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Herfst in Buitenpost 
(foto: Piet Pettinga)

Deze boom aan de Troelstralaan in volle herfstkleuren kijkt uit op de half afgebroken Halbertsmastraat (niet op de foto) en 
wacht in spanning af wat er aan de voet door de SWA wordt gebouwd. 

Van de  redact ie
 
Veranderingen

De vakantieperiode 2019 ligt 
achter ons en daarmee is ook 
de komkommertijd ten einde. 
Ieder pakte zijn of haar draad 
met nieuwe energie weer op, 
of ‘met frisse tegenzin’, dat 
hangt van de situatie af en 
hopelijk gaat ‘zin’ weer de 
boventoon voeren. Voor de 
een verandert er niets, voor 
de ander wel. Zo gaat het ook 
met deze krant en de redac-
tie die zorgt voor informatie-
ve en zo kleurrijk mogelijke 
vulling. Het aantal medewer-
kers dat dit voor zijn rekening 
neemt, moet voldoende zijn. 
Dat wil echter zo af en toe wel 
eens enige hapering opleve-
ren. Je kunt stellen dat dit 
erbij hoort en dat zoiets het 
risico van het vak is. Dat is zo 
en dat is ook niet zo erg, als 
de plaatsen die openvallen 
maar weer op de gewenste 
wijze opgevuld worden. Alin-
da Elsinga, die de column 
‘Verhaaltjes’ verzorgde, is 
hiermee gestopt met het oog 
op verhuizingswerkzaamhe-
den en andere arbeidsdrukte. 
Wij willen Alinda ook op deze 
plaats hartelijk dank zeggen 
voor het schrijven van le-
zenswaardige verhalen. Ver-
der gaan de twee actieve en 
toegewijde redactieleden Ta-
mara en Pieter de Boer ons 
vanwege verhuizing naar el-
ders binnenkort verlaten. Dit 
is een aderlating waarvan 
wij hopen dat die spoedig 
gestelpt kan worden door 
twee Buitenposters die zich 
daartoe geroepen voelen. Het 
voortbestaan van De Binnen-
ste Buiten Post moet eigenlijk 
niet door gebrek aan…, aan 
een zijden draad komen te 
hangen. Zie onze oproep el-
ders in dit blad. Een gesprek 
met de redactie kan nog 
meer opheldering brengen. 
Schroom niet!

21 maart 2020: de dorpsreünie 
meld je aan!
Als jubileumcommissie hebben wij al een aantal keren in dit blad 
onze 4 belangrijkste jubileummomenten voor ons jubileumjaar aan-
gekondigd. Dat zijn:

•	 21 maart, reünie met een foto- en videotentoonstelling
•	 7 april de buitengewone ledenvergadering in het gemeentehuis
•	 Op 6 juni een grote feestavond
•	 De cultuurhistorische wandeltocht

Op de reünie zijn alle jonge en oude Buitenposters en oud-Buitenpos-
ters (en met name ook oud-PBB-bestuursleden) van harte welkom. 
In 1978 vonden er ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van het 
Concours Hippiqe en in 1995 bij het 75-jarig jubileum van Plaatselijk 
Belang (foto) soortgelijke reünies plaats. Toen werden ze door honder-
den mensen bezocht. Wij hopen hetzelfde voor de komende!

Naast de ontmoeting met anderen is ter plekke de gelegenheid een 
foto- en videotentoonstelling met oude en nieuwe beelden van Bui-
tenpost te bekijken. Ook is het mogelijk om een rondrit met een tou-
ringcar in en om het dorp te maken. Verder is de organisatie bezig 
met het regelen van lunch- en dinerarrangementen in het dorp zodat 
de gasten naar eigen voorkeur voordelig de inwendige mens kunnen 
versterken. Het is voor de jubileumcommissie moeilijk in te schatten 
hoeveel interesse er voor dit plan bestaat. Met het oog op de reser-
veren ruimtes en inwendige mens is het wel belangrijk om te weten 
waar we rekening mee kunnen houden. Wij vragen daarom iedere 
geïnteresseerde zich voor de reünie in te schrijven. 

De kosten voor de inschrijving bedragen € 5,- per persoon. Hiervoor 
krijgt u twee drankjes en een feestversnapering terug! Na ontvangst 
van de aanmelding ontvangt u aan het begin van 2020 de tegoedbon-
nen, het feestprogramma en nog een formulier van ons. Daarop kunt 
u verdere details invullen, aangeven of u interesse heeft in de rondrit, 
het jubileumboek en een diner- of luncharrangement. Aanmelden kan 
op het email-adres: pbbuitenpost@gmail.com, of door middel van 
een briefje aan: PBB, Postbus 30, 9285 ZV Buitenpost, of deponeren in 
de bus van De Binnenste Buiten bij de Readshop.

Opmaker(s) gezocht!
Redactie zoekt versterking

Deze krant wordt al jaren met veel plezier gemaakt door een gevari-
eerde groep redactieleden. De redactie is nu op zoek naar een nieuwe 
opmaker of opmakers die de redactie willen versterken. Het opmaken 
van de krant is een precieze, maar erg leuke klus die afwisselend door 
een aantal redactieleden wordt uitgevoerd. Daarnaast zijn we volop 
bezig met de ontwikkeling van de krant en is er alle ruimte om creatief 
mee te denken hoe we de krant mooier en beter kunnen maken. Voor 
het opmaken van de krant krijg je een redelijke vergoeding.

Om de krant op te maken gebruiken we Adobe Indesign. Mocht je hier 
geen ervaring mee hebben, dan kunnen we je helpen om de basis-
vaardigheden onder de knie te krijgen. Doordat de krant afwisselend 
door redactieleden gemaakt wordt, betekent het dat je ongeveer 3 of 
4 keer per jaar verantwoordelijk wordt voor de opmaak van een krant. 
Daarnaast vergaderen we 2 keer per maand op maandagavond over 
de nieuwe krant. 

Lijkt het je leuk om de redactie van de Binnenste Buitenpost te ver-
sterken? Mail ons via bibupost@gmail.com
De redactie

Een ouderwets dorpsfeest... 
kan dat nog?
Als het aan PBB ligt wel! Als Vereniging voor 
Plaatselijk Belang Buitenpost worden we 
maar 1x 100 jaar en dat willen we volgend 
jaar goed vieren. Het liefst met het hele dorp. 
De plannen daarvoor liggen klaar en aan de 
voorbereidingen wordt gewerkt. Maar om 
alles te laten slagen hebben we hulp uit het 
dorp nodig. Het is goed mogelijk dat u in de 
komende maanden door mensen van de ju-
bileumwerkgroep wordt benaderd om steun 
te geven. Financieel, in menskracht of mede-
werking. Wij hopen dat u ons voor deze bij-
zondere gelegenheid daarin tegemoet komt. 
Samen kunnen we er iets moois van maken. 
Op naar een feestelijk 2020!



D e  B i n n e n s t e  B u i t e n  P o s t       pag ina 2

J&M Teaterwurk – 
de man fan dyn lib-
ben 
‘De man fan dyn libben’ giet oer in 
frou dy’t siik is en net wer better 
kin. Om har man goed achter te lit-
ten, siket se in nije leafde foar him. 
Sy set dêrom in kontaktadfertinsje 
en der komt in moaie jongere frou 
op ôf. Kin net moaier, soene je tin-
ke. Mar dan blykt dat har man en 
dy jongere frou elkoar al kenne en komt de fraach om de hoeke: wat 
foar spul wurdt hjir eins spile en wa hâldt wa no wa foar de gek? Neat 
is wat it liket ...  “De man fan dyn libben” is in  tragikomeedzje fol leaf-
de en wraak, skreaun troch Arthur Japin n.o.f. syn boek ‘De man van 
je leven.’ De Fryske oersetting is fan Marijke Geertsma.

Spilers: Jan Arendz, Marijke Geertsma en Anke Bijlsma
Rezjy: Bruun Kuijt.

Sneintemiddei  13 oktober 2019
Oanfang: 15.30 oere /  The Point
Foarferkeap (dropshop Liquorice) en oan de seal:18,50 euro
Ynfo: www.maskelynbuitenpost.nl / 0511 541444

Agenda 2019:
The Billy Joel Experience – The Pianoman
Zondagmiddag 3 november 2019
Aanvang: 15.30 uur /  Raadzaal Gemeentehuis Buitenpost
Voorverkoop:12,00 / Aan de zaal: 13,50

Jaarlijks reikt de gemeente Acht-
karspelen de Ondernemersprijs 
(OP8K) uit aan bedrijven die 
onder andere goed presteren op 
het gebied van duurzaamheid, 
innovatie en maatschappelijke 
betrokkenheid. 
Uit het grote aantal voordrach-
ten van de ondernemersvereni-
gingen in de gemeente Acht-
karspelen heeft de jury drie 
ondernemingen voor de cate-
gorie kleinbedrijf en drie on-
dernemingen voor de categorie 
middenbedrijf geselecteerd, 
waaronder enkele bedrijven uit 
Buitenpost.

De genomineerden voor de cate-
gorie kleinbedrijf zijn: Creative 
Work, De Binnenmarkt en Mu-

seumbedrijf Ot & Sien. Voor de 
categorie middenbedrijf zijn dat  
Veenstra Reizen, VDM Woningen 
en STERC Online Agency. 
De jury van OP8K bepaalt naar 
aanleiding van bedrijfsbezoeken 
welke twee ondernemingen de 
prijs in ontvangst mogen nemen.

Op dinsdagavond 15 oktober wor-
den de winnaars van de onder-
nemersprijs tijdens een feestelij-
ke gelegenheid bekendgemaakt. 
Naast deze juryprijs mag ook 
het aanwezige publiek een stem 
uitbrengen. Zij bepalen wie van 
de zes genomineerde onderne-
mingen de publieksprijs in ont-
vangst mag nemen. Daarnaast 
is er speciale aandacht voor de 
onderneming die een sterke sa-

menwerking tussen het onder-
wijs en bedrijfsleven laat zien.

Het volledige programma van deze 
avond, die wordt gehouden op het 
Nordwin College (aanvang 18.00 uur) 
wordt bekendgemaakt via: 
www.abc-achtkarspelen.nl.

Ondernemersprijs Achtkarspelen 2019

In onze sportieve en gezellige 
groep mannen en vrouwen van 
zwemclub PWC (leeftijd tussen 
de 20 en 80 jaar) is plaats voor 

nieuwe leden! Wil je in bewe-
ging komen, werken aan je 
conditie, je zwemslag verbete-
ren, op een leuke manier nieu-
we mensen leren kennen, een 
avondje er even uit? Het kan al-
lemaal onder de gediplomeer-
de, ervaren en enthousiaste 
leiding van onze trainer.

Zwemmen is leuk, gezond, je 
gebruikt al je spieren en niet 
blessuregevoelig.

Meedoen/proefzwemmen?
Je vindt vast een klik bij dit 
groepje zeer uiteenlopende 

zwemmers. Langzaam, snel, 
enthousiast, positief, leergie-
rig, gezellig, humoristisch, een 
avondmens? Het kan allemaal, 
maar het hoeft niet!
De contributie valt reuze mee: 
€ 17,70 per maand.

Wanneer: woensdagavond van 20:45 
tot 21:30 uur
Waar: zwembad de Kûpe te Buiten-
post

Kom ook zwemmen!

Binnenkort vindt alweer de zesde 
editie van de Kids2kids kinder-
beurs plaats! Tweedehands kin-
derkleding en speelgoed wordt 
dan verkocht tegen leuke prijzen.

Wegens groot succes hebben 
wij besloten om ook de vrijdag-
avond erbij te pakken.

Vrijdag 11 oktober 19.00-21.00 
uur en zaterdag 12 oktober 9.30-
12.00 uur staan wij klaar om jul-
lie te verwelkomen met koffie/
thee en wat lekkers!

Een deel van de opbrengst 
schenken wij aan Dorcas hulp 
en ontwikkeling. Op deze manier 
kunnen wij andere kinderen blij 
maken met mooie spulletjes.
Benieuwd hoe onze beurs er in 

het echt uitziet? Wees welkom op 
11 en/of 12 oktober in “De Scha-
kel” aan de Voorstraat 15 te Bui-
tenpost (parkeergelegenheid via 
de Berkenlaan).

Wil je kleding/speelgoed inbrengen of 
meer informatie? Stuur een berichtje 
naar: kids2kids.buitenpost@gmail.com 
of kijk op www.facebook.com/kids2ki-
dsbuitenpost

Zesde editie Kids2Kids kinderbeurs Buitenpost 

Fryske Krite – 
Winterseizoen 2019-2020
Op zaterdagavond 23 en 30 november 2019 trapt 
De Fryske Krite af met de doldwaze voorstelling 
“Klontsjes”. Vrijgezel Atze wordt “overvallen” door 
drie dates die allemaal 12 uur te vroeg op de stoep 
staan. Daarnaast krijgt hij een baby cadeau waarvan 

hij de “pake” zou zijn, lastig als jezelf niet eens heit bent, komt er 
voortdurend een buurvrouw langs op zoek naar zoetigheid en doet 
een ‘mislukte” rechercheur verwoede pogingen alle losse eindjes aan 
elkaar te knopen. Met Ria Krist, Frouke Holtrop, Renate Rutter, Anneke 
Nieuwenhuis, Dictus Benedictus en Andries Hovinga. Regy Haije de 
Boer bijgestaan door Iebe Bouma.

Op zaterdagavond 25 januari en 1 februari 2020 zien we andermaal 
een zelfbedachte voorstelling van de krite-jongeren in een prachtige 
combinatie met “senioren-leden”. Onder de naam “Jeugdt(h)eater 
WitWat” zien we Dagmar Kingma, Nienke ten Hoven, Laura de Zee, 
Dette Hiemstra, Johan Moes, Karst Veninga, Renze Welfing, Wiesje 
Kloosterman en Dictus Benedictus die meertalige scènes spelen over 
Ferwachtings/Verwachtingen. Regy Henk Roskammer bijgestaan door 
Lisanne de Zee.

In 2012 ging de voorstelling “Le Père” van de schrijver Florian Zeller in 
Parijs in première. Een aandoenlijke tragikomedie over een oude man 
met Alzheimer. Door het grote succes in Frankrijk volgen er vertalin-
gen en voorstellingen in andere landen, ook in Nederland. Senf The-
aterpartners liet de voorstelling, december 2016, in Nederland in pre-
mière gaan, met o.a. Hans Croiset in de hoofdrol. Op zaterdagavond 
7 en 14 maart 2020 speelt het Krite-toneel de Friese wereldpremière 
van “Le Père” onder de naam “Heit”. In de Krite-voorstelling zien wij 
Lodewijk Riedhorst, nu als speler dus, de rol van “Heit” vertolken. Hij 
wordt hierin bijgestaan door Arnold Ruisch, Gerben de Haan, Ama-
rens de Vries, Else Kiers en Greetje Klaren. Regy: Henk Roskammer 
bijgestaan door Reinold Paauw.

Op dinsdagavond 8 oktober vindt de jaarlijkse ledenvergadering 
plaats in de bovenzaal van The Point. Aanvang 20.00 uur. Leden krij-
gen de agenda toegestuurd. Belangrijk onderwerp is uiteraard 2022: 
100 jaar Fryske Krite.

Rabo ClubSupport
Ook de Fryske Krite doet dit jaar mee aan Rabo ClubSupport! En elke 
stem is geld waard. Geld wat we graag investeren in onze techniek 
om onze voorstellingen en ons eeuwfeest in 2022 onvergetelijk te 
maken. Kunnen wij rekenen op die van u en jou? Als lid van jouw 
Rabobank kun je van 27 september tot en met 11 oktober stemmen 
op de Fryske Krite. Op de website www.rabo-clubsupport.nl/drach-
ten-noordoost-friesland/deelnemers vindt u alle uitgebreide informa-
tie, waaronder een lijst van alle deelnemende “clubs”.

Op zondag 20 oktober is er een 
speciaal middagprogramma met 
muziek en verhalen georgani-
seerd door Jaep Meems. Door de 
medewerking van ( zeker hier in 
de omgeving bekende)  musici, 
zangers en een vertelster zal het 
vast een  hele bijzondere middag 
worden.

Melle Leegstra (gitaar) en Jel-
le Visser (bas), twee neven uit 
Eestrum, brengen “Fryske Har-
kesankjes mei Humor” (zoals ze 
dat zelf noemen) ten gehore.

Gerda van der Wijk kan prach-
tig vertellen. Zij verzorgt lezin-
gen door het hele land. Marleen 
van der Lei speelt  viool en Jaep 
Meems bespeelt de piano.

Vanaf 15.00 uur is iedereen van 
harte welkom bij de Doopsgezin-
de kerk aan de Julianalaan 12a. 
Er is koffie en thee. Bij de uitgang 
is er een collecte voor de onkos-
ten.

Muziek en Friese verhalen in
Doopsgezinde Kerk
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De Binnenste Buiten Post is een uit-
gave van de Stichting Dorpsblad ‘de 
Binnenste Buiten’. Deze is verantwoor-
delijk voor de inhoud van deze krant en 
is daarop aan te spreken als bestuur en 
als rechtspersoon.

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

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

R e d a c t i e :
Wim Ausma tel. 541658
Annemieke Altena tel. 544469
Pieter de Boer tel. 842357
Tamara de Boer tel. 842357
Johan Kootstra tel. 541322
Piet Pettinga tel. 540014
Liesbeth Ribbink tel. 543948
Amanda van Roessel tel. 06 46411344

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

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

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

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

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

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

Kopij voor het volgende nummer 
inleveren voor 21 oktober 2019 

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

A l  ge lezen? Van de  bestuurstafe l

September 2019
Na een welverdiende vakantie 
kwam het bestuur weer bijeen met 
een zeer gevulde agenda. Ons stre-
ven is altijd om niet meer dan twee 
uur te vergaderen, maar dat lukte deze keer niet. Ook al omdat we 
het toch als vrijwilligers gezellig willen houden. Dus na een korte uit-
wisseling van vakantieplezier, zijn we fris aan de slag gegaan. Vooral 
onze actielijst is zeer uitgebreid en meestal komen de punten vele 
vergaderingen terug. Dat levert wel eens frustraties op, daarom is het 
goed om ook onze successen te benoemen. Dat helpt ook om onze 
profilering naar de bewoners van Buitenpost aan te scherpen. Soms 
hoor je immers: wat doet dat bestuur van Plaatselijk Belang eigenlijk? 
Afgelopen tijd zijn er echt wel acties te benoemen die voor het dorp 
belangrijk zijn.

Als eerste wil ik noemen de ventweg tegenover De Kûpe en langs de 
begraafplaats. We kregen een klacht van een buurtbewoner over de 
toegankelijkheid van deze weg voor mensen met een rollator. Ook al 
omdat er geen voetpad is. In overleg met de gemeente is dat op een 
simpele manier opgelost.

In mijn vorige column had ik het al even over de bloembakken bij de 
entrée van ons dorp. Dat is een visitekaartje van Buitenpost. Voor de 
feestweek zijn ze weer prima op orde gebracht en we gaan nu afspra-
ken maken, zodat deze bloembakken het hele jaar door mooi zijn.

Wat eerder terug is er de actie geweest voor toegankelijkheid van 
toiletten voor mensen met blaas- en darmproblemen. Volgens mij is 
Buitenpost nu het dorp met de meeste mogelijkheden! Gisteren nog 
maakte ik mee dat er een wandelaar dankbaar gebruik maakte van 
deze voorziening.

We hopen binnenkort ook te scoren met meer mogelijkheden om 
leegstaande winkelpanden geschikt te maken voor bewoning van se-
nioren. Daar is veel behoefte aan in de nabije toekomst. Denk maar 
bijvoorbeeld aan de bewoners van de molenbuurt, die zijn allemaal 
ongeveer dezelfde tijd naar deze buurt getrokken en zijn binnen niet 
al te lange tijd toe aan een mooi appartement in het centrum van Bui-
tenpost. We gaan alle politieke partijen spreken om dit met spoed op 
de agenda van de gemeenteraad te krijgen. Nu nog is de gemeente 
afhoudend bij bijvoorbeeld de invulling van de al heel lang leegstaan-
de winkelpanden in de Kerkstraat. Ook boven Mathilde Fashion is er 
een mogelijkheid tot bewoning die is afgewezen. We rekenen erop dat 
dit kan veranderen.

Namens het bestuur van PBB, Marianne Rigter
Wilt u reageren: pbb@gmail.com

> Twee monumenten in ons dorp 
krijgen subsidie van de Rijks-
dienst voor het Cultureel Erfgoed 
om de komende zes jaren onder-
houd te kunnen doen. In Buiten-
post ontvangt de Mariakerk ruim 
€ 80.000,- en Haersma State 
(monumentale boerderij West 2) 
€ 25.000,-. Het geld mag worden 
besteed in de periode 2020-2025. 
> Sociaal-cultureel centrum It 
Koartling in Buitenpost is deze 
maand gestart met ouderen-
werk, oftewel welzijnswerk voor 
55-plussers. De nadruk ligt op 
ouderen die extra aandacht no-
dig hebben. Er worden onder 
meer voorlichting gegeven en 
activiteiten ondernomen om ou-
deren actief te houden en te hel-
pen met bepaalde zaken. Volgens 
It Koartling is dit nodig naar aan-
leiding van de transities in het 
sociaal domein van de afgelopen 
jaren.
> Om tijdelijk woonruimte te bie-
den aan jongeren die er niet tus-
sen komen op de huizenmarkt, 
krijgt Achtkarspelen mogelijk 
‘opstapwenten’. Het college ziet 
het als middel om jonge inwo-
ners vast te houden, die anders 
weg zouden trekken. Het gaat om 
kleine huurwoningen voor één 
tot twee personen. De doelgroep 
bestaat vooral uit jongeren die 
op zoek zijn naar een huis, maar 
te veel verdienen voor een socia-
le huurwoning en lastig een hy-
potheek kunnen krijgen vanwege 
een tijdelijk arbeidscontract.

Van 2 oktober t/m 30 december exposeert de Drachtster kunstenaar 
Bert Wieldraaijer in het gemeentehuis van Achtkarspelen. De kleur-
rijke doeken tonen beelden uit zijn droomwereld en fantasie waarin 
mens en dier veelvuldig voorkomen.
 
Er is veel belangstelling voor het werk van Bert Wieldraaijer. Zijn werk 
wordt regelmatig getoond in ziekenhuizen, revalidatiecentra en zor-
ginstellingen. De van oorsprong uit Enschede afkomstige, maar in 
Drachten gewortelde, autodidactische schilder heeft een heel eigen, 
beetje stripachtige stijl ontwikkeld. Aangemoedigd door zijn moeder 
en vriendin begon hij, na een moeilijke periode in zijn leven, uiting te 
geven aan zijn binnenwereld. De figuratieve, strakke en soms geab-
straheerde afbeeldingen werkt hij uit met acrylverf op papier of doek 
en meestal op redelijk formaat. Hij liet zich onder andere inspireren 
door Pablo Picasso, Corneille Guillaume Beverloo (Corneille) en Keith 
Haring. Op de vraag hoe hij zijn stijl zou omschrijven, antwoordt hij: 
“Absurd en Naïef”. 

De expositie in het gemeentehuis in Buitenpost wordt op woensdag 2 
oktober om 16.00 uur feestelijk geopend door de heer Jaap Bruintjes, 
voormalig directeur Museum Smallingerland. Publiek is daarbij van 
harte welkom. Daarna te bezichtigen tijdens reguliere openingstijden 
van de gemeente. Meer informatie: www.achtkarspelen.nl en organi-
sator Stichting Keunstkrite www.keunstkrite.nl

Kunst in gemeentehuis 
Achtkarspelen

Het klimaatakkoord: en nu?  
De Energie Coöperatie Buitenpost helpt mee

Het klimaatakkoord. Als je het leest, dan lijkt het allemaal nog vrij ab-
stract en ver weg. Toch hoor je steeds dat iedereen hier mee te ma-
ken gaat krijgen. Op kleine schaal zijn we vaak al begonnen: isolatie, 
zonnepanelen. Maatregelen zonder al te veel impact en waar we zelf 
direct voordeel bij hebben. Maar de doelstelling is: iedereen van het 
gas af! Hoe gaan we dat nu regelen?

Om dat concreet te maken heeft de gemeente opdracht gekregen om 
twee plannen op te stellen:

•	 De Duurzaamheidsagenda: per 2050 moet energieneutraliteit 
een feit zijn 

•	 Transitie Visie Warmte (TVW): voor 2030 moeten de eerste wijken 
van het aardgas af zijn. Om dit te bereiken moet er in 2021 een 
plan liggen. Hierin staat met welke wijken we beginnen

Wat is Energieneutraal? Kort gezegd: je wekt zelf minstens evenveel 
energie op als je gebruikt. Heb je zelf voldoende zonnepanelen voor al 
je gebruik? Dan ben je zelf energieneutraal. Heeft Buitenpost voldoen-
de duurzame opwekcapaciteit voor alle verbruikte energie in Buiten-
post? Dan is Buitenpost energieneutraal. 
Wat is duurzaam? Kort gezegd: het gaat niet op en is dus oneindig 
hernieuwbaar. De Duurzaamheidsagenda gaat er dus over dat de 
gemeente Achtkarspelen in 2050 energieneutraal moet zijn en zelf 
voldoende duurzame opwekcapaciteit moet hebben voor het gehele 
gebruik in de gemeente.

Nog actueler is de Transitie Visie Warmte. In 2021 moet bekend zijn 
welke wijken als eerste van het aardgas af gaan. Om dit plan op te 
stellen heeft de gemeente de hulp ingeroepen van het adviesbureau 
“Over Morgen”. Zij organiseerden op 2 september de eerste bijeen-
komst over dit thema. Ook de Energie Coöperatie Buitenpost was 
hiervoor uit genodigd en met 2 personen aanwezig. Maar er zijn veel 
meer partijen betrokken.

Het wordt een plan gezamenlijk met Tytsjerksteradiel. Wij zijn natuur-
lijk benieuwd naar Achtkarspelen en dan vooral Buitenpost. Hoe pakt 
de gemeente dit aan? Eerst wordt gekeken naar de huidige situatie, 
de zogenaamde nulmeting. Hieruit blijkt dat er in de gebouwde om-
geving een flinke winst te behalen valt. Maar liefst 44% van het ener-
gieverbruik gaat dus naar de gebouwen.

Hoe ga je nu bepalen welke wijken als eerste van het gas af gaan? Op 
de bijeenkomst werd als eerste aan de aanwezigen gevraagd wat er 
nodig is om de transitie tot een succes te maken. Er werden veel pun-
ten aangedragen: er moet draagvlak zijn, er moet ontzorgd worden, 
er moet kennis worden uitgewisseld, er moeten kleine succesvolle 
stappen worden gemaakt en misschien wel het belangrijkste: finan-
ciële haalbaarheid.

Daarna gingen we in op welke wijze een keuze voor een wijk tot stand 
zou kunnen komen. Genoemd zijn onder andere: uniformiteit in vast-
goed, aanwezigheid van een duurzame bron, enthousiasme in een 
wijk, eerst kiezen voor de goedkoopste mogelijkheid.

Zo is een eerste aanzet gegeven om na te denken hoe we tot een ver-
antwoorde keuze kunnen komen. We zijn er nog lang niet. Er zijn nog 
vijf  vervolgsessies gepland, dus wordt vervolgd.

Bron: Verslag Kickoff-bijeenkomst 2 september 2019 door adviesbu-
reau Over Morgen.



Weer volop 
tuinhout op 
voorraad!

De Kruidhof 
en het IJstijdenmuseum

zijn dit jaar geopend 
van 2 april tot en met 5 oktober
Ook voor bijzondere vaste planten, kruiden, 

bijenplanten en moestuinplanten of een leuk cadeau 
bent u bij ons aan het juiste adres.

In het tuincafé kunt u terecht voor o.a. lunch, koffie met 
gebak, borrel, high tea, brunch en feestjes op maat.
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    Ik vond het erg dat ze weggingen
Marten de Vries mist zijn buurtgenoten van Tjaskerhiem

 
‘Alles van waarde is weerloos’. Deze dichtregel van Lucebert wordt te 
pas en te onpas aangehaald. Mij schoot de zin te binnen toen ik ach-
ter het lege Tjaskerhiem langs fietste. Anderhalf jaar geleden verhuis-
den de bewoners van Tjaskerhiem naar Damwoude met de belofte 
dat ze over twee jaar terug konden keren naar een nieuw gebouw. Er 
leek echter niets te gebeuren. Bewoners van het Molenerf begonnen 
zich zorgen te maken. Waar blijven de bewoners van nummer 114? 
Marten de Vries vertelt hoe hij met een buurtbewoner voor de kwets-
bare buren in de bres sprong.

Zorginstelling Talant gaat woon-
eenheden bouwen in Buitenpost. 
Tjaskerhiem, een Talantlocatie 
aan het Molenerf, heeft jaren-
lang dienstgedaan als gezinsver-
vangend tehuis. Het gebouw is 
echter gedateerd en voldoet niet 
meer aan de eisen van de hui-
dige tijd. In het nieuwe gebouw 
worden appartementen, studio’s 
en een ontmoetingsruimte voor 
24 cliënten gerealiseerd. (Bron: 
RTV NOF, 6 juni 2011).
 
Buurtbewoners
In juni 1980 werd het Tjaskerhiem 
aan het Molenerf geopend. Mar-
ten kwam met zijn gezin in 1999 
in de straat wonen. Dat er ook 
een gezinsvervangend tehuis 
stond heeft het gezin nooit als 
bezwaarlijk ervaren. “Wij woon-
den hierachter op De Wiek. Toen 
we hier kwamen wonen, hebben 
wij er niet eens over nagedacht.”  
Marten en zijn vrouw Annet heb-
ben uitzicht op het Tjaskerhiem. 
“Wij hebben er nooit last van 
gehad. Er gebeurde wel eens 
iets, maar ze kwamen ook om 
hulp vragen. Zo stond er iemand 
voor de deur omdat hij de radio 
niet op de goede zender kon 
krijgen. Dan ging je even mee.” 

Daar bleef het niet bij. “Ze ho-
ren bij de buurt, je leeft met hen 
in de straat. Je liep er ook wel 
eens naar binnen”, zegt Marten. 
“Ze groeten je ook altijd. Als ik 
hier stopte met de auto, werd er  
‘Buorman’ geroepen. Er was 
duidelijk contact tussen ons en 
bewoners van het Tjaskerhiem. 
De buurtvereniging bestaat nu 
niet meer, maar we hebben veel 
activiteiten met het Tjaskerhiem 
gehad. De versieringen van het 
dorpsfeest lagen daar ook op 
zolder. Dus als het feest was, 
moesten de bewoners meehel-
pen. Ik heb bijna eens een keer 

ruzie met iemand van de leiding 
gehad, omdat ze de feestverlich-
ting ’s avonds om negen uur al 
uitdeden. Want dan ging de lei-
ding weg en dat was voorschrift. 
Hoe kun je dat nou doen!” Om-
gekeerd waren de buren ook 
welkom bij hun feestjes. “Als 
er een snackbar voor de deur 
kwam, mochten wij ook iets ko-
men halen.”De goede herinnerin-
gen doen Marten verzuchten: “Ik 
vond het erg dat ze weggingen. 
Er gebeurt niks meer, het is stil 
daar.”

Al veel langer is sprake van ver-
vanging van het gebouw omdat 
het niet meer aan de eisen vol-
doet. Er vonden naar aanleiding 
daarvan ook informatieavon-
den plaats, bijvoorbeeld in 2014. 
“Daar ben ik niet geweest”, rea-
geert Marten, “maar ik weet wel 
dat een plan van de woningstich-
ting voor de bouw van apparte-
menten toen afgeketst is.”
In 2018 worden de plannen einde-
lijk serieus. Vrij plotseling moeten 
de bewoners in april verhuizen 
naar De Wynbrekker in Damwou-
de, zonder dat de buurtbewoners 
daarover worden ingelicht. Een 
buurtbewoner treft een huilende 

cliënt aan in het park achter het 
tehuis. Hij heeft gehoord dat ze 
weg moeten. “Binnen een tijds-
bestek van twee weken was het 
huis leeg”, zegt een nog steeds 
verbaasde Martin. “De bewoners 
kregen de belofte dat ze over 
twee jaar in een nieuw gebouw 
terug zouden komen.”

Anti-kraak
Anderhalve maand later staat 
het gras kniehoog rond het huis 
en het gebouw begint te verpau-
peren. “We hebben toen aan de 
bel getrokken bij Zorggroep Al-
liade, de overkoepelende orga-

nisatie van onder andere Talant. 
Ze kwamen daarna geregeld 
grasmaaien. Verder gebeurde er 
niets tot de brandweer er op een 
dag een oefening kwam houden. 
Het gebouw ging immers toch 
plat! In september werd in het 
van tevoren schoongemaakte 
gebouw een bijeenkomst voor 
de directe omwonenden gehou-
den. Er was een tekening te zien 
van een nieuw gebouw, maar het 
leek wel een beetje op luchtfiet-

serij. En er werd meegedeeld dat 
er om gehoor te geven aan onze 
klacht over de verpaupering, een 
vergunning voor antikraak-be-
woning was aangevraagd en 
gekregen. Daarna zou er in febru-
ari 2019 een aanbesteding voor 
nieuwbouw gedaan worden.  
Maar wat had het voor zin om 
voor een half jaar anti-kraak be-
woning te regelen. Dankzij con-
tact met de gemeente konden we 
op de valreep nog bezwaar indie-
nen. We schreven direct een brief 
en het duurde wel even voor die 
in behandeling werd genomen. 
In november was de hoorzitting 

en werd het bezwaar verlengd. 
Dat heeft de boel zodanig ver-
traagd dat anti-kraak niet meer 
nodig was.

Afgelopen april kregen we een 
uitnodiging om naar het café in 
de Kruidhof te komen. Daar wer-
den de nieuwe plannen voor de 
nieuwbouw gepresenteerd. Dat 
zag er allemaal heel goed uit. 
Het contact met de afvaardiging 
van Alliade en Talant was ook een 
stuk beter.” Als alles meezat, zou 
de sloop van het hele gebouw 
voor de bouwvakvakantie klaar 
zijn. Die datum werd niet ge-
haald. Inmiddels is de sloop vol-
tooid, waarbij wat nog bruikbaar 
was eruit gehaald is. “Dat is op 
zich niet verkeerd”, vindt Marten. 
“Het was ook een spookhuis aan 
het worden. De politie was er ook 
al een paar keer geweest. Op een 
dag zag ik er kinderen vandaan 
komen. Toen ik er ging kijken, 
bleek dat de deuren van de gara-
geboxen open konden. Er lagen 
allemaal verfspuiten en rotzooi. 
We hebben toen weer met Alli-
ade gemaild en daarna kwam er 
een hek om heen.” Wat de sloop 
nog meer vertraagde, was dat er 
ook nog asbest verwijderd moest 
worden. “Er is ook gezegd dat de 
bewoners in de zomer van 2020 
weer terug zullen zijn. Het is de 
vraag of dat lukt! Het lijkt wel 
of geld veel belangrijker is dan 
mensen”, concludeert Marten, 
“dat zie je overal in de zorg. Maar 
mensen moeten weten waar ze 
aan toe zijn.”

1 + 1 = 2
Iemand die weet dat wachten 
lang duurt, is Johan Deinum. 
Hij is al sinds 1982 werkzaam bij 
Talant, waarvan 22 jaar op de lo-
catie Tjaskerhiem. Hij vertelt: “Er 
is eigenlijk al sprake van de wens 
tot nieuwbouw sinds 2004. Het 
gebouw voldeed nog wel aan de 
eisen, maar niet aan de behoefte 
aan grotere kamers. Wij wisten al 
jaren dat er plannen waren voor 
nieuwbouw, maar we moesten 
afwachten wanneer dat zou ge-
beuren. Op een gegeven mo-
ment voldeed het gebouw niet 
maar aan de regels. Toen hadden 
we de keus: we kunnen de hele 
boel verbouwen òf vernieuwen. 
Verbouw kost veel geld en zorgt 

voor onrust. En waarom zou je 
investeren in iets wat toch ver-
vangen wordt? Dus moest er zo 
gauw mogelijk een plek gevon-
den worden waar de cliënten 
konden wonen tijdens de bouw. 
In Damwoude was een plek waar 
we ze konden onderbrengen. En 
één en één is twee. Als ze daar 
heen gingen, hadden wij de han-
den vrij om te gaan bouwen. Het 
is niet zo dat ze dat op het laat-
ste moment pas wisten. Onze 
cliënten waren er al lang van op 
de hoogte dat er plannen waren 
voor een nieuw gebouw. Ook de 
familie is ver van tevoren geïnfor-
meerd. En ook zijn nieuwsbrie-
ven verstuurd aan de buurtbewo-
ners en zijn er inloopmomenten 
geweest. Dat dat op een gegeven 
moment oponthoud oplevert, 
geeft een hoop onrust. Maar al-
les is beter dan in een gebouw 
blijven dat te oud wordt. Dat het 
zo lang geduurd heeft, heeft ook 
te maken met het vinden van 
een aannemer die in onze lijn 
wilde bouwen. Die aannemer is 
Bouwgroep Dijkstra Draisma ge-
worden. Die gaat nu voortvarend 
van start. De mensen willen weer 
terug. Daar hebben ze steeds op 
gerekend en ze horen in Buiten-
post thuis.”

Johan legt de sloop vast (foto: Nelleke Kemps)

Buitenposters
door Nelleke Kemps-Stam

    De Vries Verzekeringen en Hypotheken    
    Ried 4 | 9285 KK Buitenpost 

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

 
 

Een buurtbewoner treft een huilende cliënt aan. Hij heeft gehoord 
dat ze weg moeten.

Tekening van de nieuwbouw van Tjaskerhiem (Zorggroep Alliade)
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Binnen
Buitenpost 

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

Afscheid Buitenpost
Ik kan er niet omheen. Het staat op 
de voorkant van de krant. We zoeken 
nieuwe opmakers voor deze mooie 
krant. Waarom? Dat is mijn schuld. 
Al 4 jaar lang schrijf ik iedere maand 
waarom we zo trots moeten zijn op 
ons dorp. Wat er zo mooi en bijzonder 
is aan een dorp met een kleine 6000 
inwoners. Dat deze column eigenlijk 
overbodig is als je deze krant leest is 
mij de afgelopen 2 jaar wel duidelijk 
geworden. Probleemloos vullen we 11 
keer per jaar 24 pagina’s met de meest 
uiteenlopende dorpse belevenissen. 
Sterker nog, tijdens de opmaak van 
deze krant moeten we steeds vaker 
zeggen dat we geen ruimte hebben, 
beperkt ruimte hebben of zelfs, 
zoals deze maand, 4 extra pagina’s 
toevoegen. Hoezo gebeurt er niets 
in Buitenpost? En heb je de agenda 
al gezien? 3 kolommen met alles wat 
er in Buitenpost gebeurt. Niet dit jaar, 
maar alleen komende maand! Je 
begrijpt, het is een opsomming van 
mij om mijzelf vooral niet schuldig 
te voelen over waarom we nieuwe 
opmakers nodig hebben. Omdat 
Tamara en ik gaan verhuizen… En 
niet verhuizen in het dorp, maar 
verhuizen buiten het dorp. En dan, 
zo zeggen de statuten, is er geen 
plaats meer in de redactie.  En nu 
de waarom. Waarom schrijf je 4 
jaar lang dat je het zo mooi vindt. 
Dat je je blijft verbazen over alles 
wat ons dorp biedt. Dat je je zo 
thuis voelt. Dat je zowaar trots bent 
om een Buitenposter te zijn. Dat 
je speciaal daarvoor Buitepos in 
Namibië bezoekt (zie column van 
vorige maand). Was dat dan een 
leugen? Was het gewoon omdat 
het makkelijk schrijven is? Je leest 
het, ik vul alvast lekker in. Maar het 
antwoord op al die vragen is nee. Het 
was geen act, en ieder woord ervan 
is gemeend. Ik kan er een heel lang 
verhaal van maken, maar het korte 
verhaal is dat we een fantastisch 
klein boerderijtje in Fochteloo, vlak bij 
Appelscha, hebben gevonden waar 
we denken en hopen samen oud te 
worden. En daar zit ook de andere 
helft van het verhaal. Wij zijn 5 jaar 
geleden verliefd geworden op ons 
huis in Buitenpost en de locatie hier 
in de Munewyk omdat we een huis 
op ‘de groei’ kochten. Helaas heeft het 
lot voor ons anders beslist en hebben 
we nu een heel groot huis waar we 
samen teveel aan hebben. En dus 
is de keuze gevallen op meer tuin, 
en wat minder huis. Want dat we 
tuinieren samen fantastisch vinden, 
dat hebben we ook uitgevonden 
sinds we hier wonen. Niet voor 
niets legden we vorig jaar een 
nieuwe tuin aan, zonder het idee te 
hebben er maar zo kort van te gaan 
genieten. De komende 3 maanden 
ga ik een drieluik schrijven in mijn 
laatste columns met als onderwerp 
waarom ik denk dat je toch echt 
trots mag zijn op Buitenpost.

Brassband Concordia wordt helaas geen eeuwling
Besluit tot opheffing genomen

In januari 2018 verscheen in onze rubriek Inspiratie een artikel over 
brassband Concordia onder de kop: “Haalt Chr. Brassband Concordia 
de 100?”. Het voortbestaan van het koperblazersgezelschap was toen 
al erg onzeker geworden door de voortdurende afname van haar le-
dental. Was er toen misschien nog een beetje hoop, begin september 
moest worden bekend gemaakt dat het korps definitief zal stoppen. 
Wij blikken terug op de geschiedenis van dit korps dat lang muzikaal 
leven in ons dorp wist te blazen.

Op initiatief van onderwijzer I. van 
der Wey werd in op 14 november 
1924 de Christelijke Muziekver-
eniging te Buitenpost opgericht. 
De aanleiding was bijzonder, de 
leerkracht ergerde zich eraan dat 
een groep jongeren uit het dorp 
geen enkele hobby beoefenden 
en vaak doelloos rondslenterden 

bij de ‘Bakkershoek’. Leden van 
deze ‘hanggroep’ bleken gemo-
tiveerd te worden om te musice-
ren en koperblazer te worden. Dit 
was het beginpunt van een mu-
ziekkorps dat nu vijfennegentig 
jaar heeft bestaan en dat naast 
de nodige pieken ook haar dalen 
gekend heeft.

Inzet gevraagd
In de statuten van 1924 valt te 
lezen dat de vereniging als doel-
stelling had: “Het beoefenen der 
toonkunst ter eere Gods”. Bij de 
oprichting werd ook bepaald dat 
de vereniging een fanfarekorps 
moest worden. In de beginjaren 
werden er geldinzamelingsacties 
gehouden om het korps geïnstru-
menteerd te krijgen. Zo waren er 
gewone collectes maar er was 
ook de verkoop van aandelen, 
met een rente van 5%. Het had 
resultaat en het duurde niet lang 
tot voor 1000 gulden de eerste 
10 instrumenten aangeschaft 
konden worden. De christelijke 
lagere school aan de Voorstraat 
werd het eerste repetitielokaal 
en meester E. Hoekstra, die in 
het dorp ook al orgelles gaf, 
werd benoemd tot de dirigent. 
Van der Wey en Hoekstra han-
teerden strakke regels, blijkt uit 
de statuten. In de reglementen 
stonden bijvoorbeeld de volgen-
de regels: “Elk lid is verplicht de 
repetities getrouw bij te wonen. 
Zonder wettig verzuim wordt 
een kwartje boete berekend, 
voor het missen van een gene-

rale repetitie vijftig cent en voor 
het missen van een uitvoering f 
10,-. Weinigen konden het zich 
in die tijd veroorloven een repe-
titie of uitvoering m. En als men 
niet overtuigend kon aantonen 
dat een instrument buiten eigen 
schuld beschadigd was, moest 
het reparatiebedrag uit de eigen  

portemonnee worden betaald. De 
contributie bedroeg een kwartje 
per week. Je moest ervoor gaan 
om bij Concordia te horen. In de 
jaren tachtig en negentig moes-
ten naast de muzikale inzet ook 
de handen uit de mouwen voor 
de oud-papieractie. Om het fi-
nancieel allemaal rond te krijgen 
werd iedere eerste zaterdag van 
de maand oud papier in het dorp 
opgehaald. Aan deze manier van 
zelfwerkzame financiering kwam 
in 2010 een einde door de nieuw 
opgezette papierinzameling van 
de gemeente. Het protest van de 
vereniging resulteerde, als pleis-
ter op de wonde, in een jaarlijkse 
vergoeding van Achtkarspelen. 

Wisselend ledental
Er werd in 1924 begonnen met 
28 aspirant-leden. In 1934 had 
de muziekvereniging 22 actieve 
leden, daarna ging de vereniging 
even door een diep dal en wa-
ren het er enkele jaren erna nog 
maar een tiental. Toenmalig voor-
zitter P.S. Bakker en dirigent Roe-
lofsen trokken met vuur aan de 
kar en een jaar daarna waren er 
weer 42 leden. Tijdens de oorlog 
was het even stil rondom Con-
cordia. Maar in 1945 werd in de 
drukkerij van het lid Bonne IJlstra 
weer met frisse moed begonnen. 
Er werden nieuwe instrumenten 
aangeschaft en het korps was in 
1948 weer op het oude peil. In de 
vijftiger jaren kon uit het korps 
een ook nog een boerenkapel 
worden gevormd.  In de zestiger 

en zeventiger jaren had het korps 
naast de blazers, met wisselend 
succes, ook een tamboerkorps. 
Het jaar 1973 was een zwarte 
bladzijde in de geschiedenis. 
Door de aanschaf van muziekin-
strumenten en uniformen kwam 
men dik in de schulden te zitten 
en de jarenlange dirigent Roe-
lofsen hield ermee op. Met veel 
inzet en een geldinzameling werd 
het korps opnieuw nieuw leven 
ingeblazen. In 1974 werd er zelfs 
een majorettenkorps opgericht. 
De drumband en majorettes gin-
gen in 1980 over naar het nieuw 
opgerichte Bumata (Buitenpos-
ter Majorette en Tamboerkorps). 
Concordia werd toen een brass-
band. In 1991 was er het idee om 
een jeugdkorps op te richten, dat 
in 1994 maar liefst 25 leden telde. 
De samenwerking met muziek-
school de Wâldsang was daarbij 
erg belangrijk. In de eerste tien 
jaar na de eeuwwisseling was 
het ledental nog steeds redelijk 
op peil, maar daarna begon de 
terugval naar de huidige reste-
rende 13 leden.

Wedstrijdprestaties
De pas opgerichte fanfare speel-
de in februari 1925 een centrale 
rol bij de oprichting van de Nieu-
we Bond van Christelijke Harmo-
nie- en Fanfarekorpsen in Fries-
land in Buitenpost. Dit leidde er 

toe dat ze met groot succes in 
1926  het eerste bondsconcours 
in het dorp mocht houden. Het 
werd een groot feest met 700 
deelnemers, een avondbioscoop 
en vuurwerk. Ondanks de gro-
te motivatie wist het kersver-
se korps bij deze wedstrijd niet 
meer dan een derde prijs in de 
vierde afdeling te behalen. Om 
de onderlinge band te versterken 
en daarmee de kwaliteit van het 
korps op te schroeven, ging de 
hele vereniging (met aanhang) 
op boottocht. Dit werd een groot 
succes en over dit uitje werd nog 
jaren gesproken. Het niveau van 
het korps steeg en in 1929 pro-
moveerde het naar de derde, in 
1930 naar de tweede en in 1933 
naar de eerste klasse. In 1935 
werd zelfs een eerste prijs, in de 

klasse uitmuntendheid, op het 
concours in Augustinusga be-
haald. In 1936 werd opnieuw  
het, ditmaal tweedaags, bonds-
concours in Buitenpost gehou-
den waaraan het hele dorp mee-
werkte. Bij die gelegenheid wist 
het de 2e plaats in de 1e klasse te 
behalen. Na de oorlog werden er 
opnieuw eerste prijzen in de af-
deling uitmuntendheid behaald 
op concoursen in Appelscha en 
Buitenpost. Daarna wisselden 
goede en mindere prestaties el-
kaar af. Een recent hoogtepunt 
was er in 2007. Toen leverde de 
band een stunt door op de Ne-
derlandse Brassband Kampi-
oenschappen in de vierde divisie 
verrassend kampioen te worden. 
In 2013 werd deze topprestatie 
nog eens herhaald. Het daarop-
volgende  vertrek van een aantal 
van de jonge talenten sloot die 
succesvolle periode af.

Onderdeel van het dorp
Het korps heeft bij tal van pu-
blieke gelegenheden gespeeld. 
Bijvoorbeeld op straat ter op-
vrolijking van Koninginnedagop-
tochten en -feesten en de intocht 
van Sinterklaas. Voor de oorlog 
werd ook regelmatig in de mu-
ziekkoepel naast ‘de Roskam’ in 
de Stationsstraat gemusiceerd. 
Verder werden lang de kerst-
nachtdienst in ‘de Houtmoune’ 
en de dodenherdenking begeleid 
en werden er veel concerten ge-
geven, in het eigen dorp en in de 
regio. Een bijzondere vaste tradi-
tie vond plaats op Eerste Kerst-
dag. In alle vroegte werden dan 
Kerstliederen gespeeld op ver-
schillende locaties in het dorp. 

Veel van de van oudsher bloei-
ende verenigingen in ons dorp 
hebben het zwaar. Uit onderzoek 
is gebleken dat de redenen daar-
voor divers zijn. Zo zijn de inte-
resses qua vrijetijdsbesteding 
veranderd. Ook hebben mensen 

het voor hun gevoel  veel drukker 
dan vroeger. Een lidmaatschap 
met verenigingsverplichtingen 
wordt tegenwoordig mede daar-
om als te belastend ervaren. 
Ook het georganiseerd muziek 
maken lijdt onder dit tijdskarak-
ter. Concordia heeft lang een 
zichtbare en prominente plaats 
ingenomen bij veel feestelijke 
en soms droevige momenten in 
Buitenpost. Het afscheid van het 
korps betekent niet alleen het ge-
mis van een eigen muziekkorps, 
eigenlijk staat het ook voor het 
verlies van een stukje ‘ouderwets 
dorpsleven’.

Johan Kootstra

Concordia rond het jaar 1937 op de Kuipersweg bij de Bakkershoeke, klaar voor 
een optreden. Helemaal rechts op de foto staat de muziekkoepel waarin het korps 
voor de oorlog ook regelmatig optrad.  (Foto’s zwart/wit: Hielke Boorsma)

Het optreden van Concordia tijdens het Concours Hippique van 1975.

De Kerstaubade op de vroege Kerstochtend in 2019. (Foto: Albert Postma)
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Aktie van Triumph 
Lever je oude beha in en krijg 10 
euro korting op een nieuwe beha 

van Triumph!
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Programma 
2019-2020

Lezing: Hannekemaaiers
door mevrouw Gerhild van Rooij
dinsdag 5-11-2019, 19.45 uur
locatie: De Schakel, Voorstraat 
15, Buitenpost

Lezing: Gevangenen in Friesland
door de heer Willem Helfrich
dinsdag 14-01-2020, 19.45 uur
locatie:  Bibliotheek, B.J. Schu-
rerweg 14, Surhuisterveen

Cursus stamboomonderzoek
dinsdag 18-02-2020, 19.30 uur
locatie: Bibliotheek, Kerkstraat 
51, Buitenpost

Lezing: De omschakeling van 
hout naar ijzerboten
bij de Friese skûtsje-werven
door de heer Jelmer Kuipers
dinsdag 17 maart 2020, 19.45 uur
locatie: De Schakel, Voorstraat 
15, Buitenpost

Inloopspreekuren
woensdag 9 oktober: Bibliotheek 
Buitenpost
woensdag 15 november: Biblio-
theek Surhuisterveen

Van 15.00 tot 17.00 uur wordt een 
inloopspreekuur gehouden.
U kunt langs komen om onze col-
lectie te komen bekijken, vragen 
te stellen over de geschiedenis of 
foto’s en documenten aan ons
ter beschikking te stellen.

Voor meer informatie zie:
www.oudachtkarspelen.nl
www.facebook.com/oudachtkar-
spelen

Flitsen uit het dagelijks leven tijdens de Tweede Wereldoorlog -31-
 door Jasper Keizer 

Windows
De 24e juli 1943 begonnen de geallieer-
den met een groot luchtoffensief tegen 
Hamburg, een belangrijke handels- en in-
dustriestad in Duitsland. De operatie, on-
der de naam ‘Gomorrah’, duurde tot drie 
augustus. Honderden vliegtuigen namen 
hieraan deel, die in totaal 3095 vluchten 
uitvoerden. Een groot deel hiervan kwam 
over onze regio en konden overdag wor-
den waargenomen, wat een imposant 
gezicht was. Hamburg werd voor de rest 
van de oorlog uitgeschakeld. De meesten 
waren er niet rouwig om. Des te eerder 
waren we immers bevrijd. Dit succes was 
mede te danken aan het tijdelijk uitscha-
kelen van de Duitse radarinstallaties door 
het uitwerpen van een soort metaalfoli-
reepjes ,waardoor een gordijn van doelen 
ontstond (98). De codenaam voor deze 
tactiek luidde: “Window”. Dit gordijn van 

strips dijde met het naar beneden dwar-
relen steeds verder uit en kon daardoor 
een enorme oppervlakte bestrijken. De 
Duitse radarposten op de grond konden 
daar moeilijk doorheen kijken. De beelden 
werden verstoord en waren niet meer te 
interpreteren. Het gevolg was dat ze hun  

 
jagers niet meer naar hun doel konden 
leiden. Wijd verspreid over de landerijen 
vond men ook in Buitenpost deze strips. 
De doorsnee strip was 1,5 cm. breed met 
een lengte variërend tot ongeveer 30 cm. 
De grootste die we tegenkwamen was 5 
cm. breed en 1.80 m. lang. Eén kant was 
zilverkleurig, de achterkant zwart of bei-
ge. De kleine waren papierdun, de grote 
waren iets dikker. Ze lagen meestal ver uit 
elkaar. Aanvankelijk wist men niet wat dit 
betekende. Vooral de kinderen verzamel-
den ze een korte tijd. Tenslotte werden ze 
niet meer gezocht.

Het vijfde zwijn
Humor kan een moment 
van opluchting geven in 
minder goede periodes, 
zoals tijdens de bezet-
tingsjaren. Men moest 
echter voorzichtig zijn 
met wat voor humor het 
was. Het satirisch vouw-
blad ‘het vijfde zwijn’ kon 
gevaarlijk zijn (99). Werd 
het bij een huiszoeking of 
een aanhouding gevon-
den, dan liep je de kans 
dat je gearresteerd werd. 
Het was zeker niet voor 
kinderen bestemd. Voor-
zichtig zijn met het ver-
spreiden was geboden. 
Het werd hier maar een 
enkele keer aangetrof-
fen. Het vinden van het 
vijfde zwijn was niet al-
tijd gemakkelijk. Copiëer 
de tekening. 1. Leg het 
recht voor je op de tafel. 
2.Vouw via de verticale 
lijn tussen de varkens het  

 
blad dubbel. 3. Breng de B’s tegen elkaar. 
4 Draai een kwartslag links. 5. Dan de A’s 
tegen elkaar en het vijfde zwijn komt te-
voorschijn.

De gemeentewacht
Na de vernietiging van het bevolkings-
register op 3 juli 1943 kwam er een per-
manente wachtpost op het gemeentehuis  
(Nijenstein). Niemand kwam meer onge-
controleerd het gemeentehuis binnen. Er 
werd een dagdienst ingesteld van 7.00 uur 
tot 19.00 uur. En een nachtdienst van 19.00 
tot 7.00 uur. Overdag hield één persoon  

 
de wacht achter de gesloten voordeur. De 
nachtbewaking bestond uit vier personen. 
Eén bevond zich op de secretarie samen 
met een politieagent. De beide anderen 
zaten in de raadzaal. Niemand kwam zon-
der zich te legitimeren nog binnen. De le-
gitimatie gebeurde door een luikje in de 
voordeur. De aflossing van de wacht ge-
beurde iedere dag met een nieuw wacht-
woord. Dit werd schriftelijk in een geslo-
ten envelop door de burgemeester of de 
groepscommandant van de politie ter be-
schikking van de wacht gesteld.

de schoolfoto

Schoolfoto Peuterspeelzaal 13 juni 1994

Alle rijen van links naar rechts; bovenste rij: Leonie Oomens  
(hulpmoeder en bestuurslid), juf Tiny, Miranda (stagiaire) en Annie 
Zijlstra (hulpmoeder) 
Daarvoor: Hannah de Jong, Eelco Miedema, Etje Tol 
Middelste rij: Hester Douma, Gerda van Dijk, Dicky Douma, Jasper 
Roosdorp, Koos ?, Sven Veenstra 

Voorste rij: Auke-Jurjen Landheer, Remco Bosch, Marco de Vries, 
Helena Visser, Wilma Westert (Marjon Glastra was met vakantie)

Ook uw schoolfoto ontvangen wij graag! Stuur deze op met een zo 
compleet mogelijke beschrijving naar bibupost@gmail.com U kunt hem 
ook deponeren in de kopijbus van De Binnenste Buiten bij The Readshop. 
Deze wordt dan door ons gescand en persoonlijk bij u geretourneerd.



Autoland van den Brug 
Ried 16, 9285 KK Buitenpost,  T 0511 - 541 330
buitenpost@vandenbrug.nl
vandenbrug.nl Service

Bedrijfswagens

Voordelig onderhoud voor Volkswagens die al wat langer meegaan.

Golf 
onderhouds-
beurt vanaf

€230

Polo
onderhouds-
beurt vanaf

€190

Voordelig onderhoud voor Volkswagens die al wat langer meegaan.

onderhouds-
beurt vanaf

€190

Golf 
onderhouds-
beurt vanaf

€230

Zwembad De Kûpe - Buitenpost
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Speelgoedbank en winkel ‘Op Stelten’
Op zoek naar de glinstering in de ogen een kind

Nederland is een welvarend land, zeker wanneer je het wereldwijd 
bekijkt. Ondanks al ons gemopper stond ons land in 2018 in de top 
tien van de ranglijst van gelukkigste landen. Alleen Scandinavische 
landen scoren hoger, maar die zijn niet zo dicht bevolkt.  Toch komt 
ook in ons kleine landje armoede voor, vaak bij allochtone gezinnen, 
die de taal niet goed machtig zijn. Ook bij mensen die gewoon pech 
hebben of een slechte gezondheid. De kinderen in die gezinnen heb-
ben het dan niet gemakkelijk. Andere kinderen krijgen speelgoed en 
zij krijgen niks. Er zijn voedselbanken, zodat men geen honger hoeft 
te lijden en er zijn speelgoedbanken, waar kinderen gratis speelgoed 
krijgen.

In 2015 komen drie Buitenposter 
dames op het idee om een speel-
goedbank op te richten. De da-
mes komen tot de conclusie dat 
op hun zolders speelgoed ligt te 
verstoffen, hun kinderen krijgen 
bij het ouder worden,  andere 
interesses.  Wat voor ons geldt 
is vast en zeker ook van toepas-
sing op andere gezinnen.  Waar-
om geven wij dat speelgoed niet 
aan kinderen, waarvan de ouders 
financieel niet in staat zijn het te  
kunnen kopen.  “Het was geen 
origineel idee van ons zelf,” ver-
telt Durkje Visser. “Wij waren in 
Sneek waar ze ook zoiets hadden. 
Alleen bestreek dat heel Fryslân. 
Wanneer iemand in Buitenpost 
woont, reist die niet naar Sneek 
voor speelgoed. Wij kozen daar-
om voor ons eigen dorp.“ 

Durkje ging samen met Jolan-
da Poortinga en Marijke van der 
Wal aan de slag. Dankzij Johan 
Slaakweg en Gjalt Gjaltema van 
de Kringloopwinkel mochten de 
dames bij  de voormalige Ford 
Garage intrekken om hun ideaal 
te verwezenlijken. “Ons doel was 
en is nog steeds om kinderen van 
0 tot en met 12 jaar blij te maken, 
om de oogjes te zien glinsteren 
en een glimlach te zien op hun 
gezichten, ” vertelt Jolanda. “Wij 
noemden de speelgoedbank Op 
Stelten. Onze klantjes komen 
vooral uit gezinnen die bekend 
zijn bij de Voedselbank, bij Stich-

ting Leergeld of bij instanties 
die gezinnen helpen wanneer zij 
geldzorgen hebben.  Wij hebben 
ook contact met de gemeente 
Achtkarspelen, die sturen een 
nieuwsbrief aan armlastige ge-
zinnen. Wij mogen daar ook in 
schrijven en attenderen de lezers 
op de speelgoedbank. “ Begin 
2018 verhuisde  Op Stelten naar 
een leegstaand pand aan de 
Christinastraat, schuin tegenover 
supermarkt Coöp. Johan en Gjalt 
werkten niet meer bij Raderwerk 
en de nieuwe bestuurders vroe-
gen huur. “Wij begrijpen dat, 
maar omdat onze bank geen 
winst maakte, konden wij dat 
niet opbrengen. Gelukkig helpen 
Johan en Gjalt, die inmiddels bij 
MOA in Surhuisterveen werken, 
opnieuw. Ook Sipko Postma van 
MOA moet in dit verband worden 
genoemd. MOA staat voor Maat-
schappelijke Onderneming Acht-
karspelen, zij vinden het pand 
aan de Christinastraat en betalen 
een deel van de huur. We heb-
ben nu naast de Speelgoedbank 
ook een gedeelte ingericht als 
winkel. Daar verkopen wij speel-
goed aan ‘gewone’ klanten zodat 
wij in staat zijn ons deel van de 
huur te betalen, maar ook nieuw 
speelgoed voor in de Speelgoed-
bank.  In het achterste deel van 
de winkel  mogen de kinderen 
het speelgoed uitkiezen, terwijl 
de ouders even kunnen wachten 
in de daarvoor ingerichte ruimte. 

Alleen kinderen met een speciale 
puntenkaart zijn daar welkom om 
gratis speelgoed uit te zoeken, “ 
vertelt Marijke. Durkje vult aan: 
“Wij hebben besloten dat de ou-
ders niet met de kinderen mee 
gaan in de Speelgoedbank.  Het 
kwam te vaak voor dat de ouders 
gingen kiezen wat de kinderen 
mee moesten nemen. En dan 
gingen de kinderen huilend weg, 
terwijl we juist begonnen zijn om 
de kinderen blij te maken met 
speelgoed.  Alleen wanneer het 
Sint Nicolaas wordt, dan zijn de 
rollen omgedraaid. Dan gaan de 
ouders zonder de kinderen naar 
de speelgoedbank. Sint Nicolaas-
geschenken moeten traditioneel 
geheim blijven tot 5 december, 
zo ook hier.  Taal is ook nog wel 
eens een punt.  Daarom staan wij 
er op dat Nederlands of Fries in 
de winkel wordt gesproken. Zo 
kan iedereen elkaar verstaan.  
Om elk kind evenveel speelgoed 
te geven introduceerden wij de 
puntenkaart die één jaar geldig 

is. Voor het speelgoed dat wordt 
meegenomen worden punten 
toegekend. Op de kaart staan 40 
punten. Kinderen hebben dan 
een jaar de tijd om die punten op 
te maken.  Soms hebben wij ook 
duur en populair speelgoed zoals 
Playmobil, die verloten wij, zodat 
iedereen tot en met 12 jaar een 
even grote kans heeft.” 

Durkje, Jolanda en Marijke krij-
gen op dit moment hulp van tien 
vrijwilligers. Dat lijkt veel, maar 
het is niet genoeg.  We zoeken 
nog mensen die het fijn vinden 
om in de winkel mee te draai-
en, om in te richten of achter 
de schermen, bijvoorbeeld de 
website, te werken.  Op Stelten 
is slechts drie dagen per week 
open; op dinsdag en donderdag 
van 9 uur tot 14 uur en Zaterdags 
van 10 uur tot 16 uur. “Toen wij 
de speelgoedbank begonnen wa-
ren twee van ons werkzoekend. 
We konden het er gemakkelijk 
bijdoen. Op dit moment hebben 

we alle drie een baan en daarbij 
ook nog gezinnen met kinderen, 
we hebben het daardoor druk 
gekregen, maar doen ons best, “ 
aldus Jolanda.  

Idealistisch zijn de dames nog 
steeds: “De speelgoedbank blijft 
het belangrijkst. Zo is het ont-
staan, maar de winkel  mag ook 
meer naamsbekendheid krijgen.  
Veel mensen denken nog steeds 
dat wij alleen een Speelgoedbank 
zijn, maar onze winkel is voor 
iedereen. En juist in deze weg-
werpmaatschappij doe je mee 
aan duurzaamheid. Al het speel-
goed is getest en nagekeken en 
ook nog vriendelijk voor de por-
temonnee.” Daarom Buitenpos-
ter gezinnen met kinderen, ga er 
eens langs. Er staat mooi speel-
goed te koop en u steunt daar 
een mooi en sympathiek doel 
mee. Voor degenen die graag 
nog wat meer over Op Stelten 
willen weten dat te vinden op Fa-
cebook of op de website.

Durkje, Marijke, één van de 10 vrijwilligers en  Jolanda in de speelgoedwinkel Op Stelten.                      Foto: Hielke Boorsma

Vrijwil l igers
door Bote de Haan

Oogstfeest en fruitshow bij De Kruidhof
Op zaterdag 5 oktober 2019 sluit 
De Kruidhof hortus van Fryslân 
in Buitenpost traditioneel haar 
seizoen af met een Oogstdag 
en Fruitshow. Op deze feestelij-
ke laatste openingsdag deelt De 
Kruidhof haar oogst met het pu-
bliek. Een markt, proeverijen van 
huisgemaakte kruidenlikeuren en 
jams, een fruitshow en fruitdeter-
minatie en rondleidingen langs 
fruit en kruiden zijn vaste onder-
delen van deze dag. Kinderen 
kunnen pompoen snijden en be-
zoekers kunnen een herfstboeket 
schikken met plantmateriaal uit 
de tuinen. Vaste bezoekers van 
de Oogstdag rekenen al sinds 
jaar en dag op een schaaltje heer-
lijke hutspot of pittige maïssoep. 
De gerechten zijn bereid door le-
den van de Lionsclub Kollum Lits 
en Lauwers. De opbrengst van de 
soep en stamppot gaat volledig 
naar het goede doel.

Najaarsmarkt
In de Kloostertuin en in de kas 
is een najaarsmarkt, worden er 
verschillende pompoen- en fruit-
soorten verkocht en zijn er de-
monstraties van een houtdraaier 
en een eendenkorfvlechter. Ook 
is er informatie over de bijen en 

verkoop van verschillende ho-
ningproducten. 

Ook is er een overdekte markt met 
proeverijen van huisgemaakte 
kruidenlikeuren en chutneys van 
ons eigen fruit en demonstreren 
we de oogst van onze oude cul-
tuurgewassen. 

Presentatie van de oogst
Zoals ieder jaar presenteert De 
Kruidhof vele soorten appels en 
peren van voornamelijk oude 
rassen uit eigen Fruithof. Po-
mologen van Fruit yn Fryslân 
kunnen u op deze dag van alles 
vertellen over fruit en uw eigen 
appel- of perenboom determine-
ren. Voor het determineren kunt 
u het beste vier of vijf vruchten 
meenemen. Ook over ziektes en 
de verzorging van fruitbomen 
kunt u informatie krijgen. Heeft 
u een zieke boom? Neem dan 
een takje met één of meer bladen 
mee.  

Activiteiten voor jong en oud
Tussen 11.00 en 16.00 uur kunnen 
kinderen in de kas een mooie 
lampion snijden uit een pom-
poen. De kosten zijn € 3,50 per 
kind. Ze kunnen op het terras van 

de workshopruimte een insecten-
hotel maken voor € 5,- of boven 
een kampvuur popcorn maken 
en kastanjes poffen. Daarnaast 
is Bertina Grijpstra er weer om te 
schminken. In de kas kunt u een 
boeket schikken met bloemen en 
ander herfstmateriaal uit onze 
tuinen. Dit kan al vanaf € 0,25 per 
tak of bloem. U kunt om 14.00 
uur voor € 2,50 p.p. deelnemen 
aan een rondleiding en proeverij 
van huisgemaakte kruidenlikeu-
ren en kruidenbitter. Na afloop 
krijgt u een receptenboekje mee 
naar huis.  

De Kruidhof is tijdens deze Oogstdag 
geopend van 10.00 tot 17.00 uur. De 
entreeprijs is € 4,00. Kinderen van 5 t/m 
11 jaar € 2,00. Met een Museumkaart of 
seizoenkaart van de tuin heeft u gratis 
toegang.
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Presentatie van bijzondere fruitrassen 
Pompoensnijden voor de kinderen 
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Verkooptuin met 
diverse 
aanbiedingen 
van planten en 
bomen

Presentatie van 
bijzondere 
fruitrassen 

Volwassenen € 4,-- 
Kinderen 5 t/m 11 jaar 
€ 2,-- 
 
Seizoenskaart & 
museumkaart geldig

ENTREE 

Markt met 
natuurlijke en 
streekproducten 
  
Rondleidingen 
en proeverijen  
 
Pompoen snijden

Ook voor de verkooptuin 
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Wat is de oorsprong van It Paradyske? Zit er een geschie-
denis of verhaal achter deze naam? Een prachtig stukje 
natuur onder Kollum richting Buitenpost is met deze bijzondere naam 
of aanduiding getooid. Iedere Buitenposter kent dit gebied, maar weet,  
bij navraag, niet de herkomst van deze naam. Het leek de 
redactie de moeite waard op zoek te gaan naar de oplossing. Dat 
was, gerekend met de extra zomerse temperaturen, nog een aar-
dig en warm karwei. Waar begin je en waar eindig je met steeds de 
prangende vraag of het gewenste resultaat naar boven en tevoor-
schijn komt. Hoe dichter je in de buurt kwam, hoe warmer je werd. 

Speurtocht
De bibliotheek in Buitenpost, 
met name bibliothecaresse 
mevrouw Janke Zeinstra-Mie-
dema, vond dat het om een 
boeiend onderwerp ging en 
met medewerking van de 
secretaris van de Stichting 
Oud-Achtkarspelen, mevrouw 
A. van der Heide-Wijma uit 
Kootstertille, kwamen er oude 
kranten naar boven. Hierin ston-
den artikelen over het klooster 
‘De Olijfberg’ te Veenkloos-
ter: Nieuwsblad van Friesland 
oftewel Hepkema’s Courant 
van15 november 1905, ‘Veen-
klooster’ Nieuwsblad van het 
Noorden van 4 juli 1931, ‘Fo-
gelsanghstate’ in het Leeuwar-
der Nieuwsblad van 31 juli 1939, 
‘Van Olijfberg tot Fogelsangh-
state’ in het Friesch Dagblad van 
11 november 1948. Uit de betref-
fende artikelen komt in het ene 
geval de tekst naar voren: “Het 
klooster bezat enkele huizen in 
Kollum en waarschijnlijk ook 
een soort buitenverblijf aldaar, 
waarvan de benaming ‘Para-
dyske’ bewaard is gebleven” 
en in het andere geval komen 
we dezelfde tekst tegen met de 
toevoeging dat” dat buitenver-
blijfje misschien bewoond werd 
door klooster-jonkvrouwen”. Dit 

speelde zich af in de jaren 1500. 
Hiermee is echter de benaming 
‘It Paradyske’ nog niet verklaard.
De heer B. Bilker, oud-bur-
gemeester van de voormali-
ge gemeente Kollumerland & 
Nieuwkruisland, tevens kenner 
van de geschiedenis, schreef 
dat de naam ‘Paradyske’ 
erg oud is en dat Mr. A.J. And-
reae (denk aan het pas vernieuw-
de museum met die naam aan 
de Oostenburgstraat in Kollum) 
in zijn boek Geschiedenis van 
Kollumerland aangeeft dat It Pa-
radyske in 1740 voorkomt, zon-
der verdere toelichting. Kan het 
zo langzamerhand wat ‘paradij-
selijker’ worden?

Volksverhaal
Heeft onze eigen inwoner, Jan 
Willem Zwart, het dan bij het 
rechte eind als hij vertelt eens 
gehoord te hebben dat de mon-
niken van Gerkesklooster en de 
nonnen van Veenklooster elkaar 
indertijd geregeld troffen bij de 
poel of pingo in dat zalige streek-
je tussen Buitenpost en Kollum 
en dat het sindsdien daarom ‘It 

Paradyske’ heet? Jammer is, dat 
het nergens zo beschreven staat. 

Ontknoping?
De redactie had ook contact met 
historicus Dr. Oebele Vries uit 
Westergeest. Hij is onder andere 
kenner van de geschiedenis van 
onze omgeving. Omdat bewo-
ners van It Paradyske in opstand 
kwamen tegen het plan van de 
gemeente Kollumerland in sa-
menwerking met de gemeente 
Achtkarspelen voor het vestigen 
van een Ranch (voor rijke paar-
denhouders) in hun woonomge-
ving, hield de heer Vries op 26 
januari 2012 in het Lauwers Col-
lege voor de bezwaarmakers een 
lezing over het betreffende ge-
bied. Het gedeelte waar het om 
draait, nemen we met toestem-
ming van Oebele Vries hier over.

It Paradyske onder Kollum
Oebele Vries: “Er bestaan nog al-
tijd paradijzen op aarde oftewel 
paradijsjes. Van een dergelijk pa-
radijsje zijn jullie de bewoners. 
Maar opeens was dat in gevaar 
vanwege het plan in die buurt 
een Ranch op te richten. Dat 
was jullie als bewonersgroep 
niet naar de zin en dat was ook 
mij een doorn in het oog. Voor 
jullie staat één van de 917 men-

sen die jullie petitie tekende en 
tegelijk één van de 170 die be-
zwaar bij het gemeentebestuur 
van Kollumerland indienden. 

En dan was ik ook nog de schrij-
ver van de stellingname van de 
Stichting Erfgoed Kollumerland 
& Nieuwkruisland. Als bestuurs-
lid van de Oudheidkamer in Kol-
lum heb ik lang geleden met nog 
twee anderen een rapport uitge-
bracht met de titel: Voetpaden 
in de gemeente Kollumerland 
c.a. (1981/1982). Het is mee aan 
dat rapport te danken dat er een 
fietspad van It Paradyske naar 
Buitenpost gekomen is. Bij het 
uitzoeken van die oude paden 
werd mij voor het eerst echt dui-
delijk welk een mooi gebied It 
Paradyske/Leechlân is.

Ik bemoeide mij ook met jullie 
gebied als lid van de Geakun-
decommissie van Kollumerland. 
Dat is een instantie die het ge-
meentebestuur adviseert over 
straatnamen. In 1954 werd be-
sloten dat de Westhoek van Kol-
lumerland Friestalige straatna-

men krijgen zou en daarbij ook 
het gebied Paradyske-Leechlân. 
Alleen de Van Heemstraweg 
moest een weg worden en niet 
een wei. Toen kreeg de weg van 
de Van Heemstraweg tot de split-
sing met de Tollingawei de naam 
Paradyske en de aftakking naar 
het zuiden Leechlân. Wanneer 
dat precies gebeurd is, heb ik 
niet kunnen achterhalen, maar-
op een gegeven moment is de 
naam Leechlân veranderd in het 
Nederlandse Laagland en Tollin-
gawei tot Tollingaweg. Zo is het 
jarenlang geweest. Ik vond dat it 
Leechlân en Tollingawei hoorde 
te zijn en de rest van de Geakun-
dicommissie stemde daarmee 
in. De commissie stelde het ge-
meentebestuur hiervan op de 
hoogte. Het college van burge-
meester en wethouders vond 
dat de bewoners het maar zeg-
gen moesten. Er werd toen con-
tact opgenomen met de aldaar 
wonende heer Wiebe Bergsma, 
indertijd docent aan de Land- en 
Tuinbouwschool te Buitenpost. 
De bewoners van It Leechlân 
kwamen met de boodschap dat 
ze kozen voor de naam: Paradys-
ke. De gemeenteraad besloot 
toen om de straatnaam Laagland 
te laten vervallen en ook de zui-
delijke aftakking de naam Para-
dyske te geven. Een buurschaps-
bord zal de naam Leechlân in ere 
houden.”

KOLLUM

BUITENPOST

Sportpark 
De Swadde

Zonnepark
Sinnegreide

Milieustraat
Kollum

station

Zwembad 
It Paradyske

Camping
de Poelpleats

Bloemen-
paradyske

Leechlân

Paradys
ke

Swadde

de

Paradyske

Jeltingalaan
La

uw
er

sm
ee

rw
eg

Tollingaw
ei

Trekweg

Van Heemstraweg

250 m

Coulisselandschap It Paradyske (foto: CC BY-SA 4.0)

Pingoruïne (foto: Hielke Boorsma)

It Paradyske tussen Buitenpost en Kollum. (kaart: Annemieke Altena)

De monniken en nonnen “troffen” elkaar  
tussen Kollum en Buitenpost.

It Paradyske

 
 

 
                      R E I Z E N 
                            
  Wil jij Frenkie de Jong zien spelen? 
 Boek nu je reis naar Barcelona, inclusief stadiontickets!  
  

                         Voorstraat 3A, Buitenpost |  06-55774352 | www.viptravelplus.nl 
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(foto: Hielke Boorsma)

Sage over Kollumer Katten en Bûtenpostmer Brimsters

In het boek It fleanend skip van de Friese schrijver Dr. Ype Poor-
tinga staat een sage met de titel: Kollumer katten en Bûtenpost-
mer brimsters. Tussen de Kollumers en de Buitenposters heeft het 
nooit echt willen boteren. De Kollumers waren van ouds her ruige 
vechtersbazen met het mes los in de zak en de Buitenposters wa-
ren bijzonder eigenwijs. Op een keer zeiden de Kollumers tegen de 
Buitenposters dat ze de weilanden beter moesten afgrenzen, om-
dat het Buitenposter vee de Kollumer gewassen opvrat. De Buiten-
posters zeiden schouderophalend dat het altijd al zo geweest was, 
dat moet jullie maar goed genoeg zijn. Dat was tegen het Kollumer 
zere been en er volgden dreigementen dat ze met elkaar naar Bui-
tenpost zouden komen om al het volk aldaar koud te maken en ze 
zouden het vee meenemen en slachten. Er woonde toen een man 
in Buitenpost, Tsjalbe genaamd, en die deed zich voor als ziener of 
waarzegger. Hij werd bij dit geschil geroepen. Hij dacht diep na en 
gaf het advies een wacht uit te zetten die alarm zou moeten slaan 
zodra de Kollumers eraan zouden komen. Alles wat mannelijk was, 
moest dan rond het vee gaan staan en hij, de ziener, zou ze tijdelijk 
veranderen in brimstruiken met zulke vlijmscherpe doornen dat er 
geen Kollumer doorheen zou kunnen komen. Daar lekte wat van 
uit en omdat de Kollumers hem toch wel enigszins knepen, gingen 
ze naar hun eigen ziener en legden hem het geval voor. Hij lachte: 
“wij sille se to fiter nimme, ik verander alle Kollumer kerels in kat-
ten. Zonder dat de Buitenposters het merken, kunnen jullie onder 
de brimstruiken doorkruipen en bij het vee komen”. 

Hoe ging dit verder? Toen de Buitenposter wachtloper of spion 
ontdekte dat er in Kollum geen enkele man meer op straat liep, 
vloog hij naar huis en zijn boodschap bracht alle mannelijke Bui-
tenposters bij het vee om er omheen te gaan staan. De ziener ver-
anderde hen met enkele fikse prevelementen in brimstruiken met 
scherpe doornen. Maar de Kollumers kwamen als katten door de 
heide aansluipen en kropen plat onder de doornen door en ‘doe 
soe it heve’. Beide partijen wachtten er op dat ze weer in mensen 
zouden veranderen. Maar de Kollumers wisten evenmin als de 
Buitenposters dat de duivel diezelfde nacht de beide zieners zou 
ophalen. Zodoende konden die de mensen niet weer omtoveren 
tot normale wezens. De Kollumer katten waren zo nijdig van het 
wachten dat ze het vee aanvlogen en ze begonnen te klauwen en 
te bijten. Toen werden de Buitenposters zo kwaad dat ze hun door-
nen veranderden in brimsters (brimzen) en begonnen de katten 
te steken. Het werd een grote wildeboel, de hele nacht zijn ze als 
gekken in de rondte gevlogen. Maar bij het ochtendgloren stond er 
ineens een engel tussen het vee en zei: “Als jullie geen vrede kun-
nen sluiten dan zal hier tussen Buitenpost en Kollum voor eeuwig 
een bos brimmerheide blijven staan en dat zal bewoond worden 
door wilde katten en brimzen. Buitenpost en Kollum zullen van de 
aarde verdwijnen en de plek waar beide dorpen gelegen hebben, 
zal zelfs niet meer aangewezen kunnen worden. Als jullie echter 
vrede sluiten dan wordt alles weer zoals het was. De Buitenposters 
moeten alleen beter op hun vee passen en de Kollumers moeten 
het mes dicht in de zak houden”.

De brimzen trokken hun angels en de katten hun nagels in. Ze 
veranderden weer in mannen en sloten op diezelfde plaats vrede. 
Daarom heet het nog altijd ‘It Paradyske’.

Een mooi verhaal, maar omdat het een sage betreft, is het nog 
niet erg voor de hand liggend dat dit gebied tussen Buitenpost en 
Kollum daarom ‘It Paradyske’ is gaan heten.

Slot
De ontknoping bestaat dus uit 
het feit dat de bewoners in 1954 
gekozen hebben voor Paradyske 
als straatnaam. Daarmee kreeg 
deze eeuwenoude benaming 
een officiële status. Historicus 
Oebele Vries schrijft in een bege-
leidende mail dat er haast geen 
literatuur over It Paradyske is. De 
oorsprong van ‘Paradyske’ is dus 
helaas niet bekend en gezien de 
hoge ouderdom van dit begrip 
die in eeuwen kan worden uitge-
drukt, zijn dus het ontstaan, de 
betekenis en de bedoeling niet 
meer te achterhalen. Dat is in 
ieder geval duidelijk. Het is ook 
duidelijk dat ‘ons eigen Paradys-
ke’ de gemoederen bezighield en 
dat we er een goed verhaal aan 
overgehouden hebben. 

Wim Ausma

Buitenpost in beeld

Op een mooie zondagmiddag in september werd op het veld aan 
de Parklaan het seizoen van de jeugd van Kaatsclub Buitenpost 
afgesloten met een partij (foto: Hielke Boorsma).

Zaterdag 7 september werd de verbouwde kantine van de 
korfbalvereniging De Flamingo’s geopend door de voorzitter 
Veenstra en was het Pieter Iedema, speler van het G-team, die het 
lint mocht doorknippen (foto: Hielke Boorsma).

Zaterdag 21 september werd Paviljoen MeM feestelijk geopend. 
Willy van Assen met haar dansgroep deden de openingsact (foto: 
Hielke Boorsma). 

Het is prachtig om te zien hoe de wespen in deze tijd van het jaar 
er alles aan doen om zoetigheid binnen te krijgen om zo te kunnen 
overwinteren. Op de foto is te zien dat de wespen precies de laag 
waar de sapstroon van de boom loopt de zoete sappen tot zich 
nemen. Veel mensen zullen denken “ ik haw se leaver sa dan yn 
myn iten” (tekst: Jan Willem Zwart; foto: Hielke Boorsma).



Buitenpost - Vrijdag 27 september is Bommelstein, onder-
deel van Tiko Kinderopvang, onder grote belangstelling van 
kinderen, ouders en genodigden feestelijk heropend door 
wethouder Jouke Spoelstra. De openingshandeling werd 
opgeluisterd door de “hulp” van het bekende klussersduo 
“Buurman en Buurman”. 

Ook voor de peuters van De Krobbekûle en de kinderen van 
BSO Wammes Waggel was het feest. Zij konden op de foto met 
Buurman en Buurman, er waren twee springkussens en de 
kinderen werden geschminkt. Ook waren er heerlijke gezonde 
traktaties om het feest compleet te maken.

Re-styling
Reden voor de feestelijke heropening is de re-styling die Kin-
derdagverblijf Bommelstein heeft ondergaan. In de zomerva-
kantie zijn de handen uit de mouwen gestoken. De dagopvang-
groepen Bommel en Tom Poes hebben een ware metamorfose 
ondergaan. In een aantal weken is er een nieuwe vloer gelegd, 
is er geschilderd en zijn de ruimten opnieuw ingericht.

Met de re-styling op de dagopvang van Bommelstein is de sfeer 
op de kinderopvang nog warmer en huiselijker gemaakt. Er is  
gebruik gemaakt van lichte, warme en natuurlijke tinten en er 
is getracht een natuurlijke overgang van buiten naar binnen te 
creëren. Speciaal voor de baby’s zijn op beide groepen ruime, 
afgesloten grondboxen geplaatst, waar zij alle ruimte hebben 
om veilig te spelen en ontdekken.

Het ontwerp voor de re-styling is samen met een gerenom-
meerde leverancier voor kinderopvangmeubilair en inrichting 
vormgegeven. Doel van de re-styling was de speelleeromge-
ving aantrekkelijker te maken, en te zorgen voor gevarieerde 
en meer afgebakende speelhoeken. “Met de re-styling beschikt 
Bommelstein over moderne eigentijdse ruimtes die voldoen 
aan de huidige kwaliteitseisen en de wensen van ouders”, al-
dus locatiemanager Nynke Meijer.

“De groepsruimtes van Bommel en Tom Poes waren qua in-
deling altijd lastig in te richten, maar nu is het gelukt deze 
ruimtes optimaal te benutten en de speelhoeken goed vorm te 
geven”, vult Hoofd Kinderopvang Petra Dijkstra haar collega 
aan. “Deze speelhoeken zijn van groot belang voor het spel van 
de kinderen en in de uitvoering van het VVE programma Pira-
mide”. 

Taal
Lezen en voorlezen neemt een belangrijke plaats in binnen Tiko 
Kinderopvang. Dagelijks wordt er voorgelezen en worden de 
kinderen de gelegenheid gegeven om ook zelf een boek te pak-
ken.  In de nieuwe inrichting is daar rekening mee gehouden; 
op beide groepen is nu een gezellige leeshoek ingericht om dit 
te stimuleren. Tiko Kinderopvang is onlangs in samenwer-
king met de bibliotheken van start gegaan met het programma 
Boekstart, om nog meer aandacht aan het lezen te besteden.

Sinds 2019 wordt op de kinderopvanglocaties van Tiko Kin-
deropvang tweetalige kinderopvang aangeboden. De kinderen 
wordt actief de Frie-
se en Nederlandse 
taal aangeboden. 

Reacties
De reacties van de 
kinderen en de ou-
ders op de herin-
richting zijn zeer 
positief, ook de pe-
dagogisch mede-
werkers ervaren dat 
het heel fijn werkt 
in deze vernieuwde 
ruimtes.

De komende winter-
periode zal worden 
gebruikt om de bui-
tenspeelplaats van 
BSO Wammes Wag-
gel  en peuterop-
vang De Krobbekûle 
opnieuw in te richten, zodat de kinderen uitgedaagd blijven 
worden.

Tiko Kinderopvang (Thuis In KinderOpvang)
Tiko Kinderopvang verzorgt op 22 locaties met 125 medewer-
kers kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en gastouderopvang 
in Noordoost Friesland. Tiko Kinderopvang is 52 weken per 
jaar geopend, uitgezonderd de feestdagen. Kinderopvang is 
vaak goedkoper dan u denkt! De medewerkers van Tiko reke-
nen u graag voor wat voor u de kosten zijn.
www.tikokinderopvang.nl
Telefoon: 0511-543017

Bedrijv igheid
door Tiko Kinderopvang

Feestelijke heropening dagopvang Bommelstein
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Zeg het maar...
ingezonden brieven

Hierbij reageer ik even op het artikel over het wonen in “Buitenhof”  
op pagina 5 van de De Binnenste Buitenpost nr. 9, augustus 2019. Een 
leuk en interessant artikel waarin echter een voor mij, als oud-me-
dewerker van de NAK, storende fout zit. In de tweede alinea wordt 
namelijk gesproken over het oude kantoorpand van Nederlands Aard-
appel Keurstation. Dit is echter een wel zeer vrije vertaling van NAK. 
NAK staat voor Nederlands Algemene Keuringsdienst van Land-
bouwgewassen.

Jan Hiddema

Noors Leven
Rustig

Hier is het leven echt rustig. Zelfs 
in een drukke tijd. Neem nu eens 
een gewone herfstdag, hier in het 
bos. Ik zucht en rek me uit, mijn 
rugspieren protesteren bijna 
hardop, terwijl mijn wekker me 
met vogelgefluit in de oren tjilpt. 
‘Goedemorgen schat’ mompelt 
mijn man slaperig. Ik brom wat 
onverstaanbaars terug. Een aantal 
week ben ik al hard aan het werk 
met de oogst. Alles moet naar 
binnen voor de eerste vorst zijn 
intrede doet. Konijnen moeten 
worden geslacht, hout, haver, 
bessen, groenten, paddenstoelen 
en kruiden moeten van het 
land gehaald en uit het bos 
getrokken. Dierenverblijven 
moeten winterschoon en warm 
klaargemaakt zijn. De nieuwe 
mest moet over de tuin gekruid 
en de kas moet schoongemaakt 
voor het volgende seizoen. Mijn 
lijf heeft het zwaar te verduren 
deze periode. Nadat de kinderen 
met de schoolbus en de taxi op 
weg gegaan zijn naar school, klok 
ik met haast mijn tweede bakje 
koffie naar binnen. Ik was snel een 
afwasje weg en giet de jam (die al 
een tijdje heeft staan pruttelen) 
in de schoongekookte potten. 
Dan haast ik me naar de twee 
overgebleven konijnen (we hadden 
er eenentwintig, maar de rest ligt 
al keurig in de vriezer) en de kippen 
en hun oudere kuikens (op dit 
moment staat de kippenteller op 
twee hanen en negentien hennen). 
Ik laat ze naar buiten en verschoon 
voer en water. Daarna haast ik me 
verder naar de moestuin, waar 
ik ongeveer een uur gebruik aan 
het mest kruien op een aantal 
tuinen. Warm en bezweet rep ik 
naar de buitenkraan waar ik snel 
een slokje water drink. Dan loop ik 
door naar de houtvoorraad waar ik 
de allerlaatste kuub hout begin te 
kloven voor het einde van de winter. 
Na nog anderhalf uur zweten 
komt manlief omhoog rijden op de 
quad. Tijd voor de lunch. Hij heeft 
cantharellen meegebracht die we 
bakken met een ei en eten op ons 
zelfgebakken zuurdesembrood. 
Een heerlijk bekertje 
paardenbloemwortelkoffie (en ja, 
dat is echt heel lekker) erbij. Na de 
lunch ben ik al snel weer buiten 
te vinden. Daar pluk ik de laatste 
bessen, verschoon nogmaals het 
water van de kippen en loop ik 
nog een uurtje het bos door waar 
ik een kilo paddenstoelen pluk. 
Thuisgekomen springen we in 
de auto om de kinderen van de 
weg te halen (ze worden bij onze 
postbussen, een kilometer van ons 
huis afgezet) en begin ik het eten 
te koken zodra we binnenkomen. 
Ondertussen doe ik nog een wasje 
en maak ik de paddenstoelen 
schoon. Na het eten.......Nee wacht, 
ik kom erachter dat ik al door mijn 
woordenhoeveelheid voor deze 
column heen ben. Maar één ding 
wil ik u nog wel vertellen. Hoewel 
ik deze dag keihard gewerkt heb 
en mijn spieren me van alle kanten 
vertellen dat ze er wel klaar mee 
zijn, is het in mijn hoofd rustig. 
Hoewel dit de drukste periode van 
het jaar is voor mijn lichaam, is het 
in mijn hoofd stil. Hier ben ik écht 
rustig.

MienskipsEnergieplan: Doe mee 
Samen met de Energie Coöperatie Buitenpost

Wereldwijd zijn afspraken gemaakt om in 2050 geen gebruik meer te 
maken van fossiele brandstoffen, zoals gas, olie en kolen. De gemeen-
ten in Noordoost Fryslân werken daarom samen aan duurzaamheid 
en leggen daarbij de lat hoog, zo ook in Achtkarspelen.

Ook in Buitenpost kan er actie worden ondernomen. Hoe kan het dorp 
energieneutraal worden? Wat betekent dat precies én hoe pak je zoiets 
aan? Om hier een plan voor te maken biedt de Friese Milieu Federatie 
ondersteuning aan om te komen tot het opstellen van een Mienskips-
EnergiePlan voor Buitenpost! Dit plan is de visie van het dorp op het 
gebied van energiebesparing en duurzame energieproductie.

Om het plan vorm te geven wordt iedere inwoner van Buitenpost uit-
genodigd om mee te komen denken en discussiëren. In twee avon-
den wordt onder begeleiding van de Friese Milieu Federatie bespro-
ken wat de meest geschikte visie is voor Buitenpost.

Energie Coöperatie Buitenpost nodigt u namens de Friese Milieu Fe-
deratie van harte uit op de volgende data:

Maandag 11 november en maandag 9 december om 19.30 uur in it 
Koartling  Schoolstraat 31.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met: 
ecbuitenpost@gmail.com

De 1e week van september 
kwamen de collectanten van 
het KWF weer bij de inwoners 
van Buitenpost aan de deur. Er 
werd maar liefst €4044,99 ge-
collecteerd, fantastisch.
Tot volgend jaar, dan is de KWF- 

collecteweek van 30 augustus 
tot 5 september.
 
Namens de KWF, Christina 
Kooistra collectecoordinator 
Buitenpost.

Buitenpost Bedankt!

We kunnen wel stellen dat het 
Repair Café een begrip is in 
Buitenpost. We beginnen in-
middels aan het 7e seizoen! En 
er zijn steeds meer mensen die 
inzien dat repareren heel nut-
tig is. Het motto van het Repair 
Café is al 10 jaar: “Weggooien, 
mooi niet!”

Nu sluit Sire hierbij aan met 
hun nieuwste landelijke aktie: 
” Waardeer het, Repareer het!” 
Uiteraard is het landelijk Repair 
Café nauw betrokken bij deze, 
zij hebben immers al 10 jaar 
ervaring met het repareren van 

kapotte spullen. Er zijn inmid-
dels honderden Repair Cafés 
in Nederland. Maar ook in het 
buitenland, tot in Australie aan 
toe, is Repair Café een begrip. 
Wist je bijvoorbeeld dat alleen 
al in Berlijn 25 Repair Cafés 
zijn? En zo zijn er vele voorbeel-
den. Maak gebruik van onze er-
varing en kom ook langs. Goed 
voor milieu en portemonnee en 
bovendien is het heel gezellig 
om samen iets te repareren.

We zijn er de 1e zaterdagmid-
dag van de maand van 13.00 tot 
16.00 uur. In it Koartling.

Repair Café begint weer op   
5 oktober!

Voortgezet onderwijs voorzien 
van watertappunten

Op alle scholen voor voortgezet onderwijs in Achtkarspelen is het 
tappen van water vanaf nu nog makkelijker en leuker. Het Lauwers 
College en het Nordwin College in Buitenpost schonken 16 septem-
ber de eerste bidons vol na de opening van de watertappunten in 
beide kantines. OSG Singelland in Surhuisterveen plaatste vorig 
jaar al een watertappunt in haar nieuwe schoolgebouw. ‘Het drinken 
van water past bij een gezonde leefstijl, het helpt bij het realiseren 
van een gezond gewicht. Met het realiseren van de watertappunten 
willen we kinderen stimuleren om meer water te drinken in plaats 
van frisdrank,’ aldus wethouder Margreet Jonker.

Watertappunten op basisscholen en bij sportaccommodaties
Op schoolpleinen van basisscholen door heel Nederland worden in 
de komende twee jaar zo’n 1.000 nieuwe watertappunten gebouwd. 
Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) geeft hiermee uitvoering aan 
een afspraak uit het Nationaal Preventieakkoord.

Tot en met 14 oktober kunnen alle basisscholen zich inschrijven voor 
een subsidie voor de aanschaf, aanleg en onderhoud van een water-
tappunt. Inschrijven voor deze subsidie kan via https://www.gezonde-
school.nl/advies-en-ondersteuning/subsidie-watertappunt.

De gemeente Achtkarspelen stimuleert ook sportverenigingen om 
jongeren meer water te laten drinken, bijvoorbeeld door ondersteu-
ning bij het plaatsen van buitenwaterkraantjes. Opgave hiervoor kan 
bij Willemijn Meijer (JOGG-regisseur), w.meijer@ggdfryslan.nl.

Jongeren Op Gezond Gewicht
De watertappunten zijn onderdeel van de landelijke en gemeentelijke 
campagne ‘Drink Water’ van JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht). 
11% van de 12-18 jarigen in Achtkarspelen heeft overgewicht, dit ligt 
iets hoger dan het gemiddelde in Friesland. Ook wordt er door kin-
deren en jongeren in Achtkarspelen meer suikerhoudende drank en 
minder water dan het Fries gemiddelde gedronken. Gelukkig is dat 
verschil in de groep 4-12 jarigen inmiddels al minder groot geworden, 
blijkt uit onderzoek van GGD Fryslân. In 2020 volgen nieuwe cijfers 
over de 12-18 jarigen.

Wethouder Margreet Jonker, directeur Lauwers College Greta Dam en 
leerlingen van het Lauwers College schenken de eerste bidons vol bij het nieuwe 
watertappunt op school (foto: gemeente Achtkarspelen)
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Totaalpakket
Het complete pakket

van nu, met de
courtage van toen!

1,46%   0,96%

Selspakket
Funda basisplaatsing

Onderhandeling
Opstellen koopcontract
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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!

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

(inclusief btw)(inclusief btw)

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

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

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

Fietsservice Luinstra Buitenpost
Kelvinstraat 3

Tel. 06-13283361

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

fiets geheel nagezien, gesteld, gesmeerd en gepoetst.

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

Emotion en overige systemen €27,50*
*exclusief materiaal
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Brandweer Buitenpost “It Fjoer  
út ‘e Wâlden”

Tot en met de zomer van 2020 besteedt de Binnste BuitenPost aan-
dacht aan brandveilig leven in de breedste zin van het woord. Iedere 
maand wordt een actueel thema naar voren gebracht door de brand-
weerploeg van Buitenpost in samenwerking met Veiligheidsregio 
Fryslân.

De vijftien brandweermannen en 
brandweervrouw van Buitenpost 
noemen zichzelf “It Fjoer út ‘e 
Wâlden”. Het is een soort geuzen-
naam voor de ploeg die zich dag 
en nacht inzet om “It Fjoer foart 
te hâlden”, in Buitenpost en om-
streken. De ploeg kenmerkt zich 
door kameraadschap, dorpsbe-
trokkenheid en professionaliteit. 

Iedere maandagavond komt de 
ploeg bijeen en wordt er geoe-
fend. Soms ook samen met an-
dere brandweerposten uit de 
regio. Zo wordt er ieder jaar een 
oefencarrousel georganiseerd 
in Noordoost-Fryslân om vele 
brandweervaardigheden te kun-
nen beoefenen en de saamhorig-
heid te stimuleren.

Passie voor het vak
Brandweerman of -vrouw word 
je niet zomaar. Hier gaat een se-
lectie aan vooraf. De mentale en 
fysieke gesteldheid speelt een 
belangrijke rol, maar minstens 
zo belangrijk is de passie voor 
het vak. Het is de gemeenschap-
pelijke deler van de ploeg. Of het 
nu gaat om een blussen van een 
brand, het leegpompen van een 
kelder, het uit de sloot takelen 
van een paard of een auto-onge-
luk waarbij mensen uit het voer-
tuig moeten worden geknipt: sa-
men klaar je de klus! En samen 

deel je de soms uitdagende en 
spannende momenten, maar ook 
de verdrietige.

Nieuwe ploegleden welkom
De brandweerploeg van Buiten-
post is voortdurend op zoek naar 
nieuwe mensen die in of nabij 
Buitenpost wonen en werken en 
daardoor volledig inzetbaar zijn. 
Er gaat een tweejarige opleiding 
vooraf aan de officiële aanstel-
ling als manschap. Per jaar rukt 
de ploeg ongeveer vijftig keer uit, 
voor meldingen die variëren van 
het redden van een dier uit een 
boom of sloot of een daadwerke-
lijke brand of ongeval. Een situa-
tie is nooit hetzelfde en vraagt om 
flink wat improvisatievermogen. 
Na een inzet kunnen relativeren, 
het liefst met een dosis humor, is 
hierbij erg belangrijk. 
Ben jij iemand die graag de han-
den uit de mouwen steekt, voor 
hete vuren durft te staan en graag 
zijn of haar steentje bijdraagt aan 
een brandveilige gemeenschap, 
kom dan gerust langs! 

De deur staat open
De komende maanden vertellen 
we in de BinnensteBuitenPost 
meer over onze brandweerploeg, 
we geven tips over brandveilig 
leven en staan open voor vragen. 
Ook staan onze deuren open voor 
Buitenposters die graag meer 
willen weten over de brandweer 
of misschien zelfs onze ploeg 
in actie willen zien tijdens een 
oefenavond. Onze kazerne is te 
vinden aan de Vaart 4.

Buitenlands Bands in Buitenpost (slot) - De gastgezinnen en 
de organisatie
De rode draad bij het organiseren 
van de komst van buitenlandse 
bands waren de gastgezinnen. 
Geen gastgezinnen, geen buiten-
landse bands, geen muziek, geen 
cultuur, geen vertier. Het gastge-
zin stond centraal. Het werven 
van gastgezinnen begon dan ook 
ruim voordat  enkele of meerde-
re gezelschappen in Buitenpost 
zouden arriveren. In de loop der 
jaren ontstond er toch wel een 
vaste groep, die overigens altijd 
te klein bleek voor het betreffen-
de jaar. Want vergis je niet, een 
band als de Goral Gabels uit Flo-
rida kwam met niet minder dan 
240 leden aanzetten. Dan moet er 
wel wat gepraat worden aan de 
deur en dan hoor je wat.

Zo was er bijvoorbeeld een mijn-
heer die in zijn gezin een niet 
zo’n positieve  zienswijze aan zijn 
kinderen meegaf over Amerika-
nen. Zijn goed recht natuurlijk. 
Maar zo sportief was  te laten 
weten na het bezoek: “Pa, zij zijn 
net zoals wij”. En dat waren de 
kinderen dan. Of dat gezin met 
schoolgaande pubers die direct 
de educatieve mogelijkheden 
zag van Engelse conversatie 
rond de tafel. En dan die al wat 
oudere mevrouw die ieder jaar 
genoot van de concerten, maar  
de taal niet meester was en daar-
door geen gasten ontving. Na 
het  aanbieden  van een taalgids 
er onafscheidelijk van werd  en 
samen met handen en voeten 
haar gasten van van alles op de 
hoogte bracht. Het moment van 

afscheid, het uit elkaar gaan. De 
bussen staan klaar, de koffers  
zijn al binnen en nog een keer 
een hand, een kus of een knuffel 
en daar gaan ze dan. Nagezwaaid 
met een nat oog. Het waren mijn 
Amerikanen. Nu, na al die jaren 
blijken er nog vele contacten te 
bestaan tussen gasten en gast-
gezinnen. En wordt beschikt over 
een leuk adresje tijdens je Ame-
rikareis.

De organisatie tijdens het bezoek 
moest toch wel ieder jaar  met de 
nodige souplesse en improvisa-
tie gedaan worden. Bijvoorbeeld 
het in allerijl organiseren van een 
vrachtauto met chauffeur voor 
een groep die op de boot van 
Harwich naar Hoek van Holland 
tot de ontdekking kwam dat in de 
bus van Hoek van Holland naar 
Buitenpost niet voldoende plaats 
was voor de grote instrumenten. 
Hoeveel ruimte nodig en hoe 
groot moet het zijn? En dan met 
je vrachtauto op het  juiste mo-
ment arriveren bij de boot. Dan is 
het klasse dat het is het gelukt. Of 
die keer dat een band, onderweg 
met de bus uit België en onder 
te brengen in Drachten, opgepikt 
moest worden op de A7. Dan snel 
een flying contact maken met de 
chauffeur en ze daarna begelei-
den naar de plaats van samen-
komst.

Waren er geen taalproblemen, 
viel het mee, behalve die keer 
dat de dirigent verzocht om een 
verhoging tijdens het dirigeren 

van de band en begrepen werd 
dat de bandleden geen muziek-
standaards hadden. Dus dan op 
zoek naar 50 standaards tot aan 
de Meldij in Drachten. Daarna 
aan komen zetten met die 50 
standaards en de man, met ver-

bazing kijkend, zijn verzoek nog 
eens herhaalt. Dan kijk je even 
om en ga je de standaards terug-
brengen.

Het was mooi, een traditie die 
verloren ging.

De Buitenposter helden (foto: Tjibbe de Boer)

Brandpunt
door Jan Willem Zwart

Meer doen in minder tijd?

In een ongeregelde stapel papier 
zaten enkele vellen die kennelijk 
deel uitmaakten van een onderzoek 
over de manier van werken. Daarin 
kwam naar voren dat een doorsnee 
werkweek sinds jaar en dag zo’n 40 
uur bedraagt. Maar is kwantiteit 
(hoeveelheid) ook kwaliteit? Ben je 
echt het meest effectief van 9 uur ’s 
morgens tot 5 uur ’s middags? Het 
rapport gaf aan dat dit beeld aan het 
veranderen is. Wat je tegenkwam 
was interessant en de onderzoe-
kers kwamen tot de conclusie dat je 
slechts maximaal drie uren per dag 
echt productief bent. Je kreeg de 
indruk dat dit gold voor mensen die 
hoofdzakelijk met hun hoofd (her-
senen) moesten werken. Vakmen-
sen als timmerlieden, straatmakers, 
schilders en bouwvakkers zouden 
zich hierdoor minder of niet aange-
sproken voelen. Die werken zonder 
hersenmoeheid gewoon de hele dag 
door. 

Zinvolle vrije tijd maakt happy 
Eén van de bedoelingen was na te 
gaan of minder werken of korter 
werken een recept zou kunnen zijn 
voor meer geluk. Hoe drukker je het 
hebt, des te belangrijker je je kunt 
voelen. Je kunt op een verjaardags-
feestje niet zeggen dat je maar drie 
uur per dag werkt. Daarmee onder-
mijn je het statussymbool van druk 
zijn.

De beroemde schrijver Charles Dic-
kens en wetenschapper Charles 
Darwin werkten 4,5 uur per dag. 
Daarnaast ondernamen ze tal van 
andere activiteiten, zoals wande-
len, waarbij juist de beste ideeën 
ontstonden. Allemaal mooi en aar-
dig, maar het principe van acht uur 
werken, acht uur recreatie en acht 
uur rust is aardig verweven in onze 
samenleving. 

Na lange werkdagen van soms 16 
uur tijdens de industriële revolutie 
introduceerde autofabrikant Henri 
Ford als een van de eersten in 1922 de 
achturige werkdag. Hij redeneerde 
dat zijn medewerkers pas een auto 
zouden kopen als zij ook tijd zouden 
hebben om er gebruik van te maken. 
Maar zelfs die achturige werkdag is 
allang niet heilig meer. Steeds meer 
mensen zoeken naar een balans 
tussen werk en vrije tijd. In Zwe-
den vond een experiment met een 
zes-urige werkdag plaats. Zo’n twee 
jaar lang hoefden verplegers in een 
verzorgingstehuis in Gotenburg 
slechts zes uur te werken, maar gin-
gen er niet in loon op achteruit. Het 
resultaat: gelukkiger werknemers 
en minder ziekteverzuim. 

Slotsom 
Het lijkt allemaal mooi uitgezocht 
en gezegd, maar hoe kom je er 
achter op welke moment jouw piek-
uren zich aankondigen? Gebeurt 
dat iedere (werk)dag op hetzelfde 
tijdstip? Een voor der hand liggende 
conclusie lijkt te bestaan uit het feit 
dat ieder mens zich ’s morgens het 
meest fit en energiek voelt, maar 
dat dit gevoel in de loop van de dag 
minder wordt en dat de concen-
tratie ook terugloopt. Je kunt ook 
wat werken betreft het beste maar 
gewoon doen.

Brimzenpraat

Het American Youth Symphony and Chorus uit Nebraska en de Hamar Jente
Band uit Noorwegen tijdens optredens op het Mejontsmaveld, eind jaren
‘70. (foto’s: Hielke Boorsma)
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Cursus tekenen 
en schilderen 
ook op de 
vrijdagochtend
De Cursus Tekenen en schilderen, 
onder leiding van Corina Blom, is 

zó populair, dat de docente overweegt een tweede groep te beginnen. 

Corina Blom is kunstenares en woonachtig in Gorredijk. Ze maakt 
voornamelijk schilderijen, maar ook grafisch werk en tekeningen. 
Daarnaast is Corina docente aan de Kunstacademie Friesland. Tijdens 
de cursus tekenen & schilderen komen verschillende teken- en schil-
dertechnieken aan de orde. Er wordt gewerkt naar thema’s en ook 
naar aanleiding van werk van kunstenaars. Corina doet veel voor en 
legt alles stap voor stap uit.

Deze tweede cursus kan worden gehouden op VRIJDAGOCHTEND 
van 10.00 tot 12.15 uur, uiteraard in It Koartling. De beoogde startda-
tum is 10 januari 2020.

De tweede cursus is (behalve het tijdstip) identiek aan die op de 
woensdagavond. Kijk voor meer informatie bij de activiteiten op de 
website van it Koartling.

Heb je belangstelling of wil je je alvast aanmelden? Stuur dan een 
e-mail naar: corinablom1@gmail.com.

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.

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

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

•	 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 wor-
den gehouden of wil je je kindje alvast 
aanmelden? Stuur dan een e-mail naar 
vrijwilligerswerk@itkoartling.nl

Prijspuzzel
door Liesbeth Ribbink

Wie is dit?
Herkent u op de onderstaande foto deze Buitenposter ondernemer?

Oplossen en inleveren
Stuur uw oplossing op een kaartje en deponeer deze in onze brievenbuis. De 
prijs van 10 euro wordt ter beschikking gesteld door De Binnenste Buiten Post. 
Oplossingen – bij voorkeur op een kaartje - inleveren in de kopijbus bij  The 
Readshop (Nijenstein 7) vóór maandag 21 oktober 2019.

De oplossing van de puzzel in juni was: Minze Zijlstra (van Handelsonderneming 
Minco)
Er waren 7 goede inzendingen.
De winnaar van de puzzel de puzzel in juni: A. Nieuwenhuis

Op zaterdag 2 november komt 
het Urker mannenkoor “Onger 
Oens” weer in Buitenpost. Zo-
als gewoonlijk zingt het koor 
een goed doel. Deze keer is als 
doel weer gekozen voor: Tabor 
uit Buitenpost. Deze stichting 
houdt zich bezig met bejaarden 
en kansarme kinderen in Roeme-
nië en Afrika. 

De avond begint om 19.30 uur 
in de Kruiskerk (geref. kerk) aan 
de voorstraat in Buitenpost. De 
toegang is gratis. Wel zal er een 
collecte gehouden worden voor 
de stichting Tabor. 

Stichting Tabor Buitenpost

“Onger Oens” van Urk

In tút fan
de Brims

P a a d j e s 

Voor de zomervakantie werd het 
zichtbaar. De fietspaden in en om 
het dorp werden gemarkeerd. Er 
zou onderhoud worden gepleegd. 
Eigenlijk was ik daar verbaasd over. 
Zo nu en dan zat er wel eens een 
kleine barst in een pad. Of werd 
het asfalt door een boomwortel 
wat omhoog geduwd. Maar in mijn 
beleving geen onveilige situaties. 
Zeker niet met onze ervaringen in 
het buitenland in gedachten. Op 
veel plaatsen waar we kwamen 
waren geen aparte fietspaden. 
Fietsers kwamen we tegen op de 
allersmalste weggetjes tot op we-
gen waar harder werd gereden 
dan 100 kilometer per uur. Voor 
voetgangers waren er buiten de 
bebouwde kom geen trottoirs. 
Wandelpaden waren lang niet al-
tijd verhard en soms moeilijk te 
vinden door het gras en de andere 
planten die er overheen groeiden. 
Zelfs met de auto was het uitkij-
ken: lang niet ieder gat in de weg 
wordt aangegeven en obstakels 
konden na iedere bocht opduiken. 
Is dat erg? Ik vind van niet. En als 
ik thuis kom realiseer ik me hoe 
goed wij het hier hebben. Vlakke 
wegen, keurige fietspaden en veili-
ge trottoirs en wandelpaden. Over 
het onderhoud van de fietspaden 
in ons dorp verbaas ik me dan ook. 
Ik vraag me af hoeveel de gemeen-
te zou kunnen besparen als ze al 
het onderhoud een paar jaar zou 
uitsparen. En misschien zouden 
we dat geld dan kunnen gebrui-
ken voor het terugbrengen van 
historische wandelpaden die er 
eens waren en nu verdwenen zijn.

Het Postcoderoosproject gaat door!
De Energie Coöperatie Buitenpost is al enige tijd bezig met het plan 
om een zogenaamd Postcoderoosproject in Buitenpost te realiseren. 
Dat is het kopen van zonnepanelen op een dak van een ander, bij-
voorbeeld bij een boerderij of op een dak van een loods. Deelname 
is geschikt voor iedereen die wel wil profiteren van een verminderde 
energierekening, maar zelf geen zonnepanelen op hun dak kunnen 
of willen hebben. Inmiddels zijn we al een heel eind gevorderd. Er 
is een geschikt dak bij Veenstra Reizen en we hebben ook voldoende 
belangstellenden.

Speciaal voor deze belangstellenden is er afgelopen dinsdag 24 sep-
tember een informatieavond in it Koartling georganiseerd. Ook kwa-
men hier een flink aantal leden van de Energie Coöperatie op af, die 
niet direct mee zullen doen aan het Postcoderoosproject, maar wel 
geïnteresseerd zijn in hoe zo’n project nu tot stand komt!

Om alles nog eens goed uit te leggen was Klaas Bijlsma van Ecoop 
aanwezig. Het is natuurlijk een roerige tijd, nu we aan het begin staan 
van de energietransitie. Er is een klimaatakkoord, maar nog niet alle 
details zijn helemaal uitgewerkt. Daarom hebben we bewust gewacht 
tot op Prinsjesdag de nieuwste plannen bekend zouden worden. Die 
plannen blijken onveranderd positief. We zijn ervan overtuigd dat dit 
soort projecten de toekomst hebben en daarom door de overheid blij-
vend zullen worden ondersteund.

We hebben dan ook besloten om de volgende stappen te nemen. Er 
moet nog wat papierwerk worden afgehandeld, maar daarna kunnen 
we aan de gang met de techniek! Dat betekent het zoeken naar een 
installateur en het aanleggen van een kabel van Veenstra Reizen naar 
het net om de opgewekte stroom te kunnen leveren. We gaan ervoor 
dat de eerste voorjaars- zonnestralen benut zullen worden voor het 
eerste Postcoderoosproject van Buitenpost!

“Eenige motorrijwielen per dag...” 
12 september 1903
Buitenpost -Het aantal motorrij-
wielen neemt snel toe. Ze zijn 
thans al druk bezig zich eene plaats 
op het platteland te veroveren, zo-
dat men ze reeds op bijkans alle 
wegen ontmoet. Het drukst zullen 
de tuf-tuf’s vooreerst echter nog 

wel blijven rijden op den straatweg 
Leeuwarden-Groningen. Als het 
weer goed is, passeeren het dorp 
Buitenpost elken dag eenige mo-
torrijwielen. Een enkele maal kan 
men ze in clubjes zien!



 Marconistraat 6 | 9285 WG Buitenpost | Tel: 0511 - 54 02 80 | Mob: 06 - 27 20 30 34 | info@wiersma-autos.nl

Alle merken: APK - Automaatbak spoelen - Airco service - Grote beurten 

Banden - Occasions - Onderhoud - Storingsdiagnose

 

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

Wij spreken Nederlands, Fries, Duits en Engels

•Telefoon beantwoorden
• Off ertes nabellen
• Klantenwerving
• Afspraken maken
• Verkoopactiviteiten

              regelt het! 
Persoonlijk & Vertrouwd

www.conntact.nl   085 - 7606140   info@conntact.nl 

MEER KLANTEN - MEER SERVICE - MEER TIJD?

Informeer vrijblijvend naar 
onze persoonlijke werkwijze
en aantrekkelijke tarieven.

              regelt het! 
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Bloeiende Bollen voor Bijen en 
Burgers in Buitenpost 

In de week na de herfstvakantie (week 44) worden zo’n 55.000 biolo-
gische bijvriendelijke bollen geplant langs een vernieuwde route van 
de Foodwalk! Scholen, bedrijven, buurtverenigingen, organisaties en 
vrijwilligers steken hiervoor de handen uit de mouwen. De bollen zijn 
voor verwildering geschikt en dragen bij aan de biodiversiteit. In het 
vroege voorjaar is er vaak nog weinig voedsel te vinden voor de wilde 
bijen. De stinzenroute wordt vanaf half maart tot half april een lust 
voor het oog.  Om de route in alle pracht te beleven wordt op 3 april 
2020 een Stinzewandelevenement worden georganiseerd. 

Organisatie
Het planten van de bollen is een Mienskipsinitiatief van De Stichting 
Wrâldfrucht  (www.dewouden.com/bollen/)  en organiserende bedrij-
ven, verenigingen en scholen. Het Stinzewandelevenement bouwt 
voort op de reeds langer bestaande Foodwalk. De Foodwalk is een 
jaarlijks terugkerend evenement in de vorm van een wandeling van 
ruim 8 kilometer, die je dwars door het landschap leidt langs bijzon-
dere eetbare planten en de mooiste plekjes (Facebook: Foodwalk Bui-
tenpost & Kollum).

De gemeenten Achtkarspelen ondersteunt het bollenplantproject en 
zullen in het groenbeheer en maaibeleid rekening houden met de 
bloeiperiode van de bollen. Bollen krijgen dan de mogelijkheid tot 
afsterven, zodat ze volgend jaar weer terugkeren. Aan burgers wordt 
gevraagd bij het eventueel maaien van openbaar groen daar ook re-
kening mee te houden.

Wanneer en hoe
Een ieder wordt uitgenodigd om deel te nemen aan het project. In de 
week voor de herfstvakantie (week 42) wordt op de scholen in Buiten-
post  voorlichting gegeven over het waarom van de bollen en zullen 
de leerlingen een plantinstructie krijgen.

De bollenplantweek start op zaterdag 26 oktober op de najaarsmarkt 
van het Bloemenparadyske (Paradyske 3, 9291 MV Kollum). Daar zijn 
ook bollen te koop voor in de eigen tuin! De organisatie hoopt dat zo-
veel mogelijk vrijwilligersgroepen en burgers zich aansluiten om mee 
te helpen planten. Dit is namelijk handwerk en daarvoor dit beroep op 
‘De Mienskip’. De Bollenplantweek wordt gezamenlijk afgesloten met 
alle vrijwilligers op zaterdag 2 november vanaf 15.00 tot 17.00 uur bij 
het Bloemenparadyske (bij slecht weer in de MeM van de Muzykple-
ats). Er wordt gezorgd voor muziek en een hapje en drankje.

Stinzenroute
Op de website www.dewouden.com/bollen/ staan de locaties op de 
route in Buitenpost en Kollum die geschikt zijn voor het planten van 
bloembollen. Per locatie is een beplantingsplan gemaakt. Voor vragen 
of ideeën hierover, kunt u contact opnemen met de gemeente Acht-
karspelen via gemeente@achtkarspelen.nl of via 140511 (terugbelver-
zoek beheer groen).

Vrijwilligers voor Buitenpost kunnen zich aanmelden bij:
Henk Pilat (Wrâldfrucht, Op’e Stâl): mobiel 06 54 34 16 10  
Atsje Lettinga (De Muzykpleats): mobiel 06 57 56 58 71
Via de mail mag ook: info@waldpyk.com

Er is groen licht…………
De vergunning voor een 
dierenweide in Buitenpost is 
door de gemeente afgegeven. 
De dierenweide wordt 
aangelegd bij de vijverpartij 
achter Haersmahiem. 
Het bestuur van Stichting 
dierenweide Buitenpost gaat 
nu aan de slag om dit plan uit 
te werken. Er moeten meerdere 
zaken geregeld worden. Het 
terrein moet geschikt gemaakt 
worden en ook moet er een 
hek komen en een onderkomen 
voor de dieren. 
Om dit allemaal te regelen is er 

nog wel wat tijd nodig. Buiten 
tijd, zijn er financiën nodig voor 
het realiseren van dit mooie 
project. Wilt u sponsor worden 
of  op een andere manier uw 
bijdrage geven, dan kan dit via 
NL61 RBRB 0778 1400 16 van 
de Regio bank in  Buitenpost. 
Nog even geduld dus 
bewoners van Buitenpost, na 
de winterperiode komt er een 
mooie dierenweide, waar u 
zo nu en dan een kijkje kunt 
nemen.

Stichting dierenweide Buitenpost

Dierenweide in Buitenpost

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

De krant niet of te laat ontvangen? 
Meld het zo snel mogelijk met uw adres bij:

Piet Pettinga, tel. 0511 - 540014 of 06 12325671
e-mail: p.pettinga8@chello.nl

AGENDA

30 september - 28 oktober
een overzicht van geplande activiteiten in Buitenpost

Heeft u ook iets te melden voor de Agenda? Stuur dan een mail 
naar: annemieke.bibupost@xs4all.nl

elke dinsdag
Digi-Taalhuis voor mensen 
die moeite hebben met lezen, 
schrijven en werken met de 
computer. 
Er zijn vrijwilligers (di-
gi-taalmaatjes) aanwezig 
die helpen en begeleiden. 
Plaats: Bibliotheek, 9.00-
12.00 uur. Toegang: gratis.
t/m za 5 oktober
Expositie Kienhout. Een door-
lopende expositie van Gerard 
Dijkstra in het bezoekerscen-
trum en de tuinen. Plaats: 
IJstijdenmuseum/Kruidhof. 
Di t/m za: 10.00 tot 17.00, 
zo: 12.00 tot 17.00 uur.
Tarieven: zie dekruidhof.nl.
t/m vr 18 oktober
Verkoop loten Grote Club Actie. 
Korfbalvereniging Flamingo’s.
2 oktober t/m 30 december
Expositie Bert Wieldraaijer. 
Plaats: Gemeentehuis, ma t/m 
vr 9.00-12.00 en 13.00-16.30 
uur. Zie bericht op p. 2.
za 28 september
Lezing De zadenbibliotheek. 
Over de groeiwijze van zaden, 
het testen van de kiemkracht 
en het winnen en bewaren 
van zaden. Plaats: Bibliotheek, 
10.30-11.30 uur. Toegang: € 5,- 
leden en € 10,- niet-leden.
29 september t/m 5 oktober
Collecte Dierenbescherming.
woe 2 oktober
Lezing van pastor J. Valk: Lied 
van lof en dank met muziek. 
Vrouwencontactgroep. Plaats: 
Doopsgezinde Kerk, 14.00 uur.
woe 2 oktober
Bezoek SWA (Stichting 
Woningbouw Achtkarspelen). 
Kristelyke plattelânsfroulju. 
Aanmelden bij Hinke van der 
West (0511-542318, gvdwest@
kpnplanet.nl) of Joke Bergsma 
(0511-543163). Aanvang: 14.00 
uur. Toegang: gratis.
do 3 oktober
Creatief café Kruiskerk: egel 
vouwen. Plaats: De Schakel, 
13.30-16.00 uur. Toegang: eigen 
bijdrage.
vr 4 oktober
Koffieochtend. Plaats: Doops-
gezinde Kerk, 10.00 uur.
vr 4 oktober
Slottoernooi Tennisvereniging. 
Plaats: Tennispark, 19.00 uur.
Aanmelden via mail voor 
1 oktober: opgavetennis@out-
look.com. Kosten: € 3,50.
za 5 oktober
Oogstdag en Fruitshow. 
Plaats: De Kruidhof, 10.00-17.00 
uur. Kosten: € 4,- , kinderen 5 
t/m 11 jaar € 2,- (museum/sei-
zoenkaart gratis). Meer info en 
programma zie www.dekruid-
hof.nl.
za 5 oktober
Repair Café. Plaats: It Koartling, 
13.00-16.00 uur. Kosten: vrijwil-
lige bijdrage. 
Zie bericht op p. 15.

za 5 oktober
Voetbal Buitenpost 1-AVV 
Swift. Wedstrijd tegen een 
onbekende tegenstander uit 
Amsterdam. Plaats: Sportpark 
De Swadde, 14.30 uur. 
Toegang: € 6,- (incl. verloting).
6 t/m 12 oktober
Collecte Nederlandse Brand-
wonden Stichting.
di 8 oktober
Ledenvergadering Krite-Toneel. 
Plaats: Bovenzaal The Point, 
20.00 uur. Leden krijgen de 
agenda thuisgestuurd.
woe 9 oktober
Inloopspreeekuur Stichting 
Oud-Achtkarspelen: collectie 
bekijken, vragen stellen over de 
geschiedenis, foto’s en/of docu-
menten ter beschikking stellen, 
diapresentatie van oude foto’s 
van Buitenpost. Plaats: Biblio-
theek, 15.00-17.00 uur. Toegang: 
gratis.
do 10 oktober
Lezing: Op safary en oare 
deistige dingen, humoristische 
verhalen van alle dag door 
mw. Jantje Oost uit Buitenpost. 
Kristelyke plattelânsfroulju. 
Plaats: De Schakel, 14.30 uur. 
Toegang: gratis.
do10 oktober
Herfstworshop Bloemen-
paradyske. Met zo veel moge-
lijk natuurlijke materialen een 
mooie herfsthanger of herfst-
guirlande maken. Plaats: Bloe-
menparadyske (Paradyske 3), 
14.30-17.00 uur. Opgeven via 
mail: bloemenparadyske@
hotmail.com of tel. 0681957871. 
Kosten € 25,- (incl. koffie/thee/
wat lekkers).
vr 11 oktober
Kids2kids kinderbeurs. Plaats: 
De Schakel, 19.00-21.00 uur. 
Zie bericht op p. 2.
vr 11 oktober
Herfstworshop Bloemen-
paradyske. zie 10 oktober. 
Tijd: 19.30-21.00 uur
za 12 oktober
Kids2kids kinderbeurs. Plaats: 
De Schakel, 9.30-12.00 uur. 
Zie bericht op p. 2.
za 12 oktober
Determineer Café. Een team 
van deskundigen beoordeelt 
meegebrachte vondsten (fos-
siel, artefact, steen) en andere 
voorwerpen. Plaats: IJstijden-
museum, 10.00-12.00 uur. 
Toegang: gratis.
za 12 oktober 
Herfstworshop Bloemen-
paradyske. zie 10 oktober. 
Tijd: 14.30-17.00 uur
za 12 oktober
Voetbal Buitenpost 1-SV Urk. 
Plaats: Sportpark De Swadde, 
14.30 uur. Toegang: € 6,- (incl. 
verloting).
zo 13 oktober
Zondag brunch. Plaats: Tuincafé
in de Kruidhof, 12.00-14.00 uur. 
Kosten: € 19,50 p.p. (kinderen 

4-12 jaar € 12,50). 
Reserveren per mail noodza-
kelijk: info@hettuincafe.nl. Bij 
deelname aan de brunch kost 
uw bezoek aan de Kruidhof en 
het IJstijdenmuseum € 3,50.
zo 13 oktober
Lineup Helden fan Hjir. Plaats: 
De Muzykpleats, 15.00 uur. Toe-
gang: gratis of bijdrage naar 
eigen keus.
zo 13 oktober
Toneelvoorstelling De man fan 
dyn libben. Maskelyn. Plaats: 
The Point, 15.30 uur. Toegang: 
€ 18,50 (voorverkoop Dropshop 
Liquorice en aan de zaal).
 di 15 oktober
Uitreiking Ondernemersprijs 
Achtkarspelen. Plaats: Nordwin 
College, 18.00 uur. Toegang 
(voor ondernemers) gratis. 
Zie bericht op p. 2.
di 15 oktober
Lezing Wel en wee in de meld-
kamer van 112. NVVH Vrouwen-
netwerk. Plaats: De Schakel, 
19.45 uur. Toegang gasten: € 8,- 
(incl. koffie/thee en koek).
woe 16 oktober
Activiteitenmiddag voor basis-
schoolleerlingen van groep 
7 en 8. Een gezellige ‘instuif’ 
met veel activiteiten met 
dieren, bloemen enz. Plaats: 
Nordwin College (prof. Was-
senberghstraat 3), 13.00 uur. 
Toegang gratis.
woe 16 oktober
Handwerkgroep. Plaats: Doops-
gezinde Kerk, 14.00 uur.
do 17 oktober
Creatief café Kruiskerk: creatief 
bezig zijn. Voor iedereen die 
creatief talent wil laten zien 
en nieuwe creaties wil maken 
Plaats: De Schakel, 13.30-16.00 
uur. Toegang: eigen bijdrage.
do 17 oktober
Cursus Breien op de rond-
breinaald. Haagen Hobby 
(Nijenstein 1), 13.30 uur. Graag 
vooraf aanmelden (info@
haagenhobby.nl of tel. 542351. 
Kosten: € 7,50 excl. materiaal.
do 17 oktober
Gemeenteraadsvergadering
Plaats: Gemeentehuis, 19.30 uur.
za 19 oktober
Korfbal Flamingo’s 1-Roreko 1 
(uit De Wijk). Plaats: Sportpark 
De Swadde, 15.30 uur.
zo 20 oktober
Middagprogramma met mu-
ziek en Friese verhalen. Plaats: 
Doopsgezinde Kerk, 15.00 uur. 
Toegang: gratis, na afloopcol-
lecte. Zie bericht op p. 2.
za 26 oktober
Najaarsmarkt in de boomgaard 
met bijzondere producten: ter 
plekke wordt appeltaart gebak-
ken, appelsap geperst, is er en 
poeiermolkebar en soep van 
het seizoen. Plaats: Bloemenpa-
radyske, 10.00-17.00 uur. Tevens 
start plantweek Bloeiende bol-
len. Zie bericht hiernaast



Heeft u misschien ook zo’n plaatje liggen? (maar dan wat beter...)
Het spreekt voor zich dat het 
honderdjarig jubileum van Plaat-
selijk Belang Buitenpost bij uit-
stek een moment is om terug te 
kijken. Dat gebeurt ondermeer in 
de komende nummers van dit 
blad en het jubileumboek dat in 
het volgend voorjaar verschijnt. 
Duidelijk wordt daarin dat de his-
torie van Buitenpost niet een is 
van wereldschokkende en mee-
slepende gebeurtenissen. Eerder 
een verzameling van grotere en 
kleinere momenten, waarvan 
sommige toch een bijzondere 
plek in het geheugen van veel 
dorpsgenoten kreeg. Als wij als 

redactie ons foto-archief op de 
kop houden komt er heel wat 
aan snippers geschiedenis neer-
dwarrelen. Zoals de herinnering 
aan de drietal molens die ons 
dorp ooit rijk was. Op foto 1 de 
watermolen in het Oost bij de 
Trekvaart in 1925. Of van de ijs-
baan in de winter van 1933 (2). 
De conservenfabriek aan de Kui-
persweg in 1930 (3). De opening 
van een eigen groenteveiling bij 
de Jeltingalaan in 1929 (4). Het 
Jeltingahuis, met op de achter-
grond de watertoren, in de stren-
ge winter van 1944 (5). Werkvolk 
op de Voorstraat in de jaren der-

tig, waarvan wij helaas de namen 
niet weten (6). De Kerkstraat, net 
voor de bouw van het nieuwe 
winkelcentrum in 1975 waardoor 
het zijn bijnaam ‘klein Jordaan’ 
verloor (7). Het bezoek van ko-
ningin Juliana aan ons dorp in 
1961 (8). De torenbrand van de 
Mariakerk in 1956, waarbij bijna 
het hele dorp in het holst van de 
nacht naar het vurige schouw-
spel keek (9). De dorpsreünie 
van 1978 (10). De ‘echte’ Pippi 
Langkous die in 1972 op het Con-
cours Hippique langskwam (11). 
Het bezoek van Den Uyl aan ons 
dorp in 1982 waarbij Piet Kuipers 

spontaan de hand greep van de 
PvdA-voorman (12). Of de plaat-
sing van een nieuw ooievaar-
snest bij boerderij Haersmastate 
in 1983 (13).

De overeenkomst tussen al deze 
foto’s is dat ze, bij gebrek aan een 
betere foto, allemaal afkomstig 
zijn uit een krant of tijdschrift. De 
kwaliteit daarvan is hooguit ma-
tig. Het is jammer dat we onze 
blik in het verleden niet scherper 
en mooier kunnen aanbieden in 
dit dorpsblad en het jubileum-
boek! Wij zijn ervan overtuigd dat 
in oude dozen op zolder, plak- en 

fotoboeken op een plank of er-
gens in een onderste la van onze 
lezers, betere foto’s van deze en 
andere dorpsgebeurtenissen te 
vinden zijn.  Daarom ontvangen 
wij graag van u uw eigen foto’s, 
die helpen een beeld te geven 
van ons dorp in de afgelopen 
eeuw. Gewoon plaatjes van 
mensen en plekken, bijzondere 
gebeurtenissen en alledaagse ta-
ferelen. U kunt ze sturen aan ons 
mailadres: bibupost@gmail.com 
of in onze postbus bij The Read-
shop deponeren. Wij scannen ze 
dan en brengen ze weer bij u te-
rug. Doen!

1

2 3

4

9

7

8

12

6

11

10

5

13



D e  B i n n e n s t e  B u i t e n  P o s t       pag ina 23

Tuinbeleven
Jan Willem Zwart schrijft 
iedere maand de column 

“Tuinbeleven” De tuin van De Kruid-
hof is daarvoor zijn inspiratiebron.

Op naar De Oogstdag

Zo aan het einde van het seizoen 
is op De Kruidhof alles gericht 
op de oogstdag van zaterdag 5 
oktober. Traditioneel is dit de 
laatste dag van het seizoen. Deze 
dag wordt de rijke oogst van de 
herfst tentoongesteld en wordt 
er vooruitgekeken naar het 
nieuwe seizoen. Ondertussen is de 
oogstdag een begrip in Buitenpost 
en staat deze misschien wel als 
metafoor van het begin van de 
herfst. Eigenlijk vanaf midzomer, 
na de zonnewende, begint de 
natuur zich voor te bereiden 
voor de winter. Alles staat in het 
teken om te kunnen overleven. 
Zaden worden gevormd en 
wortels en knollen bereiden zich 
voor op de vorst van de strenge 
of misschien wel strenge winter. 
Doordat er iedere dag minder 
licht is verkleuren de bladeren 
in de mooiste herfstkleuren en 
verstillen deze bladeren de tijd. 
De vruchten zijn de provisiekast 
van dit seizoen. Het is mooi te zien 
hoe vele vogels snoepen van al die 
verschillende bessen en vruchten. 
Dat is maar goed ook dat ze het 
nu doen omdat het kan zijn dat de 
vruchten gaan gisten. Je zou dan 
zomaar van alcohol aangeschoten 
vogels in ons dorp kunnen 
tegenkomen. De groenstroken 
zien er hier en daar misschien wat 
ruig uit, maar juist dit groen (dizze 
rûchte) en ook de planten die 
inmiddels dor zijn geworden zijn 
uitermate belangrijk voor insecten. 
Insecten zoeken hier een lekker 
plekje om in te overwinteren. Deze 
insecten hebben in het vroege 
voorjaar weer een belangrijke 
taak om voedsel te zijn voor jonge 
vogels.  Zo zoeken verschillende 
soorten alleen levende bijen hun 
plekje in een dode stengel van een 
plant. Om meer insecten te hebben 
moet je eigenlijk steeds minder 
netjes zijn en minder werk voor 
de winter in de tuin doen. Dit kan 
allemaal in het voorjaar. Je zult 
zien dat planten zich zo heel goed 
kunnen uitzaaien en dat vogels 
bijvoorbeeld veel hebben aan de 
insecten die in de planten zitten. 
Alles heeft zo zijn functie. Probeer 
het maar eens te laten staan.

Gras groeit niet 
door aan de 
sprieten te 

trekken,
maar door de 

wortels water te 
geven

Dat bomen in onze woonom-
geving belangrijk zijn, daarover 
zijn de meeste mensen het wel 
eens. Maar naarmate de bomen 
dichter bij ons huis en onze tuin 
staan, neemt de verdeeldheid 
in meningen snel toe. Neem de 
Jeltingalaan, tot voor kort aan-
gekleed met grote eiken die de 
laan een heel eigen sfeer gaven. 
In verband met vernieuwing van 
de riolering moesten die eiken 
wijken. Daardoor heeft de laan 
een enorme gedaantewisseling 
ondergaan. Ik begrijp dat het 
niet anders kon, maar wat heeft 
de ingreep een verlies opgele-
verd... vind ik. Het zou me even-
wel niets verbazen als menige 
bewoner de nieuwe situatie een 
geweldige verbetering vindt.

Het is voor de gemeente een 
hele toer om te laveren tussen 
de grote verschillen in waarde-
ring voor bomen in onze buurt. 
Persoonlijk vind ik dat onze ge-
meente in grote lijnen een goed 
bomenbeleid voert. Wat mij wel 
opvalt, is dat de laatste decennia 
de bomen minder ruimte krijgen. 
Ze staan in smallere stroken en 
ze zijn vaker kleiner met vooral 
een smallere kroon. Vergelijk dat 
eens met bijvoorbeeld de prach-
tige bomen aan het zuidelijk deel 
van De Ring: imposante Vleugel-
noten in ruime grasperken. Ik kan 
daar stikjaloers op worden. Wat 
een rijkdom voor de bewoners 
van deze jarenzeventigbuurt!

Wat ook opvalt, is dat particulie-
ren veel terughoudender zijn met 
het planten van bomen in hun 
tuinen dan in de jaren zeventig 
en tachtig. Ik betreur dat in hoge 
mate. Een jaar of tien geleden 
heb ik daar in de Binnenste Bui-
tenpost al eens over gemopperd, 
dat ga ik niet nog een keer doen. 
(Al was het maar omdat het toch 
niks geholpen heeft :-))

Maar waar ik het eigenlijk over 
wou hebben: over herfstblade-
ren. Over mooie herfstkleuren 
zijn we het allemaal wel weer 
eens. De kleurenpracht van de 
Witte esdoorns voor het Lau-

wers College bijvoorbeeld - su-
per! Maar ja, die bladeren gaan 
vallen, en dan slaat de stress bij 
veel burgers toe. Ik zie met ver-
wondering met hoeveel bedrij-
vigheid veel mensen dan aan 
het opruimen slaan, dat grenst 
bij menigeen aan stress. De ge-
meente probeert een deel van de 
stress bij te sturen door op aller-
lei boomrijke plaatsen blad-de-
pots van rekwerk te plaatsen. 
Een goed initiatief trouwens.

Of het de bladhaters ook maar 
een beetje overtuigt, laat ik voor 
wat het is, maar ik ga hier toch 
een pleidooi houden om heel 
anders met die bladeren om te 
gaan. Die zijn namelijk in veel ge-
vallen een zegen die ons zomaar 
toevalt, in de letterlijke zin van 
het woord. Het verschilt wel een 
beetje per boomsoort. Eikenblad 
bijvoorbeeld wil moeilijk verte-
ren, maar vooral bladeren van 
esdoorns, platanen, populieren, 
essen, linden (en vleugelnoten) 
zijn geweldige bodemverbete-
raars in de tuin. Nee, gazon ge-
dijt niet onder een bladerlaag, 
maar zeker tussen vaste planten 
en struiken en heesters kun je 
nauwelijks te veel bladeren laten 
liggen of zelfs aanvoeren. Daar 
zijn die blad-depots dan ook zo 
mooi voor: ik haal er kruiwagens 
vol blad uit om in m’n tuin te ver-
werken. Ik stop de begroeiing lek-
ker in... als ik het blad tussen de 
hosta’s frommel, hóór ik ze haast 
zuchten van genoegen. Al rond 
de kerst zul je merken dat het 
volume danig is geslonken door 
vocht en vertering. Aan het eind 
van de winter is het blad gro-
tendeels tot helemaal verteerd, 
vaak door wormen en andere 
gronddiertjes opgepeuzeld en 
in de grond gewerkt. Dat maakt 
de grond humeus en vochtvast-
houdend, wat in warme, droge 
zomers een enorm  voordeel is.

Maar een nóg groter genoegen is 
dat bladeren in de tuin in de win-
ter allerlei vogels aantrekken. Ze 
rommelen er in om en keren de 
bladeren driftig om, om er pis-
sebedden, wormpjes en andere 

bodemdiertjes tussen te vinden 
en te verschalken. Bij de vroege 
ochtendschemering komen aller-
eerst de merels in actie. Dat zijn 
trouwens het hele jaar door ‘ma-
tineuze’ vogels! ’s Winters zijn er 
vaak grotere aantallen merels 
aanwezig dan in de zomer. We 
hebben dan wintergasten uit het 
noorden, die groepsgewijs rond-
scharrelen.

Maar ook roodborstjes, winter-
koninkjes en heggenmussen 
vinden die bladeren aantrekke-
lijk. Het zijn wel alle drie soorten 
waarvan je vaak maar één exem-
plaar in de tuin hebt.

Een top-tip voor wie vogels voert 
in de winter: strooi dagelijks een 
paar handjes meelwormen tus-
sen die bladeren! Die zijn in plas-
tic emmers te koop bij bijvoor-
beeld de Welkoop. Ze worden 

verkocht als kippenvoer, maar 
veel wintervogels zijn er ook gek 
op. De afgelopen winter verbleef 
er in onze buurt een wintergroep 
eksters. Die waren steevast elke 
morgen van de partij. Ik heb 
meerdere keren gezien hoe ze 
in een linie van zes tot acht vo-
gels onze borders systematisch 
afschuimden. Veel mensen kun-
nen eksters luchten noch zien, 
maar ik word echt gelukkig van 
die slimme rakkers - en dan hun 
design ook nog! 

Dat je zo nu en dan even met de 
bezem in de weer moet om de 
bladerrommel weer van de te-
gelpaden af te vegen, ach, daar 
word je ’s winters lekker warm 
van.

Gertie Papenburg
gmgjtp@xs4all.nl, 06 23627840

Puur natuur
door Gertie Papenburg   Over bomen en bladeren

Vleugelnoten aan De Ring (Foto: Gertie Papenburg)

De afgelopen twee jaar heeft 
Plaatselijk Belang Buitenpost 
gezorgd voor vier bloembakken 
bij de ingangen van het dorp. 
Enkele plaatselijke hoveniers 
zorgden voor het benodigde 
plantmateriaal en zij verwissel-
den dat ook al naar gelang de 
tijd van het jaar. 

Helaas is het met die bakken net 
als met uw eigen tuin, onkruid 

groeit net zo hard als de plan-
ten die u erin zet. Nu zijn er vast 
wel Buitenposters die tuinieren 
leuk vinden maar die een nor-
male tuin wat aan de grote kant 
vinden. Naar dat soort mensen 
is PBB op zoek. 

Wie zou het leuk vinden om 
één of meerdere mini-tuintjes 
zo nu en dan van onkruid te 
ontdoen en wanneer dat nodig 
is water te geven. Het mooiste 
zou natuurlijk zijn wanneer dat 
iemand is die in de buurt van 
zo’n bloembak woont maar dat 
hoeft natuurlijk niet. Op die ma-
nier kunnen we de entree van 
ons dorp fris en fleurig houden. 

Heeft u belangstelling of wilt 
u eerst nog iets meer hierover 
weten, belt u dan met een van 
de bestuursleden van PBB 
(542763).

Vrijwilligers gezocht met 
“groene vingers” Herfst in Buitenpost

Aan de Achtkant zijn deze prachtige paddestoelen te zien, rood 
met witte stippen. Dan weet je zeker dat de herfst in Buitenpost 
begonnen is! (foto: Albert Postma).



Kapenga  
Buitenpost

Boekenkast Montpellier
Eiken fi neer in combinatie met 
staal lak. 80x35x200 cm
€ 599,-

Wandtafel Montpellier
120x40x77 cm € 399,-

Eetkamerstoel Donna
Verkrijgbaar in verschillende 
stoffen v.a. € 199,-

Eettafel Montpellier
In verschillende maten leverbaar
v.a. € 699,-

Salontafel Montpellier
Niervormig € 299,-

Highboard Montpellier
Zonder greep, duwen om te 

drukken. 125x45x140 cm 
€ 1.199,-

2,5-zits Patras 
In vele verschillende maten, 
kleuren, stof- en leersoorten 

verkrijgbaar v.a. € 999,-

Bijzettafel Montpellier
Blad ook verkrijgbaar in het 
zwart marmer. Ø40xH45 cm
€ 129,-

www.kapenga.nl

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

Specialist op het gebied van wonen


