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Bollen planten 
(foto: Hielke Boorsma)

Van 26 oktober tot en met 2 november worden er 55.000 biologische bijvriendelijke bloembollen geplant voor de bijen in 
Buitenpost en Kollum. Het gaat om 12 verschillende soorten op 15 locaties langs de nieuwe foodwalk-route. Burgemeester 
Oebele Vries en zijn vrouw hielpen afgelopen zaterdag, net als veel vrijwilligers, mee met het planten.

Van de  redact ie
 
Opmaak Binnenste Buiten

De afgelopen jaren ging het in 
alle opzichten goed met onze 
dorpskrant. Die kreeg steeds 
meer kleur en er was voldoende 
lezenswaardige kopij. De lay-
out oftewel het opmaken van de 
krant liep als een trein. Vijf redac-
tieleden waren alleszins in staat 
de advertenties, de artikelen en 
de foto’s een zodanige plaats 
te geven dat zowel het een als 
het ander tot een logisch en dus 
overzichtelijk geheel leidde. 
Dat willen we graag zo houden 
en u als lezer waarschijnlijk ook. 
Dit onderdeel lijkt richting ‘vraag- 
teken’ te gaan. 
Met ingang van 1 januari 2020  
raken wij drie opmakers in  
één keer kwijt. Daarover is in 
het septembernummer het een 
en ander geschreven. Op de 
voorpagina werd een oproep 
geplaatst om de vacatures te ko-
men opvullen. Daar kwam één 
reactie op van iemand die op dit 
punt graag enige ervaring zou 
willen opdoen. Dat kan uitste-
kend, maar niet helemaal op de 
manier zoals de redactie zich dat 
voorstelde in de vorm van con-
tinuïteit. 

Twee redactieleden kunnen de 
voortgang voorlopig verzorgen, 
maar dit aantal is te weinig, om-
dat er iedere maand toch aar-
dig wat werk in zit. Zo eens per 
twee of drie maanden de lay-out 
verzorgen, werkt het beste. Zo 
houden we onze eigen krant in 
stand. 

Er wonen ongetwijfeld mensen 
in Buitenpost die op een zodani-
ge wijze met de computer kun-
nen omgaan dat zij inhoud kun-
nen geven aan het punt waar het 
hier om draait. Zie de herhaalde 
oproep en kom uw licht eens bij 
de redactie opsteken!

PBB dringt aan op gebruik lege winkelruimte voor wonen
Winkels die wat langer leeg staan zijn op zich niets nieuws. Maar ja-
renlang ongebruikte winkelruimte is een verschijnsel van het laatste 
decennium. Meer mobiliteit, het internet en de besteldiensten hebben 
in de afgelopen tien jaar het winkelgedrag van veel consumenten be-
hoorlijk veranderd. Winkeliers die het daardoor niet meer bolwerken 
laten vaak loze ruimte achter waar nu geen nieuwe uitbater meer voor 
gevonden kan worden. Hol-ogige en mistroostige etalages zijn over-
al in ons land in opmars. Niet het minst in Buitenpost waar aan de 
Voorstraat en Kerkstraat sommige panden al tien jaar zonder gebrui-
ker zijn. Een triest fenomeen en een kwestie waar Plaatselijk Belang 
Buitenpost (PBB) al jaren aandacht voor vraagt. Een ander groeiend 
probleem is het grote aantal woningzoekenden in onze gemeente en 
ons dorp. Ook dat vindt PBB minstens even zorgelijk.

Maar het ene probleem gecombineerd met het andere kan samen tot 
een oplossing leiden. ‘Conversie’ is het ombouwen van zakelijke en 
fabrieksruimtes tot woonruimte. Een voorbeeld daarvan in ons dorp 
is de geslaagde aanpassing van het voormalig Waterschapsgebouw 
aan de Keurloane tot appartementencomplex. De herbestemming 
van voormalig restaurant ‘De Roskam’ en het winkelblok ernaast zijn 
dat ook. Net als de kort geleden bekend gemaakte geplande nieuw-
bouw van een wooncomplex voor mensen met een beperking, door 
de Stichting Sprank op de grond van de oude Aldi.

Toch vindt PBB dat er in ons dorp nog meer mogelijk moet zijn. En 
ook, dat het hoog nodig is dat dat gebeurt, en dat het sneller moet 
kunnen. De lijst met woningzoekenden van Stichting Woningbouw 
Achtkarspelen wordt voortdurend langer. PBB weet van ouderen die 
al lang, zonder succes, op zoek zijn naar een comfortabel apparte-
ment. Het liefst dichtbij het centrum, en daar is nu juist de meeste 
leegstand. Regelmatig wordt PBB verteld over jongeren die vergeefs 
in Buitenpost op zoek zijn naar een eigen plek. PBB leest in de krant 
over de weigering om toestemming voor de ombouw van winkels in 
de Kerkstraat naar woningen. Daarnaast hoort PBB over trage ambte-
lijke procedures, visies die moeten afgewacht, negatieve termijnprog-

noses, provinciaal beleid en tal van andere grote en kleine bezwaren.
De Federatie van Plaatselijk Belangen Achtkarspelen heeft kort gele-
den een brandbrief aan de gemeente gestuurd over de woonproble-
matiek. PBB zelf dringt bij de gemeente al veel langer aan op een 
actieve en flexibele houding als het gaat om initiatieven op het vlak 
van wonen in het centrum van ons dorp. Tijdens het PvdA-raadsfrac-
tiebezoek van mei heeft ze gevraagd om meer durf, meer vaart en 
tegemoetkomendheid van de gemeente. Bij de komende bezoeken  
van de andere raadsfracties zal die wens opnieuw geuit worden.

100-jarig jubileum PBB in 2020
staat in de steigers 
De voorbereidingen voor het PBB-jubileum zijn in volle gang. Voor de 
reünie hebben zich de eerste (oud-)-Buitenposters opgegeven. Aan 
het jubileumboek dat in maart zal verschijnen wordt nog gewerkt. Af-
hankelijk van verdere sponsoring wordt geprobeerd het boek in de 
meest fraaie variant gepubliceerd te krijgen. Een werkgroep is bezig 
om de lagere scholen in ons dorp bij het jubileum te betrekken. Me-
dewerking is al toegezegd, de ideeën moeten nu worden uitgewerkt. 
Een andere werkgroep is bezig met de voorbereiding van de cul-
tuur-historische wandeltocht. Er wordt naar gestreefd om deze tocht 
niet alleen tijdens het jubileumjaar beschikbaar te maken, maar er 
ook een blijvende route van te maken. De jubileumcommissie heeft 
de samenwerking gezocht met Maskelyn en De Fryske Krite om de 
feestavond tot een bijzonder dorpsmoment te maken. We zijn op weg!

Ongetwijfeld zullen er meer oud-Buitenposters in geïnteresseerd zijn 
om de reünie bij te wonen. Maak ons programma voor volgend jaar 
daarom ook bekend bij mensen die hier niet meer wonen, maar wel 
nog steeds wat met Buitenpost hebben! Wij  vragen daarom  iede-
re  geïnteresseerde zich voor de re-
unie in te schrijven. De kosten voor 
de inschrijving bedragen € 5,- per 
persoon. Hiervoor krijgt u in ieder 
geval twee drankjes en een feestver-
snapering terug! Na ontvangst van 
de aanmelding ontvangt u aan het 
begin van 2020 de tegoedbonnen, 
het feestprogramma en nog een for-
mulier van ons. Daarop kunt u ver-
dere details invullen, aangeven of 
u interesse heeft in een rondrit, het 
jubileumboek en een diner- of lunch- 
arrangement. 
Aanmelden kan op het email-adres: 
pbbuitenpost@gmail.com, door mid-
del van een briefje aan PBB, Post-
bus 30, 9285 ZV Buitenpost of in de 
bus van ‘De Binnenste Buiten’ bij de 
Readshop.

Ook nieuwe ondernemer Mathilda Fashion aan de Kuipersweg stuitte op pro- 
blemen bij haar poging om de bovenverdieping tot woonruimte te bestemmen. 
Het wordt nu opslagruimte. (foto: redactie)

De Binnenste Buiten 
Een  g ra t i s  maande l i j k se  u i tgave  van  P l aa t se l i j k  Be l ang  Bu i t enpos t

post
Jaargang 20, nr. 11, oktober 2019



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

Voedselactie Dorcas
Op vrijdagavond 8 en zaterdag 
9 november wordt er een voed-
selactie gehouden in de Poeisz 
supermarkt aan de Voorstraat 
te Buitenpost. Dit zal gebeuren 
onder de verantwoordelijkheid 
van Dorcas. Dorcas komt in ac-
tie voor de allerarmsten in de-
len van de wereld waar mensen 
veel minder hebben en wonen 
in huizen waar wij onze dieren 
in zouden houden. Deze mensen 
kiezen er niet voor maar leven 
er wel mee. Te denken valt aan 
landen als Roemenië, Oekraïne, 
Moldavië en andere landen die 
erg arm zijn. Maar er is ook ar-
moede in Nederland waar we 
met de Dorcas-winkels wat aan 
proberen te doen. Deze winkels 
bieden in Nederland ruimte aan 
de smalle beurs om normaal te 
kunnen leven.
De inzamelingsdag vindt altijd 
plaats rondom dankdag (woens-
dag 6 november). Dankdag is 
een dag dat we dankbaar mogen 
zijn voor de goede positie die de 
meesten van ons hier mogen 
genieten wanneer het gaat om 
aardse goederen. We mogen 

dan van deze rijkdom uitdelen 
aan mensen die weinig of niks 
hebben.

Dorcas komt in actie voor hele 
bevolkingsgroepen die het moe-
ten doen van heel erg weinig. 
Deze groepen mensen willen we 
graag helpen op deze manier. 
Dorcas stimuleert mensen om 
daar ter plekke zelf de kost te 
verdienen waar mogelijk. Zo wil-
len we duurzaam investeren in 
de medemens in nood. Dorcas is 
een solide organisatie die werkt 
vanuit het christelijke principe 
dat je je naaste liefhebt en laat 
dat zien door het geven van geld 
of goederen. Bij het uitdelen van 
de pakketten in de arme gebie-
den wordt geen onderscheid ge-
maakt naar geloof, ras of huids-
kleur! In de supermarkt hebben 
we een lijst met goederen die de 
grens over mogen.
Er wordt een aparte hoek voor 
gemaakt waar al deze goederen 
staan. We vragen het winkelend 
publiek mee te doen aan de ac-
tie. Je koopt dan een paar arti-
kelen van het lijstje, rekent deze 

af bij de kassa en geeft het aan 
een van onze medewerkers. Wij 
verzamelen het en we brengen 
het naar het Dorcas-depot wat 
zich in Buitenpost bevindt aan 
de Molenstraat 50 bij de familie 
Terpstra. Deze dozen worden op-
gehaald door de Dorcas-chauf-
feur die zorgt dat alles op de 
goede plek komt. Er zal ook een 
collectebus staan wanneer u lie-
ver geld geeft. Voelt u zich niet 
verplicht mee te doen. Het is vrij-
willig maar zeker aan te bevelen. 
Het is goed om te delen wanneer 
mogelijk.
Wanneer u na het lezen van dit 
stuk denkt dat deze actie ook 
iets voor u is dan mag u contact 
opnemen met Sipke de Boer: 
0612617158 of een e-mail sturen 
naar sipkedeboer@hotmail.com 

Namens de organisator 
Sipke de Boer

Bazaar/boekenmarkt/rommelmarkt 
Het lijkt nog niet eens zo lang ge-
leden maar deze week is al weer 
de jaarlijkse bazaar, rommel- en 
boekenmarkt in de Doopsgezinde 
Kerk, op vrijdag 1 november 2019. 
Bent u al op zoek naar december-
presentjes? Er zullen weer bijzon-
dere cadeaus te vinden zijn, er 
zijn natuurlijk weer eigen gebrei-
de sokken en bloemstukjes. En 
de nodige raad- en andere spel-
letjes. Voor de kinderen zijn er de 
lootjesboom en een grabbelton. 

Vergeet niet om lootjes te kopen 
voor de grote verloting. Ook de 
koffie, thee en taart zullen klaar 
staan. Het draaiend rad draait 
als altijd. Dit jaar willen we op-
nieuw een veiling organiseren. 
Er zijn bijzondere oude en antie-
ke stukken ingebracht. Deze zijn 
vanaf het begin van de middag 
te bekijken en u kunt alvast een 
bod uitbrengen. ’s Avonds om 
20.00 uur is de veiling. Wordt er 
niet over uw bod heen geboden, 

dan bent u de nieuwe eigenaar! 
‘s Avonds bij de rommelmarkt 
kunt u een bigshopper vol uit-
zoeken voor € 2.50. Neemt u zelf 
de tas mee? Voor iedereen is hier 
wat te vinden. Kom langs voor 
een gezellige vrijdagmiddag of 
avonduitje! Wees welkom.

Wanneer: vrijdag 1 november 2019, 
14.00 -17.30 en 19.00-21.00 uur. 
Waar: Doopsgezinde Kerk, Juliana-
laan 12A

Stilte en ontmoeten in de Doopsgezinde Kerk 
Verlang je er soms ook naar? Je 
even terugtrekken uit de drukke 
wereld en niets te hoeven? Wat 
wij merken is dat het vaak bij dit 
verlangen blijft en het ons niet 
altijd lukt om hier vorm aan te 
geven. 
Daarom komen wij één keer in 
de maand bij elkaar, op een plek 
waar we even tot rust kunnen ko-
men. In een groepje en toch ook 
op onszelf. In een klein houten 
kerkje waarin we de traditie van 
bezinning en bezieling ervaren.
Wil je meedoen? Je bent van 
harte welkom op donderdag-
avond 7 november a.s. We ko-
men dan vanaf 19.45 uur samen 

in het Doopsgezinde kerkje aan 
de Julianalaan 12A. Om 20.00 
uur volgen we het ritme van 
stilte in de vorm van een korte 
stiltemeditatie. Na de medita-
tie, om ongeveer 20.30 uur, kun 
je de anderen ontmoeten. Voor 
thee wordt gezorgd. Je kunt ook 
je eigen weg gaan en het kerkje 
in stilte verlaten.

Er zijn verder geen verplichtin-
gen. Kom je zo maar een keer of 
wil je elke keer komen, je bent 
daar helemaal vrij in. Wel vragen 
we een kleine bijdrage voor de 
gemaakte kosten. Daarvoor staat 
een schaal bij de uitgang. 

De dames op de foto hiernaast 
hebben jarenlang voor het KWF 
in Buitenpost gecollecteerd, 
waren wijkhoofd en coördinator. 
KWF bedankt hen van harte voor 
hun jarenlange medewerking 
met een bloemetje.

Op de foto van links naar rechts: 
Anneke Nieuwenhuis, Hetty 
Drost, Dineke van der Bij en 
Marion Boomsma. 

Collectanten KWF in de bloemetjes gezet

Repair Café en Nederland leest!
Het Repair Café van Buitenpost 
verhuist eenmalig naar de biblio-
theek. November is de maand 
van Nederland Leest: die maand 
krijgt iedereen (leden en niet-
leden) een gratis boek van de 
bibliotheek. In 2019 is dat het 
boek Winterbloei, een bloem-
lezing van natuurverhalen van 
Jan Wolkers. Het thema is dit 
jaar duurzaamheid. En daarom 
nodigde de bibliotheek de vrij-

willigers van het Repair Café 
uit om op zaterdag 2 november 
van 10.00 tot 13.00 uur naar de 
bibliotheek te komen. Op deze 
manier dragen we samen weer 
een steentje bij aan een duurza-
me samenleving.
‘s Middags is het Repair Café 
weer op de eigen plek aanwezig 
in It Koartling van 13.00-16.00 
uur.

Fryske Krite – 
Winterseizoen 2019-2020
Op zaterdagavond 23 en 30 november 2019 trapt 
De Fryske Krite af met de doldwaze voorstelling 
“Klontsjes”. (zie foto). Vrijgezel Atze wordt “overval-
len” 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 eind-
jes 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 een zelfbe-
dachte voorstelling van de krite-jongeren in een prachtige combinatie 
met ‘senioren-leden”’ Onder de naam ‘Jeugdt(h)eater WitWat’ spelen 
Dagmar Kingma, Nienke ten Hoven, Laura de Zee, Dette Hiemstra, Jo-
han Moes, Karst Veninga, Renze Welfing, Wiesje Kloosterman en Dic-
tus Benedictus meertalige scènes 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 ver-
talingen en voorstellingen in andere landen, ook in Nederland. Senf 
Theaterpartners liet de voorstelling, december 2016, in Nederland 
in première gaan, met o.a. Hans Croiset in de hoofdrol. Op de za-
terdagavonden 7 en 14 maart 2020 speelt het Krite-toneel de Friese 
wereldpremière van “Le Père” onder de naam “Heit”. In de Krite-voor-
stelling zien wij Lodewijk Riedhorst, nu als speler dus, de rol van 
“Heit” vertolken. Hij wordt hierin bijgestaan door Arnold Ruisch, Ger-
ben de Haan, Amarens de Vries, Else Kiers en Greetje Klaren. Regy: 
Henk Roskammer bijgestaan door Reinold Paauw. De Friese vertaling 
wordt gemaakt/geschreven door Dictus Benedictus.

Rabo ClubSupport
Dit jaar deed de Fryske Krite mee aan Rabo ClubSupport! Uw/jouw 
stem bracht het prachtige bedrag van € 442,- in het culturele/artitstie-
ke laadje van de club. Hartelijk dank voor uw/jouw support.
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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 aanleve-
ren, maximaal ongeveer 150 woorden.  
De redactie kan geen garantie geven 
dat kopij wordt geplaatst. Zij behoudt 
zich het recht voor ingezonden stuk-
ken redactioneel te wijzigen of niet te 
plaatsen. Anonieme stukken worden 
niet geplaatst.

Kopij voor het volgende nummer 
inleveren voor 18 november 2019 
De volgende editie verschijnt in de 

week van 25 november 2019.

A l  ge lezen? Van de  bestuurstafe l
Oktober 2019

In de notulen staat vermeld: slui-
ting vergadering 22.30 uur. Ons 
streven is maximaal 2 uur te 
vergaderen, maar soms komt er 
zo veel op tafel dat het ook een 
strenge voorzitter niet lukt om op tijd af te sluiten. Met de strengheid 
valt het gelukkig wel mee, want we zijn vrijwilligers en dus hoeven we 
niet altijd heel zakelijk te vergaderen.

Wat wordt er zoal besproken (zonder volledig te zijn).
Samen met de gemeente willen we het landbouwverkeer niet meer 
door het dorp hebben. De trekkers worden steeds groter en zowel de 
Voorstraat, de Kuipersweg en de Jeltingalaan zijn aangepast om al 
het verkeer via de rondweg te leiden. De provincie heeft echter beslo-
ten om landbouwverkeer op de oostelijke rondweg niet toe te staan. 
Daardoor ontstaat onduidelijkheid, omdat de westelijke rondweg wel 
openstaat voor het landbouwverkeer. Samen met LTO Noord wordt 
de provincie verzocht om het beleid te veranderen.
Zoals de vorige keer al geschreven, vragen we de gemeente maar 
weer eens naar hun woningbeleid. Bij onze eerste wandeling door 
het dorp met een van de politieke partijen was een van de onderwer-
pen de leegstand van de winkels én de behoefte aan woningen in het 
centrum voor jongeren en ouderen. Beide punten zullen zowel bij de 
ambtenaren als bij de overige politieke partijen aan de orde worden 
gesteld.
Van de gemeente kregen we een aantal vragen over het reclame- 
beleid. Wij ergeren ons aan de kartonnen borden met aankondigin-
gen van evenementen die al lang geleden zijn gebeurd. Ook posters 
lijden aan hetzelfde euvel: ze worden wel aangeplakt, maar niet of 
veel te laat verwijderd. Wij hebben een ander voorstel ontwikkeld. 
Elektronische reclameborden bij de invalswegen in het dorp, met de 
mogelijkheid om naast reclame ook evenementen en voorstellingen 
aan te kondigen. Binnenkort kunt u hier meer over lezen.

We hebben sinds onze ledenvergadering van april een nieuwe pen-
ningmeester, die met nieuw beleid komt. Er zijn nogal wat leden die 
via een brief herinnerd worden aan het betalen van hun lidmaatschap. 
Dat is een tijdrovende en – zeker afgezet tegen de kosten van het lid-
maatschap van 5 euro – een dure bezigheid. Alle leden die nu nog via 
een factuur betalen, worden straks verzocht om via een automatische 
incasso te betalen.
In onze vorige Bibu heeft u kennis kunnen maken met de nieuwe 
voorzitter van It Koartling. John Orie is ook lid van het PBB-bestuur, 
zodat we als vanouds een hechte band hebben. Een eerste succes 
kon John al melden: de seniorendag was een groot succes. Veel  
belangstellende bezoekers en wat opviel, veel nieuwe inwoners van 
ons dorp. John is vol ambitie om zijn voorzitterschap tot een succes 
te maken en zoekt daarvoor een actieve en ambitieuze secretaris die 
samen met hem het beleid van It Koartling wil verstevigen.

Dit waren maar een paar punten die aan de orde zijn gekomen, dus 
u ziet dat we onze vergaderingen niet altijd op tijd kunnen afsluiten.

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

> De Stichting Woningbouw Acht- 
karspelen heeft per 1 november 
2019 mevrouw Emmy Elgersma 
tot nieuwe directeur bestuurder 
benoemd. Zij volgt de heer Rie-
kele T. Heida in diens functie op. 
Heida is bijna 13 jaar als directeur 
bestuurder werkzaam geweest 
bij SWA en gaat met pensioen. 
> Het college van Achtkarspelen 
legt zich neer bij het besluit van 
minister Eric Wiebes van Econo-
mische zaken dat de gaswinning 
bij Surhuisterveen verlengd mag 
worden tot 2028. 
> Het college van Achtkarspelen 
presenteert donderdag 31 okto-
ber een sluitende meerjarenbe-
groting aan de raad. De gunstige 
cijfers betekenen niet dat de be-
lastingen voor inwoners op het-
zelfde pijl blijven. De OZB gaat 
wegens de inflatie omhoog met 
2 procent. De tarieven voor af-
valstoffenheffing en rioolheffing 
gaan ook omhoog.
> Sportaccommodaties in het 
beheer van de gemeente Acht-
karspelen zijn vanaf 1 novem-
ber 2019 geheel rookvrij. Binnen 
mocht al niet meer gerookt wor-
den. Vanaf 1 november mag ook 
bij de entrees en 5 meter rondom 
de accommodaties niet meer ge-
rookt worden. De gemeente wil 
de kinderen in de gemeente een 
gezonde en veilige omgeving 
bieden. Kinderen moeten een 
sporthal of zwembad associëren 
met een gezonde plek. 

Herhaalde oproep
(Opmaak)redacteur gezocht!
Deze krant wordt al jaren met veel plezier gemaakt door een gevari-
eerde groep redactieleden, waarvan er twee binnenkort vertrekken. 
De redactie is daarom op zoek naar nieuwe redactieleden die willen 
helpen mee te denken over de inhoud van de krant, de binnenkomen-
de bijdragen te redigeren en op te maken. 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 het grafische opmaakpro-
gramma Adobe Indesign. Mocht je hier geen ervaring mee hebben, 
dan kunnen we je helpen om de basisvaardigheden onder de knie 
te krijgen. Gevoel voor lay-out en beheersing van het Nederlands is 
noodzakelijk. Doordat de krant afwisselend door redactieleden ge-
maakt wordt, betekent het dat je ongeveer 3 of 4 keer per jaar verant-
woordelijk wordt voor de opmaak van een krant. Daarnaast vergade-
ren we 2 keer per maand op maandagavond over de nieuwe krant. 

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

De redactie

Creative Work wint Onder-
nemersprijs Achtkarspelen 2019
 
In de afgelopen tien jaar, zo lang de ondernemersprijs Achtkars- 
pelen al bestaat, is er nooit een onderneming of winkel uit Buiten-
post geweest die een prijs won. In 2019 zijn er plotseling zelfs twee(!) 
winnaars. Het gastvrije Nordwin College was dit jaar de locatie waar 
de feestelijke uitreiking plaatsvond. Deze school heeft zich op een 
geweldige manier gepresenteerd wat betreft gastheerschap, feeste-
lijk aangeklede galazaal en leerlingen met een vriendelijk gezicht. In 
de ruime kantine opende burgemeester Brouwer de bijeenkomt. Hij 
verwees onder meer naar de vele bedrijven in de gemeente Achtkar-
spelen (o.a. in de bouwsector en de landbouw). Daarvan werken er 
vijfduizend alleen. “We hebben lef en durven ook over de provincie-
grens te gaan“, aldus Brouwer. De vele gasten luisterden geanimeerd 
naar Brouwer en even later naar presentator Hielke Jan Ellens die de 
avond voortreffelijk leidde. 

Als eerste werd de Onderwijsprijs uitgereikt. Het Lauwers College 
was hiervoor genomineerd, maar Singelland uit Surhuisterveen ging 
er met de prijs vandoor. Wethouder Jouke Spoelstra reikte de prijs 
uit aan de blije winnaars. De school werkt ontzettend goed samen 
met bedrijven en geeft veel praktijklessen bij bedrijven in de buurt. 
Vaak zit er zelfs direct na de school een baan in het verschiet. 

In de pauze was er gelegenheid om deel te nemen aan een warm en 
koud buffet dat door de plaatselijke slagerij Jan en Geertje van der 
Bijl werd geserveerd, een hoogtepunt van de avond! De leerlingen 
in het shirt met het opschrift “Ik ben een Nordwinnaar” verzorgden 
de consumpties. Directeur Jaap van der Heide van Het Nordwin 
College sprak in zijn speech zijn zorg uit over de krimp van het aantal 
leerlingen in de regio. 

Daarna werden de genomineerde bedrijven voorgesteld, waarbij 
onze aandacht natuurlijk uitging naar de ondernemers uit Buiten-
post. Allereerst werd er een stemming gehouden onder de ruim 
honderd aanwezigen voor de Rabobank Publieksprijs. De winnaar 
werd De Binnenmarkt aan de Kerkstraat met zijn Canadian Koffiehuis 
en biologisch brood, zelfgemaakte koeken en broodjes en meer. De 
wisselbeker staat nu in het bedrijf en wordt dagelijks gepoetst. Bo-
vendien omvat de prijs nog een ballonvaart voor twee persoenen. 

Bij het onderdeel Kleinbedrijf viel de keuze op het Buitenposter be-
drijf Creative Work en Badkamer XXL van Teade Steenstra en Wilco 
Reinders aan de Newtonstraat. U weet wel, dat prachtige pand met 
opslagruimte. Om voor een prijs in aanmerking te komen wordt het 
bedrijf als het ware doorgelicht. Een commissie brengt een rapport 
uit waarin het o.a. gaat over de continuïteit m.b.t. de bedrijfsvoering, 
innovativiteit, duurzaamheid en een bijdrage en rol binnen de lokale 
samenleving. 

Bij het Middenbedrijf ging de prijs naar VDM uit Drogeham. Voor 
Buitenpost was Veenstra Reizen een van de genomineerde bedrijven. 
Op zich is dat al een prijs en daarmee feliciteren we alle deelnemers 
en vooral onze Buitenposter winnaars.

Piet Pettinga

Uitreiking van de Ondernemersprijs in de categorie Kleinbedrijf aan de 
directeuren van Creative Work door wethouder Harjan Bruining (2e van links) en 
de winnaar van vorig jaar André de Jong van Tiko kinderopvang (links).

Het voltallige personeel van de Binnen Markt met de Rabobank publieksprijs.



Weer volop 
tuinhout op 
voorraad!

 
 

 
                      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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We hebben het eigenlijk nooit over de trein

Talo Lenting neemt na 41 jaar afscheid als machinist
 

‘Wat is er nou mooier dan lekker onderweg zijn, genieten van prachti-
ge landschappen en veel verschillende mensen ontmoeten. Het klinkt 
een beetje als vakantie, en dat gevoel heb je als machinist bij NS mis-
schien soms ook wel.’ Zo probeert spoorwegbedrijf NS jongeren te 
verleiden om machinist te worden. Of het beroep wel zo romantisch 
is, vragen we aan Talo Lenting die na 41 jaar afscheid nam van het 
beroep waar veel jongetjes van dromen. 

Het wordt steeds drukker op het 
Nederlandse spoor. De ruimte 
begint zijn grenzen te naderen, 
zegt spoorbeheerder ProRail. 
Om het groeiend aantal reizigers 
op te vangen gaan volgend jaar 
meer treinen rijden. Er ligt nu 
meer dan 7300 kilometer spoor 
in Nederland. Volgens ProRail 
heeft extra spoor weinig zin en 
is het ook lastig om meer spoor 
aan te leggen, omdat er weinig 
ruimte meer is voor nieuw spoor. 
(bron: NOS)

Variatie
Talo droomde niet van een carri-
ère bij het spoor. De zoon van de 
smid uit het Groningse Zuidwol-
de werd liftmonteur. “In het oude 
gedeelte van het gemeentehuis 
van Buitenpost heb ik een lift  
geïnstalleerd en in de Brandaris, 
de vuurtoren op Terschelling. Ik 
was 25 toen ik een wervingsad-
vertentie zag van de NS waarin 
machinisten en conducteurs wer-
den gevraagd. Dat leek me wel 
wat.” De sollicitatie duurde drie 
dagen en van de vijftig sollici-
tanten werden er twee aangeno-
men. Talo was een van de geluk-
kigen. “De opleiding bestond het 
eerste jaar uit theorie en praktijk”, 
vertelt hij. “Vervolgens kwam je 
in de rangeerdienst die bestaat 
uit het ontkoppelen, combineren 
en parkeren van goederentrei-
nen. Dat heb ik vijf jaar gedaan. 
Vervolgens reed ik negen jaar 

met dieseltreinen door de noor-
delijke provincies, daarna ook 
met elektrische. Er was toen nog 
veel meer variatie. Je ging de ene 
dag met de goederentrein naar 
Delfzijl, de volgende dag met 
de intercity naar Amersfoort of  
Amsterdam.” Door reorganisaties 
binnen de NS en de privatisering 
van het bedrijf verliet Talo in 1999 
de NS en kwam via Noordned in 
dienst bij Arriva, die het treinver-
voer in Groningen en Friesland 
verzorgt. Van Harlingen Haven tot 
Roodeschool en Veendam. 
Het gezin van Talo en Anneke  
woonde de eerste jaren in Hooge-
zand. Anneke die in Kollum ge-
woond heeft, wilde graag weer 
terug naar Friesland. De keus viel 
op Buitenpost en je kon Talo dan 
ook vaak tegenkomen in zijn uni-
form onderweg van en naar het 
station.

Alleen, maar niet eenzaam
Het gesprek gaat terug naar de 
tijd dat Talo nog volop in dienst 
is en we zien hem als machinist 
alleen in de cabine zitten. Er mag 
niemand met hem voorin mee-
reizen. Radio aan is absoluut 
verboden. Op zijn mobiel belt hij 
alleen met de verkeersleiding. 
“Daar moet je goed tegen kun-
nen. Je werkt wel alleen, maar 
ik verveel me nooit. Ik rijd dwars 
door de natuur. En die verandert 
steeds. Dat is prachtig.” 
Daar staat tegenover dat het 

een heel onregelmatig leven 
is. “Je begint nooit op dezelfde 
tijd, iedere dag is anders. Ik heb 
vroeger jarenlang vroege, late 
en nachtdiensten gedraaid. Ran-
geerdiensten begonnen om vier 
uur. Ik heb me nooit verslapen. 
Eén keer heb ik de wekker ver-
keerd gezet. Maar er is gelukkig 

altijd een reservemachinist.”
Via de zogenaamde dodemans-
knop wordt de machinist voort-
durend in de gaten gehouden. Hij 
zit de hele rit met zijn linkervoet 
op een pedaal die hij om de der-
tig seconden even los moet laten. 
“Stel je voor dat ik onwel word 
en de trein rijdt gewoon door. 
Als ik dan niet binnen die dertig 
seconden het pedaal beweeg, 
gaat er een attentielampje bran-
den. Reageer ik daar niet op, dan 
gaat er een zoemer af en treedt 
de snelrem in werking. Het is een 
beveiliging die vanzelf een auto-
matisme wordt.”

Storingen
Arriva is een dochteronderne-
ming van de Deutsche Bahn, 
maar heeft Zwitserse treinen op 
de rails. Wat opvalt is dat er geen 
hoge, maar een gelijkvloerse 
instap is. “Op zich is dat mooi, 
maar in de winter zijn die sto-
ringsgevoelig. Dan wordt er op 
de perrons gestrooid en dat komt 
onder de trede terecht, waardoor 
ik geen groen licht krijg om te 
vertrekken. Dan schop ik er maar 
even tegenaan”, zegt Talo. Het 
is één van de storingen waar-
van een machinist geacht wordt 
die zelf op te lossen. “Of je staat 
bijvoorbeeld op station Gronin-
gen-Noord en blijven de deuren 
openstaan als je ze wilt sluiten. 
Dan moet je dat verhelpen. En 
soms moet ik een harde reset 
uitvoeren, want de treinen rijden 
computergestuurd.” Op tijd ver-
trekken is ook een vereiste. Maar 
wat doe je als iemand zijn fiets 
nog aan het stallen is? “Wachten”, 
zegt Talo. “Er zit wel speling in 
de reistijd. Tussen Buitenpost en 
Grijpskerk ga je 140 rijden en dan 
ben je weer op tijd in Grijpskerk. 
Normaal rijd je langzamer.”

Controle
Mensen die vaak de trein nemen 
op de lijn Leeuwarden-Gronin-
gen hoor je vaak zeggen dat er 
niet gecontroleerd wordt. Hoe zit 
dat? “Arriva heeft geen conduc-
teurs in dienst, alleen stewards. 
Die stappen hier weer op en daar 
weer af en hebben dienst naar 

eigen inzicht’, verklaart Talo. “Het 
klopt dus wel als mensen denken 
dat er tussen Groningen en Leeu-
warden niet elke dag gecontro-
leerd wordt. In de cabine hangen 
camera’s waardoor ik kan zien 
wat er in de trein gebeurt. Ik groet 
de mensen bij het in- en uitstap-
pen, maar ik loop de trein niet 
door. Ik communiceer met name 
met de passagiers bij storingen. 
Als je ergens midden in een wei-
land stil staat voor een rood sein, 
dan roep ik altijd even om dat ik 
niet weet wat er aan de hand is 
en hoe lang het duurt. De passa-
giers moeten weten waar ze aan 
toe zijn. Maar ook als ik te laat 
ben, klopt er wel eens iemand 
op de deur: ‘Ik moet de trein naar 
Harlingen Haven nog halen’. Dan 
vraag ik aan de verkeersleiding 
of ze nog een aansluiting kun-
nen overnemen.” Lastige klanten 
zijn er ook wel eens. “Ik heb wel 
eens een zwerver de trein uitge-
zet die er niet uit wilde. Of er zijn 
zwartrijders die eerst in de cabi-
ne loeren of er een conducteur zit 
en dan stiekem instappen. Soms 
weet je dat je vernacheld wordt 
en niet alleen door jongere men-
sen. Maar ik heb weinig last ge-
had van agressie.”

Talo maakte twee keer mee dat 
er jonge mensen voor de trein 
sprongen. ‘Een aanrijding met 
een persoon’ heet dat eufemis-
tisch. “Op zich kan ik daar goed 
mee om gaan. Ik kan het goed 
verwerken. Je moet een verkla-
ring afleggen bij de politie en 
wordt naar huis gestuurd. Daar 
komt de hele film nog een keer 
voorbij en dan is het voor mij ook 
klaar. Ik kreeg twee dagen vrij en 
op de eerstvolgende rit werd ik 
begeleid. Ze houden je scherp in 
de gaten na die tijd. In één geval 

wilden de ouders nog even met 
mij praten. Dat hoefde van mij 
niet. Het is beter dat je niet alles 
te weten komt van zo’n kind.”

Vergrootglas
De NS ligt bij de Nederlanders 
onder een vergrootglas. Het is 
een welkom onderwerp van ge-

sprek en het regent klachten: ‘De 
treinen rijden nooit op tijd’ of ‘Er 
zijn altijd storingen’. Vaak worden 
medewerkers er op aan geke-
ken.Talo niet: “Op verjaardagen 
waar ik kom, hebben we het ei-
genlijk nooit over de trein. En ik 
heb brede schouders. De mop-
peraar zit maar een uurtje per 
dag in de trein, ik acht uur. Kun 
je nagaan wat ik allemaal mee-
maak.” Op 28 juni 2019 maakte 
Talo zijn laatste ritje. Zijn vrouw, 
kinderen en kleinkinderen gin-
gen allemaal mee. En hoe gaan 
ze straks samen ergens naar toe? 
“Met de auto”, is het verrassende 
antwoord. “Dan ben je vrij man.”

Talo’s laatste rit. (eigen foto)

Buitenposters
door Nelleke Kemps-Stam

“Ik verveel me nooit. Ik rijd dwars door de natuur. 
En die verandert steeds. Dat is prachtig.”

Poster NS jaren '30

    De Vries Verzekeringen en Hypotheken    
    Ried 4 | 9285 KK Buitenpost 

    Tel. 0512-35 22 21  info@mjdevries.nl 
    www.verzekeringen-hypotheken.nl 
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Reist u in gedachten even met 
ons mee naar het jaar 1973. In dat 
jaar opent in New York het World 
Trade Center en aan onze kant 
van de plas treedt het Verenigd 
Koninkrijk toe tot de EU (toen nog 
de EEG geheten). In Nederland 
krijgen we te maken met de eer-
ste grote oliecrisis en de autoloze 
zondag. De televisie heeft in de 
meeste huishoudens een promi- 
nent plaatsje gekregen. Maar 
over wat ons de komende decen-
nia te wachten zou staan met de 
komst van computers en internet 
hadden we toen nog geen weet. 
En gelukkig maar.
Want mensen kunnen zich ook 
prima vermaken met sport en 
spel dat niet per se ‘elektriek’ no-
dig heeft. Met een set speelkaar-
ten is er voor jong en oud wel 
een spel te vinden waar je zowel 
plezier aan kunt beleven als ook 
een sportieve uitdaging in kan 
vinden. Bridge is daar een mooi 
voorbeeld van. Zeker niet het 
eenvoudigste kaartspel, maar 
wel een uitdaging voor de geest, 
zalf voor de ziel, en een zegen 
voor het sociale leven.

In dat jaar 1973 waren er in Bui-
tenpost een twintigtal bridge-
fans die hun plezier in het spel 
niet alleen met elkaar wilden 
delen maar ook graag anderen 
enthousiast wilden maken voor 
hun geliefde denksport. Onder 
hen de constructieve broers Jo, 
Bennie en Sieger de Vries. 
In het plaatselijke etablissement 
‘De Roskam’ besloot het gezel-
schap een heuse bridgeclub op 
te richten. Nu nog iemand die 
goed bekend was hoe het spel 
gespeeld diende te worden. Die 
werd gevonden in de persoon 
van de heer Brüning, destijds di-
recteur van wat toen nog het Ar-
beidsbureau heette. Hij was vol-
doende bekend met het spel om 
de eerste bridgelessen te kunnen 
geven namens de bridgeclub. 
die Bridge Club Buitenpost zou 
gaan heten. Er werd een bestuur 
gevormd en de donderdagavond 
werd als speelavond vastgelegd. 
Een traditie die overigens tot op 

de dag van vandaag standhoudt. 
Sinds 2015 is er een tweede 
speelmoment bijgekomen met 
een competitie op de dinsdag-
ochtend.
De bridgeclub in Buitenpost 
bleek een troefkaart. Met name 
Sieger de Vries bleek een be-
stuurslid waar je op kon bou-
wen. Van meet af aan zat hij in 
het bestuur als secretaris, en 
tot het 35-jarig jubileum zelfs 
als voorzitter, maar naast zijn 

bestuursfuncties gaf hij ook les 
in bridgen en was hij wedstrijd-
leider en arbiter. Voor zijn inzet 
en verdiensten werd hij door de 
NBB (Nederlandse Bridge Bond) 
bij gelegenheid van het 35-jarig 
bestaan van de bridgeclub on-
derscheiden met een ‘Stuur’, een 
bronzen blijk van waardering in 
de vorm van een beeldje dat een 
vastberaden stuurman uitbeeldt 
die het roer stevig in handen 
heeft.

Elke verandering is geen verbe-
tering, maar elke verbetering is 
wel een verandering.
Dat begon al bij het zoeken naar 
een geschikte speellocatie. Het 
ledenaantal groeide gestaag en 
er moest een betere locatie ge-
zocht worden. Even gingen er 
voorzichtig een paar stemmen 
op om uit te wijken naar Kollum, 
maar het bestuur verwierp deze 
muiterij als dorpsverraad. Want 
we zijn toch een Buitenposter 

club? Het Buitenposter zalencen-
trum dat heden ten dage ‘The 
Point’ heet bracht uitkomst. Het 
is dan ook in die gelegenheid aan 
de Voorstraat in Buitenpost waar 
de kaarten al 44 jaar geschud, 
gedeeld en gespeeld worden.
Oh ja, rond de eeuwwisseling 
was het roken in de speelzaal 
natuurlijk ook nog even een ‘din-
getje’. Gelukkig heeft de maat-
schappelijke opinie in die gevoe-
lige discussie de lucht geklaard 

en is het inmiddels normaal dat 
er niet meer gerookt wordt in de 
zaal. 

Ondanks het gegeven dat er in 
principe slechts vier personen, 
een spel kaarten en een schrijf-
blok nodig zijn om te kunnen 
bridgen was het onvermijdelijk 
dat uiteindelijk toch ook de com-
puter zijn intrede deed bij ons 
prachtige spel. Waar tot die tijd 
met simpele middelen en een 
stukje gedegen (hoofd)rekenen 
de uitslag van een competitie-
avond werd uitgerekend gebeurt 
dit nu volledig geautomatiseerd. 
Grootste nadeel van de traditio-
nele, handmatige methode was 
dat het uitrekenen van de scores 
veel tijd kostte. En aangezien de 
leeftijd van onze leden verschilt 
van 47 jaar tot 86 jaar van ons 
oudste lid, werd het voor veel 
spelers eigenlijk te laat om de 
uitslag af te wachten en men 
huiswaarts kon. Nu de computer 

de scores bijhoudt kan de wed-
strijdleider met één druk op de 
knop de uitslag oplezen zodra de 
laatste speler is uitgespeeld. Een 
enorme vooruitgang!

Momenteel is de Bridge Club 
Buitenpost de grens van 100 
leden gepasseerd. Een buiten-
gewoon bijzondere prestatie in 
deze tijd waarin sportclubs in 
alle regio’s en disciplines eigen-
lijk alleen maar terugloop in hun 
ledenbestand zien. Die aanwas 
van nieuwe leden is voorname-
lijk te danken aan alle enthousi-
aste vrijwilligers en bestuursle-
den waarvan met name Sieger 
de Vries genoemd moet worden. 
Tegenwoordig steekt de huidige 
voorzitter Gerrie Hiddema hem 
naar de kroon waar het de rekru-
tering van nieuwe leden betreft 
door samen met haar man Jan, 
die secretaris van de club is, elk 
jaar weer nieuwe leden voor de 
club weet te winnen. 
Een een-tweetje van een secre-
taris en voorzitter die zich dag 
en nacht voor het bridge inzet-
ten. Vandaar dat ook zij op de le-
denvergadering op 5 september 
2019 beiden afzonderlijk met een 
tastbaar eerbetoon door de NBB 
werden gehuldigd. Ditmaal werd 
aan beide echtelieden een zoge-
naamde ‘Kei’ overhandigd, een 
stukje symboliek dat eigenlijk 
geen nadere verduidelijking be-
hoeft omdat de naam al genoeg 
zegt, maar dat slechts uitgereikt 
wordt om (bestuurs)leden van 
de Bridge Bond, die zich binnen 
hun vereniging buitengewoon 
hebben ingespannen te eren.
De herberg is echter nooit vol. 
Voor nieuwe leden is er altijd 
plaats. Of u nu al bridge speelt 
(of in het verleden heeft ge-
speeld), óf dat u het spel graag 
wilt leren, u bent van harte wel-
kom.
Gerrie is officieel bridgedocen-
te en regelmatig worden er 
bridgecursussen gegeven. Als u 
belangstelling heeft of gewoon 
nieuwsgierig bent neem dan 
eens vrijblijvend contact op met 
de Bridge Club Buitenpost. 

Spor tkoppen Binnen
Buitenpost 

Pieter de Boer woont sinds begin 2015 
in Buitenpost en beschreef in de afge-
lopen jaren zijn ontdekkingsreis door 
het dorp en de omgeving. In 2020 ver-
laat hij het dorp en ter afsluiting schrijft 
hij een drieluik over Buitenpost. De eer-
ste gaat over de gemiste kansen. 

(1) Sorry Buitenpost
Nog drie maanden ben ik Bui-
tenposter. De eerste verhuisdozen 
staan al gepakt. Het huis is verkocht 
en de voorpret naar ons nieuwe 
huisje, in het natuurgebied bij 
Fochteloo, is al in volle gang. Tot 
het moment dat ik verhuis help ik, 
waar dat kan, met de Binnenste 
Buitenpost en geniet ik van alles 
wat we hier in de afgelopen jaren 
hebben opgebouwd. Als ik daar over 
nadenk kom ik tot de conclusie dat 
ik in deze vijf jaar nog niet uitge- 
leerd was. Dat ik nog steeds niet 
alle plekjes en hoekjes van het 
dorp ken. Vooral op de redactie van  
deze krant hoor ik regelmatig 
verhalen over straten, buurten en 
evenementen waar ik niets van 
meekrijg. Er zijn nogal wat grote en 
kleine evenementen waar ik in deze 
vijf jaar niet één keer bij geweest 
ben. De feestweek is zo’n typisch 
voorbeeld. Alleen vorig jaar ben ik, 
ook nog bij toeval, één avond in de 
feesttent geweest. Maar verder heb 
ik alles wat de feestweek betreft 
alleen in de folders, de krant en op 
foto’s gezien. Concours Hippique, 
zo’n typisch voorbeeld waar je toch 
wel één keer geweest moet zijn, 
is volledig langs mij heen gegaan. 
Het gekke is dat ik er geen excuus 
voor heb. Want ik probeer met mijn 
column al jaren te laten zien wat dit 
dorp eigenlijk allemaal aan mooie 
dingen biedt, maar de feestweek laat 
ik altijd lopen. We zijn altijd thuis, 
want onze vakantie is meestal in 
juni. Er zijn ook geen andere reden-
en te bedenken. Sorry daarvoor 
Buitenpost. Een ander excuus is er 
voor de organisatoren van de fees- 
ten rondom Koningsdag. Twee  
dagen wordt er van alles georga- 
niseerd in ons dorp, maar om net  
zo’n vage reden als wat ik zojuist 
aangaf, was ik er nooit bij om het  
mee te maken. Terwijl we als 
Buitenposters eigenlijk best trots 
mogen zijn dat dit georganiseerd 
wordt. Sorry daarvoor. En als laatste 
wil ik vooral alles benoemen wat ik 
in de agenda’ s langs zie komen maar 
waar ik geen tijd voor vrijgemaakt 
heb. Kijk naar alles wat Maskelyn 
doet, de evenementen die in the  
Point plaats vinden, de foodwalk, 
en heb je onze agenda gezien die 
we nu iedere maand in de krant 
hebben staan? Dan weet ik hoeveel 
ik nog had willen doen. We gaan 
het nu beleven in een dorp met een 
fractie van het aantal inwoners van  
Buitenpost. Maar wel met een 
natuurgebied dat even landelijk 
nieuws werd door het aanrijden van 
een grote groep slangen. We gaan 
er daar van genieten, maar we gaan  
het hier heel erg missen. Nog ruim 
twee maanden genieten we daarom 
extra hard hier. En voelen we ons 
extra schuldig. Sorry Buitenpost… .

Nieuwe woning voor mensen met beperking in Buitenpost
Zelfstandig wonen mét bege-
leiding. Dichtbij je ouders en 
familie in Buitenpost. Is dit iets 
voor jou? Sprank komt graag in 
contact met mensen met een 
verstandelijke beperking die een 
passende en mooie woonplek 
zoeken. Kom naar de informa-
tiebijeenkomst op maandag 25 
november in Buitenpost. 

Bij voldoende belangstellenden 
kunnen de plannen voor een 
nieuwe locatie concreet gemaakt 
worden. De ontwikkeling van 

de woning gebeurt samen met 
ouders van (jong) volwassenen 
met een verstandelijke beper-
king. Samen denken we na hoe 
de woning eruit moet komen te 
zien en welke begeleiding nodig 
is. Be geleiding. 

Voormalige Aldi-locatie
De plannen in Buitenpost wor-
den al concreet. Sprank is van 
plan om aan de Kerkstraat, op 
de voormalige Aldi-locatie, een 
nieuwe woning te bouwen. Een 
centrale plek in het dorp. 

Sprank
Gedreven door Gods liefde biedt 
Sprank zorg en begeleiding aan 
mensen met een verstandelijke 
beperking. Een veilig thuis waar 
bewoners begeleiding krijgen 
die ze nodig hebben om een 
betekenisvol leven te leiden. 
Sprank is een kleinschalige, lan-
delijke organisatie met veel er-
varing in de gehandicaptenzorg. 

Informatiebijeenkomst
Bent u op zoek naar een woning 
met begeleiding? U bent van 

harte welkom op de bijeenkomst 
op maandag 25 november 2019 
om 19.30 uur in de Fonteinkerk 
(De Achterkant 48). Aanmelden 
is niet nodig. 

De foto’s laten een artist impres-
sion zien van de nieuw te bou-
wen woning.



Surhuisterveen
Nije Jirden 14
Postbus 140
9230 AC  Surhuisterveen

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

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

I www.mookdenotaris.nl
  MOOKdeNotaris

MOOK DE NOTARIS MAAKT HET VERSCHIL

Jouw Volkswagen Service-dealer in Buitenpost

vandenbrug.nl/volkswagen

Van den Brug Buitenpost
Ried 16,  9285 KK Buitenpost

T 0511 201 547
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Flitsen uit het dagelijks leven tijdens 
de Tweede Wereldoorlog.  -32-
 door Jasper Keizer

Evacué ‘s
Woensdag 15 september 1943 arriveerden 
200 evacués uit Den Helder vanwege de 
aanleg van vestingwerken. In 1942 waren 
hier al 64 evacués uit Velsen een korte tijd 
gehuisvest geweest. De hiervoor ingestelde 
commissie had dus ervaring. Het bracht weer 
veel beweging in het dorp, met de spanning 
wie zou wie moeten huisvesten en voor hoe 
lang. Omdat in alle dorpen een commissie 
was gevormd konden ze vrij snel worden ver- 
deeld. De huisvesting was ook deze keer van 
korte duur. Het leverde veel gesprekstof op 
in het dorp.

Ruilen
Naarmate de oorlog langer duurde, wer-
den de producten schaarser. De rantsoenen 
werden kleiner. Geen wonder dat de zwarte 
handel welig tierde. Maar er werd ook veel 
onderling geruild. D.Boonstra van de Kuipers- 
weg wilde graag “een paar pantoffels z.g.a.n. 
maat 38 voor een paar meisjesschoenen 
maat 30”. W. Westra had kennelijk genoeg 
poters Furore. Hij wilde graag 300 kg. ruilen  
tegen ”andere poters”. J. Rijpma vroeg een 
kookkachel. Hij had daarvoor “2 groote 
z.g.a.n. leeren koffers en 1 paar beenpijpen”. 

Fietsbanden werden veel gevraagd. Jaap 
Elzinga had hiervoor “een best heerenpak, 
blauw, kleine maat, oude kwaliteit” beschik-
baar. S. Spriensma had “een melkgeit tegen 
hooi en bieten”. Zo vroeg P. W. Postma “uit-
gerafelde oude wollen garens, om deze als 
voorheen te laten verwerken”. Kennelijk was 
er destijds ook al een vorm van recycling. 
Alle mogelijke zaken werden  aangeboden 
en gevraagd. Hoewel op het platteland de 
brandstofvoorziening beter was dan in de 
stad, was er toch gebrek. Ook hiermee werd 
geruild. Via advertenties werden de inwo-
ners voorgelicht hoe ze moesten stoken en 
welke maatregelen ze moesten nemen met 
hun rantsoen (100). Het verminderen van de 
kolenvervoer uit Limburg had ook gevolgen 
voor de electriciteitsvoorziening. Men werd 
wel genoodzaakt zich aan de moeilijker wor-
dende situatie aan te passen en daarbij waar 
mogelijk “gewoon” door te gaan. (101). Maar 
ook dit vergaderen ging niet zonder toestem-
ming. De vrijheden waren reeds flink beknot.

De knijpkat
De korter wordende dagen in de herfst met 
het snel donkeren in de avond bracht veel 
ongemak. Geen straaltje licht was er op 
straat te bekennen en het goed verduisteren 

van de woningen werd gecontroleerd. Maar 
ook in huis speelde de rantsoenering een rol. 
Sommigen tapten stiekem stroom af van het 
net. Er waren er ook die een fiets in de kamer 
hadden staan en dan maar beurtelings trap-
pen. Meestal duurde dit niet zo lang. Beken-
der waren de drijvertjes, een op olie drijvend 
lontje, waar weinig licht vanaf straalde. Bo-
vendien kon het stinken en walmen. Het bleef 
behelpen en dikwijls vroeg naar bed. Ook in 
Buitenpost werd dit allemaal geprobeerd. 
Kaarsen werden schaars, evenals batterijen 
voor de zaklamp. De knijpkat (102) bracht 
uitkomst voor buiten en binnen. Dit was een 
handdynamo met ingebouwd lampje. Bij het 
toeknijpen van de beugel gaf het een wat 
mauwend geluid. Mogelijk speelde de uit-
drukking “de kat in het donker knijpen” een 
rol bij de naamgeving (WP).  Wat niemand 
wist, was dat dit hulpmiddel een bijzonde-
re geschiedenis had. De knijpkat werd door 
Joodse gevangenen in kamp Vught gemaakt. 
Hier had Philips een werkplaats waar knijp-
katten en radiobuizen werden vervaardigd. 
Het waren voornamelijk vrouwelijke gevan-
genen. Dit Philips-Kommando werkte hier 
onder gunstige omstandigheden op voor-
spraak van de directeur tot voorjaar 1944. 
Toen werden ze naar Auschwitz getranspor-
teerd, waar ze tewerkgesteld werden in de 
oorlogsindustrie. Driekwart van de vrouwen 
overleefde de oorlog.

de schoolfoto

Schoolfoto klas 4a van Chr. Mavo Buitenpost, schooljaar 1988-1989

Alle rijen van links naar rechts. Bovenste rij: André v.d. Hoek, Dick 
Soek, Marco Nieuwhof, Jan Thijs v.d. Veen, Teade Terpstra, Anja 
Postma, Sijtske van Berkum, Karin Kientz. 
Middelste rij: Melko Bakker, Anne de Haan, Wiesje Zwart, Yvonne 
de Vries, Gerda de Wind, Linda Bousma, Froukje Kootstra, Froukje 
Boorsma. 

Onderste rij: Margreet v.d. Tuin, Yteke Jager, Margreet de Vries, 
Sjoerd Bijma.

Ook uw schoolfoto ontvangen wij graag! Stuur deze op met een zo com-
pleet 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.

Wij zijn van plastic

Op een vakantiestop in België in 2018 
waaide ons als het ware het daar 
bekende dagblad De Morgen toe en 
daarin stond een interessant artikel 
met bovengenoemde titel. Het leek 
ons toch wel informatief dit eens 
in De Binnenste Buiten te plaatsen. 
Niet alleen Nederland kent dit pro-
bleem.

Op school werd ons geleerd dat wij, 
mensen, voor ongeveer 70% uit wa-
ter bestaan. Dat lijkt lachwekkend 
en helemaal als je zoiets op jonge 
leeftijd voor het eerst hoort. ‘Gein-
tje’ denk je dan. ‘Een buik vol water?’ 
Toch had die docent, die het onder-
deel ‘Menskunde’ in zijn leerpakket 
had, gelijk. Vrouwen zijn voor de 
helft water, mannen voor 65 pro-
cent. Het lichaam van een zuigeling 
bestaat zelfs voor driekwart uit 
water. En er is berekend dat iemand 
van veertig kilo 20 tot 25 liter water 
bevat. Nu de tijden vervuilen, moe-
ten we onze kleinkinderen straks 
vertellen dat mensen niet alleen 
van vlees, bloed en water zijn, maar 
ook van plastic. Van weggooiplastic. 
Oostenrijkse wetenschappers stel-
den onlangs vast wat al langer werd 
verondersteld: plastic, althans mi-
croplastics, minuscule deeltjes klei-
ner dan vijf millimeter, zitten óók 
in menselijke uitwerpselen. En niet 
zo’n klein beetje ook. Zeer verontrus-
tend omdat het lichaamsvreemd is. 
De Oostenrijkers vonden maar liefst 
negen verschillende soorten plastic 
in de ontlasting van acht personen 
uit Finland, Engeland, Italië, Polen, 
Rusland, Japan, Oostenrijk en Ne-
derland. Dat vraagt snel om meer 
onderzoek! In hun analyses kwa-
men ze veelvuldig het begrip ‘poly-
ethyleentereftalaat’ tegen, waarvan 
veel verpakkingsmateriaal wordt 
gemaakt. En ook polypropyleen, 
waarvan onder meer matjes en 
bandjes worden vervaardigd voor 
de behandeling van bekkenbodem-
problemen bij vrouwen en onder 
meer liesbreuken bij mannen. Al 
jaren is daar veel om te doen, om-
dat deze lichaamsvreemde stof in 
verband wordt gebracht met het 
ontstaan van auto-immuunziekten. 
In elke tien gram ontlasting bleken 
zo’n twintig piepkleine deeltjes plas-
tic te zitten. Hoe die microplastics 
en de nog gevaarlijker nano-plas-
tics bij ons binnenkomen? Welnu, 
we eten en drinken plastic. Letter-
lijk, het spul zit inmiddels in onze 
voedselketen. In vis bijvoorbeeld, 
maar ook in mosselen.  Bovendien 
poetsen we onze tanden met schu-
rende en/of tanden wittende pasta’s 
waarin soms minuscule plastic bol-
letjes zitten. Dus als we onze mond 
spoelen lozen we in feite plastic 
deeltjes. Dat niet alleen: die partikel-
tjes zitten ook in make-up-artikelen, 
in doucheschuim en in scrubs, dat 
zijn schoonheidsproducten, crèmes, 
bedoeld om de huid zich te laten 
‘verjongen’. Uiteindelijk komen al die 
afvalproducten in het riool terecht. 
Omdat ze niet goed zijn weg te fil-
teren, keren ze weer terug in ons 
drinkwater. Ook ademen we al die 
minisnippers in, want plastic zweeft 
ook door de lucht. Nieuw is het be-
grip ‘plastic smog’. Daardoor regent 
en sneeuwt het plastic deeltjes. We 
zijn dus steeds meer van plastic. 

Brimzenpraat

100

101

102

Een Philips-knijpkat uit de Tweede Wereldoorlog.   
 (Foto: CC BY-SA 3.0)



Zwembad De Kûpe - Buitenpost

Leo Twijnstrastr. 2  LeeuwardenDe Knobben 25  Drachten
Kattebos 162 Heerenveen

Edisonstraat 1  Sneek
Edisonstraat 1  Franeker

Siton voor onbezorgde mobiliteit!Siton voor onbezorgde mobiliteit!Siton voor onbezorgde mobiliteit!
OPEL GRANDLAND
1.6 CDTi 120pk S&S 
Business Executive
Kilometerstand 96.323 km
Bouwjaar 2018
Brandstof Diesel

O.A. VOORZIEN VAN: 
Lichtmet. velgen, Apple CarPlay, Boordcomp., 
Buitenspiegels elektrisch, Centr. deurvergr., 
Cruise control, Climate Control, Isofi x, etc.

Deze auto staat in Drachten - Bekijk ons volledig occasionaanbod op opel.siton.nl
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Buurtvolleybal 2019
Het is alweer even geleden, maar voor de deelnemers zal het nog 
vers in het geheugen zitten! Half september was er weer het jaarlijkse 
buurtvolleybal. Het is een toernooi over twee dagen. De eerste avond 
zijn de teams op volgorde van aanmelding ingedeeld. Er waren drie 
poules van elk drie teams. De verschillen waren soms groot, maar het 
spelplezier staat voorop. 

De tweede avond zijn de teams op basis van de eindrangschikking 
van de eerste avond ingedeeld. Nu werd er dus meer op hetzelfde 
niveau gespeeld. Elk team had nog een kans om winnaar te worden 
van een poule. Ook deze avond is er weer super enthousiast gespeeld 
door ongeveer 60 Buitenposters! Uiteindelijk is winnaar van poule 3 
geworden: ‘Oer it Spoar’ winnaar van poule 2: ‘Klap van de Molen’ en 
winnaar van poule 1, dus winnaar van het toernooi: ‘De Poppeslok’. 
Mede dankzij de sponsoren, de scheidsrechters, de deelnemers en 
de vele toeschouwers is het weer een sportief en geslaagd toernooi 
geworden. Hopelijk tot volgend jaar!

Sinterklaas in Buitenpost
Sinterklaas heeft ons laten weten dat hij ook dit jaar weer ons mooie 
dorp gaat bezoeken. Op zaterdag 23 november verwacht hij met zijn 
pieten rond 13.45 uur met de trein op het station in Buitenpost aan 
te komen. Na een rondrit door het dorp en de ontvangst op het Nij-
ensteinplein gaat hij in It Koartling het feestje verder vieren. De kin-
deren uit groep 1 en 2 zijn hier welkom vanaf 15.00 uur. De kinderen 
uit groep 3 en 4 zijn om 15.50 uur aan de beurt. Voor de kinderen uit 
groep 5 t/m 8 wordt er een film gedraaid in de Point om 15.00 uur en 
dat zal tot ongeveer 16.10 uur duren. De Sint hoopt weer veel kinde-
ren te mogen begroeten op deze feestelijke dag!

(Foto: Hielke Boorsma)

300e zwemleerling in De Kûpe
Vrijdag 4 oktober, startte Djowie 
als 300ste leerling voor zwemles 
in 2019! Djowie was helemaal 
verrast en had geen idee dat juist 
hij de 300e was. Voor hem was 
er een lekkere verrassing! “Iede-
re maand kunnen kinderen star-
ten met zwemles in de startweek 
en de doelstelling voor 2019 was 
dan ook om dit aantal van 300 te 
halen, maar dat dit al in oktober 
zou zijn, dat is echt boven ver-
wachting”, aldus manager Maar-
ten Been. “Dit hoge aantal startende leskinderen is een aantal dat ja-
renlang niet is gehaald! Ik ben dan ook samen met het team erg trots 
op deze mijlpaal en vond dat dit gevierd moest worden”. De kwaliteit 
van de zwemlessen wordt jaar op jaar als zeer hoog beoordeeld door 
het NPZ. Dit onafhankelijke instituut controleert landelijk zwembaden 
die werken met het Zwem ABC. De bezoekers van de zwemlessen 
komen uit Buitenpost en wijde omgeving, zelfs kinderen van de Wad-
deneilanden komen naar De Kûpe voor zwemles.

Kliederkerk
Buitenpost
Durf jij een reus te verslaan? Op 
zondag 3 november zal er een 
reus in de doopsgezinde kerk 
staan die we samen vast wel 
kunnen omgooien! Er is dan 
Kliederkerk, oftewel Grieme, 
Piele&Diele in de doopsgezinde 
kerk van Buitenpost. Als we de 
reus hebben verslagen hebben 
we tijd voor allerlei creatieve en 
verdiepende activiteiten rondom 
het verhaal van David en Goliat. 

Je kunt steentjes beschilderen, 
een spekjes-katapult maken, een 
stukje van de reuzenkleurplaat 
inkleuren, naar buiten gaan voor 
een blindoekspel of een herfst-
stukje maken van een pompoen. 
Daarna is er een korte viering met 
leuke liedjes bij de gitaar en we 
eindigen met een potluck-lunch, 
wat betekent dat we vragen of je 
iets te eten mee wilt nemen om 
te delen. 
Alle kinderen zijn van harte uit-
genodigd. Neem ook je ouders, 
pake en beppe en vriendjes mee, 
want Grieme&Piele&Diele is 
voor iedereen van alle leeftijden. 
Kinderen die naar de kliederkerk 
komen worden begeleid door 
hun eigen ouder(s)/ verzorger(s). 
Je hoeft je niet op te geven en 
toegang is gratis. 

Wanneer: zondag 3 november 2019, 
10.00 -12.30 uur. 
Waar: Doopsgezinde Kerk

Musical Mozes ontvangt € 790,- 
De Rabo ClubSupport actie 2019 
heeft € 790,- voor de musical 
Mozes opgebracht! Een prach-
tig bedrag. Het bestuur bedankt 
iedereen die zijn of haar stem(-

men) hierop heeft uitgebracht! 
De musical Mozes door en voor 
het dorp Buitenpost wordt op 27, 
28 en 29 maart en 3, 4 en 5 april 
2020 uitgevoerd.

De deelnemers van de musical Mozes nemen de cheque in ontvangst. 
(Foto: Hielke Boorsma)

Opbrengst collecte Nierstichting
 
De opbrengst van de in septem-
ber gehouden collecte van de 
Nierstichting is € 2924,31. Niet al-
leen u als gever willen we daar-
voor bedanken, maar ook alle 
vrijwilligers die hieraan hebben 
meegewerkt. Met name noemen 
we mevr. T. van Dijken en mevr. 
G. Ytsma die 40 jaar actief zijn als 
collectant en mevr. S. Kramer die 

25 jaar voor ons heeft gecollec-
teerd.
We kijken uit naar volgend jaar, 
waarin de Nierstichting al voor 
het 50e jaar de collecte verzorgt.
 

Namens de Nierstichting,
Johan Komrij, collecte-

coördinator in Buitenpost

Recept 
door Tamara de Boer

Appeltaart
Gebak - 8 personen

Zoals elk jaar hebben we ook 
nu weer een ontzettend grote 
oogst van onze appelboom. Van 
deze appels (goudrenetten) ma-
ken we appelsap, appelmoes 
en, Pieter zijn favoriet, appel-
taart. De meeste appeltaartre-
cepten hebben wat mij betreft 
net te weinig deeg. Waardoor je, 
als je de bodem en randen hebt 
gemaakt, te weinig overhoudt 
voor lekkere dikke slierten op de 
bovenkant. Dit recept heeft dat 
niet. Eventueel kun je ook kleine 
appeltaartjes maken en deze in-
vriezen. Altijd handig om in huis 
te hebben als je onverwacht be-
zoek krijgt.

Ingrediënten:

Deeg
300 gram bloem
150 gram suiker
175 gram boter
½ zakje bakpoeder
mespuntje zout
½ ei

Vulling
5 appels (bij voorkeur goudrenet)
rozijnen (geweld)
kaneel
suiker
paneermeel

Bereiding:
Verwarm de oven voor op 160 
graden. Doe alle ingrediënten 

(behalve het ei!) in een kom. 
Kneed deze tot een stevige bal 
deeg. Vet een springvorm in 
met een beetje boter. Vorm met 
2/3 van het deeg de bodem en 
de randen van de taart in de 
springvorm. Doe op de bodem 
een laagje paneermeel, zodat 
de bodem niet zompig wordt.
Schil de appels en snijd ze in 
blokjes. Meng deze met de rozij-
nen en naar smaak suiker en ka-
neel. Wees niet te zuinig met de 
kaneel. Doe het mengsel in de 
springvorm. Van het overgeble-
ven deeg maak je slierten die je 
in een ruitvorm op de taart legt. 
Bestrijk het deeg aan de boven-
kant van de taart met het ei. Bak 
de taart in ongeveer 50 minuten 
gaar. Lekker ite!

MienskipsEnergieplan: Kom ook!
In de vorige Binnenste Buiten-
post stond al de eerste aan-
kondiging. Op 11 november en 
9 december om 19.30 uur in It 
Koartling is er een bijeenkomst 
MienskipsEnergiePlan voor Buitenpost. 

Wereldwijd zijn afspraken gemaakt om in 2050 geen gebruik meer 
te maken van fossiele brandstoffen, zoals gas, olie en kolen. De ge-
meenten in Noordoost-Fryslân, waaronder Achtkarspelen, werken 
daarom samen aan duurzaamheid en leggen daarbij de lat hoog. Ook 
in Buitenpost wordt er actie 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 op-
stellen van een MienskipsEnergiePlan voor Buitenpost! Dit plan is de 
visie van het dorp op het gebied van energiebesparing en duurzame 
energieproductie. 

Iedere inwoner van Buitenpost wordt uitgenodigd om mee te komen 
denken en discussiëren. In twee avonden wordt onder begeleiding 
van de Friese Milieu Federatie besproken wat de meest geschikte vi-
sie is voor Buitenpost. Kom ook, de Energie Coöperatie Buitenpost 
heet u van harte welkom.

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

We denken zelden 
aan wat we hebben,

maar steeds wel
aan wat we missen.

Spits gezegde
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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

€ 995
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1,46%   0,96%

Selspakket
Funda basisplaatsing

Onderhandeling
Opstellen koopcontract

€ 995

Bij makelaardij Meesterlijk Goed kunt u de verkoop 
van uw woning (grotendeels) zelf doen, of helemaal 

uit handen geven. En omdat we 12,5 jaar bestaan 
maken we het helemaal bont. Want het is feest!
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inclusief alles & erkend door alle geldverstrekkers!

(inclusief btw)(inclusief btw)
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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.
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Tel. 06-13283361
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Gratis halen en brengen.
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Einde van een bron van inspiratie: Haagen Hobby stopt!
Greetje Haagen: “Het leukst vind ik het om de klanten te helpen met kiezen en 
adviseren”

Als ik  weer eens voor  een kleinigheidje bij Greetje in de winkel 
was geweest, dacht ik altijd: Die moet ik ook eens interviewen, 
want daar ligt de inspiratie  voor het oprapen. En tja, nu is de aan-
leiding toch minder leuk, want Greetje heeft besloten te stoppen 
met haar zaak. Aan het eind van dit jaar gaat de winkeldeur dicht.
Voor de creatievelingen onder ons is het al die jaren een gezellig 
trefpunt, waar je lekker kunt rondneuzen en ideeën opdoen. Er is 
van alles op allerlei gebied: vele soorten papier en karton, stofjes, 
kralen, knopen, enz. enz.. en Greetje staat altijd klaar om advies te 
geven.

Hoe begon het allemaal? 
Moeder Haagen is altijd al een 
bezige bij op het gebied van 
naaien e.d. In huis liggen altijd 
lapjes, kraaltjes, lintjes. Er wordt 
heel veel kleding gemaakt voor 
musicals, voorstellingen en car-
naval en veel dorpelingen we-
ten hen te vinden om kleding te 
huren. Als  het huis eigenlijk te 
klein is om alles te bergen, krij-
gen ze in 1995 de kans om te 
starten met kledingverhuur in 
het lege pand van slager Zaal 
aan de Voorstraat. In 2000 opent 
de zaak aan het Nijensteinplein. 
In het begin heeft Greetje er een 
baan naast, ze is ’s morgens 
onderwijsassistent bij de hand-
vaardigheidslessen aan het Lau-
werscollege en ’s middags staat 
ze in de winkel. De zaak breidt 
uit, evenals de werktijden van 
Greetje: ze werkt bijna al die 
jaren zes dagen per week! Het 

aanbod in de zaak wordt groter 
mede doordat andere midden-
standers stoppen. Van  Greta van 
der Heide neemt ze de hobbyaf-
deling over en dat is eigenlijk het 
begin van de hobbyzaak. Later 
neemt ze de fournituren over  

van Gea Kiewiet en tenslotte, als 
Greta van der Heide stopt, ko-
men ook die fournituren én de 
wol in de zaak.
Vooral op hobbygebied is er te 
kust en te keur. Centraal in de 
winkel staat de grote tafel, waar-
aan Greetje altijd bezig is en dat 
werkt ook inspirerend. Vooral als 
er weer een nieuwe hype is, want 
hoewel sommige activiteiten al-
tijd blijven, zijn er ook op knut-
selgebied  hypes. Het maken van 
kaarten is een geliefde bezigheid 
en ook hier geeft Greetje vaak 
tips en ideeën. Sieraden maken 
is inmiddels een beetje op z’n 
retour, maar wat wáren er veel 
benodigdheden voor de mooiste 
kettingen en armbanden.  
Naast de klanten die zo nu en 
dan langs komen, is er door de 
jaren heen een vaste groep, 
die geregeld bij Greetje aan ta-
fel schuift. Zo is er één keer per 
maand het breicafé, deze groep 
zit gezellig te breien en bij te 
kletsen en hun breiwerken zijn 
bestemd voor het goede doel. 
Daarnaast is er ook één keer per 
maand het handwerkcafé, hier is 
ieder voor zichzelf met iets bezig 
en staat vooral ook de gezellig-
heid voorop.
Behalve voor de knutselen-
de klant heeft Greetje zich ook 

behoorlijk ingezet voor vele an-
dere zaken; zo zit ze in de orga-
nisatie van de jaarlijkse hand-
werkmarkt, zette zich in voor 
‘Bruisend Buitenpost’, de Kerst-
markt, It Koartling, de BUVO en 
de kerk. Voor al deze activiteiten 
krijgt zij in 2017 een lintje! 

Waarom stoppen?
Na heel lang wikken en wegen, 
de voor- en nadelen tegen elkaar 
afvinken, heeft Greetje met pijn 
in het hart de knoop doorgehakt: 
aan het eind van dit jaar gaat de 
zaak dicht. Uiteraard is dit een 
hele moeilijke beslissing. Heel 
langzaam ziet ze de verkoop ach-
teruit gaan. Dit heeft natuurlijk 

ook te maken met het feit, dat 
men steeds meer via internet 
gaat kopen. Het is bekend dat 
de huur van de winkelpanden 
per vijf jaar gaat. Er is nog over-
wogen om in een kleiner pand 
te gaan, maar Greetje wil niet 
de komende vijf jaar zitten af-
wachten of de verkoop langzaam 
maar zeker minder wordt. Bo-
vendien heeft ze nu een leeftijd 
dat ze nog aan iets nieuws kan 
en wil beginnen. Die uitdaging 
gaat ze graag aan.

Wij wensen Greetje een fijne toe-
komst met een fijne baan en iets 
meer vrije tijd!

Inspiratie
door Anneke Paauw

Een schoon schoorsteenkanaal kan gevaarlijke situaties
voorkomen. De schoorsteenveger verwijdert het vuil in
de schoorsteen, maar controleert de schoorsteen ook op
loszittende delen en scheuren. 

Laat de schoorsteen minimaal één keer per jaar vegen.
Bij veelvuldig gebruik, halverwege het stookseizoen nog een 
keer. Schakel hiervoor een bedrijf in dat is aangesloten bij de 
Algemene Schoorsteenvegers Patroonsbond.

Veilig de houtkachel aansteken
Een schoorsteenbrand ontstaat vaak door verkeerd 
stookgedrag. Daarom adviseert de brandweer de zogenaamde 
“Zwitserse” methode toe te passen bij het aansteken van de 
houtkachel. Dit wordt ook wel het ‘‘omgekeerde stoken’’ 
genoemd en zorgt ervoor dat het vuur van bovenaf rustig 
begint te branden, wat de rookontwikkeling minimaliseert.

Het opbouwen van de “Zwitserse” methode

Meer brandveiligheidtips: www.brandweerfryslan.nl

‘IS JOUW 
SCHOORSTEEN 
AL GEVEEGD?’

BRANDWEER
Fryslân

BRANDWEER
Fryslân

De “Zwitserse” methode
Veel houtkachels worden aangestoken door een grote stapel hout en kranten 
in de kachel te leggen. Na het aansteken van de stapel ontstaat een groot en 
hard brandend vuur dat veel vieze rook veroorzaakt. Daarnaast  brandt een 
grote hoeveelheid hout niet volledig. De brandweer raadt deze manier van 
stoken af en adviseert de zogenaamde “Zwitserse” methode toe te passen bij 
het aansteken van de houtkachel. Die methode wordt ook wel het
‘omgekeerde stoken’ genoemd. De methode zorgt ervoor dat het vuur van 
bovenaf rustig begint te branden en dat de rookontwikkeling minimaliseert.                            

Plaats tussen het aanmaakhout 
bovenop twee aanmaakblokjes

Het opbouwen van de “Zwitserse” methode

Toch een schoorsteenbrand?
Een schoorsteenbrand is te herkennen aan een loeiend
geluid in het rookkanaal. Het vuur in de haard of kachel is te doven 
met droog zand. Zorg er daarom voor dat er altijd zand klaar staat. 
Het vuur in het rookkanaal blijft wel branden. Het is daarom van 
belang om direct de schoorsteenklep of luchttoevoer te sluiten en 
de brandweer te bellen via 112. 

Gebruik nooit water! Dit veroorzaakt namelijk 
enorme stoomvorming. Door de plotselinge 
druk kan het rookkanaal scheuren en kan er 
zelfs een explosie ontstaan.

Brandveiligheid is uw
eigen verantwoordelijkheid

Denk om overlast
Voorkom overlast en gezondheidsklachten door rook van haarden.
Dit kan worden beperkt door:
Niet te stoken bij windstil of mistig weer. Houd rekening met de kleur van de 
rook; witte of kleurloze rook is een goed teken. Donkere rook geeft aan dat de 
haard niet goed brandt.

Stap 1
Begin met grote blokken

Stap 2
Stapel door met blokken

Stap 3
Plaats kleiner hout

Stap 4
Stapel door met klein 
hout

Stap 5
Plaats aanmaakhout

Stap 6
Ontsteek het vuur
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de gezellige hobbywinkel

Nijenstein 1;  9285 NV Buitenpost
Tel: 0511-542351
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OPHEFFINGS-
UITVERKOOP 

HAAGEN HOBBY

Ik sluit de deur aan het 
einde van het jaar en 

verkoop alles uit!

Oplopende kortingen in
de volgende weken, 

maar OP=OP
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It Koartling zoekt ouderen met 
ideeën en ambitie
Een groot aantal ouderen trof elkaar op vrijdag 27 september in soci-
aal-cultureel centrum It Koartling. Tijdens de bijzondere samenkomst 
werd uitvoerig stilgestaan bij het snel groeiende aantal kwetsbare 
ouderen en de noodzaak tot welzijnswerk vóór en dóór ouderen. 

De aanleiding
De aanleiding van de bijeenkomst vormen de actuele ontwikkelingen, 
zoals de ‘vergrijzing’ van de bevolking, waarvan zeker ook in Fryslân 
sprake is. Een andere ontwikkeling is, dat ouderen langer zelfstandig 
thuis (moeten) blijven wonen. Van de huidige 75-plussers woont zo’n 
92% procent zelfstandig. Van hen maakt bijna een kwart gebruik van 
hulp en zorg uit meerdere bronnen, de WMO, thuiszorg en mantel-
zorg.
Initiatiefnemer Hink Speulman van It Koartling maakte de aanwezigen 
echter duidelijk dat tot het jaar 2030 het aantal 75-plussers naar ver-
wachting met zo’n 62% zal toenemen. Veel ingrijpender is evenwel, 
dat in diezelfde periode het aantal kwetsbare en afhankelijke 75-plus-
sers ruim zal verdubbelen!

Er is nu actie nodig
Dit is een zeer zorgelijke ontwikkeling die onmiddellijk gevolgen heeft 
voor o.a. het voorzieningenniveau, de sociale infrastructuur en het 
woningaanbod. Ook is het van belang dat ouderen een sterke sociale 
basis hebben en zelfredzaam (‘samenredzaam’) zijn. Dit alles is echter 
niet vanzelfsprekend. Daarom is er aandacht, ondersteuning, uitbrei-
ding of versterking nodig. Hoewel de huidige situatie waarin ouderen 
verkeren nú al om actie vraagt, maken de verwachte ontwikkelingen 
een daadkrachtige aanpak en concrete praktische resultaten noodza-
kelijk. De tijd dringt.

De kernvraag
De kernvraag luidt volgens Hink Speulman: “Wat is ervoor nodig dat 
ouderen in hun vertrouwde omgeving zelfstandig oud kunnen wor-
den, met behoud van een goede kwaliteit van leven?” Het antwoord 
daarop moet van de ouderen komen. De overheid verwacht namelijk 
dat ouderen zèlf, met elkaar, aan de slag gaan en alles wat voor de 
derde levensfase nodig is aandragen en concreet invullen.

Het initiatief nemen
Dit maakt het nodig dat er zogeheten ‘bottom-up processen’ op gang 
komen: processen die van onderop – vanuit de bevolking – beginnen. 
It Koartling denkt dat dit niet spontaan zal gebeuren: iemand zal hierin 
het initiatief moeten nemen.
Bovendien is er sprake van een maatschappelijk veranderingsproces. 
Dat vereist bewustwording, maar ook gedeeld eigenaarschap. Met 
dat laatste wordt volgens Hink Speulman bedoeld: “jezelf ergens over 
ontfermen en daarbij de volle verantwoordelijkheid nemen”. Daardoor 
vraagt het veranderingsproces vooral ook tijd. Er zal al gauw een peri-
ode van drie tot vijf jaar mee gemoeid blijken te zijn.

Op zoek naar pioniers
Daarom breidt It Koartling haar activiteiten uit en zal in eerste aanleg 
met name worden geprobeerd om bestaande activiteiten van allerlei 
groepen en organisanisaties te ondersteunen, te verbinden en te ver-
sterken.
Daarnaast zoekt It Koartling ouderen met ideeën en ambitie. Met on-
dersteuning van It Koartling gaan deze ‘pioniers’ aan de slag met het 
realiseren van ‘ouderenwerk’: gecoördineerd welzijnswerk vóór en 
dóór ouderen. 
Volgens Hink Speulman is daarbij vooral een actieve rol weggelegd 
voor ‘jonge ouderen’, de 55-plussers.

Belangstellenden kunnen zich melden bij Hink Speulman of een mail-
tje sturen naar vrijwilligerswerk@itkoartling.nl.

Gezellige BBQ tijdens Burendag, met een serieuze 
noot
Sociaal cultureel werk draait in belangrijke mate om sociale initiatieven en het bevorderen van contact en 
verbinding tussen (groepen) mensen. Daarom besteedt It Koartling graag aandacht aan Burendag, want 
buurten en dorpen worden leuker, socialer en veiliger als buren elkaar ontmoeten en zich samen inzetten 
voor hun buurt of dorp.

Dit jaar werd Burendag in It Koartling gevierd in de vorm van een gezellige barbecue voor vrijwilligers en 
buurtbewoners. Er was echter ook tijd voor een officieel moment, namelijk het afscheid van gastvrouw 
Anneke de Man en het vertrek uit het bestuur (als adviseur) van Hink Speulman. 

Voorzitter John Orie greep de gelegenheid aan door een dringende oproep aan iedereen te doen. It Koart-
ling zoekt namelijk met spoed vrijwilligers: voor de verjonging en versterking van het bestuur, voor be-
staande en nieuwe initiatieven en activiteiten én voor de ‘hospitality’ – vriendelijke en behulpzame gast-
vrouwen en gastheren.

Want: It Koartling bestaat volledig uit vrijwilligers. Dit wordt gemakkelijk vergeten. Daarom hangt het 
bestaan van deze voor het dorp belangrijke maatschappelijke organisatie af van de beschikbaarheid van 
voldoende mensen met passie en ambitie. Vrijwilligers, jong en oud, die zich willen inzetten voor een 
betere samenleving, waarin mensen om elkaar geven en naar elkaar omzien. Een samenleving waarin  
iedereen welkom is, iedereen meetelt en iedereen meedoet.

Boomwhacker-workshop
Wát voor workshop? De kans is groot dat je er nog niet van hebt gehoord: Boomwhackers. Des te meer 
een reden om dit artikeltje te lezen.

Boomwhackers zijn vrolijk gekleurde plastic buizen. Iedere kleur buis heeft een eigen toonhoogte. Boom-
whackers bespeel je door de buizen ergens tegenaan te slaan. Het is een simpel melodieus slagwerkinstru-
ment, maar de grote uitdaging schuilt erin dat je heel goed met anderen moet samenspelen. Dan ontstaat 
er echter al snel een muzikale, ritmische compositie.
De Boomwhacker-workshop in It Koartling wordt verzorgd door Rika Feringa en is bedoeld voor kinderen 
in de basisschoolleeftijd. De workshop bestaat uit vijf lessen. Het lesgeld bedraagt € 5,-. Dit bedrag is in-
clusief drinken.

•	 Wat: Boomwhacker-workshop.
•	 Wanneer: woensdagmiddag 30 oktober en 6, 13, 20 en 
 27 november.
•	 Voor wie: kinderen in de groepen 1 en 2: van 14.15 tot 14.45 uur
 kinderen in de groepen 3, 4 en 5: van 15.00 tot 15.45 uur
 kinderen in de groepen 6, 7 en 8: van 16.00 tot 16.45 uur
•	 Kosten: € 5,- voor de gehele workshop.

Aanmelding: zo snel mogelijk via cursuswerk@itkoartling.nl.

De Boomwhacker-workshop is een leuke en laagdrempelige manier om samen muziek te maken. Want: 
iedereen bezit muzikaal gevoel. Ritme is vaak de gangmaker. Dit maakt de workshop geschikt voor ieder 
kind.

Kwetsbare mensen … wie zijn dat?
Sociaal-cultureel centrum It Koartling maakt zich o.a. sterk voor de kwetsbare mensen in de samenleving. 
Maar … wanneer ben je kwetsbaar?

Kwetsbaarheid ontstaat wanneer je afhankelijk bent van anderen. Veel mensen zijn in mindere of meerde-
re mate afhankelijk van hun omgeving. Bijvoorbeeld minderjarigen, mensen met een beperking of eenza-
me mensen. 

Kwestbare ouderen lukt het niet meer om zelf de regie te voeren over hun leven. Er worden vier ‘gebieden’ 
onderscheiden waarop ouderen kwetsbaar kunnen zijn: fysiek, cognitief, sociaal en psychisch. De kwets-
baarheid van ouderen neemt toe naarmate de leeftijd stijgt. Kwetsbaarheid komt verder vaker voor bij laag 
opgeleide ouderen, ouderen met complexe gezondheidsproblemen, oudere migranten, mantelzorgers 
op leeftijd en LHBT-ouderen. Bij kinderen, jongeren, jongvolwassenen en volwassenen spelen weer heel 
andere zaken, maar is er sprake van eenzelfde complexiteit.

Daarom bestaat er geen lijst van groepen kwetsbare personen. Daarvoor verschillen de factoren die kwets-
baarheid veroorzaken teveel. MOVISIE geeft niettemin als hulpmiddel een (onvolledig) overzicht van de 
groepen die vaak als kwetsbaar worden beschouwd:

•	 mensen	met	een	lichamelijke	beperking
•	 mensen	met	chronisch	psychische	problemen
•	 mensen	met	een	verstandelijke	beperking
•	 mensen	met	psychosociale	(inclusief	materiële)	problemen
•	 mensen	met	lichte	opvoed-	en	opgroeiproblemen
•	 mensen	die	betrokken	zijn	bij	huiselijk	geweld
•	 mensen	die	uitgestoten	(dreigen	te)	worden	wegens	hun	seksuele	oriëntatie
•	 mensen	met	meervoudige	problematiek	(waaronder	verslaafden).

Voor kwetsbare mensen is deelname aan de samenleving niet vanzelfsprekend. Om de kans op deelname 
te vergroten, is ‘empowerment’ van groot belang. Empowerment maakt mensen sterker omdat ze controle 
krijgen over hun eigen situatie. Empowerment bevordert daarmee de sociale inclusie en volwaardig bur-
gerschap voor iedereen, en in het bijzonder voor mensen die zich in een sociaal kwetsbare positie bevin-
den. Empowerment wordt vaak gezien als een veranderingsproces op individueel niveau, maar werkelijke 
veranderingen in de leefsituatie zijn echter nooit alléén op individueel niveau maakbaar. 

Daarnaast is het nodig dat het sociale isolement van kwetsbare mensen wordt doorbroken en hun sociale 
netwerk wordt versterkt. Ook moeten zij worden aangespoord om maatschappelijk actief te worden of te 
blijven, uiteraard rekening houdend met hun (individuele) mogelijkheden. Daarvoor zijn passende acti-
viteiten nodig, evenals praktische handreikingen voor en concrete ondersteuning van de vrijwilligers die 
hierbij betrokken zijn.
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De bladkorven staan er weer
Het is herfst en de bladeren vallen van de bomen. Daarom heeft de 
gemeente half oktober de bladkorven weer geplaatst. Omdat van het 
ingezamelde bladafval compost wordt gemaakt, is het van groot be-
lang dat in de korven alleen bladafval terechtkomt. Overig groen hoort 
er niet in thuis. De gemeente zorgt voor het leeghalen van de korven. 

Waar kunt u uw bladafval kwijt?
Op 14 locaties zijn bladkorven neergezet. Het kan zijn dat u een stuk-
je moet lopen/rijden om uw bladafval kwijt te kunnen. Beschouwt u 
de bladkorven net als de glas-, papier- en textielcontainers als een 
brenglocatie. In de week voor oud en nieuw worden ze weer wegge-
haald.

Voordat u al uw overtollige bladeren wegbrengt is het misschien goed 
om nog even het stukje Puur Natuur van Gertie Papenburg in het sep-
tembernummer te lezen. 

Bûtenom

Jeltingalaan

Egypte

Kuipersweg

West

Voorstraat

Lauwersmeerweg

Oost

Bernhardlaan

hoek Bernhardlaan-
Wilgeroos

hoek Bernhardlaan-
Kranswier

hoek Kranswier-
Waterlelie

hoek Parcours-
De Ring

hoek Jeltingalaan-
Keurloane

Roggeblom

Oude Havenstraat

Halbertsmastraat

Molenstraat

Julianalaan
Stationsstraat
Gemeentehuis

Bernhardlaan

Concourslaan

Nĳenstein

Bladkorf

Locaties van de bladkorven. (Kaart: Annemieke Altena)

Fright Night. Durf jij het aan?
‘s Avonds als het donker is, het 
licht van de lantaarns vreemde 
schaduwen werpt, takken en 
bladeren onrustig ritselen en de 
wind vreemde geluiden mee-
voert ... juist dán ga je op weg.

Iets voor jou?
Voorgaande jaren was de Fright 
Night steeds een geweldig suc-
ces. Daarom wordt het evene-
ment dit jaar opnieuw georga-
niseerd door vrijwilligers van It 
Koartling en Scouting De Brim-
zen. Een griezelige tocht, zèlfs als 
je stalen zenuwen hebt.

•	 Wat: Fright Night Buitenpost.
•	 Wanneer: zaterdagavond 2 no-

vember 2018.
•	 Voor wie: iedereen van 12 tot 

en met 14 jaar.
•	 Kosten: de deelname is gratis.
•	 Aanmelding: tot en met 31 ok-

tober via frightnightbpost@
gmail.com.

Wees er snel bij, want vol is vol! 
Na aanmelding ontvang je meer 
informatie.
Je loopt de tocht in groepjes van 
maximaal zes personen, onder 
begeleiding van een persoon 
van 18 jaar of ouder.

De volgende Binnenste Buiten-Post wordt verspreid in de 
week van 25 november

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

28 oktober - 25 november
Een overzicht van activiteiten die in Buitenpost gepland zijn. 

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 
(digi-taalmaatjes) aanwezig die 
helpen en begeleiden. Plaats: 
Bibliotheek, 9.00-12.00 uur. 
Toegang: gratis.
2 oktober t/m 30 december
Expositie Bert Wieldraaijer. De 
kleurrijke doeken tonen beel-
den uit zijn droomwereld en 
fantasie waarin mens en dier 
veelvuldig voorkomen. Plaats: 
Gemeentehuis, ma t/m vr 9.00-
12.00 en 13.00-16.30 uur. 
26 oktober t/m 2 november
Bollenplantweek. Op verschil-
lende locaties worden bollen 
geplant. Iedereen is welkom 
om te helpen, neem je schep of 
bollenplanter mee! Meer infor-
matie: info@waldpyk.com.
27 oktober t/m 2 november
Collecte Diabetes Fonds.
do 31 oktober
Gemeenteraadsvergadering. 
Behandeling van de begroting. 
Plaats: Gemeentehuis, 19.30 uur.
vr 1 november
Bazaar, rommel- en boeken-
markt. Plaats: Doopsgezinde 
kerk, 14.00-17.30 en 19.00-21.00 
uur. Zie bericht op p. 2.
za 2 november
Voetbal Buitenpost 1-RKAV 
Volendam. Het is de eerste keer 
dat er gespeeld wordt tegen de 
Volendammers. Plaats: Sport-
park De Swadde, 14.30 uur.
Toegang: € 6,- (incl. verloting).
za 2 november
Repair Café. Weggooien 
mooi niet!” Kom langs met je 
kapotte spullen en wij gaan 
aan de slag om het te maken. 
Dat lukt in 2 van de 3 gevallen. 
Deze dag op twee plaatsen: 
Bibliotheek, 10.00-13.00 uur. 
Let op: afwijkende locatie en 
tijdstip. ’s Middags in It Koart-
ling, 13.00-16.00 uur. Kosten: 
vrijwillige bijdrage. Zie bericht 
op p. p. 2.
za 2 november
Optreden Urker Mannenkoor 
‘Onger Oens’. Plaats: Kruiskerk, 
19.30 uur. Toegang: gratis, col-
lecte voor Stichting Tabor.
za 2 november
Fright Night Buitenpost. Voor 
jongeren van 12 t/m 14 jaar.
Vooraf aanmelden. Zie bericht 
op deze pagina.
3 t/m 9 november
Collecte Alzheimer Nederland
zo 3 november
Kliederkerk Buitenpost. voor 
kinderen. Plaats: Doopsgezinde 
kerk, 10.00-12.30 uur. Toegang: 
gratis. Begeleiding door eigen 
ouder(s)/verzorger(s). 
Zie bericht op p. 11.

zo 3 november
Optreden Friese folkgroep 
Yetris. Plaats: Paviljopen MeM 
(Egypte 16A), 14.00 uur. 
Toegang: € 10,-.Zie: https://
www.paviljoenmem.nl/events/
yetris/ 
zo 3 november
Toneelvoorstelling The Billy 
Joel Experience. Maskelyn. 
Muzikale namiddag met piano-
man Alexander Broussard 
die de muziek speelt van Billy 
Joel. Plaats: Raadzaal Gemeen-
tehuis, 15.30 uur. Toegang: 
voorverkoop € 12,- (Dropshop 
Liquorice), aan de zaal € 13,50.
ma 4 november
Griepprik. Plaats: Huisartsen-
praktijk Groenkamp, 16.00-
17.30 uur. Brief met uitnodiging 
is verstuurd.
di 5 november
Lezing Hannekemaaiers, door 
mw. Gerhild van Rooij. Hanne-
kemaaiers of Hollandgangers 
waren buitenlandse ‘seizoenar-
beiders’ in de hooibouw.
Stichting Oud-Achtkarspelen. 
Plaats: De Schakel, 19.45 uur. 
Toegang: gratis.
woe 6 november
Workshop Striptekenen door 
Els van Elden. Plaats: Biblio-
theek, 15.30 uur. Toegang: 
leden gratis, niet-leden € 2,50. 
Opgeven bij de bibliotheek.
woe 6 november
Voorlichtingsavond VMBO voor 
ouders van basisschoolleerlin-
gen.  Plaats: Nordwin College, 
19.30-21.00 uur.
do 7 november
Creatief café Kruiskerk: pom-
poen van vilt. Plaats: De Scha-
kel, 13.30-16.00 uur. Toegang: 
vrijwillige bijdrage en eventu-
eel materiaalkosten.
do 7 november
Stiltemeditatie en ontmoeting.
Plaats: Doopsgezinde Kerk, 
19.45 uur. Zie bericht op p. 2.
za 9 november
Aardappelactie Flamingo’s. 
Ook dit jaar wordt Buitenpost 
voorzien van kruimige Irene’s, 
vastkokende Bildtstar en uien. 
Huis-aan-huis, 9.00-12.00 uur.
za 9 november
Determineer Café. Een team 
van deskundigen beoordeelt 
meegebrachte vondsten 
(fossiel, artefact, steen) en 
andere voorwerpen. Plaats: 
IJstijdenmuseum (ingang aan 
de zijkant bij het groene hek, 
volg de pijlen), 10.00-12.00 uur. 
Toegang: gratis.
10 t/m 16 november
Collecte Het Gehandicapte Kind
ma 11 november
Sint-Maarten. Vanaf 17.00 uur 
komen kinderen met lampions 
langs de deuren.

ma 11 november
Discussie-avond Energie Coöp-
eratie Buitenpost. Plaats: It 
Koartling, 19.30 uur. Zie bericht 
op p. 11.
do 14 november
Lezing over het leven in Ethio-
pië door Baukje van der Wal-
Renkema. Kristelyke plattelâns-
froulju. Plaats: De Schakel, 
14.30 uur. Toegang: gratis.
17 t/m 23 november
Collecte Nationaal MS Fonds
zo 17 november
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 noodzakelijk:
info@hettuincafe.nl.
di 19 november
Open dag MBO-Groen1-2. 
Plaats: Nordwin College, 15.00-
20.30 uur.
di 19 november
Lezing Wolven, krijgen die een 
kans in Nederland door dhr. E. 
Hiemstra. NVVH Vrouwennet-
werk. Plaats: De Schakel, 
19.45 uur. Toegang gasten: € 8,- 
(incl. koffie/thee en koek).
woe 20 november
Doedag Nordwin College voor 
leerlingen van groep 8 van de 
basisschool. Je volgt minilesjes 
’s ochtends of ’s middags.
Plaats: Nordwin College, 9.00-
16.30 uur. Opgeven (verplicht) 
via de site: https://www.nord-
wincollege.nl/vmbo-groen
woe 20 november
Open avond VMBO-Groen. 
Plaats: Nordwin College, 
19.00-21.00 uur.
do 21 november
Creatief café Kruiskerk. Plaats: 
De Schakel, 13.30-16.00 uur. 
Toegang: vrijwillige bijdrage.
do 21 november
Gemeenteraadsvergadering. 
Plaats: Gemeentehuis, 19.30 uur.
za 23 november
Toneelvoorstelling Klontsjes. 
Fryske Krite. Doldwaze voor-
stelling over 3 dates, suiker-
klontjes, een baby en een re-
chercheur op zijn retour. Plaats: 
The Point, 20.00 uur. 
Toegang: leden: € 5,-/ niet-le-
den: € 12,-/ t/m 17 jaar: € 5,-. Zie 
bericht op p. 2. 
zo 24 november
Presentatie cd Yn it Frysk 2. 
Popduo Weima & van der Werf 
wordt begeleid door Jeroen 
Blumers op drums. Plaats: 
Paviljopen MeM (Egypte 16A), 
14.00 uur. Toegang: € 5,-. De cd 
is direct verktrijgbaar voor 10,-
ma 25 november 
Informatiebijeenkomst Sprank 
over Wonen met begeleiding. 
Plaats: Fonteinkerk, 19.30 uur. 
Zie bericht op p. 7.



Prijspuzzel
door Woorzoekerfabriek.nl

Woordzoeker
Deze woordzoeker staat deze keer in het teken van de herfst. Streep de woorden uit 
de lijst weg in de puzzel. De overgebleven letters vormen de oplossing. 

Oplossen en inleveren
Stuur uw oplossing op een kaartje en deponeer deze in onze brievenbuis. De 
prijs van 10 euro wordt ter beschikking gesteld door De Binnenste Buiten Post. 
Oplossingen – bij voorkeur op een kaartje - inleveren in de kopijbus bij  The 
Readshop (Nijenstein 7) vóór maandag 18 november 2019.

De oplossing van de puzzel in het septembernummer was: Feestweek
Er waren 29 goede inzendingen.

De winnaar van de puzzel in september is: A. Pelsma.

17-10-2019 Print de woordzoeker

https://woordzoekerfabriek.nl/printen/LMXKHWbBe7ZqvOZw5du768dhxBJbILid.html 1/1

C P R N I P S S I U R K A

S H L E O T S E D D A P S

S T O O F P E E R A K C D

P O U C D N I W R A H K A

I O C M O K H S S I R G L

N N M T E L L T M U L N B

N E I L I I A M I U A E T

E K S G C N E D H E A G S

W U T H J L N W E K J E F

E E T E S O E L E M S R R

B B U R T I D O N K E R E

E N N E N E O P M O P L H

H A N D S C H O E N E N K

BEUKENOOT
CHOCOLADEMELK
DONKER
EIKELS
GLUHWEIN
HANDSCHOENEN
HERFSTBLAD
KAARSLICHT
KASTANJE
KRUIDNOTEN
KRUISSPIN
MIST
MUTS
PADDESTOEL
POMPOENEN
REGEN
SCHIMMELS
SJAAL
SPINNEWEB
STOOFPEER
WIND

woordzoekerfabriek.nl - maak je eigen woordzoeker

Herfst
BiBuPost oktober 2019

Oplossing

               

De naam van Mathilda Haarsma is al langer bekend in de regio. Ruim negen jaar 

geleden begon ze een kledingwinkel aan de Kolk in Surhuisterveen. Daar heeft ze er-

varing opgedaan en haar inkoopadressen gevonden, zodat ze elke klant naar tevre-

denheid kan helpen. Ze koopt zelf in en kan rekening houden met uw wensen. Heeft 

u bijvoorbeeld een broek en wilt u er een bepaalde kleur shirt bij, dan zorgt Mathilde 

dat het er komt. Haar pas geopende winkel aan de Kuipersweg in Buitenpost kun je 

niet vergelijken met Surhuisterveen. De winkel in Buitenpost is groter van opper-

vlakte, een prachtige ruimte om alles te tonen. Bovendien is Mathilda zelf aanwezig. 

Het is een gezellige winkel geworden met in het midden een rustpunt. Schuif aan 

aan de tafel met lekkere koffie, thee enz. Zo wordt shoppen met je moeder, doch-

ter, buurvrouw, vriendin echt een uitstapje. In Buitenpost verkoopt Mathilda veel 

kleding van o.a. de merken Zip73, Dreamstar, Juffrouw Jansen, Yest en Magna in de 

maten 34 t/m 58. Verder zijn er de bekende Mustang schoenen. Tassen en sieraden 

zijn ook volop aanwezig in de ruim 350 vierkante meter en vergeet de nieuwe collec-

tie iXXXi-ringen niet. Tenslotte zijn er ook nog diverse woonaccessoires om het huis 

mee in te richten. Een verrijking van het winkelbestand in Buitenpost. 

P.S.  De kortingsactie van 10 % gaat nog de hele maand november 2019 door.

NIEUW @Carinshaarmode 

Manicure + Gellak  €22,50 

Maak online je afspraak op www.carinshaarmode.nl  

of bel 0511-542707

Meldpunt bedri jv igheid
 

Bedrijv igheid
door Piet Pettinga

Mathilda Fashion in Buitenpost
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Puur natuur
door Gertie Papenburg   Natuur aan huis Tuinbeleven

Jan Willem Zwart schrijft 
iedere maand de column 

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

Vreemde vogels

Opeens staan er enkele tientallen 
mensen in groene kleding met 
enorme verrekijkers en fototoe-
stellen ergens aan de kant van de 
weg. Al gauw kom ik erachter dat 
er een bijzondere soort vogel is 
gespot. De late herfst is bij uitstek 
een periode dat ook in Buitenpost 
vele trekvogels neerstrijken om 
te overnachten. Een bladkoninkje 
in de bostuin van De Kruidhof, 
maar ook hele groepen spreeuwen 
zitten in hoge bomen dicht bij 
elkaar om die ene sperwer maar te 
slim af te zijn. Rondom Buitenpost, 
in de Mieden, verzamelen zich 
meer en meer groepen met vogels. 
Met name ganzen. Ganzen die 
zich hier tegoed doen aan het 
gras. Prachtig om te zien en mooi 
om bij nacht de ganzen te horen 
“gakken”. Meer en meer hebben we 
te maken met vogelsoorten die 
we in het verleden niet zagen in 
Nederland. Het zou wel eens iets 
met het klimaat te maken kunnen 
hebben. Klimaatverandering daar 
horen we momenteel veel over. 
Voor De Kruidhof is de verandering 
niet ongunstig, omdat de vele 
mediterrane kruiden die vroeger 
nog wel eens vorstgevoelig waren 
nu onverpakt ongeschonden de 
winter doorkomen. De vijg en 
de laurier zijn hier sprekende 
voorbeelden van. Toch heeft 
klimaatverandering in breder 
perspectief wel degelijk grote 
gevolgen en zullen we op den 
duur toch echt wateroverlast 
krijgen. Het is erg gemakkelijk 
om te wijzen, te wijzen naar de 
grote veroorzakers. Het maakt de 
kloof enorm groot en misschien 
wel onherstelbaar groot. Al die 
vreemde vogels die we eerder 
tijdens de trek niet in Buiten-
post en omstreken zagen, de 
exoten, houden onszelf misschien 
wel een spiegel voor, een spiegel die 
zegt dat we zelf ieder op zijn eigen 
manier best wat kunnen doen aan 
een beter klimaat en milieu.

Wist u dat alle nummers vanaf december 
2000 zijn na te lezen in ons digitale archief!

http://www.binnenbuitenpost.nl/bibu/ar-
chief-bibu.html

Nieuw boek met ‘fl itsen’ Tweede Wereldoorlog
De heer Jasper Keizer uit Buiten-
post heeft zich bijna zijn gehele 
leven al beziggehouden met de 
Tweede Wereldoorlog. Hij heeft 
over deze periode diverse boe-
ken geschreven. Volgend jaar 
is het 75 jaar geleden dat de 
Tweede Wereldoorlog beëindigd 
werd. Ter gelegenheid hiervan 
heeft de heer Keizer een boek 
geschreven over het dagelijks le-
ven in Buitenpost en omstreken 
tijdens deze oorlogsjaren. 

De periode van de Tweede We-
reldoorlog had een grote im-
pact op het totale wereldgebeu-
ren. Zo groot, dat men daarna 
spreekt van de tijd vóór en ná de 
oorlog. Iedere stad en elk dorp 
onderging die jaren, zoals ook 
het kleine 1935 inwoners tellen-
de Buitenpost. Wat vernamen 
zij van de oorlog? Wat bepaalde 
hun leven? Konden ze gewoon 
hun gang gaan? Hoe ging dit met 
hun wel en wee?
Naarmate de bezettingsjaren ver-

streken namen de angsten en 
spanningen toe wat uiteindelijk 
leidde tot chaotische dagen. Dui-
zenden boeken zijn er versche-
nen over deze oorlogsperiode. 
En nog steeds groeit hun aantal 
en worden nog onbekende voor-
vallen ontdekt.

Zo kwam in 2017 de totale in-
ventarisatie van de LO in Buiten-
post-Achtkarspelen tevoorschijn 
uit de nalatenschap van de heer 
Jan Ploeg. LO staat voor Lande-
lijke Organisatie voor Hulp aan 
Onderduikers Daarmee kon het 
volledige verzet in Buitenpost 
beschreven worden. Wie een 
stads- of dorpsgeschiedenis 
leest, vindt over de jaren 1940/45 
meestal verhalen over het verzet 
en weinig over het alledaagse 
leven van de inwoners. Dat blijft 
heel vaak bij algemeenheden, 
die bij het dóórvertellen gekleurd 
veranderd worden. In deze “Flit-
sen” volgen we de inwoners in 
hun dagelijks bestaan in hun 

wel en wee in blijdschap, ver-
driet, ernst en rouw. Maar ook 
in, soms wrange en gevaarlijke 
humor.

De illustraties van vriend en vij-
and bevatten de oorspronkelijke 
tekst. Ze schetsten een beeld, 
waarmee de inwoners werden 
geconfronteerd. Waarheid en leu-
gen, geruchten en twijfel wissel-
den elkaar af en leidde gemakke-
lijk tot onrust en wantrouwen. 
Het boek zal in het voorjaar van 
2020 te koop zijn. Belangstellen-
den kunnen het boek alvast be-
stellen bij de Stichting Oud-Acht-
karspelen. Dat kan door het 
overmaken van € 15,00 op 
NL59RABO0149170734 ten name 
van Stichting Oud-Achtkarspelen 
onder vermelding van naam en 
adres. Besteller ontvangt dan 
een “distributiebon” die na ver-
schijning in het voorjaar recht 
geeft op een boek. Mooi om met 
de feestdagen cadeau te geven.

Buitenpost - daar wil je bij zijn.
Met deze geinige slogan aan de 
entrees van ons dorp werd ver-
wezen naar de activiteiten in het 
kader van de Kulturele Haadstêd 
2018, zoals The silence of the 
bees in de Kruidhof en naar de 
gemeentelijke inspanningen om 
ons dorp, onze gemeente insect-
vriendelijk te maken. We hebben 
rond ons dorp een aantal natuur-
gebieden van topklasse: de Twij-
zeler- en Rohelstermieden. Maar, 
was de boodschap, ook onze 
alledaagse omgeving van tuin, 
park en bermen draagt belang-
rijke natuurwaarden. En gelukkig 
zijn er veel inwoners die in hun 
tuinen zoogdieren als vleermui-
zen en egels, vogels en insecten 
proberen te faciliteren.

Maar een biotoop waar weinig 
mensen op letten, is onze bin-
nenruimte. En áls we er oog 
voor hebben, zijn we al gauw 
geneigd de natuur daar als over-
last te beschouwen. Gaasdeuren 
en horren tegen vliegen en mug-
gen, lokdoosjes met gif tegen 
mieren, met de stofzuiger in de 
weer tegen spinnen... wat niet al! 
We weten alleen niet half wat er 

verder nog met ons samenleeft. 
De biodiversiteit in onze huizen 
is onvoorstelbaar rijk. In het ge-
middelde Buitenposter huis le-
ven meer dan honderdduizend 
diersoorten: pissebedden, spin-
nen, de wereld aan insecten en 
insectjes, huisstofmijten, bacte-
riën, schimmels... Ik zie u grie-
zelen. Een enkele keer met re-
den, maar meestal ten onrechte: 
ver-re-weg de meeste van die 
huisgenoten zijn goed voor ons! 
Zouden ze afwezig zijn, dan zou 
u een stuk minder gezond zijn. 
Er zijn een dikke honderd ‘pa-
thogene’ (= ziekteverwekkende) 
soorten, de rest draagt bij aan 
uw welzijn. 

Tot Anthonie van Leeuwenhoek 
in de 17e eeuw de eencelligen 
ontdekte, wisten we van hun 
bestaan niets. Hij was zo’n on-
gelooflijk kundige onderzoeker 
dat het nog meer dan anderhal-
ve eeuw duurde vóór zijn werk 
uitgebouwd werd: niemand 
evenaarde zijn technische vaar-
digheden. Helaas werden onder-
zoekers toen uitsluitend getrig-
gerd door een aantal pathogene 
soorten. Dat leidde enerzijds tot 
een effectieve bestrijding van 
een aantal vreselijke ziekten, 
zoals de kraamvrouwenkoorts. 
Maar helaas hebben wij er an-
derzijds het idee aan overgehou-
den dat ál dat ‘gespuis’ bestre-
den moet worden, en daar zetten 
we niet de geringste middelen 
voor in. De goeden moeten op 
grote schaal lijden met de kwa-
den. Tot ons eigen nadeel, want 
meer en meer wordt duidelijk dat 
we in onze cleane woningen veel 
vaker last hebben van kwalen 
als allergieën. In huizen waar de 
buitennatuur binnen kan komen, 
zijn we significant gezonder dan 
in bijvoorbeeld hoogbouwappar-
tementen.

Onlangs is er een bijzonder in-
teressant boek verschenen over 
deze onbekende huisgenoten 

van ons. Het is geschreven door 
de Amerikaanse wetenschap-
per Rob Dunn en is in het Ne-
derlands vertaald onder de titel 
‘Nooit alleen thuis’. Hij laat ons 
zien hoe soorten vanuit de hele 
wereld hun biotoop vinden in 
onze spouwen, kruipruimtes, af-
voerputjes en tapijten. Hij brengt 
onze onwetendheid over deze 
materie prachtig in beeld. Hij 
legt uit hoe we doorgeschoten 
zijn in bestrijding, en nog veel te 
weinig weten over hoe die soor-
ten ons ten nutte zijn én nog tot 
ons nut ingezet kunnen worden. 
Sommige zétten we al in via bij-
voorbeeld fermentatieproces-
sen (denk aan bier en zuurkool), 
maar er zijn nog talloze onver-
moede mogelijkheden.

Al vanaf dat ik deze rubriek start-
te, liep ik rond met het idee eens 
te schrijven over Zilvervisjes (een 
groep van verwante soorten die 
we gemakshalve allemaal met 
die term aanduiden). Dit boek is 
de aanleiding dat ook te doen. 
Die beestjes genieten mijn sym-
pathie en bewondering, ik werp 
me graag op als hun pleitbezor-
ger. En ja hoor, ook bij ons thuis 

sneuvelen de enkelingen die na 
de nacht in de gootsteen terecht 
gekomen zijn. Die ga ik echt niet 
buiten zetten, waar ze trouwens 
om zouden komen. Maar toch, 
wij mensen hebben als homini-
den een evolutionaire geschie-
denis van pakweg 1,6 miljoen 
jaar, nemen we de primaten als 
uitgangspunt dan kunnen we 
60 miljoen jaar terugblikken. Zil-
vervisjes hebben 400 miljoen (!) 
jaar geschiedenis. Ze zijn de oe-
rinsecten, en ze hebben al die tijd 
hun succesvolle vorm gehouden 
naast alle zich verder ontwikke-
lende insecten. 

Duizelingwekkend! Kijk ’s met 
die blik naar die beestjes. Het Pa-
piervisje vreet misschien wat aan 
uw boeken, maar voor de rest is 
het volkomen onschadelijk. En 
mocht u denken: ‘Die vent kan 
me nog meer vertellen,’ koester 
dán het spinnetje Lijmspuiter. 
Dat bespuugt zilvervisjes met 
kleverige draadjes om ze ver-
volgens te grazen te nemen. De 
jungle in de kieren van uw huis.
Buitenpost, denken ze, daar wil-
len wij er-bij zijn!

Gertie Papenburg
gmgjtp@xs4all.nl, 06 23627840

Rob Dunn, Nooit alleen thuis. 352 p. 
Uitgeverij Balans, € 23,99.

Een lijmspuiter met prooi.
(Foto: CC BY-SA 3.0)

Het Papiervisje, een van de zilvervis-
jessoorten.



 Welkom... bij
         Kapenga Buitenpost

Armstoel Loria
In microleder met een 
antraciet metalen frame
€ 279,-

Eetkamertafel Carenza
Massief boomstamblad. 
240x100 cm
€ 899,-

Bergkast Montani
Uitgevoerd in lamulux.
190x96x48 cm
€ 999,-

Tv-dressoir Montani
50x188x48 cm
€ 699,-

Fauteuil Orbetello
In diverse kleuren, stoffen en
poten. Verkrijgbaar v.a. 
€ 499,-

Keuken Breitner Ebony
Inclusief houtstructuur fronten, 
zwarte inbouwapparatuur en 
brede besteklade onder kook-
plaat voor € 4.299,-

Lounge met eiland Divaro
Met zwart houten poten. 82x197x86 cm
€ 699,-

Boxspring Ninety
In vele maten uitvoerbaar. Al een

zeer complete boxspring v.a.
€ 2.395,-

www.kapenga.nl

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


