 
gebleken dat ze een territorium 
van bepaalde grootte nodig heb-
ben. Waarschijnlijk zijn daarom 
niet meer dan 4 of 5 vrouwtjes 
met jongen en een kleiner aantal 
mannetjes voor dat grote aan-
tal meldingen verantwoordelijk. 
Ze blijven het hele jaar actief en 
houden er zomaar tien tot twin-
tig verschillende verblijfsplekken 
in een territorium op na. Maar 
het is ook een gewoontedier en 
heeft beperkingen. Het blijkt dat 
de steenmarter maar een beperkt 
repertoire heeft bij het zoeken 
van een mogelijkheid om huizen 
en bedrijfspanden binnen te ko-
men. In ruim 90% van de geval-
len is de ruimte tussen het dak 

en de muur, bij het dakbeschot, 
de plek waar ze een toegang we-
ten te vinden of forceren. 

Het afdichten van deze zwakke 
plek maakt binnendringen al veel 
moeilijker. Dichtmaken van een 
eventueel gat en dan afscher-
ming met kippengaas blijkt vaak 
afdoende. Het is ook belangrijk 
om de toegang tot het dak zo-
veel mogelijk te belemmeren. 
Een container voor een garage 
is, gecombineerd met de spring-
kracht van het dier, ideaal om de 
bovenste etages van een huis te 
bereiken. ‘Klazien uit Zalk’-mid-
deltjes zoals een pluk hondehaar, 
een WC-blokje of een electroni-
sche ‘pieper’ is op zijn hoogst 
maar tijdelijk effectief om de 
steenmarter af te schrikken. Veel 
overlast wordt onder auto’s ver-
oorzaakt. Het is een geliefde plek 
om prooimateriaal te verstoppen 
en remleidingen of bekabeling 
door te bijten. In de ervaring van 
de marterexpert blijkt dat alleen 
een Duits electrisch schokappa-
raatje daar martervandalisme 
weet te voorkomen.

Bij problemen met de steen-
marter is de expertise van het 

Meldpunt Vleermuizen en Steen-
marters gratis te raadplegen. 
De website www.meldpunt-
vleermuizenenmarters.nl geeft 
veel informatie. Op de site zijn 
ook nuttige links te vinden en 
het mailadres. Via het telefoon-
nummer 06 10172218 kunnen 
ze 7 dagen per week benaderd 
worden. Op het webadres www.
martersicher.de kan informatie 
worden gevonden over het Duit-
se schokapparaatje. PBB blijft de 
problematiek van de marter in 
ons dorp volgen. Graag ontvangt 
ze nog steeds meldingen, tips of 
andere informatie die hiermee te 
maken heeft.

Martijn Broekman aan het woord 
(foto: Johan Kootstra)

Flitsen uit het dagelijks leven in Buitenpost 
tijdens de Tweede Wereldoorlog -27- door Jasper Keizer

De klokkenroof
In de herfst van 1942 begon de 
“klokkenvordering”, zoals dit of-
ficieel in de verordening werd 
genoemd. In de volksmond werd 
het al spoedig de “klokkenroof” 
genoemd. Eind maart 1943 was 
Buitenpost aan de beurt. Toen 
schreef Van der Veer in zijn dag-
boek:
“Laatst Maart 1943 klok uit de 
toren. ’s Avonds peddelt alles de 
boer op voor wat vocht”.

Bang voor incidenten lag het in 
de bedoeling om dit karwei s 
‘avonds in het donker uit te voe-
ren. Maar dit mislukte. Het neer-
halen gebeurde bij daglicht en 
maakte overal een diepe indruk. 
Ook hier kwamen veel inwoners 
kijken en lieten hun onbehagen 
duidelijk merken. Toen ontstond 
als een wrange spot het ge-
zegde: “Wie met Gods klokken 
schiet, die wint de oorlog niet”.

In 1620 kreeg de toren een klok 
met wapens en inscriptie met de 
namen J. Feijke van Herbranda 
en Tjerck Boelens. In 1883 werd 

deze klok omgegoten. Het was 
deze klok die in 1943 door de 
bezetter werd geroofd. In 1949 
kwam er een nieuwe klok, die 
1956 weer verloren ging. De klok 
scheurde door te grote afkoeling 
met bluswater, toen de toren 
door blikseminslag  getroffen 
werd. De huidige klok werd in 
1957 aangebracht door de firma 
Van Bergen. In deze periode van 
de klokkenroof werd op de Ober-
salzberg in Duitsland, waar Hitler 
zijn woning had, enorme hoe-
veelheden staal en andere me-
talen verspild met de bouw van 
de woningen voor zijn intimi en 

meest fanatieke volgelingen. En-
kele 100.000-den ton ijzer, goud 
en zilver in grote hoeveelheden, 
chroom en messing voor deur-
knoppen, koper voor dakbedek-

king en goten, kortom in een gi-
gantische weelde werd dit alles 
ingericht. Dit alles in een schrille 
tegenstelling met de invordering 
van metalen in de bezette gebie-

den en in eigen land. ( Zie “het 
adelaarsnest”.) Ondertussen ging 
het ‘gewone’ leven zoveel moge-
lijk verder. Hofman organiseerde 
een melkcursus (86), maar zal 
weinig resultaat hebben gehad. 
De Boerenraad was een mantel-
organisatie van de N.S.B. en had 
hier weinig leden. Het eierzoe-
ken was door de Kloostermans 
verboden (86). Maandag 12 april 
1943 hield de commissie ‘Vrou-
wenbelangen’ een culturele sa-
menkomst. (87). Maar de bom-
men in ’t West, het roven van 
de torenklok, de schaarste aan 
krantenpapier, waardoor steeds 
kleiner kranten met minimali-
sering van de advertenties (88), 
het zoeken naar een adres voor 
melk: het waren tekenen dat de 
gevolgen van de oorlog steeds 
dichter bij kwamen.

In tút fan
de Brims

Spoor 
bijster?

Soms ben ik best onnozel. De afge-
lopen jaren was ik er van overtuigd 
dat de schooljeugd groot onrecht 
is aangedaan. Met het dubbelspoor 
was de overgang bij de Stroobos-
ser Trekvaart verdwenen. Fietsen-
de jongeren kunnen alleen nog 
met gevaar voor eigen leven hun 
school in Kollum bereiken. De ge-
moedsrust van menig machinist 
wordt op de proef gesteld als weer 
een scholier zijn fiets over het hek 
tilt en zo het spoor oversteekt. 
Daar moet iets aan gedaan wor-
den. Het is natuurlijk een schan-
de dat kinderen alleen nog 
maar zo naar school kunnen. 
Daarom besloot de gemeente 
Achtkarspelen om een bypass 
aan te laten leggen. Onder de 
brug wordt een veilige “oversteek” 
voor de schoolgangers gemaakt. 
In mijn onnozelheid vroeg ik dus 
waarom Prorail met het aanleg 
van het dubbelspoor geen reke-
ning had gehouden met de fiet-
sers en de voetgangers. Waarom 
niet op het viaduct ook een fiets- 
en voetgangerspad aangelegd? 
U wist het waarschijnlijk wel. Op het 
viaduct is een prachtig breed fiets-
pad aangelegd. De afgelopen jaren 
hebben waaghalzen heel wat ma-
chinisten de schrik van hun leven 
bezorgd omdat ze weigeren een 
stukje om te fietsen. Liever bren-
gen ze hun leven in gevaar dan een 
paar honderd meter om te fietsen.  
Slecht gedrag wordt echter be-
loond. Onze gemeente is zo welva-
rend dat we ruim € 350.000 kunnen 
betalen voor een onderdoorgang.  
En ik zeg: doen! Niet voor die fiet-
sers. Wel voor al die machinisten 
die dan in ieder geval op deze 
plaats worden verlost van deze tel-
kens terugkerende nachtmerrie.

Dit kaartje geeft een overzicht van de ruim 50 plekken die bij PBB gemeld zijn 
waar een steenmarter waargenomen is. Het valt op dat met name de buitenrand 
van het dorp en de wijken met merendeel vrijstaande huizen bij de steenmarters 
populair zijn.
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Buitenpost een eeuw geleden

Het dorp van mijn jeugd - door Garmt Stuiveling

Wie van Groningen naar Leeu-
warden reist en de brug over de 
Lauwers gepasseerd is, houdt 
kort daarna stil aan het eerste 
station in Friesland. Als de blade-
ren van bomen en hoge struiken 
het niet beletten, kan men van de 
trein uit een wit ooievaarsnest 
zien, midden op een groot wei-
land, en daarachter een paar hui-
zen die gelegen zijn aan de rech-
te straatweg. ln het ene daarvan 
heb ik de eerste zestien, in het 
andere de daarop volgende acht 
jaar van mijn leven gewoond. Zó 
gezegd, is de mededeling niet ge-
heel juist, want ik ben er niet ge-
boren. In de tijd dat mijn ouders 
uit het Gooi naar het Noorden 
terugkeerden, was het blijkbaar 
moeilijk een goede en goedkope 
woning te vinden, en toen ze zich 
tijdelijk hadden gevestigd in het 
kleine fries-groningse grensdorp 
waar mijn grootvader woonde, 
zette ik de familietraditie voort 
door juist daar ter wereld te ko-
men. Maar hoeveel tientallen ke-
ren ik er later ook ben heen ge-
fietst, nooit heb ik die dubbele rij 
huizen langs het Hoendiep aan-
schouwd met de tedere gevoe-
lens die men verplicht is jegens 
een geboorteplaats. En zelfs, 
moet ik zeggen, heeft de woning 
van mijn vroegste jeugd het in 
mijn ijdel geheugen afgelegd 
tegen het veel grotere mooiere 
huis met de tuin, waar ik toch pas 
kwam toen mijn HBS-tijd zo wat 
ten einde liep.

Mijn herinneringen gaan niet zo 
héel ver terug, al beweer ik dat ik 
mijzelf nog in een wit laken voel 
zitten bovenop de tafel, terwijl de 

stokoude scheerbaas mijn fraaie 
pijpekrullen in snippers knipt. 
Zéker weet ik nog dat er aan de 
westzijde van het dorp, achter 
statige oprijlanen een klein adel-
lijk buiten stond, dat als zovele 
van zijn soortgenoten kort voor 
de eerste wereldoorlog voor af-
braak werd verkocht en finaal 
gesloopt. We speelden er later 
op een eilandje aan de voet van 
een kleine heuvel, en zochten 
er bosaardbeitjes en bramen. In 
de Kerkelaan, die op ansichten 
uiteraard de Kerkstraat heette, 
was de bewaarschool: een even 
primitieve als genoeglijke instel-
ling, die men ondergebracht had 
in het verste van twee lokalen, 
terwijl het voorste plaats bood 
aan de uitleenbibliotheek van 
het Nut.

Wat ik daar meer heb geleerd 
dan matjevlechten, weet ik niet; 
in elk geval keerde ik er na vol-
brachte kleuterjaren nog voor 
enkele maanden terug toen de 
eerste klas van de échte school 
mij om velerlei reden eerst wat 
zwaar viel. Aan het einde van 
die Kerkelaan lag, uiteraard, de 
kerk, een stoer wit kalkig bouw-
werk met een toen nog gebruikt 
kerkhof eromheen. Onder het 
langdurig klokluiden van Horse, 
die ook iedere dag om acht uur, 
een uur en zes uur aan burgers 
en boeren horen deed hoe laat 
het was, werden dan dáar na 
een plechtige ommegang rond-
om de kerk de doden begraven, 
ongeacht hun geloof. Ook wie 
van kindsbeen af iedere zondag 
tweemaal in fatsoenlijk zwart 
naar de gereformeerde kerk was 

getogen; ook wie uit bezwaar te-
gen de vrijzinnige predikant jaar 
na jaar stichting had gevonden 
in de achtergelegen evangelisa-
tie die wij schamper het ‘hokje’ 
noemden; ook wie, uitzonderlijk 
als mijn vader, de godsdienst op 
z’n mooist een overbodig ding 
vond: allen kwamen ten leste op 
dat ene kerkhof terecht; het was 
het enig gemeenschappelijke in 
het fel-verdeelde dorp. Door de 
week zat het grote hek veelal 
dicht; maar voor en na het uur-
tje zondagschool, en meest er-
voor, tijdens het wachten op de 
mevrouw die altijd veel te laat 
kwam, gingen wij als kinderen 
op speurtocht langs de zerken, 
elkander aanwijzend waar dié 
lag en waar die lag, tot wij ietwat 
griezelend-vermaakt stil bleven 
staan bij het opschrift:

Hier lig ik in dit graf bedolven,
En denk dat gij mij gauw zult vol-
gen.

Het is gelukkig niet de enige po-
ezie waarmee ik ben opgegroeid. 
Veel poëtischer immers waren de 
twee molens, een van de houtza-
gerij terzijde van de weinig beva-
ren maar ‘s winters des te druk-
ker bereden dorpsvaart; en een, 
zuidoostelijk achter ons huis, 
voor het malen van graan. Vooral 
deze laatste, hoger dan de ander, 
vormde een bijzonder fraai mo-
tief in het dorpsgeheel. Hij had 
een aantrekkelijkheid extra, door 
zijn ligging aan het einde van 
een meestal modderig weggetje, 
dat het molenpadsje heette, en 
dat via een voetpad dwars door 
een weiland de oude en jonge-

re dorpelingen de gelegenheid 
bood tot een straatje om. Poë-
zie ook lag er in het paradyske: 
hoe zou het niet, met zó’n naam! 
Dit was een stelsel van zandwe-
gen aan de noordoostzijde van 
de bebouwde kom, uitermate 
geschikt voor wandelingen van 
wisselende lengte door gras- en 
bouwland, langs elzenstruiken, 
meidoorns en wilde roos, met af 
en toe een wijd uitzicht tot aan de 
horizon, en nooit iets menselijks 
dan soms een vlonder en een 
afgelegen kleine boerderij. Mo-
gelijk heb ik wel eens tegenge-
prutteld als mijn vader en moe-
der wéér dit paradyske uitkozen 
voor hun zondagmiddag, maar 
in mijn herinnering kan ik er 
nooit vaak genoeg zijn geweest 
– misschien als vergoeding voor 
de vrijwel afwezige tuin van ons 
eerste huis.

Want als ik denk aan de hoogste 
heerlijkheid van het oude dorp, 
zie ik mij terug in de gróte tuin 
van ons tweede huis. Het was 
een vreemd huis en een vreem-
de tuin. Het huis was tot het be-
gin van de eeuw het voorstuk 
geweest van een boerderij; toen 
had de eigenaar alles tot aan de 
brandmuur laten afbreken en op 
de plaats van stal en schuur een 
heel complex van kamers en gan-
gen doen verrijzen, grotendeels 
onder plat dak. Zo was er iets 
ontstaan dat in ruimte kon wed-
ijveren met gebouwen uit het 
koloniale java: een woning met 
zes buitendeuren en meer dan 
twintig benedenramen, wel wat 
kostbaar om te verwarmen maar 
verrukkelijk om te bewonen. De 

tuin, afgezien van een flink perk 
aan de voorkant opzij, bestond 
voor de helft uit een soort engel-
se aanleg met grasvelden, hees-
terperken, slingerpaden, enkele 
hoog opgaande bomen en een 
klein heuveltje waar eens een 
koepel had gestaan. De andere 
helft, daarachter, was boom-
gaard en moestuin, met appels, 
peren, aalbessen, frambozen, 
rabarber, aardbeien, radijsjes, en 
in een kleine kas zelfs een paar 
armetierige druiven. In mei, ie-
der jaar weer, bloeide op een 
luwe ochtend opeens de pru-
nus, recht voor het venster van 
mijn slaapkamertje boven; op 
zoele dagen zat tegen de stille, 
nog nalichtende avondhemel 
een fluitende merel op de uiter-
ste top van een hoge spat; in de 
late zomer plukte ik bossen dalia 
en aster, en enkele weken daar-
na zag ik met droefgeestige blik 
de onherstelbare schade van de 
eerste nachtvorst.

Jarenlang, ook toen het leven 
mij allang naar ‘Holland’ had ge-
voerd, heb ik het geluk gehad, ‘s 
zomers met mijn gezin te kunnen 
terugkeren naar het dorp en het 
huis van mijn jeugd. Het heeft 
mij nooit teleurgesteld. En als ik 
nu, een zeldzame keer van Gro-
ningen naar Leeuwarden reizen-
de, de dreunende brug over de 
Lauwers gepasseerd ben en de 
trein voel remmen bij het eerste 
station in Friesland, zie ik vanuit 
de trein - zonodig ook door bo-
men en struiken heen - een hoog 
wit ooievaarsnest en twee hui-
zen aan de straat daarachter.

Deze foto uit 1930 van de Voorstraat ter hoogte van de PKN-kerk komt uit een 
editie van het tijdschrift ‘Fan Fryske Groun’ van dezelfde datum. Veel lijkt hetzelfde 
vergeleken met nu, maar er zijn verschillen. Onder de boom het fietsenrek met 
het opschrift ‘Rijwielhandel’ dat hoorde bij de winkel van Evenhuis. Daarnaast 
staat een benzinepomp die tot midden jaren ‘70 op dezelfde plek dienst gedaan 
heeft. De ligging aan de verbindingsweg Leeuwarden en Groningen leidde in de 
laatste honderd jaar tot het nodige verkeer, met een daaraan verbonden vraag 
naar brandstof. Deze benzinepomp was er een van de zes die, in verschillende 

periodes, aan de Voorstraat aan die vraag heeft voldaan. Aan de rechterkant van 
de straat was ‘de Gerbo-zalen’ met de pilaren nog postkantoor. De antennemast 
op het dak diende voor de telegraafverbinding. Er was nog geen riolering 
of electrische straatverlichting. Achter de bode op de transportfiets is nog 
vaag een straatlantaarn voor de petroleum-verlichting te onderscheiden. Het 
paardenhoopje midden op de voorgrond verraadt dat de auto nog steeds niet het 
alleenrecht op de rijweg had.

In 1920 werd Plaatselijk Belang 
Buitenpost opgericht. Volgend 
jaar is de vereniging dus een 
eeuwling. In het jubileumjaar zal 
door PBB ruim aandacht worden 
gegeven aan de eigen historie in 
de context van de geschiedenis 
van ons dorp. Er wordt door de 
jubileumcommissie gewerkt 
aan een programma waarin dit 
met name dit tijdvak in beeld 
wordt gebracht. Een foto- en 
videotentoonstelling, een 
cultuurhistorische wandeltocht 
en een jubileumboek worden 
onderdelen daarvan. In de loop 
van het komend jaar gaan we 
meer aandacht besteden aan 
de periode van de jaren 1920 tot 
2020.

Op deze pagina een foto en een 
verhaal uit en over ons dorp, 

van ongeveer een 
eeuw geleden. 
Het verhaal is 
geschreven door 
Garmt Stuiveling. 
Hij was een 
zoon van Piet 
Stuiveling, die van 

1924 tot 1936 hoofdonderwijzer 
van de openbare school in 
ons dorp was. Garmt genoot 
in het midden van de vorige 
eeuw landelijke bekendheid als 
taalkundige, schrijver, dichter 
en vertegenwoordiger van 
diverse landelijke organisaties. 
Zijn relaas geeft een bijzonder 
sfeerbeeld van ons dorp rond 
1920. Het laat ook zien waarom 
zijn pennevruchten indertijd erg 
gewaardeerd werden.
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Buitenpost in beeld
 foto’s: Hielke Boorsma

Onder grote belangstelling van familie, bouwers, relaties en 
dorpsgenoten werd op de zonnige 18e april

Badkamer XXL/Creativework geopend. De eigenaren kunnen trots zijn 
op het prachtige gebouw.

De Voorstraat zal enorm opknappen door de verbouwing van de 
winkelpanden. Er zullen mooie woningen worden gerealiseerd.

Het voormalige gebouw van de NAK aan de Keurloane, waar nu 14 
appartementen in zitten, heeft op zaterdag 23 maart de naam ‘Het 
Buitenhof’ gekregen. De naam werd door het echtpaar Nicoline en Kees 
Hanse bedacht en onthuld.

Koningsdag in Buitenpost, met heel veel spelletjes voor jong en 
oud. Met de natuurmarkt in de Kruidhof en natuurlijk de traditionele 
rommelmarkt. Zelfs als het weer even niet meezit, zijn deze dames 
gemotiveerd en met veel oranjeversiering aan het handelen. 

Het nieuwe zwembad 
krijgt vorm
Na jaren van praten, on-

derhandelen en plannen 

opstellen vormt er lang-

zaam een totaalplaatje 

voor het nieuwe zwem-

bad in Buitenpost. Een 

ambitieus plan waar 

tijdens de inloopavond 

veel vragen over gesteld 

werden. Met als belang-

rijkste ambitie om in het 

tweede kwartaal van 

2021 te openen.

Tekst: Redactie en gemeente 
Achtkarspelen

Grafische afbeeldingen: 
Slangen+Koenis architecten

Op 28 februari 2019 maakte het 
college van B&W van Achtkar-
spelen bekend dat het nieuwe 
zwembad van Buitenpost op het 
parkeerterrein naast het huidige 
zwembad gebouwd wordt. Om 
dit te kunnen doen moesten er 
afspraken gemaakt worden met 
Texaco Veenstra. Er is afgespro-
ken dat het tankstation stopt met 
de opslag en verkoop van LPG 
en krijgt daardoor ruimte voor 
uitbreiding van de wasstraat. 
Met het nemen van deze laatste 
hobbel staan alle stoplichten op 
groen voor de ontwikkeling van 
het nieuwe zwembad

Locatie van het zwembad
Door te kiezen voor de bouw 
op het parkeerterrein naast het 
huidige zwembad kan de Kûpe 
open blijven tot de bouw is af-
gerond. Daarnaast was een lo-
catie dichtbij Essentra de wens, 
zodat er gebruik gemaakt kan 
worden van restwarmte uit de 
fabriek voor het verwarmen van 
het zwembad. Als laatste punt 
was de goede bereikbaarheid en 
parkeergelegenheid na de bouw 
van belang. 

Sfeerimpressie van het nieuwe 
zwembad
Op 23 april was er een inloop-
avond in de Kûpe om de plan-

nen voor het nieuwe zwembad 
te bekijken. Daarnaast was er 
ruimte om vragen te stellen en 
eventueel zorgen te uiten. De 
gepresenteerde plannen, net als 
de getoonde afbeeldingen zijn 
nog niet definitief en zijn ook 
nog afhankelijk van de bestem-
mingsplanprocedure die op dit 
moment loopt. 

Het idee is om direct na de bouw 
van het nieuwe zwembad het 
oude zwembad te slopen. De 
ruimte die daardoor vrij komt 
wordt gebruikt voor een parkeer-
plein en een entreeplein voor 
het nieuw zwembad. Daarnaast 
verbinden de pleinen het nieu-
we zwembad met de bestaande 
sporthal. De architect heeft in 
zijn ontwerp een aantal accenten 
toegevoegd die ervoor moeten 
zorgen dat het zwembad een pu-
blieke uitstraling heeft richting 
de Kuipersweg. 

Het nieuwe zwembad
Het zwembad wordt een 
6-baans 25 meterbad met een 
kleedruimtes, horeca, een ver-
enigingsruimte, bergingen, een 
ehbo-ruimte, personeelsruimtes 
en technische ruimtes. Vanuit 
de entree bereik je een centrale 
ruimte met daarin de balie en de 
horeca. Via de toegangspoortjes
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komen bezoekers bij de 
kleedruimtes. De kleedruimte be-
staat uit twee grote kleedruimten 
met daarin een aantal cabines 
en een mindervalide kleedruim-
te. Vanuit deze kleedruimten be-
treed je via het doucheplein het 
zwembad. De vele ramen moe-
ten zorgen voor een warme en 
modern interieur met veel dag-
licht. 

Naast de uitleg over het nieu-
we zwembad werden er op de 
inloopavond ook de nodige zor-
gen geuit over onder andere de 
parkeergelegenheid tijdens de 
bouw en de locatie van de ker-
mis. Dit zijn zaken waar tijdens 
de inloopavond nog geen ant-
woorden op werden gegeven. 

Aanbesteding en bouw
Omdat de locatiekeuze voor het 
zwembad langer heeft geduurd 
dan verwacht, heeft dit gevolgen 
voor de totale doorlooptijd. Het 
aanbestedingstraject voor de 
nieuwe Kûpe zal naar verwach-
ting eind van dit jaar starten. Na-
dat de aannemer is geselecteerd 
gaat medio 2020 de schep in de 
grond. Het is de bedoeling dat 
tweede kwartaal 2021 de eerste 
zwemmers het nieuwe zwembad 
gaan gebruiken. De architect, 
Slangen+Koenis architecten uit 

Ijsselstein, heeft inmiddels een 
sfeerimpressie van het nieuwe 
zwembad.

De gemeente Achtkarspelen 
heeft het beheer en de exploi-
tatie van het zwembad in mei 
van vorig jaar overgenomen. Als 
stichtingsbestuurder zorgt de ge-
meente ervoor dat De Kûpe open 
blijft tot het nieuwe zwembad 
klaar is. In 2018 besloot de ge-
meenteraad van Achtkarspelen 
om een nieuw energieneutraal 
zwembad te bouwen. De raad 
wilde dat het nieuwe bad in de 
buurt van het huidige zwembad 
kwam zodat het gebruik kan 
blijven maken van de warmte-
koppeling met het naastgelegen 
bedrijf Essentra. Met de gekozen 
locatie is die wens geborgd.

Feiten over nieuwe zwembad

• 25 meterbad
• 6 banen
• Horecavoorziening
• 58 parkeerplaatsen
• 2 miva parkeerplaatsen
• Fietsenstalling voor 50 

fietsen
• Kiss & ride zone
• Entreeplein met aanslui-

ting op de sporthal

Nog veel vragen over de nieuwbouw

Tijdens de inloopavond kwamen er een aantal problemen aan 
bod waar niet direct een oplossing voor gegeven is. Zo is er ge-
sproken over de parkeerproblemen tijdens de bouw. Het huidige 
parkeerterrein wordt een bouwplaats en tijdens de voorjaars-
kermis werd al duidelijk dat, als het parkeerterrein niet gebruikt 
kan worden, er de nodige parkeerproblemen ontstaan tijdens de 
zwemlesmomenten. Ook moet er een nieuwe locatie voor de ker-
mis in het voorjaar en tijdens de feestweek aangewezen worden. 

Heeft u ideeën over één van bovenstaande problemen, of ver-
wacht u andere problemen die ontstaan bij de bouw van het nieu-
we zwembad? Plaatselijk Belang Buitenpost hoort dit graag via 
ons e-mailadres pbbuitenpost@gmail.com of telefonisch 0511-
541322. 
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Meldpunt bedri jv igheid
door Piet Pettinga

Sinds 8 januari is er weer leven 
in het pand van de oude Aldi, 
Kerkstraat 60 alhier. In het 
begin was het er nog rustig, 
maar gelukkig merkt winkelend 
Buitenpost dat er steeds meer 
kopers en kijkers in het pand 
komen. Dat is ook logisch, want 
er is steeds meer te beleven en 
te koop in het grote pand, het 
wordt steeds levendiger. Het 
concept van eigenaar Ingrid 
de Boer is duidelijk geworden: 
het verhuren van oppervlakte 
aan iedereen die zijn waren wil 
verkopen en ook (zelfgemaakte) 
spullen wat in de sfeer van de 
winkel past. Je bent als het ware 
eigen ondernemer en je hebt er 
zelf geen omkijken meer naar. 
Ingrid regelt de administratie en 
de � nanciële afwikkeling voor 
je! Loop gerust eens binnen om 
over de regels/voorwaarden te 
praten, er is veel mogelijk en 
voor de prijs hoef je het niet te 
laten. Voor minimaal 1 maand 

betaalt men 30 euro voor 5 
meter. Op dit ogenblik zijn er 
al 14 huurders en deze geven de 
winkel al een geweldige sfeer 
en kun je er heerlijk “strunen”. 
Een ieder hee�  zijn of haar 
eigen stijl. Diverse dorpsgenoten 

bieden hun spullen aan zoals 
brocante, zink, emaille, vintage, 
retro, kussens, antiek, sieraden 
en lampen. Ook voor de kleine 
portemonnee zijn er verras-
sende cadeautjes te koop en 
Happy Gi�  Factory is er sinds 

kort ook gevestigd. Hier kunt u 
persoonlijk bekijken hoe Lieske 
Baron met naald en draad de 
mooiste dingen maakt (haar 
pand is overgenomen door 
Pizzeria Bella Madonna). Het 
gezellige pand is inmiddels ook 

een erkend leerbedrijf voor stage 
lopers van het VMBO en MBO 
en is laagdrempelig. Er is elke 
week nieuwe aanvoer/voorraad 
en een goede service. Ko�  e en 
thee is verkrijgbaar, echt even 
een uitstapje. Je bent zomaar 
een uurtje onder de pannen om 
alles te bekijken. Bent u nieuws-
gierig geworden? De winkel is 
geopend van dinsdag tot zater-
dag van 10.00 tot 17.00 uur en 
op vrijdag tot 20.00 uur. Telefo-
nisch bereikbaar onder nummer 
06-14697981 en te volgen op 
facebook: de âlde Aldi.

De Oude Aldi

De volgende 
Binnenste Buiten-

Post wordt verspreid 
in de week van 27 

mei
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

Foto: Piet Pettinga
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De openbare ledenvergadering van de energiecoöperatie op 17 april
De Energie Coöperatie Buitenpost (ECB) werd in februari 2017 op-
gericht met als doel de Buitenposters te helpen bij de realisatie 
van een volledig duurzame energievoorziening. In de afgelopen 
twee jaar heeft ze veel werk verzet om naar dat doel toe te werken. 
Maar tegelijkertijd ze is nog lang niet klaar. De tweede openbare 
ledenvergadering van woensdag 17 april liet dit overtuigend aan 
de aanwezigen zien. 

De ledenvergadering had on-
derdak gevonden in De Schakel 
aan De Voorstraat. De veertigtal 
belangstellenden vulden helaas 
niet alle beschikbare plaatsen. 
Gelukkig kon de bijeenkomst 
met positief nieuws worden ge-
opend. Voorzitter André van der 
Laaken meldde met zichtbaar 
genoegen dat touringcarbedrijf 
Veenstra Reizen het dak van haar 
bedrijfspand op industrieterrein 
De Swadde ter beschikking heeft 
gesteld van het postcoderoos-
project van de ECB. Binnenkort 
worden daar 200 zonnepanelen 
geplaatst. Dan wordt het moge-
lijk voor mensen uit Buitenpost 
en omgeving die deze zelf niet 
op hun dak kunnen of willen 
plaatsen financieel te partici-
peren in alternatief opgewekte 
zonne-energie. De bijna 40 aan-
wezigen beloonden de bereid-

willigheid van Veenstra senior en 
junior met applaus.

Het verzette werk
Een kleine opsomming van haar 
werkzaamheden volgde. Het le-
dental is gegroeid van 54 begin 
2018 tot nu 129. Het aantal over-
stappers naar Energie VanOns 
(de coöperatieve energieleve-
rancier van en voor het noorden 
met 100% groene energie) is van 
4 naar 13 gegaan. Het bestuur 
heeft een respectabel lijstje met 
reguliere werkzaamheden. Ze 
houdt maandelijks vergadering 
en bezoekt elk kwartaal de ver-
gadering van Ús Koöperaasje. 
In totaal zijn al 62 scans met de 
warmtecamera bij leden uitge-
voer. Daarvan waren 36 in 2018. 
De scans en de gemaakte rappor-
ten blijken zelfs beter dan de pro-
fessionele scan die de gemeente 

aanbiedt. Verder probeert het 
bestuur via verschillende me-
dia de bekendheid te vergroten. 
Zo verschijnen er artikelen in 
dorpsblad De Binnenste Buiten, 
komen meldingen op facebook 
en een website en verschijnt een 
nieuwsbrief. Verder worden twee 
Buurkrachtprojecten door haar 
begeleid en is ze bezig geweest 
met introductie van de postco-
deroos. Het financiële overzicht 
van penningmeester Cor Giezen 
en het jaarverslag en de notu-
len van de vorige vergadering 

van secretaris Marian Rigter 
werden zonder problemen goed-
gekeurd. Binnenkort kunt u ze op 
de website van de ECB nalezen.

Postcoderoosplan Buitenpost
Na de pauze was er aandacht 
voor het postcoderoosproject. 
Kort samengevat behelst dit de 
mogelijkheid voor iedereen die 
geen zonnepanelen op eigen 
dak kan of wil, te investeren in 
de zonnepanelen op het dak van 
Veenstra. Met als voordeel de 
teruggave van de energiebelas-

ting. Het beste kan daarom net 
zoveel certificaten worden ge-
kocht als 90% van het geschatte 
eigen elektriciteitsgebruik. Het 
bestuur heeft de werkzaamhe-
den rond dit plan uitbesteed aan 
het bedrijf Ecoop, vanwege alle 
juridische haken en ogen en het 
vele administratieve werk dat er-
aan verbonden is. Een verkregen 
subsidie maakt dit mogelijk. Na 
de pauze lichtte Klaas Bijlsma 
van Ecoop een en ander toe. Het 
publiek bleek, gezien het aantal 
vragen, zeker geïnteresseerd. 
Ook hierover kunt u verder lezen 
op de website van de ECB.

Ter afsluiting werden ideeën van 
de aanwezigen geïnventariseerd 
over verdere werkzaamheden 
van de ECB. Deze varieerden van 
het uitpluizen van het klimaatak-
koord, informatie over waterstof 
als gasvervanger, de aanschaf 
van kleine windmolens, de op-
tie wijkwarmte tot een excursie 
naar een energieneutraal huis. 
De ECB is waarschijnlijk nog wel 
even bezig... Hopelijk komt ze bij 
haar werk u ook tegen!

Prijspuzzel
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 20 mei 2019.

De oplossing van de februaripuzzel was: Geertje van der Bijl
Er waren 22 goede inzendingen
De winnaar van de februari-puzzel is: Albert Postma

Jubilerende Keunstkrite pakt uit in de kunstweek 
van 25 mei tot 1 juni
Stichting De Keunstkrite Twizel 
pakt uit in haar jubileumjaar! 
Tien jaar geleden werd deze 
kunst bevorderende organisatie 
opgericht door Oane en Hetty 
Kloosterman samen met kunste-
naar Rein Bril. In het afgelopen 
decennium heeft ze een fraai 

repertoire opgebouwd van jaar-
lijkse kunstactiviteiten. De Jan 
Ritskes Poëzie-nacht, de Cultuur-
markt, het Rondje Kunst Acht-
karspelen en de exposities het 
jaar door in het gemeentehuis, 
om er een paar te noemen. Voor 
de kunstweek van 25 mei tot 1 

juni heeft ze een extra feestelijk 
kunstzinnig programma samen-
gesteld. En het merendeel van 
de activiteiten vindt plaats in ons 
dorp! Bovendien zijn de meeste 
events zijn gratis, behalve de po-
ezienacht en de lezing over schil-
dergroep Yn’e Line.
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De volgende negen straatnamen zijn verbonden aan negen Friese grootheden in de 
Friese letterkunde. De straten in dit lijstje zijn alle in de jaren ‘60 aan het stratenplan van 
ons dorp toegevoegd.

Prof. Wassenberghstraat
Genoemd naar hoogleraar Everwinus Wassenbergh (1742-1826).
Na de studie te Franeker en Leiden werd hij hoogleraar in De-
venter en Franeker (1711). Hij gaf ook college in de Friese taal- en 
letterkunde, vooral over Gysbert Japicx. Door zijn baanbrekende 
‘Bijdragen tot den Friese tongval’ (1802-1806), oefende hij op zijn 
leerlingen grote invloed uit.

Simke Kloostermanstraat
Genoemd naar de schrijfster Simke Kloosterman, geboren te 
Twijzel in 1876.

Gysbert Japiksstraat
Gysbert Japiks (1603-1666), Friese dichter.

Dr. Postmastraat
Obe Postma (1868-1963), Friese dichter en landbouw-historicus.

Dr. Wumkesstraat
Geert Aeilco Wumkes (1869-1954), theoloog en voorman van het 
Kristlik Frysk Selskip.

Nyckle Haismastraat
Nyckle Haisma (1907-1943), schreef Friese poëzie en prozawerk.

Troelstralaan
Pieter Jelles Troelstra (1860-1930), Friese dichter, tevens strijd-
vaardig politicus.

Waling Dykstrastraat
Waling Dykstra (1821-1914), belangrijke Friese volksschrijver in de 
tweede helft van de 19e eeuw.

Harmen Sytstrastraat
Harmen Sytstra (1817-1862), Friese schrijver en dichter van ‘De 
Wâldsang’.

Industrieterrein ‘De Swadde’ aan de noordkant van Buitenpost kent de volgende straten:

Einsteinstraat
Albert Einstein (1879-1955), natuurkundige, bekend geworden 
door zijn relativiteits-theorie: E=MC2. Energie = Massa*Lichtsnel-
heid2. De snelheid van het licht is: 299.792.458 meter per secon-
de. Hij won de Nobelprijs.

Edisonstraat
Thomas Alva Edison (1847-1931), uitvinder van de gloeilamp.

Wattstraat
James Watt (1736-1819), uitvinder van de stoommachine.

Marconistraat
Guglielmo Marconi (1874-1937), uitvinder van de radiotelegrafie.

Ampèrestraat
André Ampère (1775-1836), Frans natuurkundige: één ampère is een eenheid van elek-
trische stroomsterkte.

Franklinstraat
Benjamin Franklin (1706-1790), natuurkundige en schrijver. Uitvinder van de bliksemaf-
leider. Hij was ook bekend als Amerikaans staatsman.

Newtonstraat
(Sir) Isaac Newton (1643-1727), Engels wis- en natuurkundige. Des-
kundige op het gebied van de mechanica en de sterrenkunde.

Kelvinstraat
Lord Kelvin (1824-1907), Brits wis- en natuurkundige en uitvinder, on-
der andere van onderzeese kabeltelegrafie en hij verbeterde verschil-
lende nautische instrumenten. Voorts vervaardigde hij elektrometers 
en vervolmaakte de temperatuurschaal.

Voltastraat
Allessandro Giuseppe Volta (1745-1827), uitvinder van de elektroscoop, de eenheid van 
elektrische spanning (volt). 

 verklaard - 5

Buitenlandse Bands (6) - Koninginnedag 1988: de muziekcommissie 
verschiet van kleur
In het jaar 1988 werd Koninginnedag, zoals al generaties lang, op 
30 april gevierd.  Bovendien: het was de 50ste verjaardag van de 
Majesteit. Genoeg stof voor een muziek- annex feestcommissie om 
diep over na te denken. Wat kunnen wij hiermee doen? Wat zijn de 
mogelijkheden? Wat is financieel haalbaar? Aan de slag dus om een 
programma is elkaar te draaien - en dat kwam er!

HHet programma ging er als 
volgt uitzien. De vrijdagavond, 
vooruitlopend op zaterdag 30 
april: opwarmen op het Mejont-
smaterrein met de Tros-Pop for-
mule. Dan de dag zelf, 30 april 
Koninginnedag. Een bloemen-
markt, een optocht met 30 praal-
wagens uit evenzoveel straten 
onderbroken door  6 muziek-
korpsen, een vliegerwedstrijd 
voor de jeugd met zelfgemaakte 
vliegers in het Haersma de With 
park, barbecuefeest, damsimul-
taanwedstrijd tegen wereldkam-
pioen dammen Harm Wiersma, 
zeskamp, straatmuziekfestival, 
taptoe, Oranjebal en dan lekker 
gaan slapen. Het is gelukt.

Alles ideaal
De dag zelf was de lucht blauw, 
alleen maar blauw zover het oog 
reikt. De temperatuur: ideaal. Be-
dankt Majesteit! Vanaf 7.00 uur 
maar van start om de verschil-
lende plaatsen van actie na te 
lopen. Bloemenmarkt in opbouw 
langs Kuipersweg en Oude Ha-
venstraat - een en al beweging. 
Mejontsmaterrein klaarmaken 
voor de verschillende activitei-
ten. Industrieterrein: praalwa-
gens opstellen. Julianalaan: het 
in het gelid komen van de mu-
ziekkorpsen - wel goed de door-
gangstijd van de spoorwegover-
gang in de gaten houden. En op 
de Stationsstraat praalwagens 

en muziekkorpsen in elkaar laten 
ritsen tot een geheel. Prima.

Maar een dissonant
Voor het Jeltingahuis had zich, 
als special act, een paardentram 
opgesteld. Als afsluiting van de 
praalwagenoptocht en voor het 
vervoer van een in Duitsland 
gelegerd Amerikaans muziekge-
zelschap. De paardentram werd 
getrokken door een fraai Fries 
paard uit Groningen, genaamd 
Joepie. Nu had de koetsier zich 
vergist in de 1 pk van Joepie. 
Hij moedigde het bereidwillige 
beest aan met: “ Joepie Joepie, 
je kunt het wel”. Dat klopte ook, 
want het leidsel begaf het par-
does. Na een provisorische in-
greep werd de 1 pk aan 
de voorkant, aan de achterkant 
gesteund door mankracht... en 
daar ging toch het spul.

Vliegkunsten
Van een geheel andere orde wa-
ren de volgende perikelen op 
het weiland naast de boerderij 
van Brandenburg in het West. 
Om de hoogte te kunnen be-
palen van de opgestegen vlie-
gers (van de eerder genoemde 
vliegerwedstrijd voor de jeugd) 
werd tijdens de voorbereidingen 
op deze dag de hulp ingeroe-
pen van - alweer - Ron Verhoef. 
De Sevilliaanse kapper in de 
Kerkstraat. Ron beschikte over 

äerodynamische capaciteiten. 
Aan hem de vraag hoe het voor 
ons mogelijk zou zijn de bereikte 
hoogte van de vliegers te beoor-
delen. Ron dacht na en kwam de 
volgende dag met de oplossing: 
2 ultralights van Lelystad. Enige 

verbazing volgde. Ron: “Het gaat 
om de hoogte te bepalen van de 
vliegers. Dat kan niet. Maar een 
rondvlucht boven Buitenpost 
kan wel”. Bepaald werd, na toe-
stemming, dat het weiland naast 
de boerderij van Brandenburg in 

Het West prima geschikt was als 
tijdelijk vliegveld voor de ultra-
lights. En ja hoor, op de vroege 
Koninginnedagochtend, daar 
waren ze uit Lelystad. Veilig ge-
land achter het boomwalletje al-
daar, dwars over het land. Waar 
geen rekening mee gehouden 
was, was dat opstijgen van ach-
ter het boomwalletje een andere 
zaak was. Ron twijfelde in dat 
opzicht aan de vliegcapaciteiten 
van de piloten. Met de nodige 
inventiviteit en iets mechanisch 
werd het mogelijk gemaakt om 
de ultralights ongehinderd het 
luchtruim te laten  kiezen. En Ron 
genoot.  De hele dag vlogen de 
ultralights af en aan. Buitenpost 
van boven bekeken was zo slecht 
nog niet.

Hoe het met de vliegerwedstrijd 
afgelopen is? Hiervoor werd een 
pedagogische oplossing  gevon-
den.

Professor Wassenbergh

Gysbert Japiks

Harmen Sytstra

Albert Einstein

Een pad ont-
staat door er 
over te lopen. 

Isaac Newton



Het adres voor al uw reparatie 
en onderhoud van uw fiets.
Gespecialiseerd in het onderhoud van E-bikes.

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag van 09.00 – 12.00 uur

en 13.00 – 17.00 uur.
Na openingstijden is het ook mogelijk om een afspraak te maken.

Fietsservice Luinstra Buitenpost
Kelvinstraat 3

Tel. 06-13283361

Is uw fiets er klaar voor? Geef hem nu een 
voorjaarsbeurt! Tijdens de voorjaarsbeurt wordt uw 

fiets geheel nagezien, gesteld, gesmeerd en gepoetst.

Reguliere voorjaarsbeurt 19,50*
Ion en Bosch systeem €32,50*

Emotion en overige systemen €27,50*
*exclusief materiaal

www.meesterlijkgoed.nl
verkoop - aankoop - taxatierapport - 0511 54 29 09

125

JAAR

Totaalpakket
Het complete pakket

van nu, met de
courtage van toen!

1,46%   0,96%

Selspakket
Funda basisplaatsing

Onderhandeling
Opstellen koopcontract

€ 995

Totaalpakket
Het complete pakket

van nu, met de
courtage van toen!

1,46%   0,96%

Selspakket
Funda basisplaatsing

Onderhandeling
Opstellen koopcontract

€ 995

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!

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

(inclusief btw)(inclusief btw)
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It Koartling kan weer  
één jaar verder!
De gemeente Achtkarspelen hanteert voor 2019 een nieuwe subsidie-
regeling voor het sociaal cultureel werk. Die regeling kent een heel 
andere systematiek dan eerder. Daardoor én door het hardnekkige 
idee dat we altijd al teveel subsidie zouden hebben gehad, dreigde 
voor 2019 een bij herhaling door de gemeente aangekondigde verla-
ging van het subsidie met zo’n € 10.000,-. Dat betekende een korting 
van meer dan een derde (37%)!

Een dergelijke korting op het subsidiebedrag van de gemeente zou 
onherroepelijk het einde van It Koartling inluiden. Daarom hebben we 
geprobeerd hiervoor aandacht te vragen. Tot nu toe tevergeefs.

Toeval helpt It Koartling een handje
Door stom toeval is de forse korting intussen voor 2019 van de baan. 
We krijgen weliswaar beduidend minder geld (circa 13%) dan in voor-
gaande jaren, maar met wat kunstgrepen kunnen we weer één jaar 
verder.

Voor 2020 staat ons echter weer 
dezelfde dreiging te wachten. 
Hoewel het ons niet aan steek-
houdende argumenten ontbreekt 
hebben we burgemeester en wet-
houders niet kunnen overtuigen 
van het evidente belang van een 
sociaal cultureel centrum zoals It 
Koartling.

Méér doen voor minder geld
Hoewel het subsidiebedrag dat It Koartling voor 2019 ontvangt circa 
€ 3.500,- lager uitvalt dan voor 2018, zit daarin nu wél een bedrag dat 
aan activiteiten voor volwassenen besteed kan worden. Althans the-
oretisch. Feitelijk komt het erop neer dat we méér mogen doen voor 
minder geld.

Overigens is de subsidiëring door de gemeente van activiteiten voor 
volwassenen en ouderen (inclusief een coördinerende en/of facilite-
rende taak) tijdelijk. Van een structurele subsidie voor deze belangrij-
ke groep aan activiteiten is vooralsnog geen sprake. 

Het jaaroverzicht van It Koartling over 2018
Het is goed gebruik dat It Koartling jaarlijks een kort overzicht presenteert van haar activiteiten in het 
voorgaande kalenderjaar. Aldus verscheen onlangs het Jaaroverzicht over 2018.

It Koartling is een vrijwilligersorganisatie voor sociaal cultureel werk. 
Sociaal cultureel werk richt zich op het cultureel en maatschappelijk 
functioneren in de samenleving van personen en groepen, op sociale 
en culturele activering, op participatie, op empowerment, op inclusie.

Daarom organiseert It Koartling recreatieve, educatieve, vormende 
en gemeenschapsvormende activiteiten voor iedereen. Dat gebeurt 
zoveel mogelijk bottom-up met behulp van sociale interacties en met 
specifieke aandacht voor kwetsbare personen en groepen.

Beleidskader Sociaal Domein 
It Koartling wordt als organisatie gerekend tot het zogeheten 
‘voorliggende veld’ van het sociaal domein. 

In veel gemeenten is versterking van het voorliggende veld een 
actueel onderwerp. Daarmee wordt be-doeld dat de gemeenten 
het vrijwillige aanbod meer willen stimuleren en organiseren en daar waar nodig aanvullen met 
ondersteuning door professionals. Tijdig de juiste ondersteuning bieden is namelijk belangrijk om zo 
verergering van problemen en inzet van zwaardere hulp te voorkomen. 

Forse bezuinigingen 
Onlangs presenteerden de Colleges van Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel het ‘Beleidskader Sociaal 
Domein’ dat inmiddels ter vaststelling aan de gemeenteraden is voorgelegd.

Achtkarspelen wil volgend jaar echter € 100.000,-- op het voorliggende veld bezuinigen; het jaar daarop 
moet dit zijn opgelopen naar € 200.000,--

Vooralsnog moet daarom worden gevreesd dat het jaar 2020 best eens rampzalig voor It Koartling zou 
kunnen uitpakken. De organisatie heeft dan ook brede maatschappelijke en politieke steun nodig om 
ongeschonden, en het liefst sterker, uit de strijd te komen.

Inwoners en politiek zijn nu aan zet 
Vandaar de conclusie van het bestuur in het Jaaroverzicht over 2018: inwoners en politiek zijn nu aan 
zet. Bij onvoldoende inhoudelijke steun en dito concrete financiële ondersteuning van de gemeente 
verdwijnt It Koartling – voorgoed.

Het Jaaroverzicht van It Koartling kan worden gedownload vanaf de website www.itkoartling.nl.

Wij zoeken jou!
Sociaal-cultureel centrum It Koartling is een vrijwilligersorganisatie 
die zich inzet voor een betere samenleving, waarin iedereen meetelt 
en meedoet. Een samenleving waarin mensen om elkaar geven en 
naar elkaar omzien.

Dat kan natuurlijk alléén wanneer er genoeg vrijwilligers zijn. Voor 
concrete, uitvoerende taken lukt het doorgaans uiteindelijk wel om 
die te vinden, hoewel méér handjes natuurlijk altijd welkom zijn. Voor 
bestuurlijke taken ligt het anders. Vooral als het bestuur hoognodig 
moet worden uitgebreid, versterkt en - als het even kan - verjongd.

Iedereen zit in hetzelfde lastige 
pakket
De problematiek speelt overal in 
heel Fryslân: vrijwilligers vinden 
voor het bestuur van een vrijwilli-
gersorganisatie is heel erg moeilijk 
geworden. Daardoor zijn er al or-
ganisaties verdwenen en dreigt dit 
voor andere.

Ook It Koartling zoekt met spoed energieke en ambitieuze mensen die 
zich bestuurlijk willen inzetten voor het realiseren van de doelstellin-
gen van de sociaal culturele organisatie. Mensen die ideeën kunnen 
omzetten in plannen en vervolgens plannen in actie.

Op korte termijn is een aantal nieuwe bestuursleden nodig
Voor bestuursfuncties bij It Koartling geldt dat kandidaten – naast het 
hebben van bestuurlijke capaciteiten – vooral maatschappelijk geën-
gageerd moeten zijn en bij voorkeur affiniteit met het sociaal cultureel 
werk hebben. Zonder nieuwe bestuursleden dreigen op korte termijn 
serieuze problemen voor It Koartling.

Het bestuur van It Koartling roept daarom inwoners uit Buitenpost 
en omliggende regio op om in actie te komen voordat het te laat is. 
Belangstelling of wil je graag meer informatie? Stuur dan een e-mail 
naar vrijwilligerswerk@itkoartling.nl.

Aandacht voor activiteiten voor ouderen
Ons land vergrijst en het aantal ouderen neemt snel toe. Dat vraagt om een sterke sociale basis – om een 
goede sociale infrastructuur. Die is niet vanzelfsprekend. Vaak is er ondersteuning, uitbreiding of verster-
king nodig. Bovendien is werken aan een sterke sociale basis een continu proces, dat nooit af is.

Doordat veel ouderen langer zelf-
standig blijven wonen is integrale 
samenwerking in zorg en welzijn 
erg belangrijk geworden. Samen-
werking vanuit verschillende disci-
plines vraagt om bekendheid met 
elkaars werkwijze en activiteiten. 
Daardoor wordt het mogelijk om 
de behoeften en wensen van de 
oudere cen-traal te stellen en ou-
deren met een ondersteunings-
vraag goed te kunnen helpen.

Uit de contacten die de organisatie 
heeft ervaart It Koartling dat een 
aantal van de betrokken groepen 
en organisaties in Buitenpost met 
problemen kampt: vergrijzing, te-
rugloop van het aantal leden of deelnemers, financiële problemen, moeilijkheden bij het vinden van be-
stuursleden of geschikte huisvesting en nog veel méér.

Flyer Kom erbij!
In 2015 heeft It Koartling enkele bijeenkomsten belegd met de groepen en organisaties die activiteiten voor 
voorwassenen en/of ouderen organiseren. Dat resulteerde in enkele blijvende contacten én in een flyer, 
met daarin een helder overzicht van de activiteiten in het dorp. Het is om verschillende redenen echter 
hoogste tijd om hierop vérder te borduren. 

Nieuwe samenwerking
Op donderdag 24 januari organiseerden It Koartling en KEaRN Welzijn daarom de eerste van een reeks 
nieuwe bijeenkomsten. Daarbij werken zij nauw samen met het Gebiedsteam en de Wijkverpleging.

Het doel is om de samenwerking tussen de vier partijen te intensiveren en eventueel uit te breiden naar 
de betrokken groepen en organisaties en de plaatselijke kerken. Daar waar wenselijk en mogelijk zullen 
bovendien nieuwe initiatieven worden geïniteerd om in de behoeften van ouderen (lees: 55+) te voorzien.

Kom en doe mee!
Ouderen hoeven echter niet te wachten op eventuele nieuwe plannen. Er is nu al van alles te doen waar-
aan ‘thuiszitters’ uit Buitenpost en omgeving kunnen meedoen.

Voor zover het om activiteiten in It Koartling gaat, kan hierbij op dit moment worden gedacht aan:

•	 de ouderengroep op maandagmiddag (inclusief maaltijd);
•	 het ochtendcafé met spelletjes op dinsdagmorgen;
•	 volksdansen en gezelligheid op woensdagmorgen;
•	 samen knutselen en handwerken op woensdagmiddag;
•	 klaverjassen op donderdagmiddag;
•	 de Húskeamer van Bûtenpost op zondagmiddag (inclusief maaltijd).

Verder zijn er natuurlijk allerlei leuke en interessante cursussen en workshops. Dus: kom en doe mee!



     
                      R E I Z E N  
 
Nog volop reisaanbiedingen voor de zomervakantie!  
Bijv. 8 dagen naar Ibiza met de kids vanaf € 799,- p.p. inclusief 
vluchten, accommodatie obv All-Inclusive!  

  
                 Voorstraat 3A, Buitenpost |  06-55774352 | www.viptravelplus.nl 

Zwembad De Kûpe - Buitenpost

Siton voor onbezorgde mobiliteit

Drachten
De Knobben 25
0512 51 44 55

www.siton.nl
info@siton.nl

Volvo S60 2.4 Aut. 140 PK
Brandstof Benzine 
Kmstand  105.816 km
Bouwjaar 2006

       € 8.950,-

Extra’s

airco, getint glas, lm 
velgen, mistlampen voor, 
parkeersensoren, verwarmbare 
voorstoelen, etc.

Tapparfum -
Met geurnoten van bekende parfums

 

30 ML 12,50
Navullen 10,-(keus uit 30 populaire geuren)
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Binnen
Buitenpost 

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

Het probleem van 
Buitenpost
Ik citeer even een whatsapp-
gesprek van 12 april. G, een collega 
van mij uit de randstad: “Hier net 
met 4 man stadsvolk in de kroeg. 
2 hadden GEEN idee. Tranen met 
tuiten van het lachen om de 
steenmarter.” Ik: “Nou, ze mogen 
hier wel een nachtje slapen. Ik 
heb weer amper mijn ogen dicht 
gedaan vannacht. Hij heeft weer 
een nieuwe ingang gevonden.” G: 
“Briljant beest ook. I’m sorry 4 u 
maar dit is wel een klein beetje 
prachtig haha” Er wordt afsluitend 
nog een plaatje gestuurd door G 
met Ohropax oordopjes. Het mag 
duidelijk zijn, wij hebben sinds 
kort een nieuwe ‘huisgenoot’. 
We hebben hem maar Martie 
genoemd, Martie de steenmarter. 
Natuurlijk kende ik de verhalen uit 
het dorp. In deze krant hebben we 
al vaker een oproep gedaan om te 
melden wanneer je overlast hebt 
door steenmarters. En was er deze 
maand de jaarvergadering van 
Plaatselijk Belang, met als speciaal 
agendapunt de steenmarter. Maar 
het was een beetje ver van mijn 
bed show. Totdat het letterlijk 
wel ‘heel erg dicht bij mijn bed 
show’ werd toen hij een ingang 
in ons huis vond. Precies onder 
ons slaapkamerraam. Achteraf 
heeft hij dat waarschijnlijk al 
langer geleden ontdekt. Wij 
gaven bij geluidsoverlast altijd 
de schuld aan onze katten. Die 
slapen in de garage, precies onder 
onze slaapkamer. Maar een 
dier dat over je dakgoot loopt, 
dakpannen ophoog wipt en tussen 
de dakpannen door helemaal 
rondom je huis kan lopen, die hoor 
je wel. En dan ga je er over praten 
met buren, of met andere mensen 
uit het dorp. Het blijkt dat er heel 
veel mensen aan het puzzelen 
zijn geweest om Martie of één 
van zijn broertjes, zusjes, neefjes 
of nichtjes uit hun huis te weren. 
En net als ik wist niemand echt 
het antwoord te geven hoe je dit 
doet. Ik stond de afgelopen weken 
met grote regelmaat om half 11 ’s 
avonds weer een gat in ons huis 
dicht te maken op het moment dat 
ik hoorde dat Martie ons huis had 
verlaten voor nachtelijke jacht. Om 
daarna om 3 uur ’s nachts erachter 
te komen dat hij toch weer ergens 
anders een plekje in ons huis had 
gevonden om binnen te komen. 
Pratende met mijn collega’s uit de 
randstad waarom ik een slechte 
nachtrust had de laatste tijd 
kwam ik erachter dat het ook echt 
een Noord- en Oost-Nederlands 
probleem is. Want zoals je al aan 
het begin van de column kon lezen, 
weet de helft daar niet eens wat 
een steenmarter is. Ik denk ook 
dat dat de reden is dat het niet op 
de Haagse agenda staat. Want wat 
niet in het westen van het land is, 
dat bestaat niet. Ons avontuur met 
Martie is voorlopig opgelost met 
veel kippengaas. De laatste paar 
dagen wist hij niet meer binnen 
te komen. Sterkte dorpsgenoten, 
naar wie Martie nu toekomt… 

Inspiratie
door Anneke Paauw

“Ik schaaf,snijd en slijp tot ik de vorm 
heb die ik in gedachten had.”
Beeldhouwer Roelie Winter

In de tuin aan de Concourslaan bevindt zich een heuse beeldentuin, 
want Roelie Winter maakt beelden. De basis hiervoor is gelegd bij 
het tekenen en schilderen. Bij het Koartling volgde ze jaren geleden 
cursussen, maar ze liep tegen vragen en problemen aan, vond het 
moeilijk om haar tekeningen goed plastisch rond te krijgen en los 
van het papier, om de diepte er in te krijgen. Ze kreeg het advies 
om eens te gaan beeldhouwen, zo begon het en het liet haar niet 
meer los. 

Roelie heeft een paar jaar les ge-
had van Pyr Bosma in Kollumer-
pomp, nu gaat ze al jaren één 
keer per week naar Noordwolde, 
bij  Telma Kellner, waar ze  in een 
groep bezig zijn met hun eigen 
dingen en worden daarbij gehol-
pen en geadviseerd.
 
Roelie: “Ik voel me daar heerlijk 
en het stimuleert me weer tot het 
maken van nieuwe dingen thuis. 
Hoewel ik daar een tegenoverge-
stelde techniek toepas. Thuis ben 
ik met steen bezig, dan breek ik 
dus eigenlijk af, ik schaaf en snijd 
en slijp tot ik de vorm heb die ik 
in gedachten had. In Noordwol-
de bouw ik op, ik maak een vorm 
van klei. Als ik die klaar heb, 
wordt er gips omheen geflatst, 
zodat een mal ontstaat. In deze 
mal wordt aluminiumcement of 
granito gegoten. Voor de afwer-

king wordt het beeld geschuurd 
en met was ingesmeerd. Een 
beeld van aluminiumcement 
wordt daarna met een koper-
borstel gepoetst en hoe meer 
je poetst, hoe meer het op een 
bronzen beeld gaat lijken. Van 
steen maak ik meer sculpturen, 
dat heeft mijn voorkeur, maar 
met aluminiumcement doe ik het 
meest. 

En ja, de inspiratie, hoe gaat dat 
in zijn werk. Wel, ook dat is ver-
schillend. De éne keer heb ik een 
steen in handen en inspireert 
de vorm of het materiaal me en 
volg ik de lijnen van die steen. 
De andere keer heb ik een beeld 
in mijn gedachten en zoek daar 
een steen bij. Soms ook naar 
aanleiding van iets, ik begin vaak 
en al doende krijg ik een beeld. 
Ik gebruik hiervoor verschillende 

steensoorten: albast, speksteen, 
serpentijnsteen, travertijn, se-
leniet, zandsteen. Maar het ge-
beurt ook wel dat het niet wil, 
dan lukt het niet om het beeld 
dat in mijn hoofd zit, te verwe-
zenlijken”.

Als je lang met een hobby bezig 
bent, wil je toch steeds blijven 
ontwikkelen. Dat geldt ook voor 
Roelie. Een paar jaar geleden 
heeft ze een jaar op de klassie-
ke kunstacademie beeldhouwen 
gedaan. Door deze opleiding 
leert ze vormen herkennen en 
gebruiken. Wat erg belangrijk 
is en waar ze veel van heeft ge-
leerd, is de anatomie van het li-
chaam: kijken hoe spieren gaan, 
letten op de houding van het 
model, hoe een lichaam in elkaar 
zit, hoe handen en voeten in el-
kaar zitten en ontdekken dat te-
genover elke hobbel een bobbel 
staat. Want met klei maakt Roelie 
vooral lichaamsvormen. En pas 
als je de anatomie kent, kun je 
ook abstraheren, daarvan is ze 
overtuigd: “Kijk naar Rothko, ik 
zag in het museum in Den Haag 
werken van Rothko , het lijkt zo 
simpel, een groot schilderij met 

één of twee kleurvlakken, maar 
toen ik dat zag zei ik tegen Klaas: 
“Hier kan ik eindeloos in wande-
len”. Als je niet weet hoe het in 

werkelijkheid is, dan kun je dit 
niet zo maken.  Pas dan kun je 
er mee spelen, dat is voor mij zo 
klaar als een klontje. En dat wil 
ik leren.

Wereldwinkel: mooie cadeaus voor moederdag!
Wist u dat de Wereldwinkel Bui-
tenpost prachtige TimeBoo hor-
loges verkoopt. Dit zijn mooie 
houten horloges met een echt 
leren bandje. In verschillende 
uitvoeringen en grootes en dat 
voor minder dan € 60,00! Een 
leuke tip voor een bijzonder moe-
derdagcadeau. Maar natuurlijk is 
er ook veel meer moois in onze 
winkel te krijgen, zoals tassen, 
sjaals, prachtige vazen, diverse 
mooie beelden en beeltjes, rin-

gen en andere sieraden. 
Ook hebben we de Doppers wa-
terflesjes in de aanbieding van 

€12,95 voor €10,00. Verder wil-
len we onze milieuvriendelijke 
schoonmaakmiddelen onder uw 
aandacht brengen. Deze zitten 
ook alweer een tijdje in ons as-
sortiment.

In de week van 5 t/m 11 mei mag 
elke klant die een aankoop bij 
ons doet in de winkel een kor-
tingsbon van de boom bij de kas-
sa plukken, met kortingen van 10 
tot 50%. Op zaterdag 11 mei is er 

een proeverij in de onze winkel. 

Voor wie de Wereldwinkel nog 
niet weet te vinden, we zitten 
in de hoek van de Poiesz, links 
naast de ingang. Kortom, kom 
eens langs en laat u verrassen 
door ons mooie assortiment. Tot 
ziens in onze winkel!

Foto: Klaas Winter

Als buurtvereniging van het 
Kruirad hebben we vorig jaar 
een picknickbank kunnen aan-
schaffen van het geld van het 
Oranjefonds. De gemeente is zo 
vriendelijk geweest om hier af-
gelopen weken een verharding 
onder te maken. Dus via deze 
weg willen we het Oranjefonds 
en de gemeente Achtkarspelen 
bedanken dat zij mee hebben 
gewerkt om deze ontmoetings-
plek voor ons mogelijk te maken.

Bedankt!

Musical Mozes in 2020 voor en door het dorp Buitenpost 

In navolging van de succesvolle musical Es-
ter, die begin 2017 volle zalen trok, wordt op 
27, 28 en 29 maart en 3, 4 en 5 april 2020 in 
Buitenpost de musical Mozes opgevoerd. 
Ook deze musical is weer voor en door het 
dorp Buitenpost.
 
Mozes in de tijd van nu
Deze musical is gebaseerd op de Bijbelse 
figuur Mozes en geschreven door Gerard 
van Midden en Gerard van Amstel. In grote 
lijnen vertelt de musical het levensverhaal 
van Mozes. Hiervoor wordt dit verhaal ge-
transformeerd naar een verhaal van nu, te-

gen de achtergrond van de verhoudingen in 
onze wereld. Wij worden door onder andere 
de klimaatverandering geconfronteerd met 
de grenzen aan onze manier van leven. In 
de musical wordt niet het Bijbelverhaal na-
gespeeld, maar wordt dit verhaal gebruikt 
om vragen van vandaag over het voetlicht te 
brengen. 

Workshops 
De audities vinden plaats in de vorm van 
workshops onder leiding van Atsje Lettinga 
van De Muzykpleats in Buitenpost. Belang-
stellenden zijn hier van harte welkom. De eer-

ste workshop is op zondag 2 juni a.s., daarna 
op de zondagen 16 en 30 juni om 19.30 uur in 
De Schakel, Voorstraat 15 in Buitenpost. De 
repetities starten op zondagavond 8 septem-
ber 2019 en vinden daarna in principe elke 
zondagavond vanaf 19.00 uur plaats (even-
eens in De Schakel).
 
Aanmelden 
Buitenposters die samen met andere dorps-
genoten willen zingen, acteren, decors willen 
bouwen of kleding maken kunnen zich tot 20 
mei aanmelden via het aanmeldformulier op 
www.musicalbuitenpost.nl.
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Of wonderen bestaan...daar den-
ken mensen heel verschillend 
over. Ik doe er geen uitspraak 
over of het verschijnsel dat ik 
deze keer bespreek een won-
der(tje) is, maar het wekt zeker 
verwondering! Het vindt rond 
deze tijd op grote schaal plaats 
in sloten en plassen, ook in Bui-
tenpost.

We gaan eerst terug in de tijd, 
naar de zomer, om kennis te 
maken met Kikkerbeet. In de oe-
verranden van allerlei wateren 
bloeien witte bloemen tussen 
groepjes ronde blaadjes die als 
mini-waterleliebladen op het 
water drijven. Onder water zijn 
bloemen en blaadjes via vertak-
kingen met elkaar verbonden 
tot een soort mat. Individuele 
planten zijn nauwelijks te on-
derscheiden, zie foto 1. De plan-
ten wortelen niet in de bodem, 
de wittig-glazige wortelstructu-
ren hangen los in het water. Ze 
vormen de zomer door enorme 
plakkaten, die sloten pleksgewijs 
over de hele breedte bedekken.

Het wordt herfst. Hoe overleef 
je als drijvende plant straks de 
winter? Kikkerbeet doet dat met 
zogenaamde turionen, losse 
‘winterknoppen’: een soort op-
gevouwen plantjes die loslaten 
van de inmiddels door rotting 
uit elkaar vallende planten. Foto 
2 toont links van het midden een 
zevental van die turionen. 

In onze sloten komen de planten 
vaak niet aan dat uiteenvallen 
toe, want ze worden bij het sloot-
schonen op grote schaal uit het 
water gedregd. Maar dan zijn al 
veel turionen afgezakt naar de 
bodem. Water heeft bij 4° Celsi-
us de grootste dichtheid, water 
van die temperatuur zakt naar 
de bodem en vormt daar een 
relatief warme laag. Als er ook 
nog (boom)bladeren in de sloot 
vallen, liggen de turionen extra 
beschermd te wachten op betere 
tijden.

Eind april, begin mei komt er een 
chemische reactie op gang in die 
winterknoppen waardoor ze naar 
de oppervlakte stijgen. Daar vou-

wen ze zich uit tot de kleine plan-
ten die ze in wezen zijn. Die drij-
ven nu dus als eenlingen rond 
in het water. Ze worden door de 
wind naar de oevers geblazen 
waar ze op luwe plekjes terecht 
komen, vaak met enkele bij el-
kaar. Ze groeien uit en dan zijn 
we terug bij de situatie aan het 
begin van ons verhaal. Op foto 3 
ziet u links een nog rustend ex-
emplaar, rechts een die ontloken 
is. Op foto 4 liggen de rustende 
turionen op de bodem, de ontlui-
kende turionen drijven.

Een paar jaar geleden heb ik me-
dio april van die turionen van 
mijn vijverbodem gezocht en ze 
in een glas water gelegd. Toen ik 
het ontluikingsproces van dicht-
bij kon bekijken, wekte dat bij mij 
een sterke verwondering... Wat 
ingenieus!

Turionen komen ook bij andere 
waterplanten voor, bijvoorbeeld 
bij veel kroossoorten. Misschien 
had u zich al eens afgevraagd 
waar die in de winter blijven. 
Fonteinkruiden wortelen vaak 
wel in de bodem maar kennen 
toch zulke winterknoppen. Die 

reservestrategie zal ze evoluti-
onair gewapend hebben tegen 
wortelvraat door bijvoorbeeld 
zwanen, maar die komt ook goed 
uit als mensen zo maar ineens 
draglines blijken te ontwikkelen.

Gertie Papenburg
gmgjtp@xs4all.nl, 06 23627840

Puur natuur
door Gertie Papenburg  Verwondering Tuinbeleven

April 
Jan Willem Zwart schrijft iedere 
maand de column “Tuinbeleven” De 
tuin van De Kruidhof is daarvoor zijn 
inspiratiebron.

Voorjaarsschoonmaak 
in de tuin

“Moatte wy der ek foar betelje? Der 
is dochs noch neat te sjen?”  Neat te 
sjen… Het is maar net hoe je kijkt, 
ervaart en waarneemt. 

Juist in april is er heel veel 
te zien op De Kruidhof. De 
ontluikende kruiden zijn 
van dichtbij heel bijzonder 
en worden in de traditionele 
volksgeneeskunde vaak gebruikt 
bij voorjaarsreinigingen. 

Voorjaarsreiniging was in vroeger 
tijden een vast gebruik om het 
voorjaar schoon en rein in te gaan. 
Vaak werd de reinigingsweek 
gecombineerd met het reinigen 
van huis en de werkplekken. 
Boenen met zeep en soda, 
alles uit huis en opnieuw weer 
binnenzetten. 

Misschien is een reiniging met 
kruiden waarvan een thee 
gemaakt wordt wel hetzelfde. 
Meestal zijn de gebruikte kruiden 
namelijk laxerend van aard en volgt 
er een lichamelijke reinigingsactie. 
Thee van de bloemen van klein 
hoefblad, jonge brandnetels, 
vuilboom en muntsoorten is 
eenvoudig te maken. Maar voor 
meer verdieping van een heus 
reinigingsritueel worden er op De 
Kruidhof regelmatig workshops 
gegeven om hier serieus werk van 
te maken. Belangrijk is dat je de 
ballast van de winter en daarmee 
ook het extra vet dat je hebt 
opgeslagen en nu niet meer nodig 
hebt kwijtraakt en fris het voorjaar 
in kunt om te kunnen genieten en 
met een schone lei begint aan het 
jaar dat weer voor je ligt.

foto 1 (door A. van Heerden)

foto 2 (door de auteur)

foto 3 (door de auteur)

foto 4 (door de auteur)

Recept 
door Tamara de Boer

Rabarbercrumble
Gebak/toetje - 6 personen

Als je een rabarberplant in de tuin hebt staan, weet je nu heel zeker 
dat het lente is! Tenminste, die van ons zijn al gigantisch en bijna 
klaar voor de eerste oogst. Tijd voor een lekker lenterecept met ra-
barber. Van de rabarber maak ik graag een compote, omdat het ont-
zettend lekker is, makkelijk is om te maken en op deze manier kun je 
de rabarber heel lang bewaren. De compote maak je als volgt: snijd 
de bladeren en een stukje van de onderkant van de rabarbersten-
gels. Snijd de stengels in stukjes en doe ze in een grote pan. Voeg 
een bodempje water toe (niet te veel, anders wordt het een soort 
sap!) en naar smaak een beetje rietsuiker. Breng dit aan de kook en 
roer het door totdat de rabarber helemaal zacht is. Breng het verder 
op smaak met suiker en eventueel andere smaakmakers. Ik ben zelf 
erg fan van kaneel. Doe de compote in schone (uitgekookte) potjes, 
zet ze even op de kop om de potjes vacuüm te laten worden. Nu kun 
je, wanneer je maar wilt, deze heerlijk crumble maken.

**********************************************************

Ingrediënten:
Ongeveer 500 gram rabarbercompote
200 gram zelfrijzend bakmeel
150 gram rietsuiker
3 el havermout
175 gram ongezouten roomboter
1 vanillestokje

Bereiding:
Verwarm de oven voor op 190 gra-
den. Vet een ovenschaal in en doe de 
rabarbercompote in de schaal. Meng 
het bakmeel, de suiker en de havermout. Snijd de boter in blokjes 
en voeg deze toe. Snijd het merg uit het vanillestokje en doe dit bij 
het deegmengsel. Wrijf het mengsel tussen je vingertoppen tot het 
mengsel kruimelig is. Verdeel het mengsel over de rabarbercompo-
te in de ovenschaal. Bak de crumble in het midden van de oven in 
ongeveer 35 minuten goudbruin. 
Als je de crumble als gebak serveert, is het lekker met een beetje 
slagroom. Als toetje is het lekker met een bolletje vanille-ijs erbij. 

In het maart-nummer van deze krant stond een artikel over de 
gedenksteen aan de Julianalaan oftewel het ‘onopvallende’ mo-
nument. De redactie merkte tot haar vreugde dat dit stukje ge-
schiedenis goed gelezen is en dat het inwoners van ons dorp ertoe 
bracht die ‘sprekende’ gedenksteen eens op te zoeken. Zo verging 
het ook een bewoner van de Julianalaan en die reageerde schrif-
telijk.

‘Beste redactie van de Binnenste 
Buiten Post en beste bestuur van 
Plaatselijk Belang Buitenpost. 
Met belangstelling lees ik elke 
maand ‘ons’ dorpskrant. Zo ook 
de krant van maart 2019. Graag 
wil ik reageren op het artikel 
‘Een onopvallend monument 
(een ‘sprekende’ gedenksteen) 
op pagina 7. Een goed informa-
tief stukje. Hieronder wil ik graag 
mijn mening met jullie delen. Ik 
kan me vinden in de stelling dat 
het monument niet echt opvalt. 
Echter ik vind het geen goed idee 
om de bovenkant wit te schil-
deren. Mijn mening is dat het 
monument daarmee ‘vernield’ 
wordt. Het is een oud monument 
van 82 jaar. En een oud monu-
ment mag er ook oud uit zien, 
dat maakt een monument mijns 
inziens juist sprekend, levend en 
word ik uitgedaagd om er aan-
dacht aan te besteden. Ik denk 

dat het monument 82 jaar ver-
nield wordt wanneer de boven-
kant ‘nieuw’ gemaakt wordt met 
een likje verf, wat overigens ook 
snel weer smerig wordt. Mijn 
stelling: laat het sprekende mo-
nument oud en verzorg ‘m goed! 
Dan blijft de vraag, hoe kan het 
monument meer opvallen en 
hoe kan het meer aandacht krij-
gen? Ik heb daar wel een idee 
bij welke ik hieronder met jullie 
wil delen: -het monument staat 
in een perkje met rozenstruikjes. 
Wellicht kan dit perkje aantrekke-
lijker gemaakt worden waarmee 
voorbijgangers uitgenodigd 
worden om te komen kijken. Een 
idee: Elders in het dorp (o.a. bij 
station en bij ingang dorp aan 
de kant van de voetbalvelden) 
heb je perkjes met Lampenpoet-
sersgras. Ik denk dat dit bij het 
monument ook mooi staat. Mis-
schien kan de gemeente, of de 

kruidentuin welke gebruik maakt 
van de inrit aldaar nog een grote 
bloembak plaatsen met seizoen-
planten. Zet er een mooi bankje 
bij waar voorbijgangers lekker 
de straat over kunnen kijken en 
het monument krijgt de aan-
dacht welke het verdient. Ik denk 
dat dit met een niet al te grote 
investering goed te realiseren is. 
En het allermooiste? Wellicht kan 
de lantaarnpaal welke vlak voor 
het monument staat enkele me-
ters verplaatst worden? Wanneer 
jullie opmerkingen of vragen 
hebben, laat het me weten! ‘

De naam van de briefschrijver is 
bij de redactie bekend. Bij de ge-
meente en de Kruidhof zal men 
hier ook kennis van nemen en wie 
weet wordt deze steen een ‘kei’ in 
positief opvallende zin.

Zeg het maar...
ingezonden brieven

Geen avond4daagse in Buitenpost?

Op dit moment zijn er veel 
te weinig vrijwilligers om de 
Avond4Daagse (20 t/m 24 mei) 
door te kunnen laten gaan. Heb 
je twee uurtjes over? Meld je 
dan snel aan zodat onze kinde-

ren ook dit jaar weer kunnen 
deelnemen aan dit fantastische 
evenement. Aanmelden en/of 
informatie bij Dietha Paauw: 
dietha@switte.nl.
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