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Spoorwegondergang Trekvaart
Bij de aanleg van de nieuwe rondweg zuidoost om Buitenpost werd 
een aantal jaren geleden een nieuw viaduct over het spoor aangelegd. 
De bestaande spoorwegovergang bij de spoorbrug aan de Trekweg 
werd daarbij opgeheven. Fietsers en wandelaars van Gerkesklooster 
naar Kollum konden daarna niet meer op die plek het spoor overste-
ken. De extra 500 meter (met een viaduct) die in de nieuwe situatie 
moet worden afgelegd bleek sommigen echter te veel. Met grote re-
gelmaat klimmen fietsers, en soms wandelaars, over de hekken bij de 
spoorbrug om zo met groot risico de oude route te blijven volgen. Ge-
ruime tijd geleden besloot de gemeente daarom de oude verbinding 
te herstellen. Daartoe wordt een onderdoorgang gebouwd onder de 
spoorbrug over de Stroobossertrekvaart. De afgelopen maanden zijn 
de plannen hiervoor helemaal uitgewerkt. Binnenkort wordt een in-
loop in het gemeentehuis gehouden waarna in maart 2020 de bouw 
van de fietspassage van start gaat.

Herdenkings- en feestjaar

Het nieuwe jaar is al weer bijna 
twee maanden oud. Misschien 
dat dit feit een voorloper is van 
een ‘sneller’ verloop van 2020 
met het oog op de ophanden 
zijnde herdenkingen en festivi-
teiten in ons dorp. 
De Vereniging voor Plaatse-
lijk Belang bestaat 100 jaar en 
de bedoeling is het bereiken 
van deze heuglijke mijlpaal op 
grootse wijze te vieren. Deze 
organisatie heeft de afgelopen 
eeuw heel veel voor Buitenpost 
betekend. Op eigen initiatief en 
met medewerking van andere 
instanties zoals het gemeente-
bestuur, is er alhier op belangrij-
ke gebieden veel tot stand geko-
men en is het een en ander naar 
een hoger niveau getild. Dat ligt 
allemaal vast in notulenboeken 
en daaruit zou weer eens geci-
teerd moeten worden in dit blad. 
Dat werd enkele jaren geleden 
gedaan, maar de bron viel even 
droog. Die kan weer op gang ge-
bracht worden en dan zullen er 
opnieuw interessante gegevens 
naar voren komen. 
Buitenpost werd van de Tweede  
Wereldoorlog verlost door de  
Canadezen die op zondag 
15  april 1945 als bevrijders hier 
binnentrokken. Dat is 75 jaar 
geleden en we zullen dit getal 
vaker horen. Tijdens de Natio-
nale Dodenherdenking op 4 mei 
bijvoorbeeld en op Bevrijdings-
dag 5 mei. Over deze periode 
is tevens het een en ander op 
schrift gezet wat Buitenpost en 
naaste omgeving betreft. Dit zal 
in maart aan de openbaarheid 
worden prijsgegeven. De pro-
gramma’s van de betreffende 
herdenkingen en festiviteiten 
worden uiteraard enkele keren 
aangekondigd. Volg mede daar-
om de berichtgeving in onze ei-
gen Binnenste Buiten post.
 

FNP bracht bezoek aan 
Plaatselijk Belang Buitenpost
Plaatselijk Belang Buitenpost (PBB) maakt zich al langere tijd zorgen 
over de leegstand in het winkelcentrum en het oplopende tekort aan 
woningen in ons dorp. In de herfst van vorig jaar besloot zij daarom 
alle raadsfracties uit te nodigen om daarover met hen in gesprek te 
gaan. Vrijdagmiddag 7 februari werd als derde in deze rij de raads-
fractie van de FNP in It Koartling ontvangen.

Tijdens het overleg bleek dat veel van de geschetste problematiek 
niet onbekend was bij FNP’ers. Onderkend werd ook de bijzondere 
positie die Buitenpost heeft als groot dorp. De minder sterke binding 
met het ‘eigen’ dorp en middenstand onderscheidt haar van andere 
dorpen in de gemeente. De door PBB als ergerlijk ervaren langdurige 
winkelleegstand is deels een gevolg daarvan. 
Tegelijk heeft Buitenpost sterke kanten die haar aantrekkelijk houden 
en zorgen voor een groeiende groep woningzoekenden. PBB herhaal-
de haar opvatting dat transformatie van winkels naar woningen goed 
gesteund moet worden. Met name van de gemeente vraagt dit een 
voortdurend flexibel en pro-actief optreden. Er is gelukkig in de af-
gelopen twee jaar een goede trend gezet met de ombouw van een 
aantal van de voormalige winkelpanden aan de Voorstraat. Verder 
werd de gesignaleerde behoefte van oudere Buitenposters aan ap-
partementen met wat extra benadrukt. Ook hierin moeten stappen 
worden gezet.

Daarna werd een rondje door het winkelcentrum gemaakt om de pro-
blematiek met eigen ogen te zien. Janet van der Meer gaf uitleg over 
het concept dat de Binnenmarkt succesvol gebruikt. Daarna vertel-
de groenteboer Cor Schipper over zijn ervaringen als ondernemer in 
Buitenpost. Zowel PBB als FNP gaven na afloop aan het bezoek als 
zinvol te hebben ervaren. PBB hoopt kort na de jubileumactiviteiten 
van maart en april de ChristenUnie te kunnen ontvangen.
 

Leden van de FNP-fractie en PBB om de tafel met Janet van der Meer in de 
Binnenmarkt aan de Kerkstraat. (foto en tekst: Johan Kootstra) 

Musical Mozes 
(foto: Hielke Boorsma) 

De enthousiaste spelersgroep van de Musical Mozes is er bijna klaar voor. Wat er nog moet gebeuren, zowel voor als achter 
de schermen, om de musical tot een succes te maken leest u op pagina 15 in dit nummer. Op 29 maart is de première. 
Daarna volgen nog vijf uitvoeringen.

Onthulling markeert start 
jubileumactiviteiten PBB
Op vrijdag 7 februari onthulde wethouder Max de Haan een van de 
vier nieuwe welkomstborden van Buitenpost. Het honderdjarig jubi-
leum was voor PBB aanleiding om toepasselijke ‘binnenkomers’ aan 
de vier belangrijkste toegangswegen van Buitenpost te plaatsen. Na 
een kleine toespraak in de kille wind buiten kon de kleine ceremonie 
in gezellige warmte in restaurant China Garden worden afgesloten.
Het jubileumjaar kan beginnen.

De Binnenste Buiten 
Een  g ra t i s  maande l i j k se  u i tgave  van  P l aa t se l i j k  Be l ang  Bu i t enpos t
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Myn Skip
Nei in súksesfolle rige foarstellingen as 
iepenloftspektakel oer de skiednis fan it 
skûtsje, giet Myn Skip no it teäter yn. In foarstelling oer hurd wurkjen 
en genietsje, oer lije en leafde, oer stoer en kwetsber, oer winne en 
ferlieze. Mar foaral ek ferhalen oer it skûtsje, fan wurk-skip nei wens-
kip nei rekreaasjeskip. Ferhalenferteller Age Veldboom nimt it publyk 
op entûsjaste wize mei yn de wrâld fan it skûtsje, dy’t hy as gjin oar 
kin. It duo Ella & Herman spilet 
en sjongt de spesjaal foar dizze 
foarstelling skreaune lieten. De 
ferhalen, bylden en lieten soarg-
je foar in ferbyldzjende reis troch 
100 jier skûtsje histoarje.

Age Veldboom is in kuierjende 
ensyklopedy as it oer it skûtsje 
giet en jout ferskate kearen kom-
mentaar by Omrop Fryslân en 
Omroep Max tidens it skûtsjesi-
len. Ella & Herman is in singer/
songwritersduo út Fryslân. Ella 
de Jong sjongt en spilet piano, 
trompet en melodica. Herman 
Woltman spilet gitaar. 

Sneintemiddei  29 maart 2020
Oanfang 15.30 oere / The Point
Foarferkeap 15,00 / Oan de seal:16.50

Gurbe Douwstra – Te Plak
TePlak is de titel fan in folslein nij solo-lietsjesprogramma fan sjonger 
en lietskriuwer Gurbe Douwstra. ‘TePlak’ soenen je ek ‘thús’ neame 
kinne, mar it is mear as dat. It is it plak dêr’t je hearre te wêzen, dêr 
wêr’t je oprjocht ‘thús’ binne. Oan de ein fan alle reizen binne je út-
eindelik ‘TePlak’. Je kinne je op in protte plakken ‘thús’ fiele, mar by 
einbeslút binne je mar op in pear plakken mei rjocht ‘teplak’. Foar diz-
ze Drachtster trûbadoer is dat, yn in wat abstrakte foarm, syn muzyk, 
de teksten en lietsjes wêryn’t hy thús is, tichtby himsels bliuwt en dy’t 
ek altyd oprjocht binne.Yn in wat minder abstrakte betsjutting is foar 
Gurbe Douwstra ‘teplak’ ek it poadium, dêr’t hy him de ôfrûne jierren 
hieltyd mear thús fielt. Mar hy is it foaral ek yn syn libben fan dit mo-
mint, wêryn sa’n bytsje alles ‘teplak’ falt. Dêrtroch krije syn lietsjes ek-
stra ynhâld, betsjutting en djipgong. Lykwols sûnder dat de knypeach 
nei it libben fergetten wurdt. Gurbe Douwstra wurdt yn TePlak bege-
laat troch Wander van Duin, Johanna Hamstra en Jan de Vries.

Sneintemiddei 19 april 2019
Oanfang 15.30 oere / Paviljoen MeM, Muzykpleats Bûtenpost
Foarferkeap 12,50 / Oan de seal: 14,00

Foarferkeap: Dropshop / 0511 541444
www.maskelynbuitenpost.nl

Fryske Krite speelt Friese wereldpremiere ‘Heit’
De culturele reis van de Krite, 
winterseizoen 2019-2020, eindigt 
in maart met Heit. 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, die in de 
voorstelling steeds meer de grip 
op de tijd, zijn omgeving en zijn 
familie kwijtraakt. Dit totdat hij 
aan het einde van de voorstel-
ling zich afvraagt wie hij is, wat 
zijn naam is. 
Een herkenbaar verhaal waar-
in de hoofdrolspelers, vader en 
dochter, op een meer dan “pijn-
lijke” manier de spanning laten 
zien wanneer je in je naaste om-
geving te maken krijgt met Al-
zheimer. 

Door het grote succes in Frank-
rijk volgen er vertalingen en 
voorstellingen in andere landen, 
ook in Nederland. Senf Thea-
terpartners liet de voorstelling, 
december 2016, in Nederland in 
première gaan, met Hans Croi-
set, als de vader, in de hoofdrol. 
Het Kritetoneel van Buitenpost 
kreeg het na intensief contact 
met Frankrijk voorelkaar dat ze 
de Fryske wereldpremiëre mag 
spelen. 

Op de zaterdagavonden 7 en 14 
maart 2020 vindt de voorstel-
ling van Le Père plaats onder de 
naam Heit. 

Een voorstelling die samen 
wordt ‘gepresenteerd’ met de 
Nederlandse Alzheimer Stich-
ting. De Friese vertaling van dit 
prachtige stuk is geschreven 
door Kritelid Dictus Benedictus. 

“Yn de Fryske premjère fan 
de teaterproduksje ‘Heit’ sjog-
ge wy troch de eagen fan Heit 
André de betizing fan immen 
mei Alzheimer. Wêrom hat hy 
syn nachthimd noch oan? Is it 
al moarntiid of moat it noch jûn 
wurde? En wêr is syn horloazje? 
It leit net wêr’t hy it ferwachtet. 
Stadichoan glidet André fuort yn 
in dizige wolk wêryn’t de wrâld 
dy’t him ea sa bekind wie, útien 
falt. Tinzen ferdwine en betrou-
de gesichten wurde wazich. Hy 

besiket omraak de kontrole op 
syn libben te krijen. Syn ûnrêst 
en panyk reitsje net allinne him, 
mar ek syn dochter Anne. Sy be-
siket har heit te helpen. Mar hoe 
helpe je immen dy’t hieltiid mear 
fuortsakket? ‘Heit’ lit werkenbere 
sitewaasjes sjen dy’t pynlik mar 
tagelyk ek komysk binne.”

Regy: Henk Roskammer, bijge-
staan door Reinold Paauw. 
Spelers: Lodewijk Riedhorst 
(heit), Amarens de Vries (doch-
ter), Frouke Holtrop, Arnold Jan 
Ruisch, Gerben de Haan en Else 
Kiers. 

The Point. 
Aanvang: 20.00 uur, zaal open 19.00 uur. 
Kaartverkoop alleen aan de zaal. 

Koninklijke onderscheiding voor brandweer-
vrijwilliger
De heer Ricky Urff (51) uit Bui-
tenpost mag zich Lid in de Orde 
van Oranje-Nassau noemen. Op 
maandag 3 februari, tijdens een 
feestelijke korpsavond van de 
vrijwillige brandweer te Buiten-
post, reikte burgemeester Oebele 
Brouwer de koninklijke onder-
scheiding uit aan de heer Urff.

Jeugdbrandweer
De heer Urff begon zijn carrière 
bij de jeugdbrandweer in Veen-
endaal. Hier leerde hij de eerste 
beginselen van het aflegsys-
teem, de straalpijpvoering en de 
commandostructuur. Hij werd 
opgeleid tot manschap en ver-
volgens tot hoofdbrandwacht.
 
Korps Buitenpost
Na zijn verhuizing naar Buiten-
post in 1996 zocht de heer Urff 
meteen contact met de Buiten-
poster brandweer. Hier werd hij 
al snel opgenomen in de ploeg. 

Een oefenavond heeft Ricky Urff 
eigenlijk nooit gemist, en hij is 
bij heel veel uitrukken aanwezig. 

De heer Ricky Urff is een brand-
weerman in hart en nieren en dit 
al meer dan 24 jaar.

De zojuist onderscheiden Ricky Orff met burgemeester Oebele Brouwer.
(foto: Hielke Boorsma)

(foto: Hilleke Scheper)

Afscheid van Liesbeth Ribbink
Op 3 februari heeft Liesbeth 
Ribbink afscheid genomen van 
de redactie van De Binnenste 
Buiten Post. Met overgave en vol 
inzet gaf zij acht jaar lang mede 
vorm aan onze dorpskrant. Dat 
betekent dat zij meewerkte aan 
de totstandkoming van 8 x 11 = 
88 nummers. Het opmaken van 
de krant maakte daar deel van 
uit. Dat is een bijzondere pres-
tatie, omdat het verzorgen van 
de lay-out een vak apart is. Ze 
liet weten er met plezier aan ge-
werkt te hebben. Woorden van 
dank werden onderstreept met 
een cadeaubon en een fleurige 
bos bloemen.

Volg ons ook op onze Facebookpagina. 
U kunt ons vinden op:

www.facebook.com/dorpbuitenpost

Koningsdag op 27 april
Koningsdag 27 april 2020 wordt gevierd met Jeugdcircus Saranti, 
Bingo en de vrijmarkt!

Deze dag belooft in Buitenpost ook dit jaar weer een gezellig feest te 
worden. De organisatie is achter de schermen weer druk bezig met 
het organiseren van Koningsdag Buitenpost #editie7. 

Het programma voor deze dag is bijna rond. Een nieuwe activiteit 
is de komst van jeugdcircus Saranti! Er zal een voorstelling worden 
gegeven en de kinderen kunnen met de workshops ook zelf hun kun-
sten uitproberen. 
Natuurlijk mogen de schmink en het vouwen van ballonnen niet ont-
breken. Het programma zal verder aangevuld worden met de vrij-
markt, aubade en matinee onder leiding van onze enige echte DJ 
Klaas Dijkstra. 

Bingo op 25 april
Voorafgaand aan Koningsdag wordt 
wegens het grote succes van vorig 
jaar ook dit jaar een bingo georgani-
seerd. We zullen ditmaal nog groter 
uitpakken! Dus noteer alvast in je 
agenda: Zaterdagavond 25 april.

Jullie zullen de komende tijd zoveel 
mogelijk op de hoogte worden ge-
houden omtrent de Koningsdagacti-
viteiten via de sociale kanalen.

KONINGSDAG
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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.
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K o p i j :
Postbus 30, 9285 ZV Buitenpost
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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 Read Shop, 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 23 maart 2020 

De volgende editie verschijnt in de 
week van 30 maart 2020.

A l  ge lezen? Van de  bestuurstafe l

Februari 2020

Het jubileumjaar van PBB 100 
jaar is nu officieel geopend. Op 
een winderige vrijdagmiddag 
stond het bestuur van PBB, aan-
gevuld met de jubileumwerkgroep bij het nieuwe welkomstbord. 
Wethouder Max de Haan hield een korte toespraak en onthulde daar-
na het bord door twee Buitenposter vlaggen weg te halen. Op de wel-
komstborden staan alle activiteiten van het jaar vermeld. Misschien 
is het u opgevallen dat de welkomstborden bijna allemaal scheef 
stonden. En heeft u opgemerkt dat ze nu weer rechtstaan? Dankzij 
een bestuurslid met hulp van de vrijwilliger die de bloembakken gaat 
verzorgen, zijn ze weer rechtgezet. Ook zijn de bloembakken gevuld 
met voorjaarsbloeiers.
Niet voor niets was het welkomstbord bij het West met vlaggen be-
dekt. Deze waren allemaal uitverkocht en we hebben nieuwe besteld. 
We rekenen erop dat op 21 maart, de dag van de reünie, overal in 
Buitenpost, deze vlag wappert. Dus u kunt nu een vlag bestellen via 
de bestuursleden of via ons emailadres: pbbuitenpost@gmail.com.
Tijdens onze vergadering zijn de financiën besproken. Onze penning-
meester heeft een prima overzicht gemaakt, zodat we dit tijdens de 
ledenvergadering kunnen presenteren.
Ook hebben we ons gesprek met de FNP voorbereid. We praten met 
alle politieke partijen over de leegstand in ons dorp en dat het hoog 
tijd wordt dat de mogelijkheid er komt om winkels om te zetten in 
woningen. Zoals al vaker in dit blad besproken is er echt behoefte 
aan starterswoningen en vooral appartementen voor senioren. De ge-
meente is wat ons betreft te afhoudend en weinig proactief. 
Het belangrijkste onderwerp van onze vergaderingen is natuurlijk de 
voorbereiding voor de reünie en de feestelijke ledenvergadering. We 
hebben voor alle activiteiten subsidie ontvangen van de provincie en 
van de gemeente. 

We rekenen op een mooie opkomst bij de reünie en de ledenvergade-
ring én op tevreden bezoekers.

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

> De gemeente Achtkarspelen 
zet deze maand duizend nest-
kastjes in om meer koolmezen, 
pimpelmezen en andere soorten 
vogels aan te trekken in de strijd 
tegen de eikenprocessierups. Er 
zijn 500 nestkastjes beschikbaar 
voor inwoners in Achtkarspelen. 
De overige 500 nestkastjes wor-
den geplaatst op eiken die de ge-
meente in beheer heeft.

> De gemeente Achtkarspe-
len wil 32 levensloopgeschikte 
huurwoningen bouwen aan de 
Halbertsmastraat, waar twintig 
huizen worden gesloopt en er 
zestien terugkomen. Op de plek 
van de gesloopte dependance 
van het Lauwers College komen 
eveneens zestien woningen. 

> De zuidoostelijke rondweg om 
Buitenpost gaat wellicht toch 
open voor het landbouwverkeer. 
De provincie Fryslân staat niet 
onwelwillend tegenover trekkers 
op deze weg. 

> Burgemeester Oebele Brouwer 
heeft 10 februari een woning aan 
de Kerkstraat voor een periode 
van 4 maanden gesloten wegens 
handel in harddrugs. De 47-jarige 
bewoner werd op 17 januari 2020 
door de politie aangehouden in 
de woning. In het huis werden 
grote hoeveelheden amfetamine 
gevonden.

extra editie Binnenste Buiten

Bevrijdingskrant verschijnt in derde week van maart
Op 5 mei zal Nederland de bevrijding van 
de Duitse bezetting tijdens de Tweede 
Wereldoorlog groots gaan vieren. Het is 
een moment waar ook de Binnenste Buiten 
op bijzondere wijze bij stil wil staan. Het 
afgelopen jaar is hard gewerkt aan een ex-
tra editie van ons dorpsblad dat helemaal 
aan de oorlogsjaren 1940-1945 is gewijd. 
Halverwege de maand maart zal deze be-
vrijdingskrant bij u op de mat vallen. Ruim 
een week later volgt het reguliere maart-
nummer.

Eigenlijk begon de bevrijding in Buitenpost 
een aantal weken eerder dan onze ‘bevrij-
dingsdag’ op 5 mei. Rond het middaguur 
op 14 april 1945 reden de eerste Canade-
se verkenningsvoertuigen door ons dorp. 
Daarmee kwam voor Buitenpost feitelijk 
een einde aan de bezetting. Maar hoewel 
het grote oorlogsgeweld in de vijf donkere 
jaren aan Buitenpost voorbij ging, was het 
een periode die iedere dorpsgenoot die het 
bewust meemaakte, nooit zou vergeten. En 
is het nog steeds een tijd die door ons niet 
vergeten mag worden.

In de 40 pagina’s Binnenste Buiten wordt 
een schets gegeven van het dagelijkse le-
ven in ons dorp tijdens de oorlogsjaren. 
De distributie, de verduisteringsmaatre-
gelen en de luchtoorlog die ook voor ons 
dorp een waarneembare realiteit was, wor-
den beschreven. Verteld wordt ook over 
de schaarste van alle levensbehoeften, de 
vluchtelingen in ons dorp en de vele beper-
kingen en strafmaatregelen die de bezetter 
uitvaardigde. En natuurlijk is er aandacht 
voor de mensen die verzet boden, voor hen 
die collaboreerden met de bezettingsmacht 
en voor de slachtoffers die deze ook in Bui-
tenpost maakte. 

Jasper Keizer heeft in de afgelopen jaren 
uitvoerig bericht over de oorlogstijd in 
Buitenpost. Voor deze speciale editie mocht 
van die informatie gebruik worden ge-
maakt. Extra informatie en beeldmateriaal 
die op andere wijze werden verkregen kon-
den daar aan worden toegevoegd. Samen 
geeft het hopelijk een getrouwe indruk van 
die vijf niet te vergeten jaren. 

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

http://www.binnenbuitenpost.nl/bibu/
archief-bibu.html

Principebesluit genomen over 
bouw woonvoorziening Sprank
De kogel lijkt door de kerk voor de bouw van een nieuwe voorzie-
ning voor mensen met een verstandelijke beperking in de Kerkstraat. 
Er zijn voldoende aanvragen van potentiële bewoners goedgekeurd 
en mogelijk wordt de lijst nog langer. Na een akkoord op de laatste 
financiële controle kan in principe los worden gegaan met de bouw 
op de plek van de oude Aldi. 
De architect zal aan de hand van specifieke wensen of behoeftes van 
toekomstige bewoners in de de bestaande, ruwe bouwtekening nog 
details invullen. Ook wordt nog een tweede voorlichtingsavond voor 
direct omwonenden georganiseerd. Beide activiteiten zullen onge-
veer twee maanden in beslag nemen waarna de officiële bouwaan-
vraag in april naar de gemeente gaat. De schatting is dat die procedu-
re vier maanden duurt.

Als de laatste hordes genomen zijn kan het oude winkelgebouw na 
de zomervakantie plat. De bouw gaat negen à tien maanden duren, 
vervolgens is er nog één maand nodig voor de inrichting. 
Sommige bewoners huren een compleet ingericht appartement, an-
dere de kale ruimte. Zij zorgen zelf voor behang, vloerbedekking en 
dergelijke. 
De verwachting is dat de bewoners er net na de zomervakantie van 
2021 in kunnen. Op YouTube is een 3d-animatie te zien waarin de kijker 
door de Kerkstraat ’loopt’ en vervolgens een kijkje in het huis neemt: 
https://www.youtube.com/watch?v=sUgfDyiTxDY&feature=youtu.be.

Een impressie van de nieuw te bouwen woningen op de plaats van de oude Aldi. 
(foto: Adema Architecten)

Een ‘still’ uit de 3d-animatie op YouTube. (foto: Adema Architecten)
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uit handen geven. En omdat we 12,5 jaar bestaan 
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Wat kun jij doen? 
Buitenpost wordt zich bewust van zwerfafval

‘Oantmoarn!’ is wel de meest gehoorde Friese groet in Nederland. 
Maar wist u dat Piet Paulusma behalve als weerman ook bekend 
staat als Supporter van Schoon? Daarmee wil hij zich inzetten om 
Friesland 100% zwerfafvalvrij te maken. Ook de gemeente Achtkar-
spelen sloot zich bij de actie aan. Onlangs lag er in de brievenbus 
tussen de reclamefolders een kaart van Supporter van Schoon met 
de vraag: “EN JIJ? Voor welk stukje schoon Friesland ga jij zorgen?” 
We leggen ons oor eens te luisteren bij wat Buitenpost daarop te 
zeggen heeft..

Zwerfafval is veel mensen een 
doorn in het oog. Het is al het 
afval dat – bewust of onbewust –  
is achtergelaten of beland op 
plekken waar het niet hoort, 
bijvoorbeeld op straat of in de 
natuur. Zwerfafval bestaat voor-
al uit sigarettenpeuken, kauw-
gom en verpakkingsafval zoals 
snoepwikkels, flesjes, blikjes en 
patatbakjes. (bron: Nederland 
Schoon).

Planderaars
We beginnen bij groep acht van 
obs De Mienskip. Daar werd vo-
rig jaar in de bovenbouw het les-
pakket Plastic Soup behandeld. 
Op de vraag waarom zwerfafval 
een belangrijk onderwerp is, 
antwoordt een jongen kort maar 
krachtig: “Omdat er heel veel van 
ligt en er gaan dieren van dood.” 
Er drijft inmiddels ook al een  
eiland van zwerfafval in 
de oceaan, waardoor be-
dreigde diersoorten uit-
sterven”, weet een meisje.  
Iemand anders waarschuwt dat 
de plasticsoep weer op ons ei-
gen bord terecht komt. “Vissen 
zoals tonijn en kabeljauw eten 
dat op en dat krijgen wij dan 
weer binnen als we vis eten.” 

Het oprapen van zwerfafval is 
voor sommige leerlingen heel 
gewoon. Er is zelfs een woord 
voor mensen die het zwerfvuil 
oprapen combineren met wan-
delen: ‘planderaars’. Zo vertelt 
een meisje: “Op zondag ga ik 
met mijn ouders en broertjes 
met onze hond wandelen. En 
dan nemen we meestal drie zak-
ken mee, want bij ons in de buurt 
ligt best wel veel afval. We gaan 
zo’n beetje de hele buurt rond en 
dan ruimen we al het afval op 
dat we tegenkomen.” Een mede-
leerlinge vult aan: “Mijn moeder 
heeft op het werk van die prik-
kers en die neemt ze soms mee 
naar huis. Dan gaan we met de 
hond naar het park en daar ligt 
super veel afval. We moeten al-
tijd twee zakken meenemen en 
die komen echt vol.” Zelf gooi-
en sommige leerlingen ook wel 
eens iets weg. “Ik liet een keer 
iets vallen toen er net iemand 
aankwam. Toen dacht ik: nu moet 
ik het wel opruimen. Ik schaam-
de me wel een beetje”, bekent 
een meisje. “Op het voetbalveld 
gooi ik wel eens een beker naast 
de prullenmand. Dan raap ik die 
soms weer op om het opnieuw 

te doen”, is ook een herkenbaar 
voorbeeld van een Blauwke.

Het begint bij jezelf
Wat doet de school zelf aan het 
oprapen van zwerfafval, ruimen 
de leerlingen het plein en de om- 
geving op? “Daar hebben we 
een conciërge voor”, antwoordt 
een jongen ad rem. “Hij ruimt 
het plein op en één keer per jaar 
gaan we met de hele school het 
afval rond de school opruimen”, 
verduidelijkt een ander. Die dag 
staat bekend als ‘Himmeldei’. En 
hoe zit het met de bekers en de 
lunchboxen die meegenomen 
worden voor de pauzes? Niet 
iedereen heeft het pakje drinken 
ingeruild voor een vaste school-
beker. “Mijn moeder en ik wil-
len voorkomen dat mijn tas dan 
nat is van een lekkende beker”, 
verklaart een meisje. Een ander 
houdt het nog steeds bij plastic 
flesjes. “Als je elke dag een plas-
tic flesje meeneemt, heb je per 
jaar wel heel veel flesjes”, consta-
teert iemand. Er is ook meisje dat 
een ‘dopperfles’ meeneemt naar 
school: een herbruikbare water- 
fles waarbij de dop gebruikt kan 
worden als drinkbeker. Op de 
vraag wat ze verder nog kunnen 
doen om het milieu te sparen, 
antwoorden de meeste leerlin-
gen: minder lang douchen, beter 
afval scheiden, minder pakjes 
en plastic zakjes, minder spijker-
broeken dragen want het kost 
duizenden liters water om ze te 
maken. 

Eens kijken of ze nog steeds ge-
stimuleerd worden in het ver-
volgonderwijs.
Uitdaging en straf
“De school besteedt niet gericht 
aandacht aan zwerfafval. Wel 
hebben we een aantal zaken  
waarin dit is verweven”, zegt Gert 
van Duinen, docent en Leer-
jaarcoördinator klas 1 van het 
Lauwers College. Als voorbeeld 
noemt hij ‘LC Doet’. “Op deze 
jaarlijks georganiseerde dag (die 
gelijk met het landelijke NL Doet 
plaatsvindt) gaan al onze tweede-
klas leerlingen vrijwilligerswerk 
doen in een straal van tien kilo-
meter rond Buitenpost. Hier zit-
ten regelmatig ‘opruimklussen’ 
bij waarbij ook zwerfafval wordt 

opgeruimd. Dat kan ook het on-
derhouden van het Hertenkamp 
in Kollum zijn. Hierbij wordt ook 
afval opgeruimd, maar dan gaat 
het om snoeiafval.” 
De school doet ook mee aan het 
project Energy Challenges. Een 
team van leerlingen, challen-
gers, gaat op zoek naar manie-
ren waarop het energiegebruik 
van de school verminderd kan 
worden. “Niet direct een link met 
zwerfafval, maar wel met de ach-
terliggende reden: het klimaat”, 
zegt Gert. Ook het Nordwin Col-
lege is deelnemer van de Energy 
Challenge.

Regelmatig worden leerlingen 
van het Lauwers College die 
om allerlei redenen na moeten  
komen, naar buiten gestuurd 
met een prikker en een vuilnis-
zak. “Dit is meer een strafmaat-
regel om de omgeving rondom 
de school ook netjes te houden”, 
legt Gert uit. “Leerlingen zien dit 
wel als straf, maar er zijn ook 
veel leerlingen die het prima vin-
den. Lekker buiten en rustig afval 
opruimen. En het is nog nuttig 
ook!”

Beloning
De schoonmaakdag op De Mien-
skip is onderdeel van de ‘Him-
melwike, die al jarenlang door de 
gemeente Achtkarspelen wordt 
georganiseerd namens Natuur 
& Milieu Educatie. ”Kinderen 
van de basisscholen maken dan 
een middag een stukje van het 
dorp schoon”, vertelt Max de 
Haan, wethouder voor onder an-
dere Milieu. Herman Westerhof, 
beleidsmedewerker met onder 
meer de Afval- en Milieustraat 
in Lutkepost in zijn portefeuille 
vervolgt: “De verpakkingsindus-
trie heeft van het rijk opgelegd 
gekregen om het probleem van 
weggegooide verpakkingen op 
te lossen. Omdat ze dat zelf niet 
kunnen, heeft het bedrijfsleven 

met de gemeenten afgesproken 
dat zij het zwerfafval gaan oprui-
men. Wij hebben het Plaatselijk 
Belang daarvoor ingeschakeld. 
Zij mogen vijf keer per jaar bin-
nen de bebouwde kom het dorp 
zwerfafvalvrij maken en krijgen 
daar een vergoeding voor.” “Het 
is de bedoeling dat Plaatselijk 
Belang dat uitbesteedt aan ker-
ken, verenigingen en clubs”, vult 
Max aan. “Het is een win-win- 
situatie: aan de ene kant krijgen 
ze er geld voor, aan de andere 
kant wordt men zich ervan be-
wust hoe smerig het dorp is. Bij 
de eerste ronde na oud en nieuw 

werden er al 29 afvalzakken vol 
ingeleverd.”
Van mijn kant wil ik nog wel een 
tip geven. Als je al die ambtena-
ren van het gemeentehuis die 
tussen de middag een wande-
ling door het dorp maken, nu 
eens een zakje meegeeft om 
zwerfafval in te doen? “Je wordt 
op je wenken bediend”, lacht Her-
man. “Op 12 maart a.s. gaan we 
een lunchloop organiseren. Dan 
krijgen de ambtenaren tussen 
de middag een grijper mee om 
rondom het gemeentehuis het 
zwerfafval op te ruimen. Het is 
eenmalig, maar je moet ergens 
beginnen.”

En jij?
Met de slogan ‘Wat jij kan doen’ 
hoopt Nederland Schoon ons in  
beweging te krijgen. Om dat te  
bereiken is onder andere de 
Landelijke Opschoondag in het 
leven geroepen. Al dertien jaar 
mobiliseert de Fonteinkerk men-
sen om het dorp op te schonen. 
“Iedereen die wil, kan meedoen”, 
zegt organisator Arjan Woertink. 
“Het is dus niet meer alleen voor 
leden van de Fonteinkerk. Hoe 
meer deelnemers, hoe schoner 
het dorp! In verschillende teams, 
op verschillende plekken in het 
dorp gaan we aan de slag. Op za-

terdag 21 maart is het weer zo ver. 
Om half 10 starten we met een 
bakje koffie bij de Fonteinkerk. 
Wil je meedoen, geef je dan op 
bij arjan.woertink@gmail.com of  
via de website 
www.supportervanschoon.nl.”

Wie zich als particulier op 
www.supportervanschoon.nl 
aanmeldt als Supporter van 
Schoon, krijgt een schoonmaak-
pakket. Inmiddels hebben zich 
al negen dorpsgenoten aange-
meld. Zij houden bijvoorbeeld 
het stationsgebied, de Stations-
straat, het winkelcentrum, de 
omgeving van De Bouwhof, Acht 
oan de Diken, het wandelgebied 
van het Molenerf en het veldje 
bij de Bernhardlaan schoon. En 
dan is er nog iemand die buiten 
de bebouwde kom actief is. Zijn 
ervaringen leest u in de rubriek 
Vrijwilligers.
Dankzij al die rapers, of ze nu 
wandelen of fietsen, kunnen-
de kleinkinderen van de acht-
ste-groepers straks nog steeds 
afscheid nemen met: “Oant-
moarn, tot morgen!”

Leerlingen van De Mienskip zijn bezig met afval rapen.  (foto: Nelleke Kemps)

Afbraaktijden van afval.

Buitenposters
door Nelleke Kemps-Stam

“Als je elke dag een plastic flesje meeneemt, heb je per jaar  
wel heel veel flesjes”

    De Vries Verzekeringen en Hypotheken    
    Ried 4 | 9285 KK Buitenpost 

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

 
 



Bereid je lichaam 
goed voor op voor-

jaarsprikkels met 
New Care Scutel-

laria complex. 
Het draagt bij aan 
een goed functio-
nerend immuun-

systeem en is dus 
ideaal als pollen in 

de lucht zijn!
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Vrijwilligers doen meestal hun werk voor een vereniging, een  
politieke partij of de vakbond. Soms tref je ook wel eens iemand, 
die iets doet voor een goed doel. Heel soms tref je iemand, die aan 
beide criteria niet voldoet en toch vrijwilligerswerkzaamheden  
verricht. 

Zo wandelden mijn vrouw en ik 
over de Oude Dijk, toen wij een 
fietser aan zagen komen, een 
paar grote tassen aan het stuur 
en fietstassen achterop, hele-
maal volgeladen met afval. Hij 
stopte bij ons en maakte een 
praatje. Ik herkende hem, omdat 
ik hem tien jaar geleden eens 
voor de Binnenste Buitenpost 
had geïnterviewd in zijn hoeda-
nigheid van KNSB-scheidsrech-
ter en coördinator bij Thialf. 

Zijn naam is Bert Vegter. Scheids-
rechteren doet hij niet meer, wel 
houdt hij zich bezig met het op-
leiden van arbiters en trainers, 
vertelde hij. Inmiddels ging hij, 
wanneer hij tijd had, zwerfvuil 
verzamelen uit bermen en berm-
sloten. “Je kunt je wel ergeren, 
maar je kunt beter iets doen.“ 
Gelijk vragen voor een interview 
in onze dorpskrant was mijn ge-
dachte, maar daar voelde Bert 
nog niet zo veel voor. Een paar 
dagen later belde hij toch: “Weet 
je wat, ik schrijf wel iets en als jij 
dat goed vindt, plaats dat dan 
maar.” 

Dus bij dezen, een oproep van 
Bert Vegter om afval niet in onze 
bermen of bermsloten te depo-
neren, maar gewoon meene-
men naar huis en in de container 
werpen, de plaats waar het thuis 
hoort. 

Open brief van Bert Vegter 
aan de lezers van de Binnenste  
Buitenpost
Het was begin november vorig 
jaar, dat het tijdens een fiets-
tocht tot mij doordrong dat er 
wel bijzonder veel zwerfvuil 
langs fietspaden en in de ber-
men en bermsloten van de we-
gen lag, ook in onze gemeente 
Achtkarspelen. Ik vond op dat 
moment dat deze situatie zo niet 
langer kon blijven en dan helpt 
het niet naar anderen te wijzen. 
Via de media worden we dage-
lijks overspoeld met informatie 
over o.a. de zeer ernstige gevol-
gen van al dit zwerfvuil voor het 
milieu en dus ook voor ons als 
mens. 

Ik heb contact gezocht met de ge-
meente Achtkarspelen voor in-
formatie omtrent het verkrijgen 
van attributen om het zwerfvuil 
te verzamelen. De gemeente wil-
de daar graag aan meewerken. 
Op de fiets, met plastic zakken en 
een grijper, ben ik toen begonnen 
de bermen van de weg ‘Egypte’ 
zwerfvuilvrij te maken. Ik had niet 
ingeschat, dat er zoveel zwerfvuil 
zou liggen. Na twee dagen had ik 
reeds een huisvuilcontainer vol. 
Het zwerfvuil dat ik ondertussen 
heb verzameld, bestaat uit lege 
blikjes (fris)drank, lege plastic en 
glazen flesjes en flessen, plastic- 
en aluminium verpakking van  

etenswaren, verpakking van si-
garetten/shag, peuken, lunch-
pakketten, plastic van kuilbalen 
en, na oud en nieuw, ook heel 
erg veel afval van vuurwerk. Ook 
kom ik regelmatig lege blikjes 
van (fris)drank en zelfs kapot-
te blikjes in het aangrenzend 
grasland tegen. Dat kan desas-
treus zijn voor het vee, dat recht-
streeks in aanraking komt met 
het blik of via het kuilvoer. Ook 
bij het mechanisch slootschonen 
komt er plastic, glas en blik op de 
kant

Ik ben op deze wijze doorge-
gaan de bermen en bermsloten 
weg voor weg te ontdoen van al 
dit zwerfafval. Met de gemeen-
te heb ik afgesproken, dat zij 
mij met grote of zware spullen,  
gemeld met een door mij  
gemaakte foto en verstuurd via 
een app, zouden helpen met het 
transport naar het milieuterrein 
Lutkepost. Deze samenwerking 
loopt nog steeds perfect. Bijna 
dagelijks is er contact en overleg 
of een toelichting bij verstuurde 
foto’s van bepaalde situaties. 
Eind december kon ik conclude-
ren dat de buiten de dorpskernen 

gelegen gemeentelijke wegen 
van de gemeente Achtkarspe-
len ten noorden van het Prinses 
Margrietkanaal bijna allemaal 
door mij een keer zwerfvuilvrij 
zijn gemaakt. Ondertussen kreeg 
ik ondersteuning vanuit Twijzel. 
Deze ‘collega’ houdt, ook op de 
fiets, de bermen rond haar dorp 
zoveel als mogelijk is, zwerfvuil-
vrij. 

Half januari ben ik begonnen 
met het zuidelijk gedeelte van 
de gemeente. Dit gebied is iets 
groter dan het noordelijke deel. 
Op dit moment, 11 februari, is 
het gedeelte ten oosten van de 
lijn Surhuisterveen-Reaskuorre- 
Augustinusga en ten westen van 
Harkema gereed.
Op kaarten houd ik precies bij in 
welke categorie de fietspaden en 
de bermen van alle gemeentelij-
ke wegen vallen. Ik heb daarvoor 
drie categorieën, te weten rede-
lijk schoon, vuil en erg vuil. Daar-
naast geef ik nog de hoge pieken 
van vuil aan, zoals van gedump-
te autobanden, huisraad, koel-

kast, bouwafval, plastic zakken 
met huisafval enzovoort. 

Begin februari heb ik opnieuw 
overleg gehad met onder andere 
de wethouder van de gemeente 
Achtkarspelen, die ook zwerf-
vuil in zijn portefeuille heeft. 
Mijn doel is een gemeentelijk 
beheersplan gerealiseerd te krij-
gen, ook voor de dorpskernen, 
zodat het opruimen van al het 

zwerfvuil meer structuur gaat 
krijgen. Hierbij is, en dat is wel 
gebleken, controle van dat uitge-
voerd werk echt essentieel voor 
een schonere gemeente en voor 
het slagen van dit initiatief. Daar-
naast kan een inventarisatie door 
mij, tegelijk uitgevoerd met het 
opruimen van het zwerfafval, ge-
bruikt worden voor het bepalen 
van strategische plaatsen voor 
een twintigtal extra afvalbakken.

Totaal schat ik in, dat ik in de af-
gelopen periode vanaf novem-
ber tot nu circa 15 m3 (ongeveer 
62 huisvuilcontainers vol) aan 
zwerfvuil heb opgeruimd buiten 
de direct door de gemeente op-
gehaalde en afgevoerde grotere 
en zware stukken. 
Zonder een beheersplan, uitvoe-
ring en goede controle hierop 
heeft deze actie van mij weinig 
nut gehad. Ik roep daarom alle 
lagere- en middelbaren scho-
len, supermarkten, snackbars, 
fastfoodketens, wandelaars, fiet-
sers, automobilisten en ook de 
politiek op, kortom iedereen van 

producent tot consument tot be-
leidsmakers, mee te helpen deze 
problematiek in ieder geval te 
minimaliseren. Dat kan door be-
wustwording, advisering, voor- 
lichting – op de scholen in de 
vorm van een module ‘zwerf-
vuil en de consequenties’ in het 
leerplan op te nemen – een mo-
gelijke invoering van statiegeld 
op verpakking en/of verpakking 
beter afbreekbaar te maken.

Het is geen schone klus dit werk, 
maar ik hoop hiermee een aanzet 
te geven om met elkaar dit pro-
bleem echt te beperken. Ik reali-
seer me terdege, dat het volledig 
verdwijnen van deze problema-
tiek een utopie is, maar wanneer 
we met elkaar de schouders hier-
onder zetten, zullen we uiteinde-
lijk een schone gemeente Acht-
karspelen krijgen, die bij de top 
van alle schone gemeenten in de 
provincie Fryslân behoort. 
Inwoners en politiek van deze 
mooie gemeente : Zullen we die 
afspraak maken ?

Buitenpost 11 februari 2020 
Bert Vegter

Vrijwil l igers
door Bote de Haan

“ wanneer we met elkaar de schouders er onder zetten, zullen we  
uiteindelijk een schone gemeente Achtkarspelen krijgen”

Zwerfvuil in de gemeente Achtkarspelen 

Open brief van Bert Vegter

Tijdens zijn rondritten door Achtkarspelen neemt Bert Vegter honderden van dit 
soort blikjes mee die hij in de bermen vindt. (foto: Anneke de Haan)

De grijper is een handig apparaat om zwerfvuil op te rapen. 
(foto: Anneke de Haan)

Collecte 
ReumaNederland

Van 16 t/m 21 maart is er 
weer de jaarlijkse collecte 
van reumaNederland.

Meer dan 80 collectan-
ten zullen in Buitenpost 
op pad gaan. Ook staat 
er een bus op de balie 
van de tandartspraktijk 
Groenkamp en in Haar-
zaak m/v.



Jouw Volkswagen Service-dealer in Buitenpost

vandenbrug.nl/volkswagen

Van den Brug Buitenpost
Ried 16,  9285 KK Buitenpost

T 0511 201 547

De Knobben 25  Drachten
Kattebos 162 Heerenveen

DE NIEUWE OPEL CORSA
THE BEST BUY CAR OF EUROPE 2020

MEDIO 2020

e-CORSA

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

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

Banden - Occasions - Onderhoud - Storingsdiagnose

 

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

Amanda van Roessel schrijft iedere 
maand over haar gedachten en zij 
deelt dit in de hoop jou ook na te 
laten denken.

Geven om te krijgen

Vorige maand liet ik je achter met 
de gedachte: “Geef om te geven en 
niet om te krijgen”. Dit verschijnsel 
is iets waar we min of meer dage-
lijks onbewust mee te maken heb-
ben. Het klinkt misschien abstract 
en idealistisch, maar waar gaat het 
hier eigenlijk om? 

Wanneer je ergens bent en iemand 
kan wel wat hulp gebruiken, dan 
kun je ervoor kiezen om die ge-
vraagde hulp al dan niet aan diege-
ne te ‘geven’. Dit hoeft natuurlijk he-
lemaal niet groots en meeslepend 
te zijn. Denk bijvoorbeeld aan het 
aangevern van die pot groenten 
die op de bovenste plank staat aan 
iemand die er niet bij kan, opstaan 
in de bus of trein voor iemand die 
minder goed ter been is dan jij 
bent, een ander voorrang geven 
in het verkeer, iemand helpen op-
staan nadat diegene is gevallen, de 
deur voor iemand openhouden. Zo 
zijn er ontelbare voorbeelden van 
een ander iets geven waar we op 
dagelijkse basis niet bij stilstaan. 
Je zou zelfs kunnen zeggen dat 
we het hier hebben over fatsoens-
regels of simpelweg normen en 
waarden. Hoe je het ook noemen 
wil, we doen het omdat we dat om 
wat voor reden dan ook belangrijk 
vinden. We vinden niet dat de an-
der dan iets van de onderste plank 
voor ons moet pakken, ook een 
keer voor ons moet opstaan in het 
openbaar vervoer, en we sturen 
ook geen factuur voor de door ons 
geleverde ‘diensten’ als het om deze 
dingen gaat. 
Wat het gevaar is van iets willen 
terugkrijgen heeft alles te maken 
met verwachtingen. Verwachtin-
gen zijn niets anders dan een ge-
dachte, een aanname of een hoop 
dat iets gaat verlopen zoals jij het 
graag zou zien. Maar hoe moet de 
ander weten dat en wat jij graag 
terug zou willen krijgen? In de su-
permarkt pakken we iets uit het 
schap, verplaatsen ons naar de kas-
sa en rekenen we af wat we uit de 
schappen hebben opgeduikeld. We 
hebben met zijn allen afgesproken 
dat er in ruil voor de producten 
een bepaald bedrag moet worden 
achtergelaten. Niemand is in dat 
geval teleurgesteld. Althans, dat is 
doorgaans de bedoeling, een leuke 
aanbieding wil altijd wel helpen. 
Wat ik dus eigenlijk wil zeggen dat 
je zelf een stuk blijer wordt als je 
een ander iets geeft zonder daar 
iets voor terug te verwachten en 
dat je dit doet omdat het jou een 
fi jn gevoel geeft. Natuurlijk, voor 
niets gaat de zon op! Bespaar je 
de teleurstelling door open te zijn 
over je eventuele verwachtingen. 
Dan hoef je ook niet meer te ont-
houden wie jou wat verontschul-
digd is. 
Knik vriendelijk naar de buren die 
hun tuin staan bij te werken, zegt 
“Dankjewel” als de caissière je een 
fi jne dag wenst en maak eens een 
compliment over iemands uiterlijk 
of innerlijk. De glimlach die je daar-
voor terugkrijgt, is ook weer een 
veer in jouw gat!

Jaarvergadering en jaarfeest
Kristelyke Plattelânsfroulju
Op de feestelijke bijeenkomst van 13 februari kon voorzitter Hinke van 
der West bijna zestig leden verwelkomen, waaronder zeven leden die 
een jubileum vierden: drie leden zestig jaar, één lid 30 jaar en drie 
leden vijfentwintig jaar.

Op de foto ziet u zittend de drie dames die al zestig jaar lid zijn. Van 
links naar rechts: Antje Veenstra, oud-presidente, Griet Kuitert, oud- 
secretaresse en notulist en Jantje Renkema. Zij krijgen een mand met 
diverse producten.
Staand van links naar rechts: Janny Klaver (25 jaar lid), Riekje de Haan 
(30 jaar), Hinke van der West (25 jaar) en Feikje de Haan (25 jaar lid). 
Ook zij ontvangen een mand met streekproducten.
Bovendien was er een lid van bijna 93 jaar, en er werden deze mid-
dag twee nieuwe leden welkom geheten. Er werd lekker gesmuld van 
diverse traktaties.

De wijkdames worden bedankt en in het zonnetje gezet voor hun vele 
werk voor de vereniging. Daarna werd stilgestaan bij twee leden die 
afgelopen maand zijn overleden. Tot slot mocht het bestuur een VVV-
bon in ontvangst nemen van de dankbare leden.

De middag werd vervolgd met een proeverij van Apetito. Er konden 
verschillende warme maaltjes geprobeerd worden. Apetito brengt 
diepvriesmaaltijden aan huis. Voor de dames hadden ze een leuke 
aanbieding en nog een lekker toetje. 
Janieke speelde op de saxofoon.

De Postcoderoos gaat los!
Vorige maand berichtten we al, dat het postcoderoosproject in 
Buitenpost doorgang zal vinden. Maar inmiddels is het nog mooier 
geworden! Naar aanleiding van onze laatste oproep, hebben zich 
nog een aantal deelnemers gemeld. Ook zij willen profiteren van de 
‘Regeling verlaagd tarief’. Dit is de officiële benaming voor wat ieder-
een de ‘Postcoderoos Regeling’ is gaan noemen. Hoe meer deelne-
mers, hoe gunstiger de regeling uitpakt. 

Waar we ook 
heel blij mee 
zijn, is het be-
richt van Lian-
der. Zij moe-
ten een kabel 
aanleggen van 
het dak van Veenstra Reizen naar de aansluiting op het net. We had-
den wel een offerte van Liander, maar nog geen bericht dat het ook 
daadwerkelijk gerealiseerd ging worden. Inmiddels werden verschei-
dene artikelen gepubliceerd, waarin de problemen van de beperkte 
capaciteit van het net benadrukt werden. Dus dat werd wel spannend. 
Maar gelukkig, deze week kregen we bericht dat Liander van plan is 
half maart de kabel aan te leggen. Ook de leverancier heeft voldoende 
capaciteit om op redelijk korte termijn de panelen te plaatsen. Kortom 
als straks in het voorjaar de zon weer hoger aan de hemel komt, dan 
zijn wij er klaar voor. Bij ons gaat de zon dus niet voor niets op!

IJstijdenmuseum
De voorzitter van de Stichting IJstijdenmuseum, Henk van den Broek, 
zond ons de Nieuwsbrief, januari 2020. Aangezien dit epistel vijf pa-
gina’s omvatte, volstaan wij met een samenvatting van de inhoud en 
de strekking.

Terugblik 2019 en vooruitblik 2020
Het aantal bezoekers was iets minder dan in 2018. Het verschil zit in 
het gemis van de festiviteiten Kulturele Haadstêd Ljouwert en de uit-
straling daarvan op de omgeving. Toch was het museumjaar 2019 ge-
slaagd te noemen. Het bestuur kan zich gelukkig prijzen met het feit 
dat het beschikt over een vaste kern van medewerkers die de meeste 
facetten van het museum behartigt. 

Vrijwilligers
Deze onmisbare categorie houdt het gebouw schoon en op orde. 
De logboeken worden bijgehouden, het archief wordt geregeld bij-
gewerkt, de vitrines worden steeds heringericht, de winkelvoorraad 
wordt in de gaten gehouden en een belangrijk onderdeel is ook het 
determineren en registreren van de artefacten (prehistorische voor-
werpen) van Gerrit Jonker. De boeken zijn geregistreerd en ingevoerd 
in de computer. 

Bestuurs- en aanverwante aangelegenheden
Een onderwerp van aanhoudende zorg is de verzelfstandiging van De 
Kruidhof. Gaat dat nu door of niet? De duurzame financiering van het 
IJstijdenmuseum hangt mede daarvan af. Het bestuur heeft de indruk 
dat het gemeentebestuur het zelfstandig opereren van De Kruidhof 
maar voor zich uit blijft schuiven. Het komt er niet van. Het manage-
ment van De Kruidhof is thans in handen van René van der Kooi en 
de bedrijfsvoering is overgenomen door Gerben de Haan. Tot nu toe 
werd de samenwerking als plezierig ervaren. Neemt niet weg dat het 
IJstijdenmuseum op de 50 eurocent per bezoeker blijft zitten. Daar 
moet de zaak mee gerund worden. Wil dit museum bezoekers blijven 
trekken dan zullen de inrichting en de opzet van de collectie, die na 
ruim 12 jaar nog dezelfde is, onder handen moeten worden genomen. 
Het idee bestaat dat de gemeente Achtkarspelen het IJstijdenmuse-
um een niet al te warm hart toedraagt, terwijl het hier gaat om het 
bewaren van een buitengewoon stukje erfgoed van deze gemeente. 
Hoe zit het bijvoorbeeld met het verloop van besprekingen en afspra-
ken? Een transparante wisselwerking wordt gemist.

Buiten- en binnenactiviteiten
In De Kruidhof kon tijdens Koningsdag, de Natuurmarkt en de Oogst-
dag veel info worden verstrekt. De Bodemvondstendag 2019 was 
een geweldig succes. Dit evenement is uitgegroeid tot een jaarlijkse 
happening van detector-amateurs met een eendaagse expositie van 
al wat gevonden is. Hier komen steeds meer bezoekers op af en er 
is tevens een grotere toeloop van amateur-archeologen uit (Noord-)
Nederland. Het deskundigenteam is uitgebreid met een steentijd-
archeoloog. Voorts waren er verschillende interessante lezingen. Het 
DNA (Archaeogeneticts) van onze vroege voorouders werd bijvoor-
beeld uit de doeken gedaan. De vitrine van de Federmesser-cultuur is 
klaar. De nieuw routing in nu compleet. De jager-verzamelaar van het 
diorama krijgt nog een plek in deze vitrine. Ook is het gebruik en het 
bereiden van voedsel in de steentijd te zien, evenals speelgoed uit die 
tijd. De nieuwe video’s over het gebruik van primitieve gereedschap-
pen vormen een goede aanvulling. Er zijn vele schenkingen gedaan. 
Onder andere artefacten uit Denemarken, zwerfstenen en boeken. De 
Rabo Clubsupport heeft een mooi bedrag opgeleverd. 

Vol goede moed verder
Om een groter aantal bezoekers te krijgen is meer nodig dan een 
bordje ‘museum open’. Een heldere presentatie en educatie vormen 
daarbij de basis voor goed gastheerschap. Een bezinning is nodig 
op de missie van het museum. Inzicht krijgen in de samenstelling en 
betekenis van de collectie. Dit kan leiden tot aanscherping van het 
collectieprofiel. De registratie en inventarisatie van de museumstuk-
ken wordt in 2020 opnieuw bekeken en gecontroleerd. Met een aan-
tal deskundigen vindt overleg plaats hoe het museum een aantrek-
kende uitstraling over de IJstijden is te geven. Met het management 
van De Kruidhof is er overleg om de rechterkant van de expositiehal 
semipermanent te gebruiken voor info over de IJstijden. Dit moet 
worden uitgevoerd met behulp van banners, voorwerpen, foto’s en 
teksten. Dit alles om bezoekers naar het IJstijdenmuseum te lokken. 

Braden/roosteren in de steentijd. Deel van de nieuwe vitrine over voedsel in de 
steentijd ingericht door de vrijwilligster Guusje van den Broek.
(foto: IJstijdenmuseum)

De zeven jubilarissen. (foto: Hielke Boorsma)

De plattelânsfroulju laten zich het gebak goed smaken. (foto: Hielke Boorsma)
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Nu leverbaar 
de nieuwste 
Lucinda Rily 

Zon, deel 6 
van de serie
zeven zussen

Hier had u er
gekleurd

in kunnen staan!
Neem daarvoor contact op met onze acquisiteur Ursula Groenhart (zie p. 3)
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Atze van Wieren (Harkema, 1943)
was tot 2002 loopbaanadviseur 
aan de Universiteit van Gronin-
gen. Op zijn vijftigste ging hij 
minder werken om meer te kun-
nen schrijven. Hij won meerdere 
prijzen, waaronder de SNS-Lite-
ratuurprijs 2002 voor een cyclus 
van zeven gedichten, publiceert 
in tijdschriften en in veel ver-
zamelbundels is werk van hem 
opgenomen. In 2006 verscheen 

bij Uitgeverij IJzer te Utrecht zijn 
vertaling van de Duineser Ele-
gien van Rainer Maria Rilke on-
der de titel De elegieën van Dui-
no, waarvan in 2017 een 2e druk 
verscheen. Bij dezelfde uitgever 
zag in 2008 zijn poëziebundel 
Grondstof het licht. In 2011 volg-
de Bedevaart; zijn derde bundel 
Eeuwig leven verscheen septem-
ber 2017. 
Met het Gronings dichterscollec-
tief WP99 realiseerde hij tot nu 
toe vier uitgaven: Poëzie op Sok-
kels, Suiker, Van liefde en koude 
min en Tussen ijs en adem.
Momenteel wordt gewerkt aan 
de publicatie van de Friese ver-
taling van een deel van zijn ge-
dichten door de meestervertaler 
Klaas Bruinsma, die eind 2018 
stierf.
Atze woonde 38 jaar in Buiten-
post, maar sinds 2016 in de stad 
Groningen, als Fries om ûtens. 

Auke de Boer (Drachten, 1954) is 
stadsbeiaardier in Dokkum (stad-
huis) en Groningen (Academie 
en Martinitoren). Daarnaast is hij 
organist van de Grote Kerk (Mar-
tinuskerk) te Dokkum en muziek-
docent aan het csg Liudger te 
Drachten.
Auke de Boer studeerde orgel bij 
Jan Jongepier, voorts koordirec-
tie, kerkmuziek en schoolmuziek. 
Later studeerde hij beiaard aan 

de Nederlandse Beiaardschool 
in Amersfoort bij Bernard Winse-
mius.
Als muziekdocent is hij verbon-
den aan het c.s.g. Liudger te 
Drachten. Daarnaast geeft hij 
cursussen Kerkmuziek. 
Auke de Boer gaf recitals in bin-
nen- en buitenland o.a. in Ame-
rika , Canada en Japan (Huis ten 
Bosch in Nagasaki) en onlangs in 
Litouwen. Voor Huis ten Bosch 
maakte hij arrangementen voor 
de daar aanwezige automati-
sche carillons. In 1993 won hij 
een prijs op het Internationale 
Beiaardconcours te Venlo.
Zijn spel is vastgelegd op de cd’s: 
Hora Finita” (Rijksuniversiteit 
Groningen), Fryslân’s Sjongende 
Tuorren (Stadhuis Dokkum), Ca-
rillons in Groningen (Academie 
en Martinitoren) en d’Olle Grieze 
(Martinitoren Groningen).

Wander van Duin geeft naar eigen 
zeggen nog niet zo lang muziek-
les in Buitenpost, maar het gaat 
al aardig naar de dertig jaar. Met 

heel veel plezier geeft hij zijn lief-
de voor muziek door aan leerlin-
gen van 8 tot 80 die komen voor 
gitaar-, banjo-, ukelele en contra-
baslessen.

Een aantal van die leerlingen, 
zowel beginners, gevorderden 
als oud-leerlingen zullen op 
zaterdagmiddag 21 maart op-
treden in It Koarting. Het pro-
gramma wordt een verassing, 
maar er komen liedjes langs die 
misschien al wel honderd jaar 
oud zijn of juist nagelnieuw. 
Het duo Marcanté treedt op en er 
komt nog veel meer moois. 

Suzan Bosch werkt als transitie-
kunstenaar en dichter, met de 
natuur als inspiratiebron. “Ieder 
aspect in de natuur heeft schoon-
heid en functie, en is verbonden 
aan het grotere geheel. Dat raakt 
mij en probeer ik te vertalen in 
mijn kunst, ook in het licht van 
de uitdagingen van deze tijd van 
transitie.”
Haar werk gaat over de kracht 
van kwetsbaarheid, over tijd, 
aandacht en verbinding. Ze ver-

werkt handgeschept papier van 
plantaardige materialen, plant-
aardig geverfde wol en bota-
nisch bedrukt textiel tot kunst-
werken die de relatie tussen de 
opdrachtgever en diens directe 
natuurlijke omgeving weerge-
ven. Haar doel is het spel tussen 
vanzelfsprekendheid en verwon-
dering nieuw leven in te blazen. 
Voor transitieprojecten in over-
heid, onderwijs en zorg betrekt 
ze als ‘connecting artist’ groepen 
mensen als meemakers bij het 
proces. Zet ze subtiel de schijn-
werpers op alles wat er al is aan 
materialen en mensen, als in-
spiratiebron voor het verlangen 
naar nieuw, divers en inclusief 
organiseren. 
Ze wordt regelmatig uitgeno-
digd om een inspirerende lezing 
of poëtische presentatie te geven 
en te vertellen over haar kunst 
van natuurlijk vernieuwen.

Reünie van (oud-)Buitenposters op 21 maart
Het belooft een bijzondere dag te worden: de eer-
ste dag van de lente. 100 jaar geleden was er een 
groepje mannen die bedacht dat het goed zou zijn 
om in Buitenpost een vereniging van plaatselijk 
belang op te richten. Dat gaan we vieren met een 
prachtig programma gedurende het hele jaar.

Op 21 maart is er als eerste festiviteit de reünie: 
de ontmoeting van Buitenposters die hier ooit 
gewoond hebben met Buitenposters die hier nog 
steeds wonen. Er is een divers programma samen-
gesteld, gedurende de hele dag. 

We beginnen om 11 uur in It Koartling met de pre-
sentatie van het boek over de geschiedenis van 
Buitenpost. Leden van Plaatselijk Belang krijgen dit 
boek gratis, tevens is dit een welkomstcadeau voor 
nieuwe leden. U kunt zich op 21 maart natuurlijk 
aanmelden als nieuw lid. 

Er is een fototentoonstelling gemaakt van bekende 
plekken in Buitenpost 100 jaar geleden en nu. Het 
is leuk om te zien wat er veranderd is in 100 jaar. 
De werkgroep heeft video’s samengesteld van ver-
schillende activiteiten in Buitenpost. Deze zijn de 
hele dag door te bekijken. Ook Stichting Oud-Acht-
karspelen zal ’s middags een Powerpointvoorstel-
ling en foto’s laten zien van oud-Buitenpost. Een 
paar oud-voorzitters zullen wat herinneringen op-
halen aan hun tijd in het bestuur. Daarna is het tijd 
voor een lunch.

in het Tuincafé van de Kruidhof zal een lunch aan-
geboden worden met biologische en zelfgemaakte 
producten. Alleen voor dit onderdeel moet u zich 
van tevoren aanmelden, omdat er beperkt plaats is. 
Het kost u maar vijf euro en dan krijgt u een heerlij-
ke lunch. Wie het eerst komt, het eerst maalt.

’s Middags is er zowel in It Koartling als in de Maria-
kerk een programma met muziek en voordracht. De 
optredende dichters en muzikanten stellen zich op 
deze pagina voor.
Naast een wandeling van It Koartling naar de Maria-
kerk is het ook mogelijk om een busrit te maken 
door het dorp. De bus vertrekt van It Koartling en 
maakt een rondje langs de bekende en minder 
bekende plekjes van Buitenpost. Er is een gids die u 
vertelt over de bijzonderheden van ons dorp.

Tenslotte is er vanaf half vijf de mogelijkheid 
om nog even na te praten onder het genot van 
een hapje en een drankje (voor iedereen zijn er 
twee consumptiebonnen, PBB trakteert). Dat bij-
praten is natuurlijk ook op ieder moment mogelijk 
in It Koartling.

Programma:

10.30 uur Welkom met koffie/thee en cake
11.00 uur Opening
11.10 uur Boekpresentatie
11.30 uur Opening Foto-expositie en video van 

oude films van Buitenpost
12.00 uur Verhalen uit het verleden van PBB door 

oud-voorzitters
12.30 uur Lunch in het Tuincafé
Vanaf 14.00 uur busritten in en om Buitenpost.
14.30-16.00 uur Optreden van Wander van Duin 

met (oud)leerlingen in It Koartling.
14.30-16.00 uur 
 Optreden van dichters Atze van Wieren, 

Suzan Bosch en Ate en Bertina 
Grijpstra (muziek en gedichten) en 
organist Auke de Boer in de Mariakerk. 
Doorlopende foto-videopresentatie in 
it Koartling en ook foto’s van Stichting 
Oud-Achtkarspelen.

16.30 uur Napraten met een drankje en een hapje in 
It Koartling

18.00 uur Afsluiting van de reünie

Suzan Bosch werkt als transitie-

Auke de Boer (Drachten, 1954) is 

Wander van Duin geeft naar eigen 

Opgeven voor de lunch kan nog steeds, 
maar het aantal beschikbare plaatsen is 
beperkt. Wacht dus niet te lang! 
Opgave kan door € 5,- (per peroon) over te 
maken naar: NL87RABO 0304 2899 14 t.n.v. 
Vereniging voor Plaatselijk Belang Buitenpost 
onder vermelding van ‘jubileumlunch’ en het 
aantal deelnemende personen.

Atze van Wieren (Harkema, 1943)

21 maart
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Scholenproject
maart en april
Samen met het Lauwers College 
en de drie basisscholen is Plaat-
selijk Belang druk met de voor-
bereiding van tal van activiteiten 
in de maand maart in het kader 
van de viering het honderd-
jarig bstaan van Plaatselijk 
Belang. De volgende activi-
teiten staan, onder voor-
behoud, nu op de rol

• Aanbieden van een gastles.
• Kinderen interviewen bewo-

ners Haersmahiem over 
schoolgebeuren in vroeger 
tijden.

• Reizende fototentoonstelling 
over oud-Buitenpost, scholen 
in Buitenpost en zaken die kin-
deren interesseren.

• Aanbieden (digitaal) boek-
werkje met kinderspelen/spel-
letjes van de afgelopen 100 jaar 
die nu ook nog te spelen zijn. 

• Opstelwedstrijd met als onder-
werp: “Hoe leuken we Buiten-
post op (voor kinderen)?” 

Pepermuntdoosjes

De officiële opening van het jubi-
leumjaar had nog niet plaatsge-
vonden, maar toch was er al een 
actie. In de Kado & Dropshop 
Liquorice kunt u een mooi doos-
je kopen, gevuld met pepermunt. 
Iedereen die in de winkel aan het 
eind van de Kerkstraat komt, kent 
ze wel, de doosjes en blikken met 
foto’s van Buitenpost: de Maria-
kerk, de molen, foto’s genomen 
tijdens het Concours Hippique 
enzovoort. 

Het doosje van het 100-jarig jubi-
leum heeft foto’s van De Mûnts 
(genomen door J. Kootstra), van 
de ooievaars op hun nest en 
twee prachtige Friese paar-
den (van onze dorpsfotograaf 
H. Boorsma). Voor € 2,50 heeft u 
lekkere pepermunt en € 0,30 is 
voor de 100-jarige. 

Busrit tijdens de reüniedag
Tijdens de reüniedag is er gelegenheid om deel te nemen aan een 
rondrit met een bus van Veenstra Reizen door Buitenpost. Afhanke-
lijk van de belangstelling worden mogelijk meerdere ritten georga-
niseerd. 
Instappen kan vanaf 14.00 uur bij It Koartling. Aan het eind van de rit 
worden de deelnemers naar de Mariakerk gebracht.

De planning is om eerst met de bus door het centrum van het 
dorp te rijden en tijdens de rit wat van de historie en het ontstaan 
van Buitenpost te benoemen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om 
huizen van de voormalige Buitenposter adel en andere historische 
plaatsen. Ook wordt aandacht geschonken aan bekende plaatsen en 
woningen uit de jeugd van oud-Buitenposters. Dit zal vast de nodige 
herinneringen oproepen. De route word vervolgd door een deel van 
de wijk Molenerf via de Bernardlaan en als laatste door een van de 
nieuwere wijken. De bus stopt daarna bij de Mariakerk. 
Kosten van deelname: gratis.

Het jubileumboek 
Buitenpost, een goede gelegenheid
Buitenpost, een goede gelegenheid is een speciaal voor het 100-jarig 
jubileum van Plaatselijk Belang Buitenpost gemaakt boek. Het geeft 
in ruim 200 pagina’s een inkijk in het verleden en heden van het dorp. 
Zo wordt het ontstaan van Buitenpost en en haar ‘moederdorp’ Lut-
kepost beschreven, gevolgd door de ontwikkeling van gehucht tot ge-
meentelijke hoofddorp van nu. Een tijdlijn met belangrijke gebeurte-
nissen maakt die duizend jaar dorpshistorie overzichtelijk. Natuurlijk 
is er ook een hoofdstuk gewijd aan honderd jaren verenigingswerk 
van Plaatselijk Belang Buitenpost. In andere hoofdstukken komen bij-
zondere bouwwerken van vroeger én van nu, kerk en onderwijs, de 
sportverenigingen, de cultuur en de natuur in het dorp en de omge-
ving ter sprake. Het boek wordt gecompleteerd door een honderdtal 
foto’s en kaarten op groot formaat waarvan een aantal voor het eerst 
in druk verschijnt. Het jubileumboek wordt uitgegeven in kleur met 
harde kaft in een oplage van 1250 exemplaren.

Voor leden en nieuwe leden gratis, winkelprijs 15 euro

Op de reüniedag 21 maart zal Buitenpost, een goede gelegenheid in 
It Koartling verkrijgbaar zijn. PBB heeft de af-
gelopen jaren gespaard om dit boek mogelijk 
te maken. Daardoor kan het aan al haar leden 
gratis verstrekt worden. Als lid kunt u het boek 
bij de receptietafel in ontvangst nemen. Voor 
onze administratie zal uw naam op een leden-
lijst worden afgetekend. Ook later komt er gele-
genheid om het boek af te halen.

Als u geen lid van PBB bent kunt u een ex-
emplaar kopen voor € 15,-. Maar het jubi-
leum en het boek zijn natuurlijk een uitge-
lezen moment om lid te worden van PBB. Om de contributie van 
5 euro per jaar hoeft u het niet te laten. Als welkomstgeschenk 
krijgt u Buitenpost, een goede gelegenheid dan van ons cadeau! 
Gebruik daarvoor de bon in dit blad of meld u aan tijdens de jubi-
leumdag. Na 21 maart is het boek alléén in The Readshop aan het 
Nijensteinplein te koop voor de winkelprijs van 15 euro..

Buitenpost,
een goede gelegenheid

Jubileumboek ter gelegenheid
van het 100-jarig bestaan van
Plaatselijk Belang Buitenpost

Buitenpost, een goede gelegenheid ofwel een goede plaats of woonplaats. 
Het is een prachtige plek in Noordoost-Friesland tussen twee 
provinciehoofdsteden. In oude dorpsbeschrijvingen wordt Buitenpost 
omschreven als een ‘vermaacklijk’ of ‘schoon’ dorp. Het honderdjarig 
bestaan van Plaatselijk Belang is een prima gelegenheid om veel te 
vertellen over het ruim acht eeuwen oude dorp. Ruim 5700 inwoners 
vinden het een prachtig dorp om te wonen en te werken.

In twaalf hoofdstukken wordt de ontstaans- en ontwikkelings-
geschiedenis van het dorp beschreven. Daarnaast wordt aandacht 
besteed aan verdwenen en nog bestaande monumentale gebouwen, het 
culturele en kerkelijke leven, het onderwijs en de sport. Aan de hand 
van vier fiets-/wandelroutes neemt natuurkenner Gertie Papenburg de 
lezer mee langs de plaatselijke flora en fauna. Een verzameling verhalen 
en anekdotes geeft een inkijk in het dagelijkse leven in vroeger jaren. 
Vijftig pagina’s foto’s schilderen het dorp in de afgelopen honderd jaar. 
In vogelvlucht wordt een eeuw lang het werk van Plaatselijk Belang 
beschreven. Voor iedere (oud-)Buitenposter en geïnteresseerde in 
plaatselijke geschiedenis is in dit boek een schat aan informatie te 
vinden. 

B
uitenpost, een goede gelegenheid

PBB

Fotowedstrijd vóór 18 mei
In het kader van het 100-jarig bestaan van Plaatselijk Belang Buiten-
post organiseert de jubileumcommissie een fotowedstrijd. Bij deze 
wedstrijd gaat het als eerste niet om de kwaliteit van de foto maar 
vooral om de originaliteit van het beeld. Deelname is voor alle leeftij-
den en het thema is: 
 Mijn kijk op Buitenpost

Hoe kijk jij tegen Buitenpost aan? Denk je dan aan het Buitenpost zo-
als het nu is of vroeger was? Of misschien een combinatie van die 
twee? De gebouwen of de natuur? Of....? Kortom de mogelijkheden 
zijn eindeloos.
Om alle creatieve ideeën een kans te geven, hanteren we maar een 
paar spelregels.
• Inzending per email naar: pbbuitenpost@gmail.com.
• Vermeld je naam, adres en geboortedatum. Deze gegevens worden 

niet aan de jury bekend gemaakt.
• Je mag maximaal 5 foto’s insturen. Het mogen foto’s zijn die je nu 

voor de wedstrijd maakt of die al eerder gemaakt zijn.
• De deelname is gratis.
• De jurering vindt plaats in twee leeftijdscategorieën: de inzender is 

op 6 juni 2020 nog geen 12 jaar of is 12 jaar of ouder.
• De uiterste inzenddatum is 18 mei 2020.
• De uitslag wordt bekend gemaakt op de feestavond van 6 juni 2020.
• Voor beide leeftijdscategorieën zijn er bijzondere prijzen en uiter-

aard veel aandacht in ons dorpsblad De Binnenste Buiten.
• De uitslag van de jury is bindend, er kan niet over worden gecorres-

pondeerd.
• De ingezonden beelden kunnen door Plaatselijk Belang Buitenpost 

voor promotiedoeleinden worden gebruikt.
• Bij verschil van mening beslist het bestuur van Plaatselijk Belang 

Buitenpost.
Foto- en fi lmtentoonstelling 
op 21 maart
De reünie is natuurlijk een uitgelezen moment om herinneringen op te 
halen. Een foto- en videotentoonstelling zal op 21 maart in It Koartling 
daar ondersteuning bij verlenen. De jubileumcommissie heeft een 
selectie van 30 foto’s gemaakt die op groot formaat op panelen zijn afge-
drukt. Deze worden in het hele gebouw van It Koartling tentoongesteld. 
Ook de Stichting Oud-Achtkarspelen levert een fraaie bijdrage. Zij geeft 
op een groot scherm een fotopresentatie van haar grote verzameling 
foto’s van oud-Buitenpost afkomstig van Buitenposter Anne van Lune. 
Naast de foto’s draaien er de hele dag films op groot scherm. Voor het 
samenstellen van de films kon 
gebruik worden gemaakt van 
de dorpsfilm van Buitenpost uit 
1967, beelden uit de smalfilm-
collectie van Auke van der Witte, 
de 1995 PBB- en Simmer 2000 
video’s en tal van andere. Hielke 
Boorsma heeft hieruit enkele kor-
tere films samengesteld. Al met 
al een bijzondere verzameling 
beelden waarvan het de moeite 
waard is om deze rustig te bekijken.
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Buitenpost, een goede gelegenheid

De verschillende states die in vroeger eeuwen kenmerkend waren voor Buitenpost zijn allemaal 
verdwenen, maar het dorp telt nog steeds diverse heel bijzondere panden. De meest bekende 
zijn de Mariakerk aan de voet van de Kerkstraat, Nijenstein op de hoek van de Kerkstraat en de 
Voorstraat en het Jeltingahuis aan de Stationsstraat. Buitenpost telt daarnaast nog tal van monu-
mentale woningen die minder bekend zijn. In dit hoofdstuk passeren ze stuk voor stuk de revue.

De Mariakerk

Aangenomen wordt dat het allereerste kerkje in  
Buitenpost een houten gebouwtje is geweest. Daarna 
is daar een uit kloostermoppen gemetseld gebouwtje 
voor in de plaats gekomen. Het is onbekend wanneer 
dat gebeurde. Een daaropvolgend kerkgebouwtje 
werd in 1496 voltooid. Een steentje dat in de buiten-
muur is ingemetseld, herinnert eraan. Bij dat jaartal 
staat ‘Ihs Maria’, wat staat voor Ihesus Maria. 

Tot 1580 waren alle kerken in Friesland rooms- 
katholieke bedehuizen. Door de reformatie werd in 
dat jaar in heel Friesland de roomse eredienst afge-
schaft. Maar in de grensgebieden ging dat niet zo 
vlot, omdat daar wisselend de Staatse of de Spaanse 
troepen de dienst uitmaakten. Het kwam tijdens het 
strijdgewoel voor dat soldaten (met hun vrouwen) in 

een kerk werden ingekwartierd. In april 1594 ver-
oorzaakte dat in Buitenpost een ramp. Waarschijn-
lijk door onvoorzichtigheid met vuur, ging de kerk 
in vlammen op. Een tekst op een gedenksteen in de 
muur van de kerk naast de ingang herinnert aan die 
ramp: “Anno 1594 in aprile verbrandde deese Kercke 
door inlegeringe van Iandtschaps soldaten”.
Feyco van Herbranda staat te boek als de eerste gere-
formeerde grietman van Achtkarspelen. Hij had in 
1611 een groot aandeel in de herbouw van de kerk. 
De tekst op de verweerde gedenksteen in de buiten-
muur zegt daarover: “en werde wederom opgetim-
mert in Anno 1611 door ’t beleid van de Ed Grietman 
Herbranda met vijf gecommitteerde uitte gemeen-
te, soo kerckvoochden als eigenerfde en anno 1613  
volmaeckt”. 

De vierkante toren is ouder dan de kerk en dateert 
uit de eerste helft van de 13e eeuw. Mogelijk zelfs 
nog vroeger – eind 12e eeuw. De monniken die eerst 
de kerk van Lutkepost bouwden zullen ook hier de 
bouwmeesters zijn geweest. De toren komt qua leef-
tijd redelijk overeen met die van oude kerken uit de 
directe omgeving, zoals Twijzel, Augustinusga en 
Gerkesklooster, maar is van alle torens waarschijn-
lijk wel de oudste. De toren heeft twee meter dikke 
muren op de begane grond en onderging grootscha-
lig herstel in 1730 en 1886. Tijdens de restauratie van 
1886 werden de west- en zuidkant nieuw ommetseld.

6 In ons straatbeeld

t	Molen De Mûnts met op de achtergrond de voormalige marechausseekazerne.

u	De hervormde kerk rond 1948, nog met de witte pleisterlaag 
die de aanleiding was voor de bijnaam ‘de âlde Wite’ (de 
oude witte). Het pleisterwerk werd tijdens de laatste grote 
restauratie van 1976/1977 verwijderd.

u	De twee ‘memoriesteentjes’, rechts naast de ingang van de 
Mariakerk, ter herinnering aan twee belangrijke gebeurte-
nissen. De bovenste ter gelegenheid van de voltooiing van een 
vroegere kerk in 1496, de onderste voor de wederopbouw van 
de kerk in 1613.
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Cultuur-historische avond op 7 april
Op dinsdag 7 april nemen wij als 
Plaatselijk Belang een duik in de 
geschiedenis. Wij hopen dan dat 
de raadzaal van het gemeente-
huis als een warm bad voor al 
onze gasten zal aanvoelen. 

Niet zonder reden is deze plek 
uitgekozen. De geschiedenis 
van de PBB en het gemeentelijk 

apparaat is lang met elkaar ver-
bonden geweest. De eerste voor-
zitter van PBB was zelfs de bur-
gemeester van Achtkarspelen! 

Wij proberen deze avond in stijl 
en met een interessante inhoud 
aan te bieden. U zult er in de vol-
gende Binnenste Buiten’s meer 
over kunnen lezen.

Wij zijn nog bezig met de voor-
bereidingen, maar onder voor-
behoud kunnen geven wij een 
kleine blik op het:

Voorlopige programma

19.00 uur Zaal open
19.30 uur Huishoudelijke agenda
20.00 uur Officiële opening door 

burgemeester Brouwer
20.15 uur Presentatie door
 Mienskipleerlingen 
20.30 uur Officiële boekpresen-

tatie Buitenpost, een 
goede gelegenheid

20.45 uur Presentatie Izi-travel-
 app
Pauze
21.15 uur Voorstelling door 
 leden van De Fryske 

Krite
Rondleiding en drankje + hapje

Feestavond op 6 juni
Een feestje vier je in een kroeg. 
Met muziek en een gezellige 
Pubquiz!

Muziek bij een feestje spreekt 
vanzelf maar de laatste tijd wint 
een gezellige pubquiz ook heel 
snel aan terrein. Samen met een 
team vrienden, maten, eens tes-
ten of het ‘haantje-de-voorste’ 
écht zoveel van alles weet of dat 
de ‘Stille Willie’ van het team 
misschien over meer parate ken-
nis beschikt dan je ooit zou ver-
moeden. Het antwoord daarop 
kun je straks ook in Buitenpost 
vinden, want daar wordt voor de 
eerste keer door het 100-jarige 
Plaatselijk Belang een heuse 
pubquiz georganiseerd. In onge-

dwongen en gezellige pubsfeer 
zullen een aantal teams het tegen 
elkaar opnemen om te bepalen 
welk team de meeste kennis in 
huis heeft.

Plaatselijk Belang mag dan 100 
jaar oud zijn, de ideeën en de visie 
zijn gelukkig verre van stoffig en 
gedateerd. Vandaar de eigentijd-
se pubquiz om een leuke invul-
ling te geven aan dit jubileum. 

Op de feestavond in Buitenpost 
wordt dus een heuse pubquiz 
georganiseerd. Met vragen in 
diverse categorieën. Algemene 
kennis, actualiteit, film, reizen 
en alles wat je ooit misschien op 
school hebt geleerd. En uiteraard 
ook vragen met minder voor de 
hand liggende onderwerpen zo-
als doordenkertjes, instinkertjes 
en typisch Buitenposter onder-
werpen. Een onafhankelijke jury 
van twee wijze mannen beoor-
deelt de antwoorden en aan het 
eind worden de punten geteld. 
Voor het team dat de meeste 
punten verzameld is er een leuke 

prijs en natuurlijk de eeuwige 
roem. Dus vorm een team met 
vrienden, collega’s of buren 
en meld je aan. Een team kan 
bestaan uit minimaal twee en 
maximaal zes personen. 

Om de discussie levendig te hou-
den en de kelen te smeren zijn er 
twee drankjes voor rekening van 
de jubilaris. En uiteraard wordt 
de hele avond omlijst door live-
muziek. Het is tenslotte feest!

Waar: it Koartling
Wanneer: zaterdag 6 juni
Tijd: 20.30-de gezelligheid op is.

Aanmelden vóór 30 mei bij 
pbbuitenpost@gmail.com óf bij 
Marianne Rigter 06-29071895/
0511-542953.

prijs en natuurlijk de eeuwige 

Kultuur-historyske rintocht 
op 21 augustus
De werkgroep ‘wandeltocht’ heeft tijdens de laatste vergadering de 
puntjes op de i gezet. De beoogde route werd door een viertal leden 
gewandeld. Hier en daar werden verbeteringen en veranderingen 
aangebracht in het eerste ontwerp. Zo werd er besloten om de loop-
brug over de spoorweg in de route op te nemen. Voor degenen die 
deze ‘horde’ vanwege fysieke problemen niet kunnen nemen of daar 
gewoonweg geen zin in hebben, is er dan een kleine aanpassing. Ook 
is er een stukje Buitenpost in de route opgenomen waar u normaal 
gesproken nooit komt omdat er een bordje Verboden Toegang op een 
hek is geplaatst. Het belooft een mooie, interessante rintocht te wor-
den; wanneer het weer nu ook nog meewerkt is het 21 augustus volop 
genieten geblazen. De izi travel app zal binnenkort worden ingespro-
ken. Op de wandeldag kunnen de deelnemers dan via hun mobiele 
telefoon kennis nemen van de interessante plaatsen en historische 
gebouwen die ons dorp heeft te bieden. Voor degene die liever over 
de interessante bezienswaardigheden lezen in plaats van naar het 
mobieltje te luisteren, zijn er routebeschrijvingen aanwezig.

Bij een feest horen vlaggen!
Al weer lang geleden heeft Plaat-
selijk Belang het initiatief geno-
men om een speciale vlag voor 
Buitenpost te introduceren. Dit 
heeft geleid tot onderstaand
ontwerp. 

Buitenpost heeft in vroeger tijd 
een bepaalde periode bij het 
Westerkwartier van de provincie 
Groningen gehoord. Het dorp 
is nu al eeuwen bij Oostergo 
ingedeeld en is ook de hoofd-

plaats van de gemeente Acht-
karspelen. Daarom is als basis 
van het dorpswapen het wapen 
van Oostergo gekozen, te weten 
‘in rood twee zilveren dwarsbal-
ken’. Hierop zijn als aanvulling 
wapenfiguren aangebracht, die 
rechtstreeks met Buitenpost te 
maken hebben. 

Ter gelegenheid van de festivi-
teiten rond het 100 jaar bestaan, 
heeft Plaatselijk Belang besloten 
een nieuwe voorraad vlaggen te 
bestellen. Natuurlijk zijn die be-
steld bij de Dokkumer Vlaggen 
Centrale. Ze zijn dan ook van 
topkwaliteit. Het formaat is 150 
x 100 cm.

Wil je meer weten over wapen 
en vlag kijk dan op onze website:

http://www.binnenbuitenpost.nl/
buitenpost/vlagwapen.html
Ook in bezit komen van deze 
unieke vlag? Stuur dan een mail 
naar PBBuitenpost@gmail.com. 
De prijs is 20 euro. Na betaling 
heb je hem dan snel in huis. We 
rekenen geen verzendkosten.

U kunt lid worden door een mailtje met uw naam en adres te sturen 
naar: pbbuitenpost@gmail.com. U kunt ook onderstaande bon invul-
len en in de bus van De Binnenste Buiten bij de Readshop depone-
ren, of per post versturen naar: PBB, Postbus 30, 9285ZV Buitenpost. 
U krijgt een SEPA-formulier om in te vullen voor de incasso.

PBB 100 jaar

Ja, ik word lid van Plaatselijk Belang Buitenpost (PBB)

Naam

Adres

Postcode

Woonplaats

Tel. nummer

E-mailadres
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              regelt het! 
Persoonlijk & Vertrouwd
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MEER KLANTEN - MEER SERVICE - MEER TIJD?
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en aantrekkelijke tarieven.

              regelt het! 
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Hoor je iemand het woord Kussen-
duivel gebruiken dan vraag je je af 
wat dit in vredesnaam betekent. 
Als je er achter bent wat hiermee 
bedoeld wordt en je komt tot de 
conclusie dat je er zelf last van 
hebt, dan hoor je zomaar ineens 
meer mensen hierover praten, die 
met hetzelfde euvel kampen of er 
problemen mee gehad hebben. 
Als je dit leest dan denk je waar-
schijnlijk: wat is dit voor abraca-
dabra? Waar slaat dit op? En de 
daaropvolgende vraag luidt van-
zelfsprekend: Wat is een kussendui-
vel? Internet geeft tekst en uitleg. 
Misschien wat aan de korte kant, 
maar wel begrijpelijk. Op verzoek 
van mensen in mijn omgeving geef 
ik hier een toelichting.
Een kussenduivel (chondroder-
matitusnodularis helices) is een 
pijnlijke ontsteking aan de oor-
schelp. Het ziet er uit als een rode, 
vaak iets zwerende, kleine zwelling 
op de rand van de oorschelp: vaak 
zijn er ook kleine korstjes en schil-
fertjes aanwezig. De aandoening 
wordt veroorzaakt door het in de 
knel komen van de huid tussen 
het kraakbeen van de oorschelp en 
het kussen tijdens het slapen. Een 
kussenduivel komt daarom vooral 
voor bij mensen die bij voorkeur 
op één kant (rechter- of linkerzij-
de) slapen. Is de kussenduivel een-
maal ontstaan, dan is slapen op de 
‘favoriete kant’ meestal een pijn-
lijke aangelegenheid. Soms ont-
staat dan vervolgens op dezelfde 
plek aan het andere oor ook een 
kussenduivel, omdat de oren sym-
metrisch zijn aangelegd. De aan-
doening kan door de pijn de slaap 
fl ink verstoren en wordt om die 
reden niet voor niets ‘kussenduivel’ 
genoemd.

Wie krijgt het?
Kussenduivels worden bij man-
nen vaker gezien dan bij vrouwen. 
Ze ontstaan vooral na het 40e le-
vensjaar. Oorzaak is een iets ande-
re anatomie van de oorschelpen 
bij mannen en een verminderde 
doorbloeding van de oorschelpen, 
waardoor genezing van de huid 
minder snel optreedt. Mensen met 
ribbeloren (een anatomische vari-
ant van de oorschelp waarbij een 
ribbelig kraakbeenrandje aan de 
top van de oorschelp aanwezig is) 
hebben een grotere kans om een 
kussenduivel te ontwikkelen.

Wat is er aan te doen? Wat kunt 
u zelf doen?
• probeer beide oren evenredig te 

belasten
• bescherm de oren tegen de kou
• gebruik een zacht kussen
• dek beginnende kussenduivels 

vóór het slapen af met een stukje 
(siliconen-)pleister.

Wat kan uw arts doen?
• een kussenduivel aanstippen 

met vloeibare stikstof
• de afwijking chirurgisch behan-

delen. Hierbij kan direct het uit-
stekend stukje kraakbaan wor-
den verwijderd dat de aanleiding 
is voor de vorming van de ont-
steking. Dit glad maken van de 
kraakbeenrand verkleint de kans 
op herhaling aanzienlijk.

Slot
Ondanks adequate therapie komt 
een kussenduivel helaas nog wel 
eens terug op (of naast) de plek 
waar hij is verwijderd. 

Kussenduivel

BrimzenpraatChris Brandsma
Zingen maakt een blij mens van je!

Zingen is de hobby die Chris het langst beoefent. Hij is bezig met 
z’n vijfentwintigste jaar bij het mannenkoor ‘Westerlauwers’. Het is 
duidelijk dat hij dat met ontzettend veel plezier doet, want, zo zegt 
Chris: “Ik word er blij van. Zingen maakt een blij mens van je”.

Dus gaat Chris twee avonden 
per week zingen, want behalve 
bij het mannenkoor zingt hij ook 
in het gemengde koor: ‘Canto 
Libre’. Het zijn totaal verschil-
lende koren en dat maakt het zo 
mooi. Het Westerlauwerskoor 
heeft 115 leden en treedt eigen-
lijk overal in de drie Noordelijke 
provincies op. Canto Libre daar-
entegen heeft 43 leden en treedt 
op in de naaste omgeving, bij-
voorbeeld bij Haersmahiem en/
of Meckama State. Beide heeft 
z’n bekoring. 

In de beginjaren kreeg hij wel les, 
bijvoorbeeld in het gebruik van 
de ademhaling, want het is eerst 
best moeilijk om op de goede 
momenten adem te halen. Daar-
naast moet je wel veel liederen 
leren, niet alleen de zang, maar 
ook de tekst. 
Drie jaar geleden had hij een 
hoofdrol in de musical Esther 
hier in Buitenpost. Dat viel hem 
zwaarder dan hij vooraf had 
gedacht, maar uiteindelijk ge-
noot hij er wel van. Nu is men 
bezig met de opvolger van deze 
musical: Mozes. Ook hier zou 

Chris aan meedoen, maar na 
diep beraad heeft hij ervan af-
gezien, want bij het ouder wor-
den wordt het tekst leren steeds 
moeilijker. Wel is Chris betrok-
ken bij de organisatie en zijn rol 
bestaat nu uit het zorgen voor 
sponsoren en het binnenhalen 
van subsidies. Dit is uiteraard 

ook een belangrijke rol, al is het 
dan ook achter de schermen. 
Deze rol ligt Chris heel goed, 
want “Met praten kun je veel be-
reiken”. En “Nee heb je, ja kun je 
krijgen”. 

Dat praten heeft Chris tijdens 
zijn werkzame leven uitgebreid 
geoefend, sterker nog , dat was 
eigenlijk de inhoud van zijn 
werk. Hij heeft namelijk veel als 
verkoper en vertegenwoordiger 
gewerkt en ja, dan moet je niet 
om een woordje verlegen zitten. 
(voor de ouderen onder ons: 
zijn eerste baan was bij de firma 
Kamstra in 1965). Toen hij stopte 
met werken, had hij een verzeke-
ringskantoor.

Als je jaren bij een club bent, 
word je ook wel gevraagd voor 
bestuursfuncties. Zo ook Chris: 
bij beide koren is hij secretaris 
geweest en bij Canto Libre ook 
penningmeester. Dat laatste is 
hij trouwens ook bij de diaconie. 
Maar Chris vindt het nu tijd om 
de verschillende functies af te 
bouwen. 

Dat afbouwen geldt niet voor zijn 
hobby’s, want behalve zingen is 
hij ook wekelijks tweemaal aan 
de bridgetafel te vinden. Daar-
naast was hij bij het klaverjassen 
en biljarten. 
Welke hobby is het leukst? Nou, 
Chris vindt eigenlijk alle hobby’s 
even leuk, maar klaverjassen en 

biljarten behoren inmiddels wel 
tot het verleden, want: “De bil-
jartbal deed nooit wat ik wilde” 
en “Als je je bij het klaverjassen 
‘vergooit’, ben je de slechtste en 
dat is bij bridge anders, want 
daar spelen meerderen hetzelfde 
spelletje, dus als je daar slecht 
speelt kun je nog de beste van 
de slechten zijn”. 

Sinds kort is er een nieuwe 
hobby bijgekomen. Chris heeft 

namelijk een kookcurus ge-
volgd in It Koartling en oefent 
de opgedane kennis regel-
matig thuis, tot grote tevreden-
heid van Tiny, zijn vrouw.
 
Het moge duidelijk zijn, dat deze 
pensionado zich niet verveelt. De 
veel gehoorde uitspraak “Hoe 
heb ik ooit tijd gevonden om te 
werken” is dus ook hier van toe-
passing. 

“Overtocht door de zee” (foto: Jannie Lettinga)

Musical Mozes
Buitenpost bruist de komende weken meer dan ooit! Na zes maanden 
wekelijks repeteren worden nu de puntjes op de i gezet. Regisseur 
Atsje Lettinga weet de spelers te inspireren om zich in zijn of haar 
rol van de beste kant te laten zien. De spelers hebben de afgelopen 
maanden kunnen groeien in hun rol, in deze hedendaagse vertolking 
van het verhaal over Mozes. Juist de actualiteit die er in zit maakt deze 
musical heel bijzonder. Bezoekers kunnen een allesbehalve doorsnee 
musical verwachten. Sander Stienstra is de muzikale leider van de 
vierkoppige band die deze musical life gaat begeleiden. De 13 man 
sterke bouwploeg is al hard aan de slag met de voorbereiding van de 
taak om de kerkzaal van de Kruiskerk aan de Voorstraat weer om te 
toveren naar een echte theaterzaal. Ook de creatieve dames van de 
kledingcommissie zijn volop in actie met de kleding voor de spelers. 
De kaartverkoop is inmiddels volop aan de gang. (Bezoekers van de 
vorige musical konden aan de zaal helaas geen kaarten meer kopen 
omdat ze weken van te voren waren uitverkocht!) 

Op zaterdag 29 februari is er vanaf 17.30 uur voor heel Buitenpost een 
gezellige pannenkoekenavond met aansluitend bingo. Voor maar vijf 
euro per persoon kan ieder naar believen genieten van heerlijke pan-
nenkoeken gemaakt door de enthousiaste deelnemers. Gezinnen met 
kinderen t/m 12 jaar betalen 10 euro. De opbrengst van deze avond is 
voor aanvulling van het budget voor de musical. 

Aansluitend volgt tot ca 20.00 uur een gezellig bingospel onder de 
bezielende spelleiding van Dictus Benedictus. Er zijn mooie prijzen te 
winnen die beschikbaar zijn gesteld door verschillende lokale onder-
nemers. Bingokaarten kosten € 0,50 per kaartje. 

Kaartverkoop musical Mozes
De opbrengst van pannenkoeken en bingo gaat naar de musical 
Mozes. 

De voorstellingen zijn op 
• vrijdag 27 maart (première), 20.00 uur
• zaterdag 28 maart om 20.00 uur
• zondag 29 maart om 15.00 uur
• vrijdag 3 april om 20.00 uur
• zaterdag 4 april om 20.00 uur 
• zondag 5 april om 15.00 uur 
en vinden plaats in de Theaterzaal in de Kruiskerk, Voorstraat 15. 
Kaarten zijn verkrijgbaar bij Dropshop Liquorice, Kerkstraat 72 in Bui-
tenpost en kosten € 15,- voor volwassenen en € 10,- voor kinderen t/m 
12 jaar. Dat is inclusief een consumptie. Wees er snel bij want op=op!

Iedereen is van harte welkom.

Meer informatie is te vinden op de website van de musical 
www.musicalbuitenpost.nl. 

Chris Brandsma. (eigen foto)

“Met praten kun je veel bereiken”

Inspiratie
door Anneke Paauw



Uitvaartvereniging Buitenpost
Het bestuur van de uitvaartvereniging Buitenpost nodigt u hierbij uit voor het 
bijwonen van haar Algemene Ledenvergadering.

Agenda
 1. Opening.
 2. Moment van stilte ter nagedachtenis van de overledenen in 2019.
 3. Ingekomen stukken en mededelingen.
 4. Notulen ALV 27 maart 2019.
 5. Jaarverslag secretaris 2019.
 6. Jaarverslag penningmeester 2019.
 7. Vaststellen contributie en ledenkorting 2020.
 8. Bestuursverkiezing. Jan Kempenaar aftredend en niet herkiesbaar.Voorstel 

om Alfred Stiksma te benoemen als bestuurslid.
 9. Rondvraag.
 10. Sluiting.

De vergadering wordt gehouden op 25 maart 2020 om 19.30 uur in 
De Schakel te Buitenpost.

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

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

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

Fietsservice Luinstra Buitenpost
Kelvinstraat 3

Tel. 06-13283361

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

fiets geheel nagezien, gesteld, gesmeerd en gepoetst.

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

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

Gratis halen en brengen.

Voorstraat 34, Kollum • Tel: 0511 - 543017

Kinderdagverblijven
Peuteropvang 
Buitenschoolse opvang
Gastouderopvang

Professionele 
kinderopvang
in Achtkarspelen en 
Noardeast-Fryslân

Spelen, ontdekken  
en leren in een 
vertrouwde omgeving

www.tikokinderopvang.nl
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de schoolfoto

Schoolfoto Basisschool De Fakkel, 1982, klas 4

Alle rijen van links naar rechts. 

Bovenste rij: Wendy Flikkema, Froukje Boorsma, Carola van der Plas, 
Yteke Jager, Anneke de Jong, Anje de Vries, Kees Visia

Middelste rij: Judith Kemps, Baukje van den Berg, Jelte Jan 
Jansons, Douwe Marco Ekema, Jellie Bosma, Chris Visser, Saskia 
Benedictus, meester Feenstra

Onderste rij: Margreet van der Tuin, Monique Lootsma, Susan van 
den Berg, Froukje Kootstra, Grietje Broersma, JanThijs van der 
Veen, André Gebben

Ook uw schoolfoto ontvangen wij graag! Stuur deze 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 Read Shop. 
Deze wordt dan door ons gescand en persoonlijk bij u geretourneerd.

Kunst van 
Oorlog & Vrede
Voor de voorjaarstentoonstelling 
in het gemeentehuis is Stichting 
Keunstkrite op zoek naar kunst-
werken die in en vlak na de oor-
log zijn gemaakt. Door kunste-
naars en door onderduikers. De 
tentoonstelling zal in het bijzon-
der aandacht hebben voor werk 
van de Buitenposter kunstenaar 
Jaap Rusticus (1913-1972) en zijn 
leermeester Jo(op) Kloek (1912-
1992), die tijdens de oorlogsjaren 
als evacué in Twijzel zat. 

De Keunstkrite zoekt werk dat 
nog in particuliere handen is om 
voor de tentoonstelling te mo-
gen gebruiken. 
Ook welkom zijn verhalen over 
de beide heren en verhalen over 
andere kunstenaars die tussen 
1940 en 1950 in Achtkarspelen 
actief waren. 

Heeft u werk of informatie?
Neem dan contact op met Hetty 
Combs, telefoon 06-16480635 of 
per mail: info@keunstkrite.nl

Hoe zit het met de ruimte in jouw straat, kan een brandweer-
auto of een ander hulpverleningsvoertuig er gemakkelijk langs?  
En kan de brandweer de brandkraan snel vinden, wordt deze 
niet geblokkeerd of is deze niet meer zichtbaar?

Wist je dat:
• De brandweerauto minimaal 3,5 meter nodig heeft om gemakke-

lijk door een straat te kunnen rijden? Dit is vergelijkbaar met twee 
personenauto’s naast elkaar.

• De brandweerauto in een bocht een grotere draaicirkel nodig 
heeft? Parkeer op de juiste manier en niet in een bocht.

• Op huizen in de bebouwde kom of op paaltjes in het buitengebied 
bordjes bevestigd zijn die de plaats van de brandkraan aangeven? 
 

Wat kun je doen:
• Zorg altijd voor een vrije wegbreedte van minimaal drieënhalve 

meter.
• Blokkeer nooit een brandkraan en zorg er voor dat deze zichtbaar 

is door hem zo nu en dan schoon te vegen. Dit helpt de brandweer 
om de brandkraan zo snel mogelijk te vinden.

Brandveiligheidtips: www.brandweerfryslan.nl

‘GEEF DE 
BRANDWEER 
DE RUIMTE’



De volgende Binnenste Buiten-Post wordt verspreid in de 
week van 30 maart

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

OPEN DAG  
op WOENSDAG 18 MAART 2020

VAN HARTE WELKOM bij de 3 basisscholen in Buitenpost
De Fontein : Welkom van 9.00 uur tot 15.00 uur                                                                                               

De Mienskip:  Welkom van 9.00 uur- 10.30 uur en van 15.30 uur- 18.00 uur
De Lichtbron:  Welkom van 9.00 uur- 11.00 uur en van 15.00 uur tot 17.00 uur
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Gezocht 
notulist m/v
Ter ontlasting van de (nieuwe)  
secretaris zoekt het bestuur 
van de Stichting Sociaal  
Cultureel Werk Buitenpost/
It Koartling met spoed een  
notulist.

Korte functiebeschrijving:
Het bestuur van It Koartling ver-
gadert maandelijks en verder in-
cidenteel zo vaak als nodig blijkt. 
De notulist maakt van elke be-
stuursvergadering een kort ver-
slag waarin minimaal vermeld:

a) de datum en plaats van de 
vergadering;

b) de aanwezige en afwezige be-
stuursleden;

c) de verleende volmachten;
d) de genomen besluiten.

De notulist maakt geen deel uit 
van het bestuur. Niettemin is 
het prettig wanneer kandidaten 
maatschappelijk geëngageerd 
zijn en enige affiniteit met het so-
ciaal cultureel werk hebben. 

Belangstelling?
Heb jij belangstelling voor 
deze leuke vrijwilligersfunc-
tie in een dynamische en be-
langrijke organisatie? Neem 
dan zo spoedig contact op met 
voorzitter John Orie, e-mail:  
voorzitter@itkoartling.nl.

Met spoed gezocht een 
secretaris m/v
Het bestuur van It Koartling is niet compleet zonder secretaris.Toch is 
er al langere tijd sprake van een vacature. Reden: er is zich tot nu toe 
geen belangstellende gevonden om deze functie te vervullen. Daar-
om wordt de vacature waargenomen door de penningmeester. Een 
onwenselijke situatie. Bovendien maken actuele ontwikkelingen dat 
deze situatie niet langer houdbaar is.

Daarom deze dringende oproep: 
De Stichting Sociaal Cultureel Werk Buitenpost/It Koartling zoekt met 
spoed een secretaris ter completering en versterking van het bestuur. 
De secretaris vormt samen met de voorzitter en penningmeester het 
dagelijks bestuur en vormt met hen de bestuurlijke spil van deze dy-
namische en belangrijke organisatie.

Korte functiebeschrijving:
De secretaris:
a) maakt van elke vergadering een verslag (zie vacature notulist);
b) stelt het niet-financiële gedeelte van het jaarverslag op;
c) ontvangt alle binnenkomende post, rechtstreeks of via andere be-

stuursleden;
d) neemt kennis van en behandelt de post, schakelt waar nodig an-

dere bestuursleden in om de post te behandelen en verzorgt de 
daaruit voortvloeiende correspondentie;

e) archiveert alle relevante documenten;
f) zorgt er, in goede samenwerking met de webmaster, voor dat het 

actuele gedeelte van het archief via de website voor alle bestuurs-
leden te downloaden is.

Van kandidaten wordt gevraagd dat zij – naast het hebben van be-
stuurlijke capaciteiten – maatschappelijk geëngageerd zijn en bij voor-
keur affiniteit met het sociaal cultureel werk hebben. 

Belangstelling?
Heb jij belangstelling voor deze leuke en verantwoordelijke vrijwil-
ligersfunctie? Neem dan zo spoedig contact op met voorzitter John 
Orie, e-mail: voorzitter@itkoartling.nl.

Met spoed gezocht: 
vrijwilligers voor de húskeamer
De Húskeamer fan Bûtenpost in It Koartling is een levendige ontmoe-
tingsplek voor en door alle inwoners van Buitenpost. ’n Gastvrije om-
geving, waar iedereen van harte welkom is. Een plek waar iedereen 
kan bijdragen aan een gezellige middag. Een plek waar iedereen mag 
zijn wie hij of zij is, in een ongedwongen sfeer contact met anderen 
kan leggen en de mogelijkheid heeft om zijn of haar sociale netwerk 
te vergroten. In jargon: een ‘sociale inloop’.
De Húskeamer heeft zich ontwikkeld tot een belangrijk ontmoetings-
punt voor inwoners uit Buitenpost, maar ook voor de inwoners van 
omliggende dorpen.De Húskeamer wordt – net als het gehele soci-
aal-culturele centrum – volledig gerund door vrijwilligers.

Dringende oproep:
Op dit moment komen we voor 
de Húskeamer op de zondag-
middag zo’n zes paar handen 
tekort. Begrijpelijk dat dit in de 
praktijk tot problemen leidt. Deze 
situatie is daarom op termijn niet 
vol te houden.
Daarom zoeken we met spoed 
nieuwe vrijwilligers die het suc-
ces van de Húskeamer willen 
behouden en verder uitbouwen, als gastvrouw, gastheer óf als kok 
op de zondag(na)middag. De bijeenkomsten zijn eens in de veertien 
dagen. Vrijwilligers worden in onderling overleg ingeroosterd.
Meer informatie over de Húskeamer is te vinden op de website van It 
Koartling: https://itkoartling.nl/pages/de-huskeamer.html

Belangstelling?
Heb je belangstelling of wil je meer weten? Schiet dan de komende 
dagen een van de vrijwilligers van de Húskeamer aan. Je kunt ook 
een mailtje sturen naar vrijwilligerswerk@itkoartling.nl.

Gezocht: Ouderen m/v 
met ideeën en ambitie
Ouderen
In september organiseerde It Koartling een bijeenkomst voor oude-
ren. Dit naar aanleiding van de forse stijging van het aantal ouderen. 
Vooral het aantal 75-plusser zal tot 2030 sterk toenemen. Het aantal 
kwetsbare en afhankelijke 75-plussers zal naar verwachting tot 2030 
zelfs verdubbelen. 

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 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.

Pioniers
Daarom 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 
voor en door ouderen. Daarbij 
is vooral een actieve rol weg-
gelegd voor ‘jonge ouderen’, de 
55-plussers.

Tot nu toe is It Koartling op dit 
gebied helaas als een roepen-
de in de woestijn. Slechts twee 
mensen hebben zich aange-
meld. Eén van hen heeft nadrukkelijk ook zélf pogingen ondernomen 
om belangstelling voor het idee te wekken. Uiteindelijk luidt de con-
clusie: “Ik ben, jammer genoeg, niemand tegengekomen die affiniteit 
heeft met wat It Koartling doet.”

Omdat het beoogde lokale gecoördineerde welzijnswerk van belang 
is voor een steeds groter wordend deel van de inwoners gaat It Koart-
ling door met het zoeken van actieve medestanders. Belangstellen-
den kunnen zich melden bij Hink Speulman of een mailtje sturen naar 
vrijwilligerswerk@itkoartling.nl.

Sociaal-cultureel centrum It Koartling is een vrijwilligers- 
organisatie die zich inzet voor een betere samenleving, waarin ie-
dereen meetelt en meedoet. Een samenleving waarin mensen om 
elkaar geven en naar elkaar omzien. Een inclusieve samenleving.

Dit voorjaar opnieuw mannen-
kookgroep in It Koartling
Veel (oudere) mannen kunnen niet of nauwelijks koken. De oorzaak 
daarvan kan heel verschillend zijn, maar onder de streep betekent het 
niet meer of minder dan dat de zelfredzaamheid van die mannen be-
perkt is.

Juist in een tijd waarin we steeds ouder worden en langer zelfstandig 
thuis blijven wonen is het van belang dat iedereen – dus ook mannen 
– goed voor zichzelf (en de eventuele partner) kunnen zorgen. Daar-
om organiseert It Koartling dit voorjaar opnieuw een kookcursus voor 
mannen: de mannenkookgroep. Cursusleider is – net als in het najaar 
van 2019 – Jody Weima.  

De cursus is geschikt voor alle mannen van 55 jaar en ouder die wil-
len leren koken of die beter willen leren koken. Er zijn twee niveaus: 
basisvaardigheden en gevorderd. De cursus begint binnenkort en 
bestaat uit zes wekelijkse bijeenkomsten. De groepsgrootte bedraagt 
maximaal vier mannen. Hierdoor hebben de lessen een sterk indivi-
dueel karakter. Daarnaast zijn de bijeenkomsten echter ook heel ge-
zellig. Alles wat in iedere les wordt bereid wordt aan het einde in een 
gezamenlijke maaltijd opgegeten. 

It Koartling wil zoveel mogelijk 
mannen leren koken. Meld daar-
om niet alleen jezelf aan, maar 
ook een vriend, collega, buur-
man, en ga samen op les. De 
aanmeldingen worden verwerkt 
in volgorde van binnenkomst. Is 
het maximale aantal deelnemers 
voor een groep bereikt? Geen 
paniek! Bij voldoende belangstelling start na afloop van de eerste pe-
riode van zes weken gelijk een nieuwe groep, dus nog dit voorjaar. 

De lessen basisvaardigheden zijn op dinsdagmiddag. De eerste les 
is op 25 februari. Voor gevorderden zijn de lessen zijn op donderdag-
middag. De eerste les is op 20 februari.
De eerste les begint om 16.00 uur. De aanvangstijd kan daarna wijzi-
gen.
Het lesgeld bedraagt € 116,- voor de hele cursus.

Inschrijven kan via het formulier op de website van It Koartling:
https://itkoartling.nl/pages/inschrijfformulier.php
Na inschrijving ontvang je een verzoek tot betaling van de kosten. De 
betaling daarvan moet voor de aangegeven datum plaatsvinden.

Vrijdagavond
 20 maart: 
karaoke
Eens per maand – op de vrijdag-
avond – organiseert It Koartling 
activiteiten voor kinderen in de 
hoogste groepen van de basis-
scholen. Op vrijdag 20 maart 
kunnen kinderen in de groep 6, 
7 en 8 van de basisscholen hun 
beste beentje voorzetten tijdens 
een gezellige karaoke-avond.

Heb je geen ‘gouden keeltje’ of 
heb je last van plankenkoorts? 
Het maakt allemaal niet uit! Het 
gaat immers om het meedoen 
en het plezier. Iedereen die ach-
ter de microfoon staat wordt luid 
toegejuicht. Door die aanmoedi-
ging heeft iedere deelnemer een 
eigen ‘moment of fame’. 
 
Wanneer: vrijdagavond 20 maart, 
van 19.30 tot circa 21.00 uur.

Waar: sociaal-cultureel centrum 
It Koartling, Schoolstraat 31, Bui-
tenpost

Toegang: gratis.
Snack en drinken à 0,50 /st.
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Woordzoeker 
Annemieke Altena

Deze woordzoeker staat deze keer in het teken van 100 jaar Plaatselijk Belang. 
Streep de woorden uit de lijst weg in de puzzel. De overgebleven letters vormen 
de oplossing. 
Nieuwsgierig naar het verhaal achter de gebruikte woorden? Lees dan het 
jubileumboek.

Oplossen en inleveren
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 Read Shop (Nijenstein 7) vóór zaterdag 21 maart 2020.

Oplossing en prijswinnaar worden bekend gemaakt in het volgende nummer.

De oplossing van de januaripuzzel was: 
Gerrie en Rikst Posthumus (van Modique).
Er waren 2 inzendingen, die beide goed waren. 
Winnaar is de familie Broersma.

Misschien is deze naam u al eens opgevallen 
door de kleurrijke advertenties in deze krant. 
Zoals de naam al doet vermoeden maakt Jille 
van Houten tuinontwerpen. Maar daarnaast 
doet hij nog zoveel meer. Sinds 2014 is Jille van 
Houten gestart met Van Houten Tuinontwerp & 
Advies. De werkzaamheden die zij uitvoeren zijn 
het maken van tuinontwerpen, beplantingsplan-
nen, tuinplannen en het aanleggen, renoveren, 
onderhouden van tuinen en adviezen schrijven. 
Elke periode van het jaar ziet er anders uit voor 
het werk dat wordt uitgevoerd. Het voorjaar staat 
voornamelijk in het teken van snoeien en op-

schonen van tuinen. In het groei seizoen wordt 
het reguliere onderhoud uitgevoerd en worden 
tuinen aangelegd of gerenoveerd. Het het najaar 
staat in het teken van snoeiwerkzaamheden. In 
die periode blij�  het meeste blad en dergelijke 
liggen, dat is beter voor de bodem en het tuinle-
ven. Denk aan de natuur! De winter is bij uitstek 
het seizoen om aan ontwerpen en tuinplannen te 
werken.

Het voorjaar staat voor de deur, de temperaturen 
zijn deze winter hoog geweest. Dat betekent dat 
de werkzaamheden de laatste jaren eerder be-
ginnen. Van Houten is al volop bezig met voor-
jaarsbeurten. Snoeien van heesters en bomen, 
vaste planten a� nippen en borders opschonen. 
Bestrating schoonmaken, gazon verticuteren en 
alles bemesten behoort tot een voorjaarsbeurt. 

Hee�  uw tuin een voorjaarsbeurt nodig? Of 
kunnen wij u met andere werkzaamheden hel-
pen? Informeer naar de mogelijkheden via 
0614050023 of info@vanhoutentuinontwerp.nl 
Kijk voor meer informatie op de website www.
vanhouten-tuinontwerp.nl

Bedrijv igheid
door Piet Pettinga

Van Houten Tuinontwerp & Advies

Haagen Hobby gestopt... en nu? – Vervolg
In de krant van januari stond de vraag waar ritssluitingen vervangen kun-
nen worden nu Haagen Hobby is gestopt. 
Hier is een antwoord op gekomen. Kado- en Dropshop Liquorice hee�  de 
dienst van het vervangen van ritssluitingen overgenomen. 

Ook kunnen we voor kleding- en schoenreparatie bij de Dropshop in de 
Kerkstraat terecht. Met dank aan Marianne Rigter die navraag hee�  gedaan 
en dit aan de redactie meldde.

Meldpunt bedri jv igheid
 

13e editie Swaddekuier en 100 jaar PBB
Op zaterdag 4 juli wordt de der-
tiende editie van de Swaddekuier 
gehouden. Het bestuur van de Swadde-
kuier heeft samen met het honderdja-
rige Plaatselijk Belang Buitenpost deze 
gelegenheid aangegegrepen om de 
wandeltocht een feestelijk karakter te 
geven. De rijke cultuur en historie van 
Buitenpost worden op de wandel-
routes zichtbaar gemaakt en zijn om-
schreven in het aan alle wandelaars 
beschikbaar te stellen wandelboekje. 
De routes zijn gepland langs historische 
panden in Buitenpost en langs bekende 
plaatsen in de omgeving van het dorp. 
Voorzitter Marjan Rigter van PBB gaat de 
bel luiden voor de 40 km waarna burge-
meester Oebele Brouwer de 20 km laat 
starten. Naast deze twee afstanden kun-
nen wandelaars nog kiezen voor een 
10 km-route en is er speciaal voor mensen 
met een rolator of met een handicap een 
rolstoel vriendelijke route van 5 km. Ie-

dereen moet mee kunnen doen aan deze 
feestelijke wandeldag is het motto tijdens 
deze feestelijk editie. Op alle posten op de 
route is gekozen voor een muzikaal ont-
haal van de wandelaars en boeren in de 
omgeving hebben aan de routes de stal-
len open gesteld voor alle wandelaars. 

Inschrijven kan op het aanmeldings-
formulier: www.swaddekuier.nl

We heten Van Smaak welkom als nieuwe adverteerder.

In de rubriek “Bedrijvigheid” stellen ze zich later dit jaar voor 

Op pagina 18 in deze krant vindt u hun advertentie.

Deelnemers aan de Swaddekuier in 2019.
(Hielke Boorsma)

Het is een bekend punt in Buitenpost: de kantoorvilla aan de Ried 10, pal 
aan de rondweg. Het pand van DRS staat bekend als het kantoor van Alfa, 
maar naast de accountants en adviseurs is er ruimte over. De eerste en 
tweede verdieping staan te huur. Aan pluspunten ontbreekt het de beide 
etages niet. Een hypermodern en supersnel CAT6-datanetwerk bijvoorbeeld 
en dat is ook de reden dat Alfa met minder kantoormeters toe kan. 

Verdieping één en twee zijn beide ongeveer 90 vierkante meter groot. De 
ruimte is al ingedeeld met glazen wanden. Huurders krijgen op beide etages 
de beschikking over een eigen toilet, een pantry met afwasmachine en 
magnetron, vloerverwarming en airco. Het is er ook duurzaam ondernemen: 
het pand heeft  een warmteterugwininstallati e en een aantal parkeerplaatsen 
is voorzien van oplaadpalen. Fietsen hebben een eigen stalling. Met een 
bushalte op 200 meter kunnen medewerkers ook het OV nemen.

Aantrekkelijke huurprijzen
De huurkosten zijn € 825 per maand voor de eerste verdieping, € 925 per 
maand voor de tweede verdieping. Beide bedragen zijn exclusief btw, inclusief 
servicekosten. Voor meer informati e neem je contact op met Romke Hoeksma 
(06 20 74 31 44). 

Welke huurders 
komen de 
accountants en 
adviseurs van 
Alfa gezelschap 
houden?

Alfa Buitenpost
Ried 10
9285 KK Buitenpost
088 2532400
buitenpost@alfa.nl

www.alfa.nl/buitenpost
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BuitenposTV

Buitenpost is een rustig dorp dat 
niet vaak de landelijke televisie 
haalt maar deze maand was het 
ineens tweemaal raak. Op 2 fe-
bruari vertelde Margaux Ytsma 
in het jongerenprogramma Wat 
zou jij doen? van HUMAN op 
NPO3 met welke dilemma’s zij 
zat. Wat doe je als je samen met 
een vriendin op paardrijles zit en 
je vriendin durft dat niet meer zo 
goed. De oorzaak was een val-
partij van haar paard waardoor 
ze naar het ziekenhuis moest. 
Begrijpelijk maar wat doe je als 
goede vriendin dan met jouw 
paardrijden? Stop je of ga je al-
leen door. Daar kwam nog een 
tweede probleem bij. Het paard-
rijden viel samen met een van 
haar twee turnlessen. Margaux 
wilde dat ook graag blijven doen 
om op wedstrijdniveau mee te 
kunnen spelen. HUMAN laat op 
een leuke manier zien hoe jon-
geren met hun dilemma’s om 
gaan. De omroep had via scho-
len een oproep gedaan voor dit 
programma. Na een gesprek op 
de Mienskip en een middag thuis 
praten volgden twee opnameda-
gen waarbij Margaux niet alleen 
thuis maar ook in de manege 
werd gefilmd.

Op 4 februari was Buitenpost 
opnieuw in beeld. Deze keer in 
het NPO2 programma Binnen-
ste Buiten. In dit programma 
komen over het algemeen drie 
items aan bod. Een familie laat 
hun huis zien, soms niet meer 
dan een hutje, andere keren bij-
na een kasteel. Verder maakt een 
kok een lekker recept en als laat-
ste gaat een boswachtster van 
Staatsbosbeheer op onderzoek 
uit in een mooi natuurgebied er-
gens in Nederland. In dit deel was 
het programma begin februari 
op bezoek in de Mieden. Mooie 
plaatjes vanaf de Oude Dijk met 
in de verte de skyline van Buiten-
post en Twijzel. Er werd wat ver-
teld over het ontstaan van pingo 
ruïnes en over het kwelwater dat 
voor bijzondere vegetatie zorgt.

Heeft u deze uitzendingen gemist 
en zou u ze toch nog eens willen 
bekijken, op Uitzending gemist 
zijn ze beiden nog te zien. 
De eerste op:
https://www.npostart.nl/binnen-
stebuiten/04-02-2020/
De tweede op: https://www.zapp.
nl/programmas/1892-wat-zou-jij-
doen/gemist/VPWON_1302894

Margaux Ytsma.  (eigen foto)

AGENDA

Een overzicht van activiteiten die in Buitenpost gepland zijn van 
24 februari - 30 maart

 
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, reke-
nen, schrijven en werken met 
de computer. Er zijn vrijwilli-
gers (digi-taalmaatjes) aanwe-
zig die helpen en begeleiden. 
Plaats: Bibliotheek, 9.00-12.00 
uur. Toegang: gratis.
tot en met 3 april
Expositie Ode aan het Leven 
van fotograaf en vormgeefster 
Mascha de Lange uit Kootster-
tille. Plaats: Gemeentehuis, 
ma t/m vr 9.00-16.30 uur. 

WEEK 9 24 feb. - 1 maart

do 27 februari
Gemeenteraadsvergadering
Plaats: Gemeentehuis, 19.30 uur.
za 29 februari
Voetbal Buitenpost 1-SDC Put-
ten. In Putten heeft 
Buitenpost goed gespeeld, 
maar geen punten gepakt. Lukt 
het in de thuiswedstrijd wel? 
Plaats: Sportpark De Swadde, 
14.30 uur. Toegang: € 6,- (incl. 
verloting).
za 29 februari
Pannenkoeken eten en bingo 
spelen voor musical Mozes. 
Plaats: De Schakel, vanaf 17.30 
uur. Zie bericht op p. 15.
za 29 februari
Reünie GV Maas t.g.v. 75-jarig 
bestaan voor iedereen die met 
MAAS te maken heeft gehad. 
Plaats: It Koartling, 
19.00-22.30 uur.
zo 1 maart
Yoga & Dans: een verwenmid-
dag voor jezelf! Een moment 
van ontspanning, plezier, het 
ont-moeten van jezelf en elkaar. 
Plaats: Paviljoen MeM, 13.30 uur. 
Toegang: € 35,-. Aanmelden via 
mail: info@dansjemooi.nl
zo 1 maart
De kracht van muziek. Concert 
door fanfare-orkest Beatrix 
Doezum o.l.v. dirigent Ido Ge-
rard Kempenaar. Stichting Het 
Behouden Huis. Plaats: Raad-
zaal Gemeentehuis, 
15.30 uur. Toegang: € 10,-.

WEEK 10 2 - 8 maart

2 t/m 7 maart
Collecte Jantje Beton.
do 5 maart
Creatief café Kruiskerk. Be-
schilderen van een kei. Platte 
stenen aanwezig, droge klei 
meenemen mag ook. Plaats: 
De Schakel, 13.30-15.30 uur. 
Toegang: vrijwillige bijdrage en 
materiaalkosten. 
za 7 maart
Workshop zadenbommetjes 
maken om je buurt een beetje 
op te fleuren. En een kort lesje 

biologie waarbij je dingen te 
weten komt over bloemen en 
insecten. Min. leeftijd 7 jaar. 
Plaats: Bibliotheek, 10.00-11.00 
uur. Toegang: gratis. 
Aanmelden bij de bieb of op de 
site.
za 7 maart
Repair Café. Kom langs met je 
kapotte spullen en wij gaan aan 
de slag om het te maken. Dat 
lukt in 2 van de 3 gevallen. 
Plaats: It Koartling, 13.00-16.00 
uur. Kosten: vrijwillige bijdrage. 
Zie bericht op p. 7.

za 7 maart
Toneelvoorstelling Heit. 
Fryske Krite. Plaats: The Point, 
20.00 uur. Toegang: leden: € 5,-/ 
niet-leden: € 12,-/ t/m 17 jaar: 
€ 5,-. Zie bericht op p. 2. 

WEEK 11 9 - 15 maart

9 t/m 14 maart
Collecte Amnesty International.
do 12 maart
Walk & Talk. Voor wie van werk 
wil veranderen, een ander vak 
wil uitoefenen of op zoek is 
naar inspiratie voor het vervolg 
van zijn loopbaan. 
Plaats: Bibliotheek, 10.00-12.00 
uur. Toegang: gratis.
do 12 maart
Winterwille anekdotes verteld 
door mw. B. de Jong-Spoor. 
Kristelyke plattelânsfroulju. 
Plaats: De Schakel, 14.30 uur. 
Toegang: gratis.
vr 13 maart
LC doet. Leerlingen van klas 2 
doen verschillende klussen in 
en om Buitenpost.
vr 13 maart
Bennie Huisman. Tal fan nije 
ferhalen en ferskes oer it sykjen 
fan in ‘thûs’. En oer it sykjen nei 
antwurden op de fraach dy’t ús 
allegear dwaande hâldt:…”hoe 
moatte wy libje? 
Plaats: Paviljoen MeM, 
20.00 uur. Toegang: gratis. 
za 14 maart
NL Doet. Vrijwilligers gaan aan 
het werk. Plaats: De Kruidhof, 
9.00-15.30 uur. Opgeven via 
mail: info@dekruidhof.nl.
Zie ook: nldoet.nl.

       
za 14 maart
Determineer Café. Een team 
van deskundigen beoordeelt 
meegebrachte vondsten (fos-
siel, artefact, steen) en andere 
voorwerpen. Plaats: IJstijden-
museum (entree via de deur 
naast het tuincafé en dan de pij-
len verder volgen), 10.00-12.00 
uur. Toegang: gratis.

za 14 maart
Voetbal Buitenpost 1-ASV De 
Dijk. Tegenstander is een ploeg 
uit Amsterdam-Noord. De 
eerste wedstrijd eindigde in 
1-1. Beide teams zijn aan elkaar 
gewaagd. Plaats: Sportpark De 
Swadde, 14.30 uur. Toegang: 
€ 6,- (incl. verloting).
za 14 maart
Toneelvoorstelling Heit. 
Fryske Krite. Plaats: The Point, 
20.00 uur. Toegang: leden: € 5,-/ 
niet-leden: € 12,-/ t/m 17 jaar: 
€ 5,-. Zie bericht op p. 2. 
zo 15 maart
Trije Susters (van Anton 
Tsjechov). Tryater. De Prutsers 
vragen zich af wat Tsjechov hen 
118 jaar later nog te vertellen 
heeft. Plaats: Paviljoen MeM, 
15.00 uur. Toegang: € 12,50. 
Kaarten reserveren: tryater.nl.

WEEK 12 16 - 22 maart

16 t/m 21 maart
Collecte ReumaNederland.
di 17 maart
Lezing De omschakeling van 
hout naar ijzerboten bij Friese 
skûtsjewerven, door Jelmer 
Kuipers. Stichting Oud-Acht-
karspelen. Plaats: De Schakel, 
19.45 uur. Toegang: gratis.

di 17 maart
Lezing De verborgen verhalen 
achter de schilderijen van de 
Gouden Eeuw, door dhr. H. 
Hageman. NVVH Vrouwennet-
werk. Plaats: De Schakel, 19.45 
uur. Toegang: gratis.
woe 18 maart
Open dag basisscholen 
De Fontein, De Mienskip en 
De Lichtbron. Zie advertentie 
op p. 18.
do 19 maart
Creatief café Kruiskerk. Kaarten 
maken, stenen beschilderen, 
meehaken aan een kunstobject. 
Plaats: De Schakel, 13.30-15.30 
uur. Toegang: vrijwillige bijdra-
ge en materiaalkosten. 
do 19 maart
Openbaar muziektentamen 
voor havo 4 en 5, en vwo 4, 5 
en 6. Plaats: Lauwers College, 
19.30 uur. Toegang: gratis.
vr 20 maart
Lezing Voorjaarsreiniging door 
Mieke Willebrands. Over hoe je 
je lichaam na de winter fit en vi-
taal maakt met kruiden. Plaats: 
De Kruidhof. Tuinen open vanaf 
12.00 uur, lezing om 13.30 uur. 
Toegang: € 25,- inclusief toe-
gang tot de tuinen, de lezing en 
proeverij en recepten. Opgeven 
via mail: info@dekruidhof.nl.

vr 20 maart
Karoake-avond voor groep 6, 
7 en 8 van de basisscholen. 
Plaats: It Koartling, 19.30-21.00 
uur. Toegang: gratis. Zie bericht 
op p. 19.
za 21 maart
Dorpsreünie, in het kader van 
100-jarig bestaan van PBB.
Plaats: It Koartling en de Maria-
kerk, 10.30-17.00 uur. Opgeven 
via PBBuitenpost@gmail.com.
Zie bericht op p. 11.
zo 22 maart
Zondagbrunch. Plaats: Tuincafé 
in de Kruidhof, 12.00-14.00 uur. 
Kosten: € 20,50 p.p., kinderen 
4-12 jaar € 12,-. 
Reserveren noodzakelijk (info@
hettuincafe.nl of 06 2341 9012).

WEEK 13 23 - 29 maart

23 t/m 28 maart
Collecte ZOA, van noodhulp 
naar wederopbouw.
woe 25 maart
Algemene Ledenvergadering 
Uitvaartvereniging Buitenpost.
Plaats: De Schakel, 19.30 uur. 
Zie bericht op p. 16.
do 26 maart
Gemeenteraadsvergadering
Plaats: Gemeentehuis, 19.30 uur.
vr 27 maart
Première Musical Mozes 
Plaats: Kruiskerk, 20.00 uur. 
Toegang: volwassenen € 15,-, 
kinderen t/m 12 jaar € 10,- (incl. 
consumptie). Kaarten verkrijg-
baar bij de Dropshop.

     

za 28 maart
Bodemvondstendag. Belang-
stellenden met of zonder 
vondsten zijn van harte wel-
kom, ook kinderen maar onder 
begeleiding van een volwas-
sene. Plaats: IJstijdenmuseum 
(workshopruimte op het terrein 
van De Kruidhof), 10.00-16.00 
uur. Toegang: € 3,-, kinderen tot 
12 jaar gratis.

za 28 maart
Musical Mozes. Plaats: Kruis-
kerk, 20.00 uur. Zie 27 maart.
zo 29 maart
Musical Mozes. Plaats: Kruis-
kerk, 15.00 uur. Zie 27 maart.
zo 29 maart
Voorstelling ‘Myn Skip’. Maske-
lyn. Plaats: The Point, 15.30 uur. 
Toegang: € 15,- voorverkoop 
Dropshop, € 16,50 aan de zaal. 
Zie bericht op p. 2.
zo 29 maart
Kunstcafé. Ontmoetingsplaats 
voor kunstenaars en kunst- en 
cultuurliefhebbers. Met o.a. 
Wâlddichter Arjan Hut als gast-
spreker en een pubkunstquiz. 
Plaats: It Koartling, 16.00-18.00 
uur. Toegang: gratis.

Vergeet in donkere 
dagen niet om 

af en toe
iemand in het 

zonnetje te zetten.

Spits gezegde



 

 

 
 
 
 

 
 

     
                      R E I Z E N  
 
Supersnel naar Londen? Boek de Eurostar,  
inclusief treinkaartje vanaf Buitenpost! 
    . 

Voor persoonlijk reisadvies en boekingen: 
                  Voorstraat 3A, Buitenpost |  06-55774352 | www.viptravelplus.nl 
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Puur natuur
door Gertie Papenburg Tuinbeleven

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

Exoten
In de jaren vijftig van de vori-
ge eeuw was De Kruidhof volop 
proeftuin voor groenten en fruit. 
Er werd niet alleen geëxperimen-
teerd met nieuwe fruitrassen, 
maar ook met innovatie op het ge-
bied van nieuwe gewassen die voor 
de brede handel gebruikt konden 
worden. Buitenposters weten nog 
goed dat de cyclamenteelt vanaf 
De Kruidhof bij de Haytink’s op 
de Jeltingalaan begon. De familie 
Haytink teelde zelfs een geheel 
eigen soort minicyclaam ‘ras 
Haytink’. Ook op De Kruidhof ont-
stonden fruitrassen met de naam 
Kruidhof. Een daarvan is een 
bijzondere exoot, de kiwi. Kiwi’s 
houden er een eigenaardig voort-
plantingsleven op na in de planten-
wereld. Bij de kiwi ben je mannetje 
of vrouwtje. Alleen de vrouwtjes 
geven vruchten en dragen pas als 
er mannetjes in de buurt zijn. Op 
De Kruidhof werd een hele mo-
derne variant gekweekt waarin 
zowel mannetje alsook vrouw-
tje vertegenwoordigd is. De kiwi 
‘Buitenpost’. Omdat er grote hoe-
veelheden kiwi’s werden geteeld 
en geoogst, werden in die tijd wel 
eens kiwi’s meegegeven aan mede-
werkers. De exoot, moeilijke naam 
kiwi, werd door de kinderen al snel 
vergeten. Een eenvoudiger naam 
was nabij. De kiwi’s werden op De 
Kruidhof geoogst met het steeltje 
nog eraan. Zo leek de kiwi op een 
klein muisje meet een staartje. 
“Brunemûskes”. Deze “Brunemûs-
kes” kregen pas later in de jaren 
tachtig echt voet aan de grond 
in de Nederlandse fruithandel. 
Proeftuinen en botanische tuinen 
lopen wel vaker voorop met plant-
ontwikkelingen, maar introduce-
ren zo ook wel ongewild exoten 
die het heel erg goed doen in de 
Nederlandse natuur. Zo goed zelfs 
dat ze invasief zijn. Invasieve exo-
ten staan op een lijst waarop een 
verplichting rust om deze planten 
te bestrijden. Een voorbeeld hier-
van is de Siberische bereklauw. 
Soms zijn er hele gebieden die vol 
staan met deze planten. De spring-
balsemien is er ook eentje, even 
als Japans knoopkruid. Planten 
die zonder ingrijpen de hele tuin 
overnemen en ooit met alle goede 
bedoelingen zijn geïntroduceerd. 
Het is goed om hiervan weet te 
hebben en straks in het voorjaar 
eigen gebieden vrij te houden van 
deze invasieven. Het overwoekert 
niet alleen je tuin, maar brengt 
ook het systeem in de war. Het 
trekt vaak ook exotische insecten 
aan. Botanische tuinen zoals De 
Kruidhof, hebben van de landelijke 
koepelorganisatie, (Nederlandse 
Vereniging van Botanische Tuinen, 
NVBT) sterke gedragsregels opge-
legd gekregen om invasieve exoten 
zoveel mogelijk tegen te gaan en te 
weren in de collectie. Laten we in 
Buitenpost biodiversiteit bewaren 
en invasieve exoten tegen gaan. 

Van februari tot april is het de 
tijd van de stinzenplanten. Dit 
zijn verwilderde, vroegbloei-
ende tuinplanten in landgoed-
achtige omgevingen. De meeste 
groeiplaatsen dateren uit de late 
achttiende en de negentiende 
eeuw. In die tijd lieten de rijke 
bewoners van ‘aanzienlijke’ hui-
zen en buitenplaatsen tuinen 
aanleggen die enerzijds fraai 
waren en hun status uitdrukten, 
en die anderzijds deels natuurlijk 
moesten ogen. Daarbij hoorden 
bijzondere planten, van sinaas-
appelbomen en ananasplanten 
tot bijzondere bolgewassen uit 
zuidelijker streken. 

Een in Fryslân zeer gewaardeer-
de tuinontwerper was Lucas 
Roodbaard (1782-1851), die o.a. 
het parkbos rond Fogelsangh-
state in Veenklooster heeft ont-
worpen. Aanvankelijk werden 
door de allerrijksten kosten noch 
moeiten gespaard, maar in de 
loop der tijd werd het tuinonder-
houd door alle benodigde perso-
neel toch vaak te begrotelijk en 
ging men meer over op wat we 
wel ‘wild gardening’ noemen. 
Echte exotische planten ruimden 
het veld, maar een aantal van die 
tuinplanten bleek goed stand te 
kunnen houden toen er minder 

aandacht aan besteed werd, met 
name op kleigronden. Zo ont-
stonden fraaie, heel natuurlijk 
ogende tuinen en parken. Voor 
gegoeden maar niet echt rijken 
was dit stadium an sich al nastre-
venswaardig. 
Rondom de Schierstins in Fean-
wâlden groeiden ook een aantal 
van deze soorten en die werden 
in het dorp op z’n Fries ‘stinze-
planten’ genoemd. Die term 

werd door dr. Jacob Botke in 
1932 vermeld in zijn boek De 
Gritenij Dantumadiel en later is 
deze als leenwoord uit het Fries 
overgenomen in het Neder-
lands. ‘Stins’ is de verkorting van 
‘steenhuis’, meervoud ‘steenhui-

zen’. Je zou dus verwachten dat 
je ook ‘stinzen’ (met een z) zou 
spellen, maar in het Nederlands 
is uiteindelijk gekozen voor de 
vorm ‘stinsen’. Toen in 1995 
nieuwe spellingregels de zoge-
naamde tussen-n regelden, werd 
het ‘stinsenplanten’. Persoonlijk 
weiger ik me te voegen naar 
die vorm met s, dus leest u hier: 
stinzenplanten.

Dit is een nogal technische inlei-
ding voor een verschijnsel dat 
we in Buitenpost ook nog niet 
of nauwelijks tegenkomen. Na-
tuurlijk zijn er ook in Buitenpost 
mensen die in hun tuinen stin-
zenplanten koesteren - ik behoor 
zelf tot hen – maar van histori-
sche stinzenlocaties hebben we 
er in Buitenpost (nog) maar één, 
in een zeer soortenarme versie: 
het Jeltingahuis. Daar bloeien 
in het grasperk vóór het huis 
de landelijk zeldzame boeren-
krokussen (Crocus tommasini-
anus) en de minder zeldzame 
bonte krokussen (C. vernus). 
Wat dat betreft is Kollum beter 
af, daar bevindt zich de soorten-
rijkste stinzentuin van Fryslân: de 
Notaristuin, ook een Roodbaard-
tuin, tegenwoordig geafficheerd 
als Philippus Fenne.

En toch hebben we in Buitenpost 
een interessante groeiplaats van 
een soort die niet tot de kern van 
de stinzenplanten wordt gere-
kend, maar niettemin regelmatig 
in stinzenmilieus wordt aange-
troffen. Zuidelijk van het zwem-
bad De Kûpe staat in een ge-
meenteperk al tenminste zolang 
als ik in Buitenpost woon (sinds 
1982) Japans hoefblad. Het is 
nauw verwant aan het bekende 
groot hoefblad. De bloeiwijzen 
komen al in januari-februari bo-
ven de grond, maar ze bloeien 
pas volop in maart-april met 
crème-witte bloemen boven een 
stengel met grote ‘schubbladen’. 
De echte bladeren komen ná de 
bloei boven de grond en groeien 
uit tot wel meer dan een meter 
in doorsnee. In wat drogere peri-
oden in de zomer gaan de blade-
ren overdag slap hangen, wat be-
slist geen fraai gezicht oplevert. 
In de nacht trekken ze gewoonlijk 
weer bij. In de afgelopen twee 
droge zomers zijn veel van de 
bladeren zelfs afgestorven, maar 
de planten beschikken over zulke 
krachtige wortelstokken, en de 
klei waar ze in staan blijft toch 
kennelijk zo vochthoudend, dat 
ze in het voorjaar gewoon weer 
present zijn. Wat ook helpt, is dat 
de groeiplaats in het voorjaar 

weliswaar licht is doordat er dan 
nog geen blad aan de omringen-
de bomen en struiken zit, maar 
dat ze ’s zomers in de volle scha-
duw staan. De bloemen zijn voor 
insecten zoals hommels een 
vroege bron van voedsel. Overi-
gens dienen in Japan, waar deze 
plant inheems is, de bloeiwijzen 
als ze nog niet bloeien ook wel 
aan mensen tot voedsel. Ze sma-
ken enigszins bitter, zoals witlof.

Natuurlijk heb ik me afgevraagd 
hoe deze planten hier zijn ge-
komen. Was hier vroeger een 
aanzienlijk huis? Het antwoord 
is nee. De vroegere houtmolen 
stond een stukje zuidelijker, aan 
de andere kant van wat tegen-
woordig de Bernhardlaan is. Het 
zal wel gewoon gaan om een 
plant die in de jaren zeventig bij 
de bouw van het zwembad (min 
of meer toevallig?) is aangeplant 
en al die tijd standhoudt zonder 
dat er bijzondere verzorging aan 
besteed wordt. Niks historisch 
stinzenmilieu, maar wel een 
‘nijskjirrige’ groep planten. Een 
voorjaarscadeautje voor wie 
daar aardigheid in vindt.

Gertie Papenburg
06 236 278 40, gmgjtp@xs4all.nl

Bloeiwijzen van Japans hoefblad in de knop. (Foto: Sylvia Jacobi-Riepema)

Groot hoefblad.  (Bron: Peter Meininger, Verspreidingsatlas.nl.)

Japans hoefblad, bloeiende plant. 
(Bron aquarel: R. Westra in: E. Weeda, 
Nederlandse Ecologische Flora, 
deel 4.)

De groeiplaats van Japans hoefblad bij de Kûpe. (Foto: Sylvia Jacobi-Riepema)

Japans hoefblad
een soort stinzenplant
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