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De Doellaezen breken na 10 jaar nog steeds de tent af

Afgelopen zaterdag werd het jubileum van het partyduo de Doelleazen met 1350 bezoeker uitbundig gevierd in een
uitverkochte feesttent aan de Parklaan Buitenpost. (foto: Hielke Boorsma)

Va n d e re d a c t i e Plaatselijk Belang informeert de PvdA-fractie over ons dorp
Woningbouw (2)
Als redactie schreven wij in de
krant van april dat de bouw van
(huur)woningen stagneert. Dat
artikel eindigde met de vraag:
Wie brengt nog meer ‘ruimte’
in de bouw van huurwoningen?
Kort daarna kwam de Vereniging
Eigen Huis met een artikel over
dit onderwerp onder de titel: ‘Lokale overheden remmen de woningbouw’. Gemeenten en provincies staan meer woningbouw
in de weg, zegt het Centraal Planbureau. Regionale en lokale overheden hebben er geen financieel
belang bij in te stemmen met
bouwplannen. In een recent verschenen studie ‘Bouwproces van
nieuwe woningen’ schrijft het
CPB dat rekenmeesters in kaart
wilden brengen hoe het aanbod
van nieuwe woningen tot stand
komt en welke economische
factoren daarbij een rol spelen.
Volgens hen kunnen er meer
betaalbare
nieuwbouwwoningen bij komen als de gemeenten
meer bouwlocaties aanwijzen.
Ook provincies staan volgens
het planbureau nieuwbouw in
de weg. Zij schatten de vraag
naar woningen vaak te laag in
en beperken daarom het aantal
woningen dat gemeenten mogen bouwen. Tijdens de verkiezingscampagne zag je veel partijen ‘betaalbaar wonen’ in hun
programma opnamen, maar dat
komt op lokaal niveau nog niet
van de grond. Het CPB draagt
ook een oplossing aan om meer
betaalbare huurwoningen te
krijgen: geef provincies minder
bevoegdheden en laat gemeenten meedelen in de opbouw van
bouwgrond, dan zullen ze meer
betaalbare nieuwbouw toestaan.
Ook kunnen gemeenten procedures in de bouwfase verkorten.
Dit onderwerp leeft dus niet alleen in Buitenpost en hopelijk
komt er voor woningzoekenden
schot in.

Al sinds haar oprichting in 1920 is de gemeente voor Plaatselijk Belang Buitenpost (PBB) de belangrijkste gesprekspartner. Zelfs had
PBB in haar begindagen de luxe dat de burgemeester, als inwoner
van ons dorp, jarenlang de voorzittersstoel bezette. In de jaren ‘50
van de vorige eeuw werd het contact met de gemeente formeler.
Maar het praten met de gemeente werd daarmee niet minder belangrijk. Overleg met ambtenaren en leden van het college van
B&W is er wel als het nodig is. Het contact met de leden van de
gemeenteraad, uiteindelijk de beslisser in veel zaken, is veel sporadischer. PBB wil daar graag verandering in brengen. Vooral ook
omdat er een aantal kwesties zijn die nog steeds een aanpak nodig
hebben.
Het was lang de diep gekoesterde wens van PBB en middenstandsvereniging BuVo om een
echt winkelcentrum op te laten
bloeien in Buitenpost. De tijd lijkt
nu rijp om de vraag te stellen of
dat nog langer zinvol is. De internet-economie is in opkomst. Vergrijzing en ‘de krimp’ zijn bedreigingen voor de leefbaarheid van
onze gemeente en het dorp. PBB
wil liever uitgaan van het motto:
“Buitenpost, daar is het goed
wonen”. Daarvoor is een goed
aanbod woningen, een goed
niveau voorzieningen en een
goede leefomgeving nodig. Met
het oog op de toekomst is het
nodig dat er voldoende en ook
specifiek voor ouderen geschikte
woonruimte beschikbaar komt.

Dat er een goed basisaanbod
aan winkels is. En dat de leef- en
winkelomgeving er verzorgd en
aantrekkelijk uitziet. Daar wil PBB
zich de komende jaren hard voor
maken. Daarom is overleg met
de gemeente nodig.
Veel gebeurd...
Uit een informeel gesprek vloeide een uitnodiging voort voor
een bezoek door het bestuur en
de fractie van de PvdA. Vrijdagochtend 24 mei werden deze
gasten in It Koartling door het
bestuur van PBB verwelkomd.
In een korte presentatie bracht
PBB haar boodschap. Onmiskenbaar heeft de gemeente in de
laatste 10 jaar met zichtbaar resultaat in ons dorp geïnvesteerd.

Ingrid de Boer (rechts) vertelt in haar ‘Sinkel’-winkel over haar ervaringen als
startende ondertenemer in ons dorp. (Foto: Johan Kootstra)

Het stationsgebied is opgewaardeerd, de Voorstraat aangepakt,
De Kruidhof en omgeving onder
handen genomen en er komt een
nieuw zwembad. Bovendien is
het Boelensplein een waardevolle aanwinst gebleken. Het was
erg belangrijk voor het dorp dat
dit allemaal gerealiseerd is.
...maar nog wel wat te doen
Het is daarom jammer dat onze
middenstand daarvan niet optimaal kan profiteren. Er zijn nog
steeds plekken in de Kerkstraat
en Voorstraat die, al veel te lang,
door leegstand het aanzien bederven. Het heeft een negatieve
invloed op het ondernemen en
de aantrekkingskracht op winkelend publiek. Het is des te spijtiger dat middenstandsvereniging
BuVo als gesprekspartner nu niet
meer bestaat. Daarnaast is de
vraag naar huurwoningen bij de
SWA nog nooit zo hoog geweest.
Jongeren en zeker ook ouderen
zijn op zoek naar comfortabele
appartementen in het centrum
van het dorp. De vraag daarnaar
zal alleen maar verder groeien.
Maar is het misschien mogelijk
om van een probleem een oplossing te maken? Bijvoorbeeld
woningen in de plaats van winkels? PBB gaf in haar verhaal
verder aan dat ze hoopt dat de
gemeente haar verantwoordelijkheid voor het zwerfvuil en representatief openbaar groen wil
nemen. Al langer dringt PBB bijvoorbeeld aan op voldoende afvalbakken in ons dorp die op tijd
geleegd worden. Gesponsorde
zwerfvuilruiming door anderen
zijn daarvoor niet een blijvende
en adequate vervanging. Jarenlange bezuinigingen hebben het
groen verschraald en het straatbeeld geen goed gedaan.
Een bespreking en rondleiding
Na het overleg volgde een kleine
rondleiding door de Kerkstraat.
Als eerste werd Greetje Haagen

van Haagen Hobby aan het Nijenstein bezocht. Deze kon als
langdurig onderneemster en
ex-Buvo-secretaris uit eigen ervaring vertellen over de problemen die bij onze middenstand
spelen. Verder in de Kerkstraat
werden de beeldbepalende lege
winkels van de Henk ten Hoor
en de Fietstrend bekeken. Het is
voor PBB moeilijk te begrijpen
dat een vastgoedondernemer
er klaarblijkelijk weinig moeite
mee heeft zoveel vierkante meters winkeloppervlak onrendabel
te laten. Belangrijke vraag was
hierbij of het voor de gemeente
mogelijk is om hier verandering
in te krijgen. Ook andere leegstand werd besproken. Daarna
werd een bezoek gebracht aan
de ‘Sinkel’- winkel in de voormalige Aldi. Onderneemster Ingrid
de Boer verzekerde dat in haar
ogen succesvol ondernemen in
ons dorp heel goed kan. Tegelijkertijd sprak ze haar verbazing
uit over het weinige samenwerken van ondernemers. Maar ook
over hoeveel meer Achtkarspelen kan doen om de winkelomgeving te optimaliseren. Uit haar
eigen ondervinding met andere
gemeentes, zeker wat groen en
afvalruiming betreft.
Gesprek met anderen
Het gesprek met de PvdA-delegatie was positief en productief. Het hielp PBB om meer inzicht te krijgen in de besproken
onderwerpen en zelfs werden
tips geboden om verdere stappen te ondernemen. Het gaf de
PvdA’ers de kans om met ogen
en oren het besprokene te ervaren. PBB wil daarom graag in
gesprek komen met de andere
raadsfracties. Maar ook de Business Club Buitenpost is onmisbaar en uiteraard het College en
de betrokken ambtenaren van de
gemeente. Wordt vervolgd dus.
Redactie
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Biodiversiteit als thema bij de Swaddekuier
Wandelaars die op zaterdag 6 juli
deelnemen aan de Swaddekuier
worden actief betrokken bij de
biodiversiteit van de Noardlike
Fryske Wâlden. Die biodiversi-

teit van bomen, planten, dieren,
vogels en insecten is een onderdeel van het wandelen waarbij
deelnemers onderweg op de
routes foto’s nemen. De foto’s
worden vervolgens naar een
centraal punt gezonden bij de
start en finish aan de Parklaan in
Buitenpost. Daar worden de foto’s geprojecteerd op een groot
scherm. Het project biodiversiteit heeft vorm gekregen door
een subsidie uit het provinciaal
Mienskipsfûns van 3000 euro en
door samenwerking met de Noardlike Fryske Wâlden en Staatsbosbeheer. Het idee achter het
thema biodiversiteit is om de

wandelaars breed te betrekken
bij de grote verscheidenheid en
diversiteit van planten en dieren
in het landschap van mieden, elzensingels en dykswallen. Er zijn
routes ontworpen van 40, 20, 10
en 5 km. De route van 5 km is
een rolstoelvriendelijke route.
Ook in 2019 heeft het stichtingsbestuur een goed doel aan het
evenement verbonden. Gekozen
is om geld in te zamelen voor de
ontwikkeling van medicijnen tegen de dodelijke spierziekte ALS.
Inschrijven voor de Swaddekuier
kan via het inschrijfformulier op
www.swaddekuier.nl.

Winter
programmering
2019-2020
Ze vallen weer op uw deurmat: de prachtige “boekwerken” van de
grote theaters rondom in onze provincie met hun programma’s voor
2019-2020. Maskelyn start gezien dit persbericht iets bescheidener
qua “verpakking”, maar heeft andermaal een prachtig cultuuraanbod
klaar staan. In september uiteraard weer uitgebreid in de eigen flyer
op uw deurmat...maar nu eerst in een notendop:
•

•

Orgelconcert Martin Mans in Mariakerk
Melissant. Sinds 1995 is Mans
organist van de Breepleinkerk in
Rotterdam. Hij maakt regelmatig
concertreizen door Europa, Canada, Amerika, Zuid-Afrika en
Australië. Hij treedt ook op voor
radio en tv (o.a. in ‘Nederland
zingt’) en dirigeert o.a. de Urker
Mans Formatie, The Martin Mans
Formation, het mannenkoor
De Gouwestem en projectmannenkoren in Noord-Nederland,
Midden-Nederland en Zuidwest
Nederland.

Op woensdag 24 juli geeft de
vermaarde organist Martin Mans
een orgelconcert op het fraaie
orgel in de Mariakerk te Buitenpost. Martin Mans houdt deze
zomer een concerttour onder de
naam Tour de Mans en zal een
gevarieerd programma spelen
van literatuur en improvisaties
op verzoek.
Martin Mans geeft jaarlijks overal in het land zo’n tweehonderd
druk bezochte orgelconcerten.
De in 1965 op het Zuid-Hollandse
eiland Goeree-Overflakkee geboren Martin Mans zat op 7-jarige
leeftijd al achter het orgelklavier,
op 11-jarige leeftijd begeleidde hij voor het eerst koren en
een jaar later al werd hij kerkorganist in zijn geboorteplaats

Martin Mans achter het orgel (foto:
aangeleverd door Pieter van der Kooij)

De kerk is open vanaf 19.30 uur en het
concert begint om 20.00 uur. Kaarten
zijn voorafgaande aan het concert in
de kerk verkrijgbaar à € 10, kinderen
t/m 11 jr. € 5. Verdere informatie www.
zingenenzo.com.

•
•

•

•

De man fan dyn Libben: Friestalige toneelvoorstelling met Jan
Arendz, Marijke Geertsma en Anke Bijlsma. Toneelstuk over liefde
en wraak, geschreven door Arthur Japin n.a.v. zijn boek ‘De man
van je leven.’ The Point.– Zondagmiddag 13 oktober 2019
The pianoman speelt The Billy
Joel Experience: Muzikale namiddag met Alexander Broussard die de muziek speelt van
één van de meest succesvolle
artiesten uit onze muziekgeschiedenis. Raadzaal gemeentehuis
Buitenpost. – Zondagmiddag 3 november 2019
Geartsje Zwerver en Gerard Alderliefste: Franse liedjes en Friese chansons. Interieurcafe Pilat&Pilat
Twijzel. – Zondagmiddag 19 januari 2020
Dûbelportret: Friestalig theater met Hymhamp. Prachtig “vervolg” op de succesvolle voorstelling “Op Portret” met de acteurs
Jelmar Hoekstra en Fokke Plantinga. The Point – Zondagmiddag 9 februari 2020
Myn Skip: Verhalenverteller Age
Veldboom neemt het publiek
op enthousiaste wijze mee in
de wereld van het skûtsje, die
hij als geen ander kent. Het duo
Ella & Herman speelt en zingt de
speciaal voor deze voorstelling
geschreven liedjes. De verhalen,
beelden en liedjes zorgen voor
een verbeeldende reis door 100
jaar skûtsje historie. The Point .– Zondagmiddag 29 maart 2020
TePlak: De titel van het nieuw solo-liedjesprogramma van singer/
songwriter Gurbe Douwstra. ‘TePlak’ is Fries voor wat je ‘thuis’
zou kunnen noemen, maar het is meer dan dat. Het is de plaats
waar je hoort te zijn, daar waar je oprecht ‘thuis’ bent. Muzykpleats
Egypte. – Zondagmiddag 19 april 2020

Anders binnenkomen in Buitenpost
Voor het Culturele Hoofdstad
feest werden vorig jaar de welkomstborden aan de vier belangrijkste toegangswegen naar
ons dorp door Plaatselijk Belang
Buitenpost (PBB) vervangen. In
plaats van de 10 jaar oude kreet
“Buitenpost, da’s pas binnenkomen” kreeg men daarna bij binnenkomst de boodschap mee:
“Buitenpost, daar wil je bij zijn!”.
Toen werd duidelijk dat de oude
borden duidelijk aan vervanging
toe waren. En de nieuwe waren alleen voor LF2018 bedoeld.
PBB besloot daarop om nieuwe
borden te laten maken. In juni
2018 volgde in dit blad een oproep voor een daarop te plaatsen
nieuwe tekst. Een zestal suggesties kwamen terug als antwoord.
In later instantie kwam ook het
voorstel binnen om met anderen
uit ons dorp in overleg te gaan

over het de praktische uitvoering
van het bord. Dat leek een interessant idee. Pas op 7 mei was
het zover dat PBB met vertegenwoordigers van Maskelyn, de
Fryske Krite en de Feestcommissie Buitenpost de agenda’s kon
laten samenlopen.
Ook nu wordt wel eens gebruik
gemaakt van de bestaande
borden door er een tekst onder te hangen. Maar de ruimte
daarvoor is beperkt. Het kan
praktischer en mooier. Een zogenaamd bannerhekwerk is bijvoorbeeld een optie, van groter
formaat en gemakkelijk aan te
passen. En het kan veel luxer.
In Burgum wordt bijvoorbeeld
gebruik gemaakt van een elektronisch informatiebord om welkom te heten en aankondigingen
te doen. Zo’n bord maakt het ook

mogelijk om meer organisaties
daarvan gebruik te laten maken.
Dat zou ook het antwoord op de
vraag hoe zoiets te financieren
en onderhouden behoorlijk vereenvoudigen.
Op dit moment zijn er meer vragen dan antwoorden. We gaan
eerst de mogelijkheden onderzoeken. Daarna overleggen we
verder. Maar misschien zijn er
nog anderen in Buitenpost die
daarin mee willen doen?.

Repair Café-nieuws ook op Facebook en Twitter
De zaken waar Repair Café zich
voor inzet zijn duidelijk. Verkleining van de afvalberg en door
de levensduur van apparatuur
en gereedschap te verlengen.
Tegelijkertijd bespaart dit grondstoffen, energie en is het goedvoor het milieu. Het biedt een
helpende hand bij besparing op
de vervangings- en reparatiekosten. De vrijwilligers van Repair
Café staan al vijf jaar achter deze
doelstellingen.
Bent u ook geïnteresseerd in
recycling en een beter milieu?
Dan kunt u hierover regelmatig nieuwtjes lezen op de Facebook- en Twitterpagina’s van
Repair Café Nederland. Op deze
pagina’s komen natuurlijk tips
voorbij over de reparatie van ap-

paraten. Maar er is meer te vinden. Er zijn ook berichten over
energiebesparing en milieu. En
het geeft achtergrondinformatie over de inspanningen van

de overkoepelende organisatie
Repair Cafe Nederland. De Facebook- en Twitterpagina’s zijn te
vinden door te zoeken op Stichting
Repair Café..

Opnieuw drie
voorstellingen voor uw en
jouw agenda
De tandwielen van de klok richting maart 2022,
100 jaar Krite, draaien onvermoeibaar door en
zullen ook het winterseizoen 2019-2020 passeren.
Een kleine tip van de sluier van dit aanstaande
winterseizoen kunnen we alvast geven. Nu de data, in de volgende
BinnensteBuitenPost de stukken en hun spelers:
•

Zaterdagavond 23 en 30 november 2019: Voorstelling volwassentoneel

•

Zaterdagavond 25 januari en 1 februari 2020: Voorstelling jongeren in een prachtige combinatie met “senioren-leden” onder
de naam “Jeugdt(h)eater
WitWat”

•

Zaterdagavond 7 en 14
maart 2020: Voorstelling
volwassentoneel

Uiteraard alles in The Point.

Nacht van Gebed in Buitenpost
Wereldwijd worden ruim 245 miljoen christenen vervolgd. Open
Doors organiseert jaarlijks een Nacht van Gebed op diverse locaties
in Nederland.
Kom naar de Nacht van Gebed voor de vervolgde kerk van 21
op 22 juni in Het Lichtbaken
Marconistraat 5 te Buitenpost.
De Nacht begint om 21.00 uur
en duurt tot ongeveer 01.30 uur.
Tijdens de Nacht horen en zien
we verhalen uit onder meer
Noord-Korea,
de
Filipijnen,
Noord-Afrika en Nigeria.
Meer informatie:
doors.nl/nacht

www.open-
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A l g e l eze n?
> De gemeente Achtkarspelen
gaat door met het inzetten van
schapen voor het onderhoud van
het openbaar groen. De schapen
blijven een bepaalde periode
op een stuk grond, afhankelijk
van de hoeveelheid beschikbaar
voedsel. Ze doen in alle rust hun
werk, omwonenden zullen in de
praktijk weinig last hebben van
de kudde. De inzet van schapen
past bij het streven van Achtkarspelen om bij te dragen aan de
biodiversiteit.
> Jongeren tot 22 jaar in Achtkarspelen die positief bijdragen aan
de samenleving kunnen vanaf dit
jaar het ‘Jongereinkomplimint’
winnen. Dit is een onderscheiding voor jongeren die bijvoorbeeld een heldendaad hebben
verricht, zich inzetten voor een
vereniging, of andere goede
dingen doen. Inwoners kunnen
nominaties doorgeven op de
gemeentelijke website. Twee
raadsleden, een lid van de jongerenraad en de burgemeester
kiezen de winnaar. De uitreiking
is tijdens Midsimmermoeting.
> Achtkarspelen realiseert een
betere afvalscheiding. Op het
milieuterrein Lutkepost wordt afval, wat wordt aangeleverd door
inwoners, gescheiden in herbruikbare, demontabele en niet
demontabele afvalsoorten. Het
demonteren gebeurt door medewerkers van participatiebedrijf
MOA. In eerste instantie gaat het
om een pilotproject.
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Actie “Hoge Nood” positief afgesloten
De afgelopen maanden is Plaatselijk Belang bezig geweest met de
actie voor “Hoge Nood” toiletten. Zo’n 2 % van de bevolking kan toiletbezoek niet uitstellen tot men thuis is, maar moet direct gebruik
kunnen maken van een toilet. Medische problemen of gevolgklachten
na een zware medische ingreep of behandeling zijn daarvan vaak de
oorzaak. De gezamenlijke patiëntenorganisaties, o.a. maag-, lever-,
darm-stichting, kankerbestrijding, nier stichting, riepen eind vorig
jaar in een tv-programma bedrijven en instellingen op mee te werken
aan een netwerk van “Hoge Nood” toiletten in Nederland. Plaatselijk
Belang Buitenpost heeft aan deze oproep gehoor gegeven en is een
wervingsactie begonnen onder bedrijven, instellingen en winkels in
Buitenpost. Na 4 maanden kunnen we zeggen dat die actie geslaagd
is.
Oranjekoek met een “Hoge Nood”
sticker
Om de deelnemers te bedanken
voor hun positieve bijdrage heeft
Plaatselijk Belang hen vorige week
in it Koartling uitgenodigd voor
een kopje koffie met iets lekkers
om daarmee de actie af te sluiten.
Deelnemende bedrijven zijn in het
dorp herkenbaar door een “Hoge
Nood” sticker op de deur. In willekeurige volgorde zijn dat: Stationsrestauratie De Oriënt, firma Kapenga, De Binnen Markt, de Kruidhof/
Het Tuincafé, Haersmahiem, De
Bibliotheek, Het Kennis en Innovatiehuis, Stichting Woningbouw
Achtkarspelen, het Gemeentehuis,
Zwembad de Kûpe en de ernaast gelegen sporthal, It Koartling, De
Pyramide, Cultuurcentrum De Waldsang, bewegingscentrum Switte
en Het Lauwers College. Bij één instelling wordt nog overlegd over
deelname. Mensen die wel eens een HN-toilet nodig hebben, kunnen
gratis een “Hoge Nood” app op de telefoon instaleren. Met deze app
zie je in een oogopslag waar het dichtstbijzijnde HN-toilet is. Dit laatste is ook erg handig wanneer je in een voor jou vreemde omgeving
bent. De deelnemende bedrijven en instellingen uit Buitenpost zijn
inmiddels ook op die app gezet.
Achtkarspelen op de eerste plaats?
In het eerdergenoemde tv-programma kwam naar voren dat de
mogelijkheid om in noodgevallen ergens naar de wc te gaan per
gemeente nogal verschilde. Hekkensluiter was een gemeente in de
Randstad met 1 “Hoge Nood”
toilet op 6.250 inwoners. Op de
eerste plaats stond gemeente
Sudwest-Fryslân met ongeveer 1
HN-toilet op 1750 inwoners. Door
de positieve bijdrage van winkels,
bedrijven en instellingen in Buitenpost kunnen we nu zeggen dat het
in ons dorp een verhouding van 1
HN-toilet op 325 inwoners is. Mensen die wel eens van zo’n toilet
gebruik moeten maken zullen hen
daar erg dankbaar voor zijn. Of we
hiermee Sudwest-Fryslân van de
eerste plaats hebben verdrongen
is de vraag. De rangorde wordt per
gemeente en niet per dorp bekeken. Hier ligt dus nog een mooie
taak weggelegd voor de Plaatselijke Belangen van de andere dorpen
in Achtkarspelen. De gemeente
heeft in ieder geval al een goede
voorzet gegeven door niet alleen
het gemeentehuis en de sporthal
in Buitenpost aan te melden maar
ook de sporthallen in Harkema en
Surhuisterveen.
Redactie

Paddy’s Day Off in de Muzykpleats
Hoewel muziektheater MeM van de Muzykpleats in Egypte nog niet
eens officieel geopend is, is er toch al volop activiteit. Op zondagmiddag 23 juni speelt de band Paddy’s Day Off de muziekvoorstelling
Brothers in Arms. Het een bijzondere muziekvoorstelling tegen het
decor van de Eerste Wereldoorlog, vol swingende Ierse en Schotse
muziek. Aanvang: 15.00 uur, toegangsprijs: € 10,- Reserveren en meer
informatie via www.muzykpleats.nl.
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Va n d e b e s t u u r s t a fe l
Mei 2019
Deze avond begon de vergadering
van PBB al kwart over zeven om
op tijd weer thuis te zijn voor een
voetbalavond, die iedere kijker niet
snel zal vergeten. Wat is er zoal besproken in deze korte vergadering?
Op 20 mei is de actie Hoge Nood afgerond, omdat er voldoende deelnemers zijn. Met de bedrijven en organisaties die hun toiletten beschikbaar stellen voor mensen met hoge nood, is de actie feestelijk
afgesloten met koffie en iets lekkers. Ons bestuurslid Theo Bakker verdient voor deze snelle succesvolle actie een compliment.
Tijdens de kermis op het parkeerterrein van het zwembad zorgen auto’s op de parallelweg voor overlast voor voetgangers die met een
rollator lopen. De geparkeerde auto’s blokkeren namelijk de toegang
tot het trottoir. Met de gemeenteambtenaar zijn diverse mogelijkheden besproken om dit probleem praktisch op te lossen. Want dit doet
zich ook voor met drukte bij het zwembad, zoals bij diplomazwemmen. Het moet eigenlijk zo snel mogelijk opgelost worden, maar zeker voordat de bouw van het nieuwe zwembad op het parkeerterrein
begint.
Namens alle dorpsbelangen in Achtkarspelen is er een brief naar de
gemeente gestuurd over het gebrek aan woningbouw. Ieder dorp
heeft speciale wensen, waar tot nu toe weinig of niets wordt gedaan.
De datum van de jaarvergadering van 2020 is al vastgesteld, vanwege
ons 100-jarig jubileum: dinsdag 7 april 2020.
Binnnenkort gaan een paar bestuursleden naar een bijeenkomst over
de nieuwe omgevingswet in samenhang met een op te stellen dorpsvisie. We zijn benieuwd naar deze informatie. Op dezelfde datum is er
ook informatie over biodiversiteit in particuliere tuinen en bosjes. Ook
daar zal een afvaardiging naar toe gaan. Daarom hebben we onze
volgende bestuursvergadering met een week verschoven.
We hebben teruggekeken op twee bijeenkomsten: de ledenvergadering en de overdracht van de molensteen aan PBB. U heeft over beide
evenementen uitgebreid in de vorige editie van de Bibu kunnen lezen;
het bestuur kijkt er met tevredenheid op terug.
De jubileumcommssie is compleet en op 6 juni hebben we in it Koartling een bijeenkomst voor de vrijwilligers die een bijdrage willen leveren aan de viering van 100 jaar Plaatselijk Belang Buitenpost. Stel
u heeft een leuk idee voor dit jubileum of u wilt ook uw bijdrage leveren, dan bent u ’s avonds om 8 uur van harte welkom.
Namens het bestuur van PBB, Marianne Rigter
Wilt u reageren: pbb@gmail.com

Renovatie terrein rondom
It Koartling van start
Zoals je in de Binnenste BuitenPost hebt kunnen lezen, zijn de
werkzaamheden in, op en aan
It Koartling gereed. Het sociaal
cultureel centrum is weer helemaal up-to-date. Het kan weer
jaren mee en – dáárom draait het
immers allemaal – een belangrijke functie blijven vervullen in de
lokale samenleving.
Die functie wisselt met de behoeften en ontwikkelingen in die
samenleving. Hoewel It Koartling
het sociaal cultureel werk altijd
zo breed mogelijk heeft ingevuld,
lag het accent jarenlang bij jongeren. Dat is inmiddels anders,
en je zou kunnen zeggen dat de
jongeren van toen in belangrijke
mate de ‘doelgroep’ van nu vormen, alleen inmiddels twintig,
dertig, veertig of zelfs vijftig jaar
ouder.
Daarom is het gebouw binnenin
helemaal aangepast en kunnen
ook mensen met een fysieke
beperking ongehinderd van de
accommodatie gebruik maken.
Hetzelfde gaat dezer dagen met
het terrein rondom het gebouw
gebeuren.
Die
buitenruimte
moet hoognodig op de schop en
It Koartling grijpt de gelegenheid
aan om de bereikbaarheid en
toegankelijkheid voor mensen
die slecht ter been zijn of die op
een hulpmiddel (rolstoel, rollator
of scootmobiel) zijn aangewezen
zoveel mogelijk te verbeteren.
Het een en ander betekent dat –
aansluitend op de interne vluchtroutes – rondom het gebouw een
breed pad wordt aangelegd, dat
eveneens als veilige vluchtweg
is bedoeld. Daarnaast komen

aan de oostkant van het gebouw
enkele parkeerplaatsen, evenals
aan de voorkant. Daar komt ook
een invalidenparkeerplaats, zo
dicht mogelijk bij de ingang. Aan
de westzijde van het gebouw
komt ruimte om fietsen te stallen, zodat de intree vrij toegankelijk wordt (nu moet soms een
hindernisbaan worden genomen
om binnen te komen).

Verder wordt het terrein zo groen
en (dus) aantrekkelijk mogelijk
aangekleed. De werkzaamheden
worden uitgevoerd door de firma
Jansma en Van Dijk BV uit Buitenpost. Vóór Pinksteren moet
alles klaar zijn.
Hink Speulman

Weer volop
tuinhout op
voorraad!

De Binnenste Buiten Post

Buitenposters door Nelleke Kemps-Stam
Wie in de supermarkten niet overvallen wil worden door scholieren
die broodjes komen scoren, moet de schoolpauzes mijden. Dat de
kust weer veilig is, verraadt het spoor van Lidl brown bags dat ze
achterlaten. Hoe leg je deze verwende generatie uit dat ons land ooit
schaarste heeft gekend? En dat er aan het eind van de Tweede Wereldoorlog door gebrek aan voedsel twintigduizend mensen omkwamen
van de honger? Fien en Geer Peperkamp maakten als kind de Hongerwinter van 1944 mee en vertellen hun verhaal.
‘Met de ontvangst van uw dochtertje moeten wij u mededelen
dat er een traantje vooraf ging,
maar later in den avond was zij
al goed thuis bij ons. De eerste
nacht had zij al goed geslapen en
’s morgens goed gegeten en gedronken. We hebben haar eerst
gewogen, het gewicht laat ik u
niet weten. Later zullen wij vertellen hoe of zij gegroeid is. Alle
dagen voelt zij aan de polsen of
ze al gegroeid zijn.’
Kindertransport
Fientje Leijen is twee jaar als
de oorlog uitbreekt. Ze woont
in Haarlem en is zich van geen
kwaad bewust. “We waren een
gezin met vijf kinderen en ik was
de derde”, vertelt ze. “In de oorlog
ging ik gewoon naar de kleuterschool.” Terwijl het zuiden van
Nederland al bevrijd is van de
Duitsers, moet in het westen van
het land het ergste nog komen:
de Hongerwinter van 1944. “In de
Hongerwinter werden mijn broer,
zusje en ik door de Rooms-Katholieke Kerk geselecteerd voor een

voltreffer van de geallieerden op
de eerste bus terecht. Onze chauffeur draaide meteen om en wij
werden weer naar onze ouders
gebracht. De week daarop gingen
we weer op weg. Toen we in Limmen waren aangekomen, ging
er een mevrouw staan die tegen
ons zei: ‘Jullie krijgen allemaal
een nieuwe vader en moeder’.
Dat vonden wij heel spannend. In
Limmen stonden de pleegmoeders klaar en ik ging met moeder
Moors mee. Ik vond het meteen
een hele aardige mevrouw.” Fientjes broer en zusje kwamen verderop in Noord-Holland terecht
op verschillende adressen.
Verwend bleekneusje
Het boerengezin waar de vijfjarige Fientje terecht komt, telt
drie dochters en een zoon. Er is
al een meisje van elf ondergebracht en in een apart kamertje
zit een onderduiker. “Ik heb het
daar heel goed gehad. Ik was de
jongste en werd door de drie al
oudere dochters verwend, tot jaloezie van het andere evacueetje.

De soep werd steeds dunner
Fien en Geer Peperkamp maakten de Hongerwinter mee
speelgoed om mee te spelen. Het
was de hemel op aarde voor mij.
Ze vroegen mijn ouders wanneer
ik jarig was en op mijn zesde verjaardag kreeg ik cadeautjes en
pudding met slagroom. De spanning die er thuis in Haarlem hing,
was daar niet evenals het verdriet
om het overlijden van mijn beide
oma’s.” Contact met haar ouders
in Haarlem gaat via briefjes die
de onderduiker schrijft namens
vader en moeder Moors die niet
kunnen schrijven. De kerk zorgt
ervoor dat ze aankomen. Citaten
uit de brieven staan schuin gedrukt in het verhaal.
‘Op het ogenblik is ze kerngezond. Ze begint goed te eten,
maar groeien nu dat wil niet erg.
Haar kleur is versterkt, ze moet
pap eten en ze doet het ook hoor,
anders zeggen we dan gaan je
maar weer naar Haarlem. Maar
ze wil niet weer naar huis. Als ze
zestien jaar is zegt ze, dan gaan ik
naar huis.’
Nadat de oorlog voorbij is, komt
Fientjes vader haar op de fiets
ophalen. “Ik zag hem in de verte
staan en ik dacht: die man ken ik
en ik ga niet met die man mee.
Ik ging naar binnen en verstopte
me onder het bed van de onderduiker. In die kamer mocht nooit
iemand komen. Toen ze me niet
konden vinden, zijn ze toch maar
eens in die kamer gaan kijken.

“Ik zag mijn vader in de verte staan en dacht: die man ken ik niet
en ik ga niet met die man mee”
kindertransport naar het platteland. Ik was heel klein en at heel
slecht. Met twee bussen vol kinderen gingen we op weg. Onze
ouders hadden niet verteld waar
we heen gingen. Dat gaf maar
drama’s. Onderweg kwam er een

’s Zondags mocht ik met paard en
wagen mee naar de kerk. Ik was
alleen bang voor de geiten en
de hond, maar ik hielp mee om
de was op te hangen. Ik had het
reuze naar de zin. Ik kreeg goed
te eten en te drinken, kleren en

Fientje met moeder Moors (foto: eigen foto)
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Mijn vader trok me zo aan mijn
voeten onder het bed vandaan.”
Na ruim acht maanden komt
Fientje weer thuis. Daar was inmiddels weer een baby geboren.
Sinterklaas razzia
Geer Peperkamp is vier jaar bij
het uitbreken van de oorlog. Het
gezin telt drie jongens, waarvan
Geer de middelste is. “Wat ik
daar nog van weet, is dat er allemaal vliegtuigen in de lucht
waren. En je hoorde: het is oorlog. Maar wat dat precies inhield,
weet je dan als vierjarige niet.
Na het bombardement op Rotterdam gaf Nederland zich over
en daarna ging het leven weer
gewoon verder. Ik ging naar de
kleuterschool en alles functioneerde als daarvoor.”
Vanaf mei 1943 duiken veel Nederlandse mannen onder uit
angst om tewerkgesteld te worden in Duitsland. Om toch Sin-

De broertjes Peperkamp, links Geer (foto: eigen foto)
terklaas met hun gezin te vieren,
gaan veel mannen in 1944 op
Sinterklaasavond naar huis. De
volgende dag geven de Duitsers
een bevel uit dat alle mannen
tussen de 17 en 40 jaar op straat
moeten gaan staan om zich voor
de arbeidsinzet in Duitsland aan
te melden. Vader Peperkamp
wordt op drie dagen na 40 en
verstopt zich. Hij wordt verraden
en weggevoerd naar Kamp Empel Rees, zijn vrouw en zoons in
onwetendheid achterlatend.
Uit het Haarlems Dagblad: Voor
ons was er geen redden meer
aan. We kregen een paar opdoffers en trappen en moesten toen
in een rij naar de Zaanenlaan.
Daar stonden al meer slachtoffers. Ik kon mijn vrouw nog laten
waarschuwen, die op het laatst
voor wat eten en kleren kon zorgen. En daar gingen we naar het
Stationsplein.
Bij afwezigheid van zijn vader
komen Geer en zijn broers ook
in aanmerking voor een kindertransport. “Ik weet het nog goed.
Een collega van mijn vader kwam
kijken of het wel goed met ons
ging. Hij vertelde mijn moeder
dat er een mogelijkheid was voor
ons drieën om naar het platteland te gaan. Maar dat wilde mijn
moeder niet. We wisten niet waar
mijn vader was en mijn moeder
wilde ons niet ook nog kwijt raken.”
Dunne soep
De Hongerwinter moeten ze
met z’n vieren doorkomen. “De
school waar ik naar toe ging,
werd in beslag genomen door de
Duitsers”, vertelt Geer verder. “De
school werd een gaarkeuken. Van
daaruit werd gezorgd dat je wat
te eten kreeg. Dat was meestal
soep. En die soep die werd steeds
dunner. De pollepel bleef steeds

dezelfde, maar daar hadden ze
een bodempje in gemaakt, zodat
de buitenkant gelijk bleef, maar
de inhoud steeds minder. Dat
was niet voldoende natuurlijk.
We hadden een konijn dat met
kerstmis in de pan ging. Maar
niemand van ons kon dat konijn
opeten en zo is het toch nog in de
vuilnisbak terecht gekomen. We
gingen ook naar de boeren toe in
de Haarlemmermeer voor graan.
Maar na twintig mensen voor de
deur was het op. Bovendien was
het een echte winter met veel
sneeuw en lage temperaturen.
En we hadden geen bonnen voor
schoenen meer. We maakten zogenaamde kleppers van stukjes
hout met bandjes eromheen. De
sneeuw plakte eraan vast waardoor de kleppers steeds hoger
werden.
Eind maart, begin april kwam er
opeens een Rode Kruis wagen
voor de deur en daar stapte mijn
vader uit. Het concentratiekamp
wilde af van mensen met difteritis zoals mijn vader en ze lieten
het Rode Kruis toe om ze op te
halen. Hij kwam meer dood dan
levend thuis.”
Gevolg
Fien en Geer hebben de hoge
leeftijd van respectievelijk 81 en
83 jaar bereikt en zien hoe kinderen van deze tijd zich tegoed
doen aan ovenverse broodjes.
“Als wij vroeger zeiden: ‘Dat lust
ik niet’, herinnerde mijn vader
ons eraan dat we de oorlog nog
hadden meegemaakt”, zegt Fien.
Op de vraag of de kinderen uit de
Hongerwinter minder gezond zijn
gebleven, reageert Geer nuchter:
“De gezondheid van die generatie heeft weinig te maken met de
Hongerwinter. Want uiteindelijk
is het zo, dat er meer mensen
doodgaan aan teveel eten dan
aan te weinig eten.”

Nationale vereniging de Zonnebloem bestaat 70 jaar
U heeft vast weleens van de
Zonnebloemboot gehoord. Deze
boot hoort bij de Zonnebloem
welke een vrijwilligersvereniging is die zich inzet voor mensen met een lichamelijke beperking. Maar de vereniging doet
nog veel meer, bijvoorbeeld:
bezoekjes brengen, uitstapjes,

gezellige middagen organiseren, naar een tuincentrum en uit
eten. De ene keer doen we deze
activiteiten met een groep en de
andere keer één op één.
Feestelijk prijzenpakket
Het is dit jaar de 50ste keer dat de
landelijke loterij plaatsvindt. Er is

Foto: Burgemeester Brouwer met twee vrijwilligers van de Zonnebloem

een extra feestelijk prijzenpakket
met o.a. een auto, een elektrische fiets en een mobiele telefoon. Vanaf 11 april tot 7 september mogen wij loten verkopen.
De eerst loten zijn op 18 april gekocht door burgemeester Oebele
Brouwer van Achtkarspelen. ‘Er
zijn voor de ander, omzien naar
elkaar en verbinding zoeken met
elkaar is belangrijk’, aldus burgemeester Oebele Brouwer.
Koop een lot
Wij als afdeling Achtkarspelen
hopen dat velen van u het voorbeeld volgen van onze burgemeester en loten gaan kopen.
Omdat de Zonnebloem 70 jaar

bestaat, ontvangen wij als afdeling Achtkarspelen dit jaar een
grotere bijdrage.
Hoe meer loten wij verkopen,
hoe meer activiteiten wij kunnen
organiseren voor onze gasten.
Vrijwilliger worden?
Lijkt het u leuk om mensen een
bezoekje te brengen of mee te
gaan met activiteiten? Misschien
wilt u liever een bestuurlijke
functie uitoefenen: Meld u aan!
Nieuwe vrijwilligers/bestuursleden vanaf 18 jaar zijn bij ons van
harte welkom. Voor inlichtingen
kunt u bellen met: 0512-352360
en 0511-543001.

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

Tros tomaat € 0,49 per kg
Nieuwe oogst mandarijn 15 voor € 2,99
Zespri kiwi 10 st € 2,99
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slijter Kees Jan Kempenaar uit Buitenpost!

VERKRIJGBAAR IN VIER
VERRASSENDE SMAKEN!

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

Surhuisterveen
Nije Jirden 14
Postbus 140
9230 AC Surhuisterveen

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

T 0512 - 36 98 00
E info@mookdenotaris.nl
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Vrijwilligers door Bote de Haan

Brimzenpraat

Reimer de Vries, secretaris van kleindiervereniging
“de Aeikoer”
Om met Reimer de Vries een afspraak te maken voor een interview
valt niet mee. De eerste maal dat uw verslaggever aanbelt bij zijn
huis aan de Akkelei, heeft hij griep; de tweede maal blijkt hij met
vrouw en kinderen te genieten van een voorjaarsvakantie in Denemarken. De derde maal is het raak en maken wij, interviewer en
fotograaf, kennis met Reimer en zijn gezin. In zijn garage hokken
met daarin cavia’s. Deze kleine diertjes hebben zijn hart gestolen;
hij fokt ermee, gaat naar tentoonstellingen en ondertussen heeft
hij het, naast werk en gezin ook nog druk met het organiseren van
de jaarlijkse show van “de Aeikoer” (de Eierkorf) in Drogeham.
In 1946 werd “de Aeikoer” opgericht. Het was toen nog uitsluitend een vereniging voor
pluimvee, hoenders, sierduiven,
water- en siervogels. Kleine vogeltjes, zoals kanaries en parkieten vallen daar niet onder. Er was
in die tijd ook nog een andere
vereniging A & O (Achtkarspelen & Omstreken), daar konden
mensen met kleindieren terecht,
zoals konijnen en cavia’s. In de
80er jaren van de vorige eeuw
werden het grote verenigingen
met honderden leden. In de loop

der jaren sloeg de vergrijzing toe,
de jeugd kreeg andere interesses
en er kwamen nauwelijks nieuwe
leden bij; A & O hield 2005 op te
bestaan. Enkele jaren later werd
besloten om wat er nog over was
van A & O bij “de Aeikoer“ onder
te brengen. Reimer die lid was
geweest van A & O ging mee
over naar “de Aeikoer”. In 2011
werd hij benoemd tot secretaris.
“De vereniging heeft momenteel een erg jong bestuur,” vertelt Reimer. “Voorzitter Arjen de
Jong en bestuurslid Ryco Pau-

Reimer de Vries met zijn cavia’s (foto: Harrie Slagter)

lus zijn dertigers. Ikzelf ook nog,
maar de 40 nadert. Een speciaal
bestuurslid is veteraan Ritske
Hofstede, de 80 al ruimschoots
gepasseerd. Hij is medeoprichter
van ”de Aeikoer”, erevoorzitter
en doet de PR zaken. Hij is degene die de contacten onderhoud
met de sponsoren. Twee jaar geleden werd hij benoemd tot Lid
van de Orde van Oranje Nassau.
Wij moesten als vereniging informatie aan de gemeente leveren wat hij allemaal had gedaan
voor ”de Aeikoer”, toen bleek dat
hij nog meer had gedaan voor
ons dorp. Onder anderen had hij
zich erg ingezet voor het behoud
van de jaarlijkse paardenmarkt.”
In het dagelijkse leven is Reimer
projectleider bij Visser Leeuwarden, gespecialiseerd in voertuigtechniek. Het bedrijf is landelijk
bekend als bouwer van ambulances, brandweerauto’s en aanverwante zaken. Reimer houdt zich
voornamelijk bezig met de bouw
van commando-units voor de
Duitse markt. “Nederland is klein
en plat en iedereen kan heel gemakkelijk communiceren met de
ander. Duitsland is groot, er zijn
bergen, dus de communicatiemogelijkheden zijn daardoor een
stuk moeilijker. Er zijn gebieden
zonder mobiel bereik. Breekt er
ergens een ramp uit, dan is het
zaak dat de hulpdiensten er snel
bij is. Door het bouwen van kwalitatief goede commando-units
proberen wij dat soort risico’s in
te perken. Ons bedrijf, en dat zeg
ik met trots, levert kwaliteit. Erg
belangrijk wanneer je zaken doet
met Duitsers, die hebben de reputatie pünktlich te zijn.”
Terug naar de cavia’s. Reimer: “Ik
vind ze veel slimmer dan bijvoorbeeld konijnen, ze zijn karaktervol. Het zijn graseters, wanneer
ik het grasveldje heb gemaaid,
voer ik ze vers gras, daar zijn ze
dol op. Oorspronkelijk komen ze
uit Peru (Zuid Amerika), daar zijn
grote grasvlaktes en daar kunnen
ze zich onbekommerd vol eten.
Ze leven in groepsverband, één
cavia alleen in een hokje kwijnt
weg. Het maakt niet uit wanneer
je bijvoorbeeld een cavia bij konijnen in een hok doet, dat gaat
prima samen. Zorg er voor dat
ze zich niet vervelen. Wanneer je

Aan de slag met eenzaamheid
In ons land ervaart één op de
drie mensen eenzaamheid. Dit
aantal groeit nog altijd. Hoe kun
je als gemeenschap, zorgprofessional of vrijwilliger eenzaamheid voorkomen en hoe ondersteun je mensen die eenzaam
zijn?
Eenzaamheid is overal
Jong of oud, arm of rijk, ziek of
gezond: eenzaamheid komt in
alle lagen van onze samenleving
voor. De aanleiding is voor iedereen anders: een verhuizing, laag
inkomen, ziekte, een beperking
of het verlies van partner, kind of
vriend. Al die verschillen maken
eenzaamheid tot een complex
vraagstuk. Zeker voor hulpverleners en vrijwilligers. Want wanneer is iemand eenzaam en hoe
maak je dit bespreekbaar? En
wat werkt dan wel en wat niet?

Samen aan de slag met eenzaamheid
Eenzaamheid los je alleen op
door er samen werk van te maken: gemeente, vrijwilligers,
professionals en uiteraard de
persoon die het betreft. Of het
nu op het niveau van het dorp,
de buurt of de straat is: KEaRN
organiseert en motiveert betrokkenen om met elkaar tot
een passende aanpak te komen. U kunt bij ons terecht met
vragen of voor een gesprek
over eenzaamheid. Dit kan persoonlijk, maar ook als groep
of club, bijvoorbeeld de senioren-soos of vrouwenvereniging.
Neem gerust contact op en samen onderzoeken we wat we
met elkaar kunnen bereiken om
het onderwerp onder de aandacht te brengen of in actie te
komen!
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Lysbeth Nicolai | lysbeth.nicolai@
kearn.nl | 06 - 11233815
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cavia’s houdt en datzelfde geldt
ook voor alle andere dieren,
dan moet je een ijzeren discipline hebben. De hokken moeten schoon worden gehouden
en dat kost tijd. Ik mest ze één
keer in de twee weken grondig
uit en ben daar in totaal vijf uur
mee bezig. De mest moet ook
worden afgevoerd. De beestjes
moeten op tijd worden gevoerd
en van water worden voorzien.
Gaan wij met vakantie, dan verzorgen mijn ouders de cavia’s.
De dierenliefde heb ik van mijn
vader geërfd. Hij is ook altijd bezig met dieren, zoals schapen en
konijnen. Ik ben de enige van de
kinderen De Vries die zijn hobby
heeft overgenomen. Ik zou het
mooi vinden als onze kinderen,
wanneer ze volwassen zijn, dezelfde passie voor dieren hebben
als mijn vader en ik. Uiteindelijk
beslissen ze zelf, maar als je het
doet, dan moet je ’t goed doen.”
“De Aeikoer” telt momenteel 56
leden. De vereniging bestaat 70
jaren, vanwege de vogelgriep
werden de activiteiten twee jaar
lang opgeschort, die ‘stille’ jaren tellen niet mee. Het opzetten
van de jaarlijkse shows kosten
Reimer en de leden van ”de Aeikoer” nogal wat vrije tijd. In de
eerste week van oktober is er
een show, met 200 inschrijvingen, voor jonge dieren die in de
loop van het jaar zijn geboren.
In tweede of derde week van
december is er de grote show
in Drogeham bij Rozenkwekerij
Hartholt. Er worden dan ongeveer 600 dieren gekeurd door
keurmeesters, er worden kwalificaties toegekend. Het maximale wat een dier kan halen is
een U van uitmuntend. Meestal
blijft het bij ZG (zeer goed) of F
(fraai) . Reimer toont een lijst van
de vrijwilligers, die de show van
2018 hebben opgezet, een lange
lijst van namen van mensen die
de catering verzorgen, de dieren
voeren, opbouw en afbouw en
verder zaken zoals de administratie. Voor de pluimvee- en kleine dierenliefhebbers in onze regio het hoogtepunt van het jaar.
Voor belangstellenden: De Aeikoer heeft een eigen website onder aeikoer.jouwweb.nl en ook
een Facebookpagina.

Bijzondere straatnamen
De afgelopen maanden werden de
straatnamen van Buitenpost met
hun afkomst en betekenis voor
het voetlicht van dit blad gebracht.
Als oud-lid van de gemeentelijke
Straatnamencommissie blijf je
op straatnamen gefocust en dan
vooral opvallende namen die de
gemeentebesturen durfden te geven. Bij die meestal schitterende
namen vraag je je wel eens af of de
gemeenteraden daar con amore
mee instemden. Hetzelfde kun je je
afvragen wat de verenigingen voor
plaatselijk belang hiervan vonden.
Men zal de wenkbrauwen wel eens
tot een glimlach gefronst hebben
om uiteindelijk toch akkoord te
gaan, want de fraaie namen die
hieronder volgen bestaan echt.
“Zicht”, je zult dagelijks maar zicht
op dit straatnaambord hebben.
“Parachute”, om zo’n naam te zien,
zul je toch even moeten springen.
“Bons”, als je eens in deze straat
komt, krijg je gelijk de bons. “Tegenhouder”, is dit een beroep of
vak? “Spits”, in een klein dorp in de
spits, kom je deze straat niet eens
uit. “Gaweg”, en in de nabijgelegen
straat ben je weer niet welkom.
“Slaper”, vermoeiend al die lollige
straatnamen. “Feestlân”, daar wil
toch iedereen wonen, zou je zeggen, maar als je bij dit bord staat,
zie je, zo ver je kunt kijken, alleen
maar groene velden. “Het Noorderlicht”, hier kun je dus altijd het
Noorderlicht zien. “De Schuilplaats”,
als je die straat eindelijk hebt gevonden, is het droog. “Loop”, in deze
straat mag je niet fietsen. “Spijkerbroekweg”, vindt die maar eens
terug. “Smeltweg”, is vast een hete
straat. “Zinkweg”, is nog beroerder.
“Koffiedik” daar kun je uren naar
kijken. “Spitsbergen”, lijkt wel heel
ver weg. “Hazenpad”, daar heb je
wat te kiezen. “Tsjillen” ouderwets
chillen boven in Friesland. “De Morgen”, is een straat waar je ’s middags niet moet wezen. “Mars”, in
deze straat ben je wel het mannetje… “Omweg”, daar komt niemand
langs. “Muggenbeet”, je zult er maar
wonen. “Hongerige Wolf” Roodkapje woont hier niet meer. “Poepershoek”, vind je in Sint Jansklooster,
de vroegere woonplaats van de
Elfstedentochtwinnaar Evert van
Benthem (1985 en 1986). Misschien
emigreerde hij daarom wel naar
het frisse Canada. In Enkhuizen
kun je “Tussen Hel en Vagevuur” komen. Dat daar weinig mensen ‘zitten’, is een geruststelling. Eén van
de langste straatnamen kun je zien
in De Wijk, een dorp in de buurt
van Meppel: de “Burgemeester Pierre Daniël Chantepie de la Saussaye
Briëtweg”. De lengte is uiteraard
opvallend, nog iets meer bijzonder
is dat deze burgemeester zijn eigen straatnaam persoonlijk heeft
onthuld. Dit gebeurt praktisch
nooit (bij leven), maar hier was
sprake van een ode van de bewoners aan hun burgemeester die zij
hoog waardeerden. Zo aan het slot
van dit artikel wil ik u twee bijzondere plaatsnamen niet onthouden,
namelijk: “Doodstil” bij Delfzijl en er
hangt een officieel bord bij met de
tekst: de mooiste plaatsnaam van
Nederland. We eindigen met het
Drentse “Amen”, anders wordt het
een gebed zonder end…!
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In tút fan
de Brims
Reizigers
In het centrum van ons dorp staan
veel winkelpanden leeg. Enkele hopelijk tijdelijk, een aantal al langer.
Sommige zo lang dat we er aan
gewend raken. En weer andere
al zo lang dat het verval intreedt.
De vraag is wanneer de gemeente ingrijpt omdat de situatie onhoudbaar wordt. Gebeurt dat als
veiligheid voor voorbijgangers
en omwonenden in het geding
komt? Of kan het al eerder? Zou
de gemeente kunnen stimuleren
dat eigenaren, al dan niet tijdelijk,
een nieuwe invulling geven aan
de winkelpanden? Of dat, zoals
bijvoorbeeld vorig jaar tijdens KH
2018, de etalages worden gevuld
met kunst en andere exposities?

Schoolfoto groep 3b CBS de Lichtbron, juni 1997
Bovenste rij v.l.n.r.: meester Wim Feenstra, Sake van der Bij,
Jeroen Weggen, Jelmer van der Wijk, Rianne Jansen, Daniël van
Beets, Janneke Sangers, Gerard de Boer, Lisa Mulder.

Middelste rij v.l.n.r.: Rinze Bruining, Remco de Vries, Tjitze Zijlstra,
Tjitske Renkema, Rachad Mohammed, Bonard de Haan, Sita
Dotinga.
Onderste rij v.l.n.r.: Marieke Jager, Heleen van Dijk, Jeffrey
Bosgraaf.

Hé, kun je niet uit je doppen kijken
U herkent die kreet vast wel. Misschien heeft u het zelf wel eens
gezegd als er weer een glas limonade omgestoten werd of wanneer u bijna van de sokken gereden werd door een fietser die te
veel op zijn mobieltje keek. Een
zin met een negatieve lading.
Dat doppen en kijken ook op een
heel positieve manier met elkaar
te maken kunnen hebben weet
de familie Gerbrands aan de
Wiek nr. 60.
Doppen sparen
Al jaren spaart deze familie de
plasticdoppen die op pakken
melk, vla, yoghurt, frisdrank e.d.
zitten en met hen vele andere
Buitenposters. Via o.a. kaartjes
in de supermarkt en een artikel
in de Binnenste Buiten Post, een

kleine twee jaar geleden, werden anderen opgeroepen mee
te gaan sparen. Dat doen intussen al veel mensen. Dat is erg
belangrijk want die doppen zijn
namelijk gemaakt van een soort
plastic dat goed te recyclen is.
Een firma koopt alle doppen op
en maakt er weer pallets van. De
opbrengst gaat naar een goed
doel en daar zit de positieve link
tussen doppen en kijken/zien of
beter gezegd niet zien. Met de
opbrengst wordt namelijk een
puppy tot blindengeleidehond
of hulphond opgeleid. Deze honden zijn voor blinden en anders
hulpbehoevenden een uitkomst
in het dagelijks leven.
Eén opleiding per jaar
Die doppen zijn helaas niet van

goud, met andere woorden, je
hebt er nogal wat nodig voor je
de opleiding van één hond kunt
betalen, om precies te zijn zo’n
100.000 doppen. Daar is een
mensenleven voor nodig om dat
bij elkaar te sparen maar gezamenlijk gaat dat veel sneller. Op
dit moment is het zo dat de familie Gerbrands en alle medespaarders dit aantal in ongeveer 1
jaar bij elkaar sparen. Ieder jaar
1 opgeleide hond terwijl de behoefte veel groter is. Dat is de
reden dat we hier nog weer eens
de oproep willen doen: GA MEE
SPAREN! Het is een kleine moeite om een bakje in de keuken te
zetten en daar de plasticdoppen
van lege melk-, vla-, yoghurt- en
frisdrankpakken in te doen. U
zou ze anders toch weggooien.

Zodra u er een aantal heeft kunt
u ze kwijt in de blauwe ton die bij
de familie in de voortuin staat,
De Wiek 60, Buitenpost.
Kleine moeite, groot effect!
Per week wordt er toch gauw 1
pak per persoon weggegooid.
Voor Buitenpost met ruim 5000
inwoners betekent dat meer dan
5.000 doppen in 1 week, dat is
ruim 250.000 in een jaar. Als er
meer mensen gaan sparen hoeft
het dus geen jaar te duren voor
het geld voor de volgende opleiding bij elkaar is. Dus: Kijk uit je
doppen… gooi ze niet weg, maar
verzamel ze. Het is een kleine
moeite voor u met een groot effect voor een ander.
Theo Bakker

Over de oplossing voor De Roskam
op de Bakkershoek was ik in eerste instantie niet te spreken. De
oudste resten van het logement
schijnen al van het jaar 1650 te
dateren. Het voelt vreemd dat na
bijna 400 jaar de horecafunctie
van deze locatie verdwijnt. Aan de
andere kant is het fijn dat nu wel
deze beeldbepalende plek in Buitenpost een flinke facelift krijgt.
En het is ook fijn dat met het bouwen van appartementen wordt
voorzien in een duidelijke vraag
in Buitenpost: meer woningen en
vooral woningen voor senioren.
Zou dit de oplossing zijn voor meer
oude winkelpanden in het dorp die
leeg staan? Als het kan in de panden
woningen realiseren en anders de
locatie geschikt maken voor woningbouw. Voor De Roskam zou
het fijn zijn als de opdrachtgever
in de verbouwing rekening houdt
met de bijzondere geschiedenis
van deze plek. Bijvoorbeeld door
details van het oude logement terug te laten komen in het gebouw.
We kunnen ons natuurlijk troosten
met de gedachte dat we in het licht
van de eeuwigheid allemaal reizigers zijn. Sommigen van ons blijven
kort en anderen wat langer. Dan is
het mooi dat De Roskam tijdelijk
nu reizigers kan huisvesten die
iets langer blijven dan een nacht.

Flitsen uit het dagelijks leven in Buitenpost
tijdens de Tweede Wereldoorlog -28- door Jasper Keizer
De april-meistaking
Donderdag 29 april 1943 riep
Generaal Friedrich Christiansen,
Wehrmachtsbefehlhaber in den
Niederlanden, alle ex-militairen
op zich te melden. Dit betekende
dat 300.000 mannen als krijgsgevangenen naar Duitsland
zouden worden weggevoerd.
Nog diezelfde dag en de vrijdag
daarop braken overal in het land
spontaan stakingen uit. Nergens
werden eisen gesteld, het was
louter demonstratief. De bezetter had een dergelijk reactie niet
verwacht. Ze grepen onmiddellijk in. Vrijdag 30 april werd het
politiestandrecht afgekondigd:
stakers werden zonder pardon
neergeschoten, op samenscholingen van meer dan vijf personen zou worden geschoten. In de
kranten publiceerden ze onder
een zware kop de executies als

een ernstige waarschuwing (89).
Met deze stakingen begon de
derde fase van de bezetting. De
verhouding verhardde zich. De
Duitse autoriteiten verscherpten
hun beleid, ze lieten hun ware
gezicht zien. Dit alles miste haar
uitwerking ook niet in Buitenpost. Het was er onrustig en het
onderwerp van de gesprekken.
Burgemeester Matze moest de
gebeurtenissen melden in Leeuwarden. Uit zijn uitvoerig rapport
van 11 mei 1943 lichten we de
punten die op Buitenpost betrekking hebben er uit in de originele
tekst (90). Kennelijk ontkwam hij
ook niet aan de spanningen van

deze woelige dagen. Hij vergiste
zich: ‘Maandag 4 Mei’ moest zijn
‘Maandag 3 Mei’. Hij deed zijn uiterste best om deze dagen in een
zo gunstig mogelijk daglicht te
plaatsen. Al werd hier die maandag niet meer gestaakt, met het
bekend worden van de dood van
Sjouke Stel, kwam de onrust opnieuw. De verontwaardiging was
groot. Iedereen kende immers
de groentenboer aan de Voorstraat. Toen daar nog bij kwam
dat er tweemaal achter elkaar
een poging tot sabotage aan de
spoorrails had plaatsgevonden,
vreesde men de wraak van de
bezetter. Dit werd nog eens versterkt door de Duitsers met het
publiceren van hun executies.
Een aantal inwoners koos de veiligste weg en sliep elders tot de
rust terug keerde. Donderdag 6
mei ’s morgens om 7.- uur. werd

Sjouke Stel begraven. De bezetter vreesde onrust. Slechts enkele familieleden mochten hier bij
aanwezig zijn (91). Deze roerige
en angstige gebeurtenissen waren het onderwerp van gesprek.
Het werd een keerpunt in de bezetting.

Vanaf Sportpark De Swadde: 1e weg links, daarna 1e weg rechts

Alle merken: APK - Automaatbak spoelen - Airco service - Grote beurten
Banden - Occasions - Onderhoud - Storingsdiagnose
Marconistraat 6 | 9285 WG Buitenpost | Tel: 0511 - 54 02 80 | Mob: 06 - 27 20 30 34 | info@wiersma-autos.nl
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Buitenpost in beeld

Activiteiten Keunstkrite
Literair Café in Muzykpleats Buitenpost
Het Paviljoen
MeM op de
Muz y k plea t s
van Atsje Lettinga in Buitenpost inspireerde
de Keunstkrite tot het opzetten
van een nieuwe activiteit. Het
voormalige talenpaviljoen uit
KH2018 Land van Taal gaat huis
bieden aan een Literair Café.

Op 26 april reikt burgemeester Oebele Brouwer een lintje uit aan de
heer Jan Stienstra uit Buitenpost. De heer Stienstra was actief als
vrijwilliger bij een sportclub en de kerk. Tot de dag van vandaag zet
hij zich in het zorgcentrum Haersmahiem in als ondersteuner van de
medebewoners en lid van de cliëntenraad. (foto: Hielke Boorsma)

“We beginnen met twee pilotafleveringen de komende maanden. Nieuwe activiteiten moet
je even uitproberen. We denken
dat er wel belangstelling voor
is, gezien de toenemende interesse in literatuur en het aantal
boekenclubs in de regio”, zegt
Hetty Combs, voorzitter van de
Stichting Keunstkrite Twizel.
Tijdens de Kunstweek van Achtkarspelen, op woensdag 28 mei,

vindt de eerste pilot plaats. Het
programma bestaat uit twee
diepte-interviews door presentatrice Fettsje Boorsma, voordrachten door de schrijvers zelf
en een interactief vragenvuur
door het publiek. Doel is om interessante achtergrondinformatie te bieden over hedendaagse
boeken en auteurs, het publiek
in contact te brengen met de
schrijvers en omgekeerd. Het
Literair Café is gratis te bezoeken, ook jongeren zijn van harte
welkom.
Op woensdag 28 mei a.s. zijn te
gast: de Bildtse boogiewoogieman/dichter/schrijver Hein Jaap
Hilarides en dichter/schrijver/
theoloog Willem Abma (i.p.v. de
in het programma genoemde
Friduwih Riemersma).

Wanneer: woensdag 28 mei a.s.
Aanvang: 20.00 uur. Locatie: De
Muzykpleats, Egypte 16a, 9285 WX
Buitenpost. Meer informatie over de
Kunstweek van Achtkarspelen en
activiteiten van de Stichting Keunstkrite Twizel via www.keunstkrite.nl
of mail naar info@keunstkrite.nl. Tel:
06-16480635.

Open podium tijdens Cultuurmarkt in Buitenpost
Het gemeentehuis in Buitenpost
is op zaterdag 1 juni a.s. toneel
van Kunst & Cultuur. Letterlijk,
want het in de raadzaal opgestelde podium mag als zeepkist gebruikt worden voor iedereen met
een kunstzinnige boodschap.

Van 21 t/m 24 mei werd, na een lange zoektocht naar vrijwilligers, alsnog
de Avondviersdaagse gelopen in Buitenpost. De wandelaars hadden er
heerlijk weer bij en de stemming zat er goed in. (foto: Hielke Boorsma)

Muzikanten, vertellers, dichters
en andere artiesten zijn van harte
welkom het podium te gebruiken
en aandacht voor hun kunsten
te vragen. De Kunstweek van
Achtkarspelen (vr. 24 mei t/m za.
1 juni 2019) wordt traditioneel
afgesloten met een dag vol Cultuur. Dit jaar met een extra feestelijk tintje vanwege het 10-jarig
bestaan van de stichting Keunstkrite die de week organiseert. Op
het programma staan o.a. een
uitgebreide cultuurmarkt met diverse kramen, kunst, ambacht en
muziek.
Een van de meest populaire ac-

tiviteiten is de beoordeling van
Kunst & Kitsch. Deskundigen
Evert Kramer, Luutzen Haak en
Klaas Regts zitten klaar voor het
informeren van door publiek ingebrachte items. De Keunstkrite
doet een speciale oproep voor
het inbrengen van werk van
kunstenaars van Yn’e Line en
Werkambacht Noord. Deze beide kunstenaarsgroepen hebben
een nauwe band met Buitenpost
en Achtkarspelen. Yn’e Line is de
laatste jaren hernieuwd in de belangstelling mede door een grote
tentoonstelling jaar in het Museum Dr8888 in 2018. De Keunstkrite heeft speciale belangstelling
voor het werk van Jaap Rusticus
en Jan Frearks van der Bij.
Werkambacht Noord is minder
bekend bij het grote publiek. In
voorbereiding op een expositie is
de Keunstkrite op zoek naar werk

van Wessel Dijkstra (sierijzer),
Sjoerd Venema (hout), Piet Oostenbrug (hout) en Derk Holman
(keramiek) van Werkambacht
Noord. Wie meer kan vertellen
over deze groep of ene Kielstra
die als textielkunstenaar bij deze
groep betrokken was, wordt verzocht contact op te nemen via
onderstaande gegevens.
De entree van de Cultuurmarkt
en het podium is gratis. Beoordelen van Kunst & Kitsch kost
€5 (max. 5 items per persoon).
Kaartverkoop via de keunstkritewebsite of aan de kassa. Belangstellenden voor het open podium kunnen contact opnemen.
Meer informatie over de Kunstweek
van Achtkarspelen en activiteiten van
de Stichting Keunstkrite Twizel via
www.keunstkrite.nl of mail naar info@
keunstkrite.nl. Tel: 06-16480635.

Vijfde editie Jan Ritskes Poëzienacht met Friese dichters

Opvallend bij de ingang van het gemeentehuis. De asbak heeft een
tijdelijke bewoner gekregen. De gemeente Achtkarspelen zorgt op deze
manier echt voor alle inwoners. (foto: Annemieke Altena)

Het tweejaarlijkse poëzie-event
in Twijzel speelt zich af onder
de blote hemel, in de sfeervolle
19de eeuwse, romantische tuin
van het Simke Kloostermanhuis. Wie het eerder mee heeft
maakt spreekt van een bijzondere, unieke ervaring. Dit jaar extra feestelijk in verband met het
10-jarige jubileum van organisator Stichting Keunstkrite Twizel.
Wâlddichter Arjan Hut schreef
een speciaal gedicht voor de gelegenheid.
De Jan Ritskes Poëzienacht biedt
een podium aan zowel jong
talent als gevestigde dichters
uit Friesland en omstreken. Er

Zaterdag 11 mei heeft de tennisvereniging zich weer ingezet om
Buitenpost een stukje schoner te maken. Met de zwerfvuilactie werden
er meer dan 10 vuilniszakken vol rommel verzameld welke her en der
verspreid lag in het dorp. Vele leden hebben zich hiervoor ingezet.
(foto: Johan Miedema)

wordt een intiem, tweetalig programma geboden waarbij voor
de vijfde editie gekozen is voor
een aantal gerenommeerde Friestalige poëten. Wâlddichter Arjan
Hut krijgt een uitgebreid podium: hij schreef een speciaal jubileumgedicht voor de Keunstkrite
rond het thema “Kunst verbindt
- mensen, plaatsen, tijden”, dat
voor het eerst zal worden voorgedragen. Optredens ook van
dichters Elmar Kuiper, Janneke
Spoelstra, Syds Wiersma en Dirk
Geerdink van het Frysk Dichterskollektyf RIXT, Sigrid Kingma
en de Nederlandstalige dichter
Job Degenaar. Een afwisselend,
goed gekozen, divers program-

ma met moderne en klassieke
dichtvormen en voordrachtsstijlen. Het publiek wordt een frisse
blik op taalkunst en taalgebruik
geboden.
De parkachtige tuin die door de
naamgever Jan Ritskes Kloosterman rond 1876 werd aangelegd,
vormt niet alleen een sprookjesachtig decor, maar is ook onderdeel van het programma. Het
publiek wordt via een korte wandeling langs de Hermitage naar
“it Hazzekampke” geleid, waar
de voordrachten plaatsvinden.
De presentatie wordt op theatrale wijze verzorgd door Matty
de Vries en Boukje Fennema, de
muziek door Op Streek wereldmuziek. Bij de poëzieavond worden diverse bundels aangeboden en kunnen boeken worden
gesigneerd.
Wanneer: Vrijdag 31 mei a.s. Waar:
Simke Kloostermanhuis, Tsjerkebuorren 27, 9286EZ Twijzel. De tuin is open
vanaf 19.30 uur, het programma start
om 20.00 uur en duurt tot 23.00 uur.
Entree is € 7,50 (voorverkoop) of € 10
(kassa). Informatie en voorverkoop via
www.keunstkrite.nl en www.facebook.
com/JanRitskes/

Polo

onderhoudsbeurt vanaf

€190

Golf

onderhoudsbeurt vanaf

€230

Voordelig onderhoud voor Volkswagens die al wat langer meegaan.

Autoland van den Brug
Ried 16, 9285 KK Buitenpost, T 0511 - 541 330
buitenpost@vandenbrug.nl
vandenbrug.nl
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Buitenlandse Bands (7) - Early birds Vroege vrolijke vogels

OBS de Mienskip Buitenpost
Goes Ynternasjonaal

Vroege vogels. Dat zijn twee
van die woorden waarbij je lekker kunt filosoferen. Een mooi
geluid, een goed gevoel, een
nieuwe dag. Ja, een nieuwe dag,
daar ging het hier bij dit stukje
geschiedenis om. Wat was het
geval? Op dinsdagavond 9 juli
1981 om 20.00 uur ‘s avonds zouden in Buitenpost arriveren, vanuit Nancy, het Delaware Valley
Symphonic Band en het American Youth Choir uit de USA. De
laatste informatie tijdens het
laatste telefonische contact met
deze muzikanten was geweest:
“Zijn in België, maar hebben
problemen met een van de twee
bussen. Wij verwachten om half
elf bij jullie te zijn”. En dat was
het. Voor de app-generatie van
nu zal het nauwelijks te bevatten
zijn dat het telefonische contact
verliep via een zwart bakelieten draaischijfapparaat met een
duidelijk belsignaal. Geen halve
aria, maar duidelijk een bel. Dus,
geen belgeluid dan ook geen
contact.

In 2016 sloegen basisscholen uit Oulu Finland, Toulon Frankrijk,
Praag Tsjechië, Sevilla Spanje en Buitenpost Nederland de handen
ineen en startten een internationaal Erasmus+ uitwisselingsproject.

Het verzamelpunt voor de gastgezinnen was het gebouw De
Schakel achter de (toen) Gereformeerde kerk, op loopafstand
naar de Voorstraat. Daar werd
een ieder op de hoogte gebracht
van de onduidelijke situatie. Dus
wat te doen? In die jaren was
koster Grijpstra de gastheer van
de Schakel. Deze startte direct
met de aanmaak van koffie, veel
koffie. Een uiterst flexibele man.
Klokke half elf passeerde zonder
veel drukte. Het was niet gebruikelijk dat de aangekondigde
aankomsttijden van naar Buitenpost gehaalde bands werkelijk
werden gehaald. Wel ontstond
er een regelmatige gang van De
Schakel naar de Voorstraat, want
je wilt de aankomst van de gas-

In de afgelopen 3 schooljaren
hebben leerlingen en leerkrachten elkaar in de verschillende
landen ontmoet, met elkaar geleerd en samen een swingend
muzikaal project ontwikkeld:
Erasmusic! In mei zijn alle leerlingen van groep 8 van OBS de
Mienskip Buitenpost naar Toulon
gevlogen om daar het driejarige
project met een spetterend optreden af te sluiten.
De Delaware Valley Symphonic Band tijdens hun optreden in de Gereformeerde
kerk (foto: eigen foto)
ten natuurlijk niet missen. Ook
niet als je met je koffie bezig
bent.
In die dagen was Buitenpost in
het bezit van een gemeentelijk
politiekorps dat tijdelijk gehuisvest was in het gebouw op de
hoek van Voor- en Kerkstraat.
Dit grote pand was bij de komst
van de hermandad verrijkt met
een radiomast. In een van de
gastgezinnen bevond zich het
opperhoofd van de politie. Deze
besloot rond elf uur om, vermoedelijk via die mast, contact te maken. Hij verzekerde: “Met een half
uur weten wij waar de gasten zitten”. De tijd verstreek verder. Om
2.00 uur in de nacht bleek dat
Grijpstra meer dan alleen maar
koffie kon schenken. Daardoor
en met muzikale klanken uit de
Schakel geholpen, onder leiding
van waarschijnlijk enkele volksdansers onder de gastgezinnen,
ontstond een spontane danshappening bij de Voorstraat. Vrachtwagenchauffeurs uit de richting

verklaard - slot

Leeuwarden werden vrolijk toegezwaaid. Deze moeten gedacht
hebben: “Er is hier duidelijk wat
mis”. Nogmaals geen appjes,
geen mobiele telefoon, alleen
draaischijven met bel geluid.
En onzekerheid. 4.00 uur, totaal
onverwacht uit de richting Groningen, wat aarzelend, kwamen
hoge koplichten naar ons toe.
Dat kan toch niet waar zijn? Maar
dat zijn ze, de twee bussen. Bij
het openen van de deuren bleek,
de ruim negentig inzittenden waren meer dood dan levend. Maar
wel in Buitenpost... Niet alleen
vroege vogels overigens, maar
ook pechvogels, want hun bus
was onderweg gestrand.
Teade Wouda meldde later in de
Leeuwarder Courant: “Het was
een totaliteit van prachtig zingen
en spelen en dansen van deze
jonge mensen. Er was een verdiende bloemenhulde”. De kerk
stond wederom op zijn kop.
Geer Peperkamp en
Johan Kootstra

De leerlingen genieten in Toulon (foto:
eigen foto)
Een paar keer per jaar staat er
een internationale reis op het
programma. Deze keer is het de
reis naar Toulon. Tevens is dit
de laatste reis voor dit project.
Voor de kinderen was deze reis
erg leerzaam. Allereerst voor
hun persoonlijke ontwikkeling:
ze worden zelfstandiger, maken
nieuwe vrienden, trainen de taalvaardigheid, leren de Franse cultuur kennen en ontwikkelen zich
op muzikaal gebied. Sommige
kinderen hebben nog nooit gevlogen, zijn nog nooit in het buitenland geweest of hebben nog
nooit ergens anders dan thuis
geslapen. Voor de kinderen was

Vanaf november 2018 is in vijf opeenvolgende nummers
van onze dorpskrant de herkomst en betekenis van de
Buitenposter straatnamen weergegeven. Er resteren nog
enkele die in deze rubriek naar voren zullen komen. Buitenpost kent meer dan 100 straten en dus evenzoveel namen. Die gaan we niet allemaal behandelen, omdat er
veel namen tussen zitten die voor zichzelf spreken, neem
bijvoorbeeld ‘bloemen en planten. Onze zeer gewaardeerde auteur van de rubriek ‘Puur Natuur’, Gertie Papenburg, zal daar bij gelegenheid waarschijnlijk wel eens
aandacht aan willen besteden. Hieronder volgen nog de
volgende straten:

Tijdens de bezettingsjaren werd hij door de bezetter uit
zijn ambt ontheven op vermoeden van onwelgevallige
sympathieën. Na de oorlog, in 1945, is hij korte tijd opnieuw burgemeester in onze gemeente geweest. Eringa
was naast zijn werk als burgemeester ook betrokken bij
het welzijn van de bevolking in de gemeente en ons dorp
in het bijzonder. Hij nam een lange rij publieke vrijwillige
functies op zich zoals in het Nut, de SWA, de begrafenisvereniging, Plaatselijk Belang en het Groene Kruis. Niet
zonder reden werd hij daarom geëerd met een vernoeming in een straatnaam in ons dorp: de Eringalaan. Hij
overleed begin juli 1962 op 83-jarige leeftijd.

Acht Oan de Diken: perceel weiland aan de dijk van acht
pondemaat (oude Friese vlaktemaat van 36,75 are).

Freulepad: bij het tennisterrein. Genoemd naar freule Titia Ida Haersma de With.

Lege Seis: laag liggend perceel weiland ter grootte van
zes pondemaat.

Groenkamp: afgeleid van de groene natuur rondom het
Medisch Centrum.

Earme Trije: schraal perceel weiland ter grootte van drie
pondemaat.

Oude Havenstraat: heeft betrekking op de Buitenpostervaart die uitliep in de (voormalige) havenkom aan
de zuidkant van de NH-kerk.

Sânfinne: zanderig perceel
weiland dat beweid en niet
gemaaid wordt.
Baike Fiif: perceel weiland in
eigendom van Baike (eigennaam) van vijf pondemaat.
Platte Fjouwer: vlak perceel
land van vier pondemaat.

Pier Eringa

Eringalaan: Op 12 oktober
1917 werd de Groninger Pier
Eringa (1917-1962) burgemeester van Achtkarspelen
en bleef dat ruim 27 jaar.

Als drietalige school en onderdeel van Europa is internationalisering een belangrijk onderwerp
voor OBS de Mienskip. Projecten
als deze zijn zeer waardevol. Elkaar over de grenzen ontmoeten,
vriendschappen aangaan, van
elkaar en samen leren en kennis nemen van de onderwijsvormen in de verschillende landen.
Het zijn allemaal ervaringen die
beklijven en ons vormen als onderwijsprofessionals en als mensen. We zien uit naar het volgende Erasmus+ project!
Wessel Spijkerman

malige bestuur van de Herbrandastichting, die eigenaar
van dit pad was. Het pad was oorspronkelijk het eerste
deel van een voetgangerspad met Kollum. Ook het Swaddepaad, op industrieterrein de Swadde richting It Paradyske, was oorspronkelijk een onderdeel. De aanleg van
de spoorlijn in 1862 onderbrak deze verbindingsweg.
Swaddepaad: Zwette is het Nederlandse woord voor
grenssloot. Swadde is de Friese benaming hiervoor.
Oorspronkelijk startte de Swadde in de Hamsterpoel, de
pingoruïne die in het Friesch Dagbladbos ligt. De Zwadde
was al in de 16e eeuw de grens tussen de bisdommen
Utrecht en Münster. Het is nu de grenswatergang tussen
de gemeenten Achtkarspelen en Kollumerland en mondt
uit in het watertje de Lauwers.
Redactie

Keurloane: De NAK (Nederlandse Algemene Keuring, ook
wel Nederlandse Aardappel Keuring genoemd) opende
op 1 april 1978 aan een aftakking van de Jeltingalaan haar
deuren. Deze nieuwe straat kreeg op verzoek die instelling de naam Keuringslaan. Toen het waterschap Lits en
Lauwers in 1997 het gebouw betrok, verzocht het bestuur
deze naam in te korten tot: Keurloane. De keur is de belangrijkste waterschapsverordening. Voor deze naamswijziging (inkorting) moest het waterschap ook nog eens
ƒ 750,- aan de gemeente betalen. Nu is het gebouw in
gebruik als appartementencomplex. We houden het er
maar op dat er nu een keur aan mensen woont.
Singel: vanaf de Voorstraat (bij Herbranda) richting
NS-station. Deze naam was een suggestie van het toen-

dit een super ervaring. Ze hebben meegedraaid op een Franse
school en erg genoten van de
activiteiten. Wat opvallend was,
was de warme maaltijd tijdens
de lunch. Ook de schooltijden/dagen waren anders dan in Nederland. Zo gaan ze in Frankrijk vier
dagen naar school, maar maken
ze langere schooldagen (van
8:30 uur tot 16:30 uur). Naast
de schooldagen en activiteiten
hebben ze veel gerepeteerd voor
het afsluitende schoolconcert. Zo
hebben ze de Mosselman gezongen en eigen liedjes geschreven
en gezongen. Maar ook hebben
ze liedjes in de Finse,Tsjechische,
Spaanse en Franse taal geleerd.
Naast de schooldagen en de
repetities voor het concert hebben ze allerlei leuke activiteiten
gedaan. Zo zijn ze wezen mountainbiken in Porquerolles, met
de kabelbaan naar Mount Faron
geweest, hebben ze een repetitie van een opera bijgewoond,
geleerd over de geschiedenis
van Toulon en veel op de Franse
stranden vertoefd. Helaas is het
project nu afgelopen, maar we
zullen het contact onderhouden
met de deelnemende scholen en
penvrienden.

De Singel (foto: eigen foto)
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Bij makelaardij Meesterlijk Goed kunt u de verkoop
van uw woning (grotendeels) zelf doen, of helemaal
uit handen geven. En omdat we 12,5 jaar bestaan
maken we het helemaal bont. Want het is feest!

Selspakket

Totaalpakket

Funda basisplaatsing
Onderhandeling
Opstellen koopcontract

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

€(inclusief
995
btw)

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

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

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

Isadres
uw fiets ervoor
klaar voor?
Geef
hem
nu een
Het
al
uw
reparatie
voorjaarsbeurt! Tijdens de voorjaarsbeurt wordt uw
en
onderhoud
van
uw en
fiets.
fiets
geheel
nagezien, gesteld,
gesmeerd
gepoetst.
Gespecialiseerd in het onderhoud van E-bikes.
Reguliere voorjaarsbeurt 19,50*
Ion en Bosch systeem €32,50*
Emotion en overige systemen €27,50*
*exclusief materiaal

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
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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.

Cursus Muziek op Schoot
Muziek is beweging. Eerst nog voorzichtig met een vinger, hand of
voet of met je hoofd, maar al gauw beweegt het hele lichaam mee.
Wie herkent dit niet?
Evenals oudere kinderen en volwassenen genieten ook baby’s en
peuters van muziek. Al heel vroeg
hebben zij interesse in klanken en
geluiden. Een peuter die muziek
hoort gaat vaak spontaan klappen
en dansen. Jonge kinderen en muziek horen van nature bij elkaar.

Iedereen zit in hetzelfde lastige pakket
De problematiek speelt overal in heel Fryslân: vrijwilligers vinden voor het bestuur van een vrijwilligersorganisatie is heel erg moeilijk geworden. Daardoor zijn er al organisaties 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 doelstellingen 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 geëngageerd moeten zijn en bij voorkeur affiniteit met het sociaal cultureel
werk hebben. Zonder nieuwe bestuursleden dreigen op korte termijn serieuze problemen voor It Koartling.
Daarnaast zoekt It Koartling praktisch ingestelde vrijwilligers voor o.a. de volgende onderdelen.
Cursussen en workshops
Cursussen en workshops zijn onlosmakelijk met het sociaal cultureel werk verbonden. De activiteiten
worden door vrijwilligers inhoudelijk en praktisch georganiseerd. Daarbij zoekt It Koartling nadrukkelijk samenwerking met andere organisaties, zodat de partners elkaar kunnen inspireren, stimuleren en steunen,
en doublures worden voorkomen.

Tijdens de cursus Muziek op
Schoot komt jouw kindje op ongedwongen en speelse wijze met
muziek in aanraking. Samen plezier beleven aan muziek, dat is waar
het in deze leuke cursus om gaat.

Aandacht voor kwetsbare mensen
Daarnaast ligt de focus van It Koartling steeds nadrukkelijker op het grote aantal eenzame en/of kwetsbare
mensen in de samenleving, jong én oud. Die moeten niet alleen tijdig in beeld komen, maar zij verdienen
een luisterend oor en méér dan dat. Wat is daarvoor nodig, hoe organiseer je dat en wat komt er in de
praktijk nog méér bij kijken.

Jonge kinderen vertalen muziek veel sterker in beweging dan ouderen. Zij kunnen zich volledig uitleven door vrij te bewegen op muziek
en zang. Een bijeenkomst van Muziek op Schoot is daarom echte quality time met jouw kind. Papa, mama (opa, oma of de vertrouwde oppas) doen volledig mee aan de les (maximaal 1 begeleider per kind).

Intergenerationele activiteiten
Naast de bestaande activiteiten wil It Koartling graag “intergenerationele” activiteiten organiseren. Het
gaat om laagdrempelige activiteiten waaraan iedereen kan deelnemen en leeftijd geen factor vormt. Het
samen doen en beleven vormt de kern.

•
•
•
•
•

Leeftijd: kinderen vanaf 8 maanden tot 4 jaar
Docent: Lutske Pilat
Start: najaar 2019
Duur: 10 wekelijkse lessen, m.u.v. de schoolvakanties
Waar: sociaal cultureel centrum It Koartling, Schoolstraat 31, Buitenpost

Meer informatie volgt binnenkort. Heb je belangstelling, wil je op de
hoogte worden gehouden of wil je je kindje alvast aanmelden? Stuur
dan een e-mail naar vrijwilligerswerk@itkoartling.nl.

Permanente expositie door de
Keunstkrite in It Koartling
Enkele jaren geleden richtte sociaal cultureel centrum It Koartling een
ruime vitrine in voor expositiedoeleinden.
Aanvankelijk werd daarin het werk van cursisten tentoongesteld, met
name van keramische objecten. Toen dat aanbod opdroogde werd de
vitrine met succes twee jaar lang gebruikt door de directe buren van
It Koartling: het IJstijdenmuseum. Veel bezoekers bleven langere tijd
staan om de uitgestalde materialen te bekijken en te bewonderen.
Door de werkzaamheden rondom
de renovatie van It Koartling stond
de vitrine echter een tijd leeg.
Daarin komt eind mei – tijdens
de Kunstweek van Achtkarspelen
– verandering. Dan gaat de Stichting Keunstkrite Twizel de ruimte
gebruiken voor het tentoonstellen
van o.a. werk van regionale kunstenaars. Met de ingebruikname
van de vitrine willen de Keunstkrite en It Koartling kunst en cultuur
beter zichtbaar maken en dichterbij
de inwoners brengen.
De Kunstweek van Achtkarspelen
is van zaterdag 25 mei tot en met
zaterdag 1 juni. Ter gelegenheid
daarvan is een schitterend magazine uitgegeven. Daarin wordt ook
stilgestaan bij het heugelijke feit
dat de Keunstkrite dit jaar 10 jaar
bestaat. Er is een uitvoerig en feestelijk programma opgesteld met diverse jubileumactiviteiten. Ga voor
meer informatie naar: https://keunstkrite.nl/

Cultuurparticipatie
Creatieve activiteiten (in de meest brede zin van het woord) voor kinderen zijn niet alleen leuk, maar ook
goed voor de emotionele expressie, taalontwikkeling, concentratie, fantasie, motoriek, cognitieve ontwikkeling en sociale vaardigheden. Daarnaast dragen creatieve activiteiten bij aan de zelfstandigheid van
kinderen. Ook helpen de activiteiten kinderen bij het leren om problemen op creatieve wijze op te lossen.
Steeds vaker wordt bij creatieve activiteiten een uitstapje naar de techniek gemaakt. Want het gaat - zoals
dat heet - om 21e eeuwse vaardigheden.
Met Rumoer! zet It Koartling in op een breed, gevarieerd creatief aanbod voor kinderen van circa 4 tot 12
jaar. Dus kinderen in de basis- schoolleeftijd. Daarvoor zoekt It Koartling hulp: van méér vrijwilligers, maar
ook van clubs en verenigingen, van ‘creatievelingen’ en mensen die het leuk vinden om kinderen te laten
kennismaken met techniek.
Samenwerking in het voorliggende veld
Sociaal cultureel werk behoort tot het “voorliggende veld” van het sociaal domein. Die term wordt gebruikt als aanduiding van de door vrijwilligers georganiseerde ondersteuning van kwetsbare groepen,
dicht bij de inwoners. De activiteiten zijn laagdrempelig, hebben vaak een sterk sociaal karakter en richten
zich doorgaans op het ‘voorkomen van erger’ – oftewel: preventie. De gemeente wil dat in het ‘voorliggende veld’ van het sociaal domein meer wordt samengewerkt. Daarvan is It Koartling al jaren een groot
voorstander en dus zoekt de vrijwilligersorganisatie mensen die hierin een rol willen en kunnen spelen.
Dit zijn “zomaar” enkele voorbeelden van activiteiten waarvoor It Koartling praktisch ingestelde, gemotiveerde vrijwilligers zoekt. Bij wijze van spreken: mensen met twee rechter handen.
Kom nú in actie!
Belangstelling of wil je graag meer informatie? Stuur dan een e-mail naar vrijwilligerswerk@itkoartling.nl

REIZEN

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

Ten Cate ondergoed
20% korting
Geldig t/m 30 juni

Siton voor onbezorgde mobiliteit
Opel Zafira 1.6 200PK Cosmo
Brandstof
Benzine
Kmstand
64.836 km
Bouwjaar
2015

€ 22.950,Extra’s
lm velgen, middenarmsteun,
parkeersensoren, trekhaak,
xenonverlichting, etc.

Drachten
De Knobben 25
0512 51 44 55

www.siton.nl
info@siton.nl

Zwembad De Kûpe - Buitenpost
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Inspiratie door Anneke Paauw

“Dat de mensen doen wat jij bedoelt,
dat geeft een kick!”
Dirigent Ido Gerard Kempenaar

Na het gesprek met Ido ben ik plotseling benieuwd hoeveel woorden je per minuut kunt zeggen. Wel, dat is gemiddeld 130! Ik kan u
vertellen dat Ido Gerard dat gemiddelde ruimschoots haalt als hij
vertelt over zijn bezigheden. Hier spreekt iemand met passie!
Ido Gerard Kempenaar heeft een
afwisselend bestaan. Hij is muzikant in het Orkest Koninklijke
Marechaussee en daarnaast is
hij dirigent bij drie korpsen.
Hoe begon het allemaal? Zoals vele dorpsgenoten van zijn
leeftijd begint ook Ido Gerard
met blokfluitles van Loes Nicolai. Na het eerste diploma
Algemene Muzikale Vorming
kiest hij voor orgelles. Omdat
hij nogal veel met z’n vingers
zit te trommelen, zegt iemand:
“Misschien moet je ook maar op
drumles”. Zo gezegd, zo gedaan.
Een paar jaar heeft hij dus twee
keer per week muziekles bij de
Wâldsang, totdat hij een keus
moet maken. Het wordt drummen. Inmiddels heeft het musiceren hem in de greep, hij doet
auditie voor het conservatorium
en wordt aangenomen. In 2005
behaalt hij zijn bachelor slagwerk. Maar hiermee is Ido Gerard nog lang niet uitgeleerd. In
2005 start hij met de studie HAFABRA directie aan het conservatorium in Groningen, waarin
hij in 2010 cum laude afstudeert.
Sinds 2009 speelt Ido Gerard
in het Orkest Koninklijke Marechaussee, hij heeft daar een
contract van 24 uur. Meestal is
hij daar op donderdag en vrijdag
‘zoet’ mee en regelmatig wordt

op zaterdagavond ergens in het
land een concert gegeven. Dit
orkest is eigenlijk de huiskapel
van het Koninklijk Huis. Bij vele
gelegenheden geven zij acte de
présence, zoals bijvoorbeeld bij
staatsiebezoeken, veteranendag,
de militaire taptoe en andere officiële gelegenheden. Wat vooral
indruk maakte, was het concert
wat ze gaven in de achtertuin van
Willem-Alexander en Maxima ter
gelegenheid van Maxima’s veertigste verjaardag. In juni gaat de
kapel twee weken naar Basel.
Ido Gerard heeft het prima naar
z’n zin bij het orkest, hij speelt er
graag, ziet veel én is verzekerd
van een basisinkomen, maar…
hij zou niet zonder het dirigeren
kunnen. Momenteel is hij dirigent bij drie orkesten: Fanfare
Joost Wiersma uit Jistrum, Fanfare Beatrix uit Doezum en Brassband Halleluja uit Menaam en
vanaf nu gaat hij ook eens per
week de Afsluitdijk over naar
Krommenie. Daarnaast studeert
hij nog steeds, hij krijgt privéles
van Arjan Tien, een bekende dirigent die hem de fijne keepjes bijbrengt, want daar is Ido Gerard
heel duidelijk over: ik ben nooit
uitgeleerd en ga heel graag nieuwe uitdagingen aan. Naast leerling is Ido Gerard ook docent.

Zijn kwaliteiten worden in binnen- én buitenland gewaardeerd.
Hij verzorgt vele gastdirecties
overal in het land met gerenommeerde artiesten als Birgitte
Heizer, Tania Kross, Ernst Daniel
Smid e.a. Ook wordt hij vaak als
jurylid gevraagd. Behalve in Nederland heeft hij ook in Zweden
en Engeland symfonie-orkesten gedirigeerd en dát ervaart
hij als de sublieme orkestvorm.
Bij het dirigeren ligt dus duidelijk zijn passie. Wat geeft hier
de inspiratie? Is het de muziek
die hem inspireert of zijn het de
mensen die het gaan uitvoeren?
Als Ido Gerard een nieuw stuk
heeft uitgezocht, gaat hij zich daar
eerst helemaal in verdiepen, wat
heeft de componist bedoeld, in
welke tijd is dit gecomponeerd,
hoe zag de wereld er toen uit?

Daarna moet de band enthousiast gemaakt en ook daarvoor
hanteert Ido Gerard zo zijn eigen
methodes. Soms bedenkt hij een
verhaal om het stuk begrijpelijk
te maken en de orkestleden zó
ver te krijgen dat ze zich voor
honderd procent geven. Hier
begint het proces van oefenen,
bijslijpen, aanmoedigen, corrigeren, herhalen, ingrijpen, net
zolang tot iedereen ermee tevreden kan zijn. Wat ook bij het
dirigeren belangrijk is, is te laten
zien, dat je tevreden bent. Dat
hoeft niet met woorden, je kunt
het tonen tijdens het dirigeren.
De uitdaging is vooral om de
mensen dát te laten spelen, wat
jij bedoelt, dat geeft zoveel voldoening. Je werkt heel hard om
alle neuzen in de zelfde richting
te krijgen en als dat dan lukt…..
dát is zó’n kick!

Foto: Kees Westra

Uit d e ou d e d o os

De Voorstraat - 100 jaar geleden 								
Deze ansichtkaart is ongedateerd, maar moet ongeveer een eeuw oud
zijn. De ingekleurde foto laat, vergeleken met honderd jaar geleden, een
van de weinige intact gebleven huizenrijen van ons dorp zien. Het is de
zuidkant van het oostelijke deel van de Voorstraat. De bruggetjes en sloten waren toen voor waterafvoer onmisbaar. Ze verdwenen na de komst
van waterleiding en riolering in de jaren ‘50 van de vorige eeuw. Ook
de dubbele bomenrij die eeuwenlang het straatbeeld van de Voorstraat

p a g i n a 17

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

Stilte in Buitenpost
Begin deze maand, op 4 mei,
waren Tamara en ik voor het eerst
aanwezig bij de dodenherdenking
in ons dorp. Eerder keken we het
op televisie en vorig jaar bezochten
we kamp Westerbork tijdens de
dodenherdenking. Iets wat ik
iedereen kan aanraden trouwens,
want het was een zeer bijzondere
bijeenkomst. Hier in ons dorp was
ik verrast, lekker naïef van mijzelf
natuurlijk, over de grote opkomst.
Hoe ons dorp in een grote groep
stil stond bij 4 mei. En toen het
daadwerkelijk 2 minuten stil werd,
op slag van 8 uur, realiseerde ik mij
ook hoe normaal dat eigenlijk is
ons dorp. Stilte. Ik heb de afgelopen
maand voor mijn werk iets te
vaak richting de randstad en zelfs
Maastricht moeten reizen. Tijdens
die dagen loop ik tijdens de lunch
altijd even een rondje door de
stad. In Maastricht kun je vanaf
ons kantoor direct de natuur in.
Eigenlijk is Maastricht daarin net
een groot dorp, hoewel ze dat zelf
vast anders zien. Maar wel een
‘dorp’ met een prachtige oude stad
waarin het tempo niet zo hoog
ligt, vergelijkbaar met Buitenpost.
Maar ben je in Utrecht, dan weet
ik weer wat die stilte in ons dorp
is. Het stedelijk leven betekent voor
mij dat het altijd ‘aan’ is. Er gebeurt
de hele dag iets. Er is de hele dag
geluid, drukte en bedrijvigheid.
En dat straalt ook af naar mijn
collega’s uit de randstad. Er moet
altijd iets, er is altijd urgentie. Ook
als er eigenlijk geen urgentie is, dan
nog staat dat uitroeptekentje bij
een e-mailbericht. Urgentie. Het
één heeft volgens mij sterk invloed
op het ander. Dus is de omgeving
om je heen rustiger, dan wordt
je dat zelf ook een beetje meer.
Natuurlijk zie ik niet iedereen hier
in het dorp volledig Ying en Yang
rondhuppelen, maar het valt wel
op dat er meer tijd is voor een
praatje, of om iemand voor te
laten gaan bij de kassa. Het maakt
mensen een stukje vriendelijker.
En als je dan, zoals wij, in het
weekend met mooi weer buiten
ontbijt, dan merk je pas echt hoe
stil het is. Geen auto’s, geen haast.
Het zijn de vogels die een concert
geven of de buurman, of ikzelf,
die het gras aan het maaien is. En
daarna is het weer stil. Ik kan er wel
aan wennen. Of tot die conclusie
kwam ik toen ik door de stad
heenliep afgelopen week, ik ben
er al aan gewend. Een opmerking
dat er in het noorden van het land
niets te doen valt? Dat het ‘allemaal’
gebeurt in de randstad? Laat het
zo maar zo blijven. Ik reis er wel
heen als ik die drukte echt wil. De
stilte van Buitenpost? Ik geniet
ervan in stilte.

(foto: archief website Binnen Buitenpost)

domineerde is nog aanwezig. De komst van elektriciteit zou dit snel veranderen. De voorloper van Plaatselijk Belang Buitenpost, de Electriciteitscommissie, spande zich in 1919 in om deze nutsvoorziening in ons dorp
te introduceren. Maar de plaatsing van palen met elektriciteitsdraden en
straatverlichting enkele jaren later, was wel de aanleiding om het meeste
van het karakteristieke groen over de hele lengte van de straat te rooien.

Als je troebel water met rust laat,
wordt het vanzelf
helder

Bedrijvigheid door Piet Pettinga
Het Tuincafé

Aan de zuidkant van botanisch tuin De Kruidhof bevindt zich Het Tuincafé: de
ideale plaats voor een rustmoment op vele momenten
van de week. Een groot
terras op de zonzijde, grote
parasols en een uitzicht op
de Geneeskruidentuin. Als
je daar niet opknapt dan
weet beheerder/exploitant
Dirk Kerst Koopmans het
ook niet meer. Het mooie
plekje is gratis toegankelijk
(evenals de Verkooptuin).
De openingstijden zijn van
dinsdag t/m zaterdag van
10.00–17.00 uur en zondag
van 12.00–17.00 uur, ook a.s.
Pinkstermaandag geopend. De brunch op de zondagmiddag wordt enorm aanbevolen. De eerstvolgende vindt plaats op 2 juni a.s. en dan om de week. We spreken van
de rustdag en u kunt inderdaad relaxen en bijkomen van een drukke week, een echte lazy sunday? Alle etenswaren zijn gemaakt van verse biologische- en streekproducten en u kunt te kust en te keur gaan op de uitgebreide menulijst. Niet alleen op
zondag, maar ook op de andere dagen staat het team van Het Tuincafé voor u klaar
en catering op locatie is ook mogelijk. Tijdens de jaarmarkt natuurlijk geopend met
speciale producten. Op 5 juli is er een whiskyproeverij o.l.v. Wim Cnossen met bijzondere hapjes en er wordt op een doedelzak gespeeld. In juni is er een bierproeverij
van het merk Grutte Pier. Kortom ... Koopmans en de medewerkers zitten niet stil.
En als klap op de vuurpijl is de zaal te huur voor bruiloften en partijen. Was het bij
u ook niet erg bekend wat er allemaal mogelijk is bij Het Tuincafé ? Kom gerust eens
langs of neem contact op via info@hettuincafe.nl of tel. 06-23419012, Schoolstraat
29b, Buitenpost.

Prijspuz zel door Woorzoekerfabriek.nl
Woorzoeker straatnamen Buitenpost

Deze woordzoeker staat in teken van de straatnamen uit Buitenpost. De
overgebleven letters vormen de oplossing.

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 17 juni 2019.
De oplossing van de puzzel in maart was: Janet van der Meer
Er waren 3 goede inzendingen
De winnaar van de puzzel in maart is: Anneke de Man

Trotse prijswinnaar
Normaal gesproken komt de prijswinnaar van de puzzel alleen met naam
in de krant. Maar de winnaar van de
puzzel van februari was zo trots op zijn
prijs, dat we eenmalig een uitzondering maken. De heer Albert Postma had
samen met 21 andere Buitenposters
de juiste oplossing ingestuurd. Tijdens de redactievergadering werd zijn
kaart getrokken als winnende inzending. De redactie van de Binnenste
Buitenpost feliciteert Albert Postma van
harte en wenst hem veel plezier toe met
de prijs.

De Binnenste Buiten Post

Puur natuurdoor Gertie Papenburg
De vis heeft geen weet van het
water. Deze uitdrukking gebruiken we wel om aan te geven dat
we ons niet meer verwonderen
over de meest alledaagse dingen, terwijl die vaak helemaal
niet zo gewoon zijn als we (onbewust) denken. De sloten die zo
talrijk aanwezig zijn in ons landschap vormen zo’n fenomeen
bijvoorbeeld. Wereldwijd gezien
zijn sloten zeldzaam. Om te beginnen heb je er vlak land voor
nodig waar je ook nog makkelijk een schop in kunt steken, en
waar water is natuurlijk. En dan
moeten de bewoners die schop
ook inderdaad planmatig in de
grond steken! Neemt u van mij
aan: ons cultuurlandschap met
haar uitgebreide slotenstelsel is
veel bijzonderder dan u waarschijnlijk ooit vermoed hebt.
Deze keer gebruik ik m’n rubriek
om u wat bewust te maken van
een aantal slootsaspecten.
Nederland telt naar schatting
ruim 300.000 kilometer sloot,
met een concentratie - uiteraard
- in laag Nederland. Buitenpost
ligt in de nulmeterzone. En inderdaad bij Twijzel, Twijzelerheide,
Jistrum vinden we veel minder

Toen ik nog op het Lauwers
College werkte en Culturele en
Kunstzinnige Vorming (CKV) gaf,

Buitenpost

Gerkesklooster

Twĳzel

Augustinusga
Kootstertille
Surhuizum

Drogeham
0

1 km

Natte grond
Weiland
Bos
Bouwland

Kadasterkaart Achtkarspelen 1832. Op hisgis.nl/projecten/fryslan/ is de
kadasterkaart van 1832 in detail te bekijken.

Recept

Tuinbeleven

Sloten

sloten. In het verleden werden
daar bij gebrek aan permanent
water dykswallen opgeworpen
en met doornige struiken beplant om het vee te keren. Die
functie heeft de sloot in onze poldergebieden, onder vele andere.
Intussen heeft u misschien al
een stemmetje in uw hoofd met
de knagende vraag: klopt die
300.000 kilometer wel? Laten we
eens naar een vrij willekeurige
kilometer bij Buitenpost kijken.
De willekeur bestaat er deze keer
in dat mij de mooi ‘geef Fryske’
naam Bûtenpostmermieden opviel op de topografische kaart.
Nou, die vierkante kilometer dan.
Meer met een schattend oog dan
precies nametend kom ik in die
ene vierkante kilometer op minimaal 13 kilometer slootlengte! In
de Rohelster polder vind je wel
vierkante kilometers met meer
dan twintig strekkende kilometers sloot, maar zoals gezegd,
in hoger gelegen terrein zijn de
sloten weer schaarser. Nederland telt heel wat ‘lage’ vierkante
kilometers...

vroeg ik leerlingen wel eens:
wat voor middeleeuwse of tenminste eeuwenoude elementen
kennen jullie uit je omgeving?
De antwoorden hielden meestal
bij de oude dorpskerken wel op.
Terwijl overal in onze omgeving
middeleeuwse en zestiende- , zeventiende- en achttiende-eeuwse
sloten aanwezig zijn. U ziet elke
dag de eeuwen doorschemeren in ons landschap! Maar ja,
de vis heeft geen weet... De Kadasterkaart van Achtkarspelen
uit 1832 verwondert ons om het
ongelofelijk fijnmazige stelsel
van sloten. Dat vertelt een hele
ontginningsgeschiedenis!
Die
sloten zagen er destijds wel minder strak uit dan tegenwoordig
nu ze met groot materieel jaarlijks geschoond worden. Er zijn
er ook heel veel sloten verdwenen, vooral omdat de boeren
niet uit de voeten konden met
die kleinschaligheid. Maar let
wel, ook natuurorganisaties ruimen wel sloten op, omdat ze het
‘gebiedseigen’ kwel- en regenwater willen vasthouden. De sloten zijn immers ooit aangelegd
met als hoofddoel water af te
voeren.
En nu we het dan toch over dat
water hebben, dát ‘weten’ we
dan wel weer: Nederland is een
waterland. Maar dat is relatief.
Onze sloten en ook de grote
wateren zijn ondiep. We zíen
overal water, maar qua hoeveelheid valt dat nog behoorlijk tegen. Om het Bodenmeer op het
drielandenpunt Duitsland-Zwitserland-Oostenrijk te vullen heb
je acht keer de Nederlandse hoeveelheid (zoet) water nodig. En
als u aan Egypte denkt, denkt
u eerder aan woestijn dan aan
water. Toch bevat alleen al het
Assoean-stuwmeer dertig keer
zoveel water als wij in Nederland
hebben. Door de vaker optredende droge zomers kunnen we
nog wel eens heel anders tegen
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Jan Willem Zwart schrijft
iedere maand de column
“Tuinbeleven” De tuin van De Kruidhof is daarvoor zijn inspiratiebron.

Op ontdekkingstocht in
de tuin
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De Bûtenpostmermieden op de
Topografische Atlas. Kilometerhok
207-585
onze ‘waterrijkdom’ gaan aankijken. Ecologisch gezien is ondiep
water overigens rijker dan heel
diep water. Want dat is een grote
waarde van onze sloten: de vegetaties en de fauna met vissen,
insekten, amfibieën en zo voort.
Terzijde, als u binnenkort ’s een
sloot ziet met massaal ‘pinksterbloemen’ in het water, dan ziet u
Waterviolier. Die heet in het Fries
inderdaad ‘Wetterpinksterblom’.
Waterviolier gedijt in kwelwater.
Nog een laatste punt over sloten.
Toen ons gezin in 1982 in Buitenpost kwam wonen, was het fierljeppen nog behoorlijk populair
onder de jeugd. Ik herinner me
nog heel goed hoe mijn oudste
zoon blakend van trots thuiskwam omdat hij de Mounesleat
gehaald had. Dat gold destijds
toch als een soort van initiatie:
als je dát kon dan hoorde je er
bij. In het voorjaar stonden bij de
gereedschapswinkel van Van der
Veen een flink aantal polsstokken tegen de gevel. Ik zie nooit
meer jeugd de velden in trekken.
Ze weten misschien niet wat ze
missen, maar de jeugd heeft een
prachtige traditie verloren.
Gertie Papenburg
gmgjtp@xs4all.nl, 06 23627840

Wat ons opviel

In mei legt iedere vogel een ei! In
de tuin zijn volop schuilplaatsen
voor kleine vogeltjes. Het is
leuk om op ontdekkingstocht
te gaan en nestjes te zoeken.
Natuurlijk weten we allemaal dat
nestkastjes ontdekt worden door
verschillende soorten vogels, maar
het is ook mooi om te zien dat
vogels veelal hun eigen weg zoeken
in de tuin. Op De Kruidhof hebben
we verschillende plaatsen waar
allerlei soorten vogels zich veilig en
prettig voelen om er zelfs te gaan
nestelen. In de bijenstal zit heel
vaak een winterkoninkje dat een
geheel omsloten nest bouwt van
mos. Iedere keer staan we versteld
van het feit dat zo’n klein vogeltje
zo veel mos naar binnen kan
brengen. Merels en zanglijsters
zoeken regelmatig hagen of
struiken op om in te nestelen,
terwijl de ekster een hoge plek
in een boom weet te vinden, om
goed overzicht op de omgeving
te hebben. De Meditatietuin van
De Kruidhof is bij uitstek een
goede locatie om verschillende
vogelgeluiden te beluisteren.
Hoewel het voor niet-kenners
best moeilijk is om geluiden van
vogels te onderscheiden zijn
hier ezelsbruggetjes voor. Een
koolmees is bijvoorbeeld een
fietspomp, een roodborstje een
kabbelend beekje en een groenling
een raceauto. Met dit in het
achterhoofd, zijn deze tuinvogels
gemakkelijk te herkennen mits
er plotseling een vreemde exoot
opduikt die hier in Buitenpost
zijn intrede doet. Dat maken we
niet vaak mee en de troost is dan
meestal dat er veel echte vogelaars
meekomen om de vogel op de
foto te zetten. Vogelaars vertellen
graag over hun waarnemingen.
Kijk maar eens op waarneming.nl
onder Buitenpost.

door de redactie

door Tamara de Boer

Risotto met groene
groentes
Hoofdgerecht - 4 personen
Ik hoor vaak mensen zeggen dat ze geen risotto
kunnen maken. Ik denk dat iedereen risotto kan
maken, maar het ‘geheim’ is dat je moet blijven
roeren (aangebrande risotto is inderdaad niet zo
lekker). Daarnaast moet je voldoende vocht blijven
toevoegen, zodat de risotto gaar kan worden (rauwe risotto is ook geen aanrader). Met deze twee instructies kan iedereen de lekkerste risotto op tafel
zetten. Het recept dat ik deze maand met jullie deel
heb ik ooit eens van een studiegenote gekregen.
Het is een heerlijk lente recept, met frisse groene
groentes. De wijn is optioneel, je kunt de risotto ook
alleen met bouillon maken. De wijn zal uiteindelijk
wel helemaal verdampen, dus er zit geen alcohol
meer in. Maar ik vind de smaak die wijn toevoegt
zelf wel heel lekker. In de basis is het recept vegetarisch, maar het is ook mogelijk om er een niet-vegetarische variant van te maken. Bak dan een paar
plakken parmaham in een droge koekenpan, totdat
ze lekker krokant zijn en serveer deze bij de risotto.

Ingrediënten:
300 gram risotto
1 prei, klein snijden
2 lente uitjes, klein snijden
1 kopje diepvries doperwten
1 courgette, in kleine blokjes
1 liter groentebouillon
2 glazen witte wijn
1 zakje parmezaanse kaas
Bereiding:
Verwarm olie in een diepe pan en fruit hierin de ui
en prei totdat ze zacht zijn. Voeg een beetje extra
olie en de risotto toe. Bak de risotto mee tot de buitenkant van de korrels doorzichtig is. Voeg de wijn
toe en een flinke scheut bouillon. Blijf vanaf nu
goed roeren en voeg meer bouillon toe als de risotto te droog wordt. De bouillon en de wijn zullen uiteindelijk helemaal verdampen. Voeg na ongeveer
10 minuten de courgette toe. Blijf nog steeds goed
roeren. Voeg na nog eens 10 minuten de doperwten
toe. Proef of de risotto al gaar is. Als de risotto gaar
is, roer je de parmezaanse kaas er doorheen. Voeg
peper en zout naar smaak toe. Lekker ite!

Aan de Schoolstraat , toch al niet overladen met veel parkeerplaatsen, ziet de
redactie een merkwaardig beeld. Als je op deze twee parkeerplaatsen niet mag
parkeren , wat mag er dan wel ?

Buurtvolleybal 2019
Ook dit jaar is de Volleybal Vereniging Buitenpost weer van plan
om een buurtvolleybal toernooi te organiseren. We willen dat dit
jaar na de zomervakantie doen. Het zal zijn op dinsdag 10 september 2019 en vrijdag 13 september 2019. Het buurtvolleybaltoernooi
is niet alleen voor buurten. Iedereen mag een team opgeven. Nadere informatie volgt nog, maar noteer in ieder geval deze data
alvast in je agenda en geef de data ook door aan je buurtgenoten!
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Om iedereen te laten profiteren van
onze prachtige boxsprings, relaxfauteuils,
meubels etc. trakteren wij bij aankoop op
20% accessoires cadeau.
Uitsluitend bij Kapenga Buitenpost.
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