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Corona

Wij kunnen niet om dit woord 
heen. Iedere zichzelf respecte-
rende krant heeft het er over 
gehad. De Binnenste Buiten kan, 
wat dat betreft, niet achter blij-
ven. De reden daarvan komt ver-
derop in dit artikel aan de orde. 
‘Corona’ betekent volgens het 
bekende woordenboek der Ne-
derlandse Taal, populair gezegd 
de Dikke van Dale: buitenste 
atmosfeer van de zon, als een 
lichtkrans waarneembaar bij 
zonsverduistering. Zoals de co-
rona op de televisie in beeld ge-
bracht wordt, lijkt dit enigszins 
op genoemde lichtkrans. Deze 
uitleg heeft nog in geen enkele 
krant gestaan. Ook daarin is De 
Binnenste Buiten dus uniek. On-
der de vele maatregelen die wer-
den genomen om het corona- 
virus een halt toe te roepen, valt 
ook It Koartling. Dat is gesloten 
en de redactie miste zodoende 
haar vaste vergaderplaats. Als 
redactie staken we de koppen 
zelfs niet op anderhalve meter 
bij elkaar op een andere plek, 
maar hielden wij over de samen-
stelling van dit nummer contact 
met elkaar via andere commu-
nicatiemiddelen, zoals de com-
puter en die bevatte gelukkig 
geen virus. Deze uitgave van 
maart is derhalve niet helemaal 
tot stand gekomen op de ma-
nier zoals wij dat graag wilden. 
De Agenda bijvoorbeeld is niet 
opgenomen vanwege het niet 
doorgaan van bijeenkomsten. U 
mist misschien nog iets meer of 
u vindt een artikel op een andere 
plaats, maar deze uitgave is zo 
goed mogelijk geconstrueerd. 
Wij hebben geprobeerd het blad 
een zo normaal mogelijk aanzien 
te geven. Wij rekenen op gezon-
dere tijden en zo gauw mogelijk: 
Weg met corona!!!

Voorjaar 
(foto: Annemieke Altena) 

Een nieuwe lente, een nieuw begin. Maar wat had iedereen zich die lente anders voorgesteld. De natuur laat zich door alle 
sombere berichten over de coronacrisis niets wijs maken. Zo kunnen we ondanks alles genieten van de bloesem en de 
bloeiende bollen, zoals hier aan De Achtkant. Over de bollenroute leest u op pagina 17 in dit nummer meer.

Coronavirus spelbreker van het PBB-jubileum
Helemaal onverwacht kwam het niet. Tijdens de laatste vergade-
ringen van de jubileumcommissie klonk het woord ‘corona’ steeds 
vaker en onheilspellender. Toen duidelijk werd dat het virus ook in 
Nederland onverbiddelijk de kop op zou steken, was het alleen nog 
maar wachten op overheidsingrijpen. De afgelasting was natuurlijk 
een moment van teleurstelling, maar ook van een zekere gelatenheid 
voor het bestuur van PBB en de jubileumcommissie. Gelukkig was de 
annulering vroeg genoeg om de gevolgen op een goede manier af te 
kunnen handelen. Van alle mooie plannen resteert nu alleen nog de 
hoop op iets van een herkansing later dit jaar.

De jubileumreünie en ontmoe-
tingsdag op 21 maart was zo 
goed als in kannen en kruiken. 
De reacties die de jubileumcom-
missie bereikten gaven aan dat 
er op een goede opkomst ge-
rekend kon worden. Niet alleen 
uit de directe omgeving, maar 
ook van verder weg. Uit Gel-
derland, Overijssel en Zuid- en 
Noord-Holland kwamen berich-
ten van oud-Buitenposters die 
van plan waren te komen. 
De intekenlijst voor de lunch in 
Het Tuincafé was de honderd 
deelnemers gepasseerd en dus 
vol. Dirk kon worden overge-
haald om toch een grotere groep 
te bedienen. Mitra It Span zou 
zorgen voor het natje en Wijke 
Wiersma voor het droogje. De 
foto- en videotentoonstelling 
waren gereed en de afspraken 
met de dichters, musici en vrij-
willigers waren doorgesproken. 
Alles leek klaar voor een succes-
volle jubileumdag, tot 12 maart. 

In de dagen daarna ging het in 
tegenovergestelde richting en 
werd veel energie gestoken in 
het afzeggen van afspraken, 
het afmailen van gasten en het 
afplakken van affiches en wel-
komstborden.

De vraag leek nog even open of 
de cultuur-historische avond op 
7 april wel door kon gaan. Een 
week later trok het bestuur ook 
daarvoor de deur dicht. Dat is 
in het bijzonder spijtig voor de  

enthousiaste groep toneelspelers  
die druk aan het repeteren was 
voor een ‘op maat’ gemaakte 
voorstelling in de raadszaal. Ook 
het met grote creativiteit voor-
bereide scholenproject bleef niet 
gespaard. Met de sluiting van 
alle scholen op 16 maart kwam 
het abrupte einde voordat het 
goed en wel begonnen was. Het 
doek is nog niet definitief geval-
len voor de feestavond op 6 juni 
maar veel kans op doorgang 
lijkt dit niet meer te hebben. Wat 
dan alleen over blijft van het 
oorspronkelijke jubileumpro-
gramma is de cultuur-historische 
wandeltocht op 21 augustus. De 
vooruitzichten zijn hopelijk niet 
zo somber dat ook dit mooie eve-
nement geschrapt moet worden.

De jubileumreünie was ook het 
moment waarop de eerste ju-
bileumboeken hun weg naar 
PBB-leden en geïnteresseerden 
zouden vinden. Volgens afspraak 
werden op 20 maart twee pallets 
met in totaal 1250 jubileumboe-
ken afgeleverd bij de leegstaan-
de winkel van de Fietstrend in 
de Kerkstraat. Dit zou een op-
slagpunt van korte duur worden 
voor het grote volume van de 
boekenvoorraad. De makers van 
het werk waren tevreden over 
het resultaat van het druk- en 
bindwerk. Maar de bezorging 
en verkoop van Buitenpost, een 
goede gelegenheid moet nood-
gedwongen maar even op zich 
laten wachten. 

De financiële gevolgen van het 
niet doorgaan van de jubileum-
feestjes zijn voor Plaatselijk Be-
lang Buitenpost nog te overzien. 
Het laat in ieder geval voor som-
mige van de activiteiten de optie 
open om ze op een later moment 
helemaal of deels alsnog uit te 
voeren. Maar het regent onder-
tussen afmeldingen en bekend-
makingen van uitstel van tal van 
andere grote en kleine evene-
menten. Als deze onverwachte 
en ingrijpende crisisperiode ach-
ter de rug is, is de kans groot dat 
ook zij vinden dat ze iets in heb-
ben te halen. Wat dan wijsheid is,

valt nu nog niet te zeggen.
Het bestuur van PBB en de  
jubileumcommissie zijn niet 
van plan zich nu al het hoofd te 
breken over het wel of niet uit-
voeren van jubileumactiviteiten. 
De zorgen over de nog niet te 
overziene maar nu al ingrijpende 
consequenties van het corona- 
virus zijn daarvoor te groot. Tot 
er zicht is op een werkelijke ver-
betering van de omstandighe-
den wachten het bestuur en de 
jubileumcommissie de verdere 
ontwikkelingen af.

Johan Kootstra

Door de grote, spiegelende ramen van de voormalige Fietstrend in de Kerkstraat 
is de keurig verpakte vracht boeken gade te slaan. (foto: Annemieke Altena)
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Jongeren gezocht voor bezorgen boeken
Bibliotheken Noord Fryslân is 
op zoek naar jongeren vanaf 
15 jaar voor een sociale bij-
baan. Zij kunnen aan de slag 
als boekenbezorgers, ook in  
Buitenpost.

De bibliotheek is voor iedereen 
en dus ook voor mensen die (tij-
delijk) niet naar de bieb kunnen 
komen. Bijvoorbeeld omdat ze 
ziek zijn, een handicap of geen 
vervoer hebben. Met de service 
‘Bibliotheek aan huis’ helpen wij 
deze groep mensen aan lees-
voer. 
Het initiatief draait voor een 
groot deel op jongeren. Zij ko-
men bij de mensen thuis om 
nieuwe boeken te brengen en 
gelezen exemplaren weer mee 
te nemen. Sylvia Laarman, con-
sulent en coördinator van het 
initiatief: “Als men contact met 
ons opneemt, maken we een af-
spraak voor een kennismakings-
gesprek. We bespreken dan wat 

de wensen zijn. We hebben een 
ruime collectie aan boeken, tijd-
schriften, e-books, grootletter-
boeken, luisterboeken, cd’s en 
dvd’s. De jongere gaat direct met 
ons mee om kennis te maken. 
Dat is wel zo prettig. Vervolgens 
lopen de afspraken via de jonge-
re. Waarom we voor jongelui kie-
zen? Voor hen is het een mooie 
bijverdienste, maar even belang-
rijk is dat we jong en oud(er) 
met elkaar in contact brengen. 
Het sociale aspect weegt zwaar 
mee. Het is niet de bedoeling dat 
de jongeren binnenstormen, de 

boeken brengen en meteen ver-
trekken. Ik druk ze op het hart dat 
ze de tijd nemen.”

Eppie is werkzaam als boeken-
bezorger bij de bibliotheek. De 
Pabo-student gaat op pad in zijn 
gemeente. “Ik werkte in een su-
permarkt, maar wilde graag iets 
met en voor mensen doen. En 
nieuwe mensen leren kennen. 
Via, via kwam ik bij ‘Bibliotheek 
aan Huis’ terecht. Ik maak altijd 
een praatje en drink een kopje 
koffie als dat kan. Dat vind ik ook 
zo leuk aan dit initiatief. Ouderen 
hebben vaak mooie verhalen 
over wat ze allemaal hebben be-
leefd. En over wat ze nog doen 
en meemaken.”

Kent u een jongere die geschikt 
is voor deze sociale bijbaan? 
Neem contact op met Sylvia 
Laarman of Mariska Hibma via  
088 165 61 23 of mail naar
basisvaardigheden@bnfrl.nl.

Boek Jasper Keizer aangeboden
Op donderdag 5 maart ontving 
burgemeester Oebele Brouwer  
het eerste exemplaar van het 
boek Flitsen uit het dagelijks  
leven in Buitenpost van Jasper  
Keizer. De auteur heeft zich 
bijna zijn hele leven al bezig- 
gehouden met de Tweede  
Wereldoorlog. Ter gelegenheid 
van 75 jaar bevrijding verschijnt 
dit boek dat vertelt over het  
dagelijks leven in Buitenpost en 
omstreken tijdens de oorlogs- 
jaren. 

“Als we het over de oorlog 
hebben, gaat het vaak over het 
verzet en onderduiken en bom-
bardementen, maar ik wilde nu 
beschrijven hoe gewone mensen 
de oorlog beleefd hebben – hoe 
gingen ze om met de dagelijkse 
realiteit van de oorlog, de Duitse 
verordeningen, de tegenstrijdige 
berichtgeving?”, vertelde Keizer 
tijdens de presentatie.
Zelf heeft hij de oorlog meege-
maakt in Sint Annaparochie, waar 
hij opgroeide aan de Ouwe Dyk 
(Oudebildtdijk). Hij was negen  
jaar toen de oorlog begon. Voor 
jongens van die leeftijd was 
het een spannende tijd. De ge-
allieerde vliegtuigen strooiden 
pamfletten en die bewaarde de 
jonge Keizer thuis onder de dak-
pannen. 

Voor zijn boek sprak Jasper Kei-
zer met vele (oud-)Buitenpos-
ters die de oorlog hebben mee-
gemaakt. Alle verhalen die hij 
hoorde werden later door hem 
geverifieerd. Want op het men-
selijk geheugen kun je niet altijd 
vertrouwen.

Belangrijke bron van informatie 
waren de notities in het huishoud-
boekje van Willem van der Veer, 
kruidenier te Buitenpost. Hij ging 
elke week bij de klanten langs 
om boodschappen te noteren 
en hoorde zo nog wel eens wat.  
Zo ontdekte hij verhalen over 
burgemeester Dirk Matzer van 
Bloois en agent Kooistra. Beiden 
hadden de naam fout te zijn in 
de oorlog. Maar volgens Keizer 
is dat niet zo, ze speelden een 
dubbelrol om zo joodse onder-
duikers te helpen.

In 2017 kwam de totale inven-
tarisatie van de LO (Landelijke 
Organisatie voor hulp aan on-
derduikers) in Buitenpost-Acht-
karspelen tevoorschijn uit de 
nalatenschap van Jan Ploeg, 
armmeester van de gemeen-
te. Daarmee kon het volledige 
verzet in Buitenpost beschre-
ven worden. De top van het ge-
wapend verzet, van het onge-
wapend verzet en van de NSB 
huisden in Buitenpost onder 
één dak in gemeentehuis Nijen-
stein. Jasper Keizer verbaast zich 
er nog steeds over: “Hoe is het  
mogelijk!”

In deze Flitsen uit het dagelijks 
leven worden de inwoners via 
persoonlijke verhalen gevolgd 
in hun dagelijks bestaan, in hun 
wel en wee, in blijdschap en ver-
driet, in ernst en rouw. Maar ook 
in, soms wrange en gevaarlijke, 
humor.
De illustraties van vriend en vij-
and bevatten de oorspronkelijke 
tekst. Ze schetsten een beeld, 
waarmee de inwoners werden 
geconfronteerd. Waarheid en leu- 
gen, geruchten en twijfel wissel-
den elkaar af en leidden gemak-
kelijk tot onrust en wantrouwen. 

Het boek is een bundeling van 
de artikelen die eerder in deze 
krant verschenen, aangevuld 
met andere verhalen. Het is niet 

het eerste boek van Jasper Kei-
zer. Hij schreef tal van boeken 
over de Tweede Wereldoorlog.
Zijn verhalen zijn bedoeld om 
door te vertellen, opdat wij niet 
vergeten.

Het boek is te koop voor 15  euro 
in de boekwinkels in Buitenpost  
en Surhuisterveen. U kunt het 
ook bestellen door 15 euro over 
te maken op rekeningnummer:  
NL59RABO0149170734 t.n.v.
Stichting Oud-Achtkarspelen, on- 
der vermelding van uw naam 
en adres. Als het boek moet 
worden opgestuurd maakt u 
€ 4,40 portokosten extra over. U 
kunt ook een mail sturen naar  
p.bosma07@upcmail.nl.

Einde voorstellingen 2019-2020
Helaas kon de voorstelling Myn Skip 
op 29 maart geen doorgang vinden. 
Als laatste voorstelling van het winter-
seizoen 2019-2020 op 19 april was  in 
paviljoen Mem, Muzykpleats, TePlak van Gurbe Douwstra gepland. 
Deze uitverkochte voorstelling gaat net als Myn Skip helaas niet door. 
De voorstelling TePlak staat voor het volgende winterseizoen op-
nieuw op het programma op zondagmiddag 22 november. Gekochte 
kaarten blijven gewoon geldig, maar kunnen ook worden ingeleverd 
bij het voorverkoopadres (Dropshop). 

Eén keer Heit …….
In flyer nummer drie, februari 2020, van de Frys-
ke Krite – Theater Buitenpost schreven we vol trots 
dat we in de reis naar 2022, 100 jaar toneel in Bui-
tenpost, in het huidige ‘winterskoft’ voorstelling 
één en twee hadden doorgestreept. Na Klontjes en 
Renee, beide grote successen, volgde op 7 en 14 
maart de kers op de taart Le Père, maar dan in het 
Fries: Heit. De Friese wereldpremière van een tra-
gikomedie over een oude vader die het slopende 
proces van de ziekte Alzheimer laat zien, dat leidt naar misverstanden, 
spanningen en aangrijpende situaties. Vooraf genoten wij van veel 
aandacht in de pers: Kollumer Courant, Friesch Dagblad en Omrop 
Fryslân, en velen keken uit naar deze voorstelling. Een indrukwekkende 
première op 7 maart volgde en dito recensies in andermaal Kollumer  
Courant en Friesch Dagblad. Maar waar we echter al een beetje bang 
voor waren werd helaas waarheid. Het coronavirus zette een streep 
door de tweede voorstelling van Heit. Logisch en heel goed te be-
grijpen. Of er een voorstelling twee komt? Niemand kan dat op dit 
moment van schrijven zeggen. Wij hopen u in de toekomst hier dui-
delijkheid over te kunnen geven.

Overhandiging van het boek aan burgemeester Oebele Brouwer.  
(foto: Hielke Boorsma)

Het ontroerende slotmoment van de voorstelling met Heit (Lodewijk Riedhorst) 
en verpleegster Martine (Frouke Holtrop). (foto: Hielke Boorsma)

Gurbe Douwstra.

Het Repair Café is 

tot nadere kennisgeving 

de komende maanden 

GESLOTEN! 
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De Binnenste Buiten Post is een uit-
gave van de Stichting Dorpsblad ‘de 
Binnenste Buiten’. Deze is verantwoor-
delijk voor de inhoud van deze krant en 
is daarop aan te spreken als bestuur en 
als rechtspersoon.
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K o p i j :
Postbus 30, 9285 ZV Buitenpost
of de kopijbus bij ‘The Read Shop’
E-mail: bibupost@gmail.com
Website: www.binnenbuitenpost.nl
Facebook: dorpbuitenpost

R e d a c t i e :
Wim Ausma tel. 541658
Annemieke Altena tel. 544469
Johan Kootstra tel. 541322
Piet Pettinga tel. 540014
Amanda van Roessel tel. 06 46411344
Hilleke Scheper tel. 06 10056105
Celine de Vries tel. 06 16978437

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

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

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

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

Exemplaren zijn ook af te halen in 
The 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 20 april 2020 

De volgende editie verschijnt in de 
week van 28 april 2020.

A l  ge lezen? Van de  bestuurstafe l

Maart 2020

Als ik nu de notulen lees van de 
laatste vergadering van het be-
stuur van PBB, dan is de teleur-
stelling groot. Voor de reünie op 
21 maart was praktisch alles geregeld en ook de voorbereiding voor 
de feestelijke ledenvergadering was in volle gang. En dan opeens is 
er stilte, na de afkondiging van de maatregelen om het coronavirus 
te controleren. Al vanaf de eerste bijeenkomst in juli 2019 is er een 
enthousiaste groep vrijwilligers actief geweest om de verschillende 
evenementen in het jubileumjaar van PBB vorm te geven. De affiches 
met de aankondiging van de reünie waren verspreid, er waren meer 
dan 100 mensen (eigenlijk te veel) die zich hadden opgegeven voor 
de lunch. Het jubileumboek lag bij de drukker, de foto’s waren uitge-
zocht en klaar om opgehangen te worden. Onlangs nog waren, met 
een oproep van een Krite-lid, de repetities gestart voor een speciaal 
toneelstuk voor de ledenvergadering op 7 april. Zeker is dat deze twee 
festiviteiten niet door kunnen gaan. En dan nu de onzekerheid: wat 
kan er wel doorgaan. Op 6 juni is er de feestavond met de uitslag van 
de fotowedstrijd. Hier moest nog het een en ander geregeld worden. 
Op 21 augustus de kultuer-historyske rintocht, die eigenlijk al rond is. 
En ook het scholenproject was al gestart. Hoe het verder moet? Dat 
bepaalt het bestuur als de isolatiemaatregelen worden ingetrokken. 
Ondanks alle teleurstelling voor iedereen die zich heeft ingezet, is het 
natuurlijk heel begrijpelijk dat deze maatregelen genomen zijn. Niet 
alleen het jubileumfeest is afgelast, ook musical Mozes heeft de deu-
ren moeten sluiten. Wat vreselijk jammer voor alle medewerkers en 
bezoekers.
Zoals u ziet verschijnt ons dorpsblad De Binnenste Buiten wel. Ook 
heeft u de bijzondere uitgave ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding 
onlangs ontvangen. De schrijver Johan Kootstra, redactielid van de 
BiBu en secretaris van ons bestuur, heeft deze uitgave geschreven. 
We hebben heel veel waardering voor al het werk, dat hij heeft verzet, 
en met een prachtig resultaat. Het is zeker de moeite waard om te 
lezen; nu is er ook nog tijd voor. De gemeente heeft voor de uitgave 
subsidie verstrekt. 

Rest het bestuur van PBB niets anders dan alle vrijwilligers te bedan-
ken voor hun inzet voor het 100-jarig jubileum van PBB. Hopelijk kun-
nen we, als deze crisis voorbij is, weer op hen rekenen. Alle inwoners 
van Buitenpost heel veel sterkte gewenst. 

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

> De fietsonderdoorgang bij de 
spoorbrug aan de Trekweg bij 
Buitenpost wordt binnenkort ein-
delijk een feit. Na voorbereiden-
de werkzaamheden in maart gaat 
de aannemer in april los met de 
daadwerkelijke aanleg. De plan-
ning is dat de passage in juni in 
gebruik kan worden genomen. 

> De gemeente Achtkarspelen 
wil niet langer garant staan voor 
leningen die sportclubs aangaan 
om hun accommodatie te ver-
beteren. Verenigingen die geld 
nodig hebben voor bijvoorbeeld 
de bouw van een kantine kun-
nen zich in het vervolg wenden 
tot het landelijke waarborgfonds 
SWS. 

> De koninklijke onderscheiding 
voor vrijwilligers die twintig jaar 
of langer bij de brandweer zijn 
geweest, moet volgens de FNP 
Achtkarspelen terugkomen. De 
partij vindt dat de gemeente pro-
test moet aantekenen tegen de 
afschaffing (begin dit jaar) van 
het lintje voor de brandweervrij-
willigers. De belangrijkste reden 
is dat de vrijwilligers een vergoe-
ding krijgen van 2000 tot 3000 
euro per jaar. De FNP is het daar 
niet mee eens, omdat bijvoor-
beeld raadsleden en Statenleden 
een veel hogere vergoeding krij-
gen en na twaalf jaar wel in aan-
merking komen voor een konink-
lijke onderscheiding.

Dierenweide bijna klaar
Afgelopen maand is er begonnen met de aanleg van de dierenweide 
achter Haersmahiem. We hebben er zin in, het wordt een prachtige 
aanwinst voor Buitenpost. 

Als u aan het wandelen of fietsen gaat, wat is er dan mooier om ook 
even een bezoekje te brengen aan de dierenweide. Er komen alpaca’ s,  
kippen, konijnen, eenden en ganzen.

We hebben een enthousiast team van vrijwilligers, maar uiteraard 
kunnen we altijd vrijwilligers gebruiken die hun steentje willen bijdra-
gen aan het succes van de dierenweide. Dat kan als bestuurslid maar 
ook voor de verzorging van de dieren of het organiseren van andere 
activiteiten.
Wilt u met ons meewerken, stuur dan een mail naar
dierenweidebpost@gmail.com of bel 06 3740 1024.
We gaan graag met u in gesprek over wat voor u de mogelijkheden 
zijn om met ons samen te werken.

Stichting Dierenweide Buitenpost

Het dierenverblijf en het hekwerk zijn geplaatst. (Foto: Hilleke Scheper)

Start van de werkzaamheden. (Foto: Hielke Boorsma)

Alpaca’s zijn leuke dieren om naar te kijken en ze hebben een vriendelijk en  
zachtaardig karakter. 

It Koartling is gesloten.
 
Om de uitbraak van het corona- 
virus een halt toe te roepen heeft 
de overheid diverse stevige 
maatregelen genomen. Onder 
andere is besloten om alle hore-
cagelegenheden tot 6 april 2020 
te sluiten. Daarom heeft het be-
stuur besloten ook It Koartling te 
sluiten tot 6 april 2020.

Buitenposters kijken naar 
elkaar om
Wij zijn er voor elkaar, ook als de samenleving tijdelijk stilligt door een 
crisis van ongekende omvang. Met creatieve oplossingen, slimme 
omwegen en vooral heel veel goodwill van de mensen om ons heen. 

De medewerkers van KEaRN zetten zich graag in om de inwoners van 
o.a. Achtkarspelen te ondersteunen waar dat nodig is. Vooral in on-
zekere tijden ontstaat er een (nog grotere) kwetsbare doelgroep die 
extra aandacht verdient. Hoewel het fysieke contact tot een minimum 
wordt beperkt, zijn er gelukkig ook op afstand (telefonisch, per post 
en online) vele mooie manieren om toch naar elkaar om te kijken. 
Daarom is KEaRN iedere werkdag bereikbaar voor een luisterend oor, 
steun en advies. Zowel telefonisch via 0511–465200 als ook online. 

De komende weken proberen we het overzicht te bewaren in alle 
hartverwarmende initiatieven die worden opgezet. Alles doet ertoe! 
www.joasfotografie.nl/vrijwilligersinitiatief.

Wat kunt u doen: 

•	 Kijk	in	het	overzicht	wat	er	aangeboden	wordt.	Maak	gebruik	van	
wat bij u past. Dit kan zijn als hulpvrager of als hulpgever.

•	 Heeft	 u	 ergens	hulp	bij	 nodig,	maar	 vallen	door	de	maatregelen	
uw voorzieningen weg? Of heeft u behoefte aan menselijk contact, 
maar mag u geen bezoek meer ontvangen? Laat het ons weten, 
misschien kunnen we helpen. Neem contact met ons op, dan pro-
beren we een koppeling te maken. Iemand anders aanmelden voor 
hulp mag natuurlijk ook. 

•	 Graag	hulp	aanbieden?	Door	boodschappen	voor	iemand	te	doen,	
de hond uit te laten of medicijnen op te halen? Kom met ons in 
contact, dan koppelen we u graag aan een hulpvrager of brengen u 
(waar mogelijk) in contact met een bestaand initiatief.

•	 Bent	u	gestart	met,	of	aangehaakt	bij	een	 initiatief	dat	kwetsbare	
inwoners ondersteunt dat nog niet in ons overzicht staat? Laat het 
ons weten, dan verspreiden we de boodschap verder. 

Bereikbaarheid 
U kunt met ons in contact komen door te bellen naar het algemene 
telefoonnummer van KEaRN: 0511–465200 (tussen 9.30 en 12.00 uur) 
of door te mailen naar info@kearn.nl. 
We brengen u in contact met de juiste persoon en zorgen dat uw ver-
zoek of idee wordt verwerkt. 

Laten we verbonden blijven! 
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Totaalpakket
Het complete pakket

van nu, met de
courtage van toen!

1,46%   0,96%

Selspakket
Funda basisplaatsing

Onderhandeling
Opstellen koopcontract

€ 995

Totaalpakket
Het complete pakket

van nu, met de
courtage van toen!

1,46%   0,96%

Selspakket
Funda basisplaatsing

Onderhandeling
Opstellen koopcontract

€ 995

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

uit handen geven. En omdat we 12,5 jaar bestaan 
maken we het helemaal bont. Want het is feest!

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

(inclusief btw)(inclusief btw)

MF
MATHILDA FASHION

Kuipersweg 2a
9285 ST Buitenpost 0511-785 103

Modique Nijenstein 11 Buitenpost 0511-543128

Op 1 april 2020 bestaan wij 20 jaar!
 

Helaas kan het feest niet doorgaan. Daarom hebben wij iets bedacht: 

* Koop voor 10 euro een bon van 20 euro

* Maak 10 euro over op reknr. NL26RABO 0356 4432 56
 Vergeet niet je naam en adres te vermelden, dan sturen wij de bon naar je toe,
 of kom in de winkel om een bon te kopen. Je mag meerdere bonnen kopen.
 
* Je kunt de bon(nen) tot 30 april kopen, maar tot 31 december 2020 inleveren.
* 1 bon in te leveren op 1 artikel
* De bon is niet geldig op artikelen die afgeprijsd zijn of in een actie zijn.
 

Het feest halen we later nog wel in! Oant sjen!
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In de vorige krant kon u lezen en op een foto zien hoe Plaatselijk  
Belang Buitenpost (PBB) zichzelf als een waakhond(je) presenteert 
op de jubileumborden bij de vier toegangswegen naar ons dorp. 
Een andere rol die PBB vervult, is die van aanmoediger en verbinder. 
Al honderd jaar moedigt ze plaatselijke initiatieven aan die het dorp 
in het algemeen en de gemeenschapszin in het bijzonder ten goede  
komen. We lichten er één initiatief uit: de komst van de eerste  
ambulance...

Tot 1956 moesten mensen in 
het noorden van Achtkarspelen 
die een ambulance nodig had-
den, lang op vervoer naar het 
ziekenhuis wachten. Om daar 
verandering in te brengen werd 
op 8 december 1956 door vijf 
mannen de oprichtingsakte van 
Stichting Ambulance Achtkar-
spelen Noord ondertekend. De 
ondertekenaars bestonden uit 
een dierenarts, een expediteur, 
een veehouder, de kassier van 
de Boerenleenbank en de burge-
meester van Achtkarspelen. 

Particulier initiatief
Het plan voor een standplaats 
van een ambulance in Buiten-
post om de dorpen Buitenpost, 
Kootstertille, Twijzel, Twijzeler- 
heide, Gerkesklooster-Stroobos 
en Augustinusga e.o. van ambu- 
lancezorg te voorzien, stuit op 
hevig verzet van erkende zieken-
vervoerders. Maar de noodzaak 
van een ziekenwagen in de regio 
is groter dan het protest.

Om een ambulance te kunnen 
betalen, zijn particuliere giften 
nodig. Ook de bewoners van 
Buitenpost wordt via een brief 
gevraagd om een bedrag te do-
neren voor de aanschaf. Het zijn 
niet alleen dokter Van Helden en 
dokter Koning die de geldactie 
op touw zetten. Ook anderen 
uit het dorp en Plaatselijk Be-
lang spelen daarbij een rol. In 
1956 doneert het bestuur zelfs 
een bedrag van ƒ 1146,94 ten 
behoeve van de ‘Ambulansche 
wagen Alhier’. Het bedrag was 

oorspronkelijk bedoeld voor de 
herbouw van de muziektempel 
die in de oorlogstijd als brand-
hout in de kachels was beland. 
Omdat die actie niet breed werd 
gedragen, werd het bedrag in 
de ambulance gestoken. Als 
er genoeg geld is gedoneerd, 
wordt er bij garage R. van der 
Meulen een Volkswagen T1 met 
spijltjes gekocht die ingericht 
wordt als ‘gewondenwagen’. De 
garage aan de Voorstraat wordt 
de standplaats van het busje en 
monteur Van der Lei de chauf-
feur. Ook zijn collega-chauffeurs 
bestaan uit vrijwilligers uit het 
dorp. Iemand met een EHBO- 
diploma heeft de voorkeur. De 
uitrusting van de wagen stelt 
nog niet veel voor: een brancard 
en wat spalken. 
Een van de eerste ritten in 

1956 eindigt in een drama.  
Wanneer een vrouw complica-
ties krijgt na de bevalling van 
een levenloos kind, moet ze met 
spoed naar het ziekenhuis. On-
derweg in de bus sterft ze helaas. 
Haar man blijft met zes kinderen 
achter. Het is een gebeurtenis 
die oud-Buitenposters zich nog 
goed herinneren. 

Een ongeluk
Behalve mensen vanuit hun huis 
naar het ziekenhuis vervoeren, 

rukt de ambulance ook uit bij on-
gelukken. Jan Paulus Hoekstra 
weet het nog goed. Hij groeit op 
aan de Rijksstraatweg 80 (nu: 
Voorstraat 23), waar zijn vader 
een kapperszaak heeft. Het is 
1960 en Jan is vijf jaar. Hij is een 
echte kwajongen. Samen met 
zijn vriendje houdt hij wel van 
avontuur. Hij vertelt: “Er kwam 
altijd een boer uit het West bij 
ons langs. Hij had paarden met 
twee wagens erachter. Die gin-
gen leeg heen en kwamen met 
hooi weer terug. De boer zat op 
de eerste kar om de paarden te 
mennen en wij stonden langs de 
kant. Als hij dan voorbij was, gin-
gen wij op het verbindingsstuk 
tussen de karren zitten. We reden 
mee tot aan de rand van het dorp 
en dan sprongen we er weer af. 
Op een keer sprong ik en ben 
ik gestruikeld. Ik viel met mijn 
achterhoofd op de stoeprand en 
het wiel van de achterste wagen 
reed over mijn been. Ik had een 
grote hoofdwond en mijn been 
was op twee plaatsen gebroken.” 
Vader Reit is al gauw ter plaatse. 
Vanwege zijn witte kappersjas 
denken omstanders even dat er 

al een arts aanwezig is.
Wie hem met de gewonden-
auto naar het Diaconessenhuis 
in Leeuwarden heeft gebracht, 
weet Jan niet. “Ik weet alleen 
dat ik pijn had. Nadat ze mijn 
hoofdwond hadden verzorgd 
en verbonden, hebben ze een 
jas over me heen gegooid en 
ben ik op de brancard gelegd. 
In het ziekenhuis werd de wond 
schoongemaakt en mijn hoofd 
zonder verdoving gehecht. En 
mijn been werd gespalkt. Ik heb 
daar vier weken op zaal gelegen 
in zo’n kinderbedje met een hek-
je eromheen.” 

Hippie bus
Op een nacht rijdt Van der Lei on-
derweg met de ambulance over 
een omgevallen boom en raakt 
de wagen zwaar beschadigd. Er 
moet een nieuw busje komen. 
Johan de Bruin weet het nog 
goed. “In 1966/1967 zat ik op de 
openbare lagere school in de vijf-
de klas bij meester Klompmaker. 
Ik herinner me nog dat Van der 
Lei langskwam met dat kapotte 
busje. Het werd een paar dagen 
op het schoolplein gezet en wij 
mochten als kinderen dat busje 

met verf helemaal opfleuren met 
bloemen. Dat busje ging later 
met een spandoek voorop door 
het dorp op een aanhangwagen, 
terwijl men langs de deuren ging 
om donaties voor een nieuw 
busje.” 

Johan herinnert zich ook nog 
een botsing tussen twee groep-
jes brommers in de bocht van 
het fietspad bij houtbedrijf Van 

de Witte aan de Kuipersweg.  
“Het busje kwam, maar een hele 
lange jongen paste er niet in. 
Toen hebben ze hem vervoerd 
met de klep open.” Er kwam een 
nieuw busje, dat in 1977 werd in-
geruild voor een echte ambulan-
ce van het merk Mercedes.

Zuinig
Vanaf juli 1973 is K.W. Veenstra 
penningmeester van de Stich-
ting Ambulance Noord. De in-
middels 85-jarige Kees vertelt: 
“Wanneer een patiënt naar het 
ziekenhuis ging, moest een dok-
ter daarvoor een briefje tekenen. 
Die briefjes kon ik bij de zieken-
fondsen inleveren. Zij vergoed-
den dan de kilometerkosten die 
op de rekening van de Stichting 
werden gestort. Daar was ik al-
tijd op de zaterdagen mee bezig. 
Maar het gebeurde niet altijd dat 
de chauffeurs de briefjes hadden 
laten ondertekenen door de dok-
ters. Dus dan fietste ik weer ach-
ter die dokters aan.” Kees heeft 
veel respect voor de chauffeurs. 
“Ze kregen er niks voor, maar ze 
stonden wel altijd paraat. Ook 
in het weekend en met de feest- 
dagen. Dat regelden ze zelf en 

het was nooit een probleem.  
Ze kregen van ons op een ge-
geven moment wel gratis tele-
foon. En één keer per jaar met 
de kerstdagen bracht ik hun een 
envelop met een geldbedrag.”

De toevoeging ‘Noord’ aan Stich-
ting Ambulance geeft aan dat de 
ambulance niet veel verder reed 
dan tot aan het Prinses Margriet-
kanaal. “De plaatselijke dokters 
van de dorpen in het vestigings-
gebied waren sowieso lid van 
het dagelijks bestuur. Ze zaten 
erbij als adviseurs”, zegt Kees. “In 
het stichtingsbestuur zat ook van 
elk dorp een lid van het Plaat-
selijk Belang. Eén keer per jaar 
gingen we naar het gemeente-
huis voor een vergadering over 
financiële zaken. De ambulan-
cebus is betaald van particulier 
geld, maar de gemeente stond 
wel garant. We hebben maar één 
keer vijfhonderd gulden subsidie 
gekregen, omdat we iets tekort 
kwamen. Maar verder heeft het 
ze nooit een cent gekost.” Dat 
is dan wel de verdienste van 
Kees, want hij was een zuinige 
penningmeester. Er bleef zelfs 
zoveel over dat het bestuur de 
chauffeurs kon trakteren op een 
etentje. Kees kijkt met voldoe-
ning op die periode terug: “Het 
was een mooie tijd, echt waar. 
Het was geweldig”.

De Stichting Ambulance Acht-
karspelen Noord houdt in 1988 
op te bestaan na de samenwer-
king met Ziekenvervoer De Vrij 
uit Leeuwarden en de Stichting  
Ambulance Kollumerland. 

Tegenwoordig wordt u vervoerd 
door de Advance Life Support 
Ambulance van UMCG. Maar wie 
er ook rijdt: het gaat tenslotte al-
tijd om het behoud van mensen- 
levens.

Buitenposters
door Nelleke Kemps-Stam

“Ze kregen er niks voor, maar ze stonden wel altijd paraat”

Jan Hoekstra in het ziekenhuis. (eigen foto)

De bus in een artikel in de Friese Koerier van 7 augustus 1957.

Musical Mozes verplaatst naar maart 2021
De musical Mozes die op 27, 28 
en 29 maart en 3, 4 en 5 april zou 
worden opgevoerd, gaat van-
wege de ontwikkelingen rond-
om het coronavirus niet door. 
De voorstellingen worden ver-
plaatst naar maart 2021.

Het bestuur van de Stichting 
Toneel & Muziek Buitenpost 
e.o. heeft dat moeten besluiten. 
Voorzitter Klaas de Jonge: “Het 
valt ons als bestuur zwaar dat we 
deze beslissing hebben moeten 
nemen, maar gelet op de geno-

men landelijke maatregelen had-
den wij geen andere keuze. Heel 
veel mensen hebben de afgelo-
pen maanden hard gewerkt om 
de musical Mozes tot een succes 
te maken! Denk aan de acteurs, 
muzikanten, regisseur, de naai-
ploeg en de bouwploeg die de 

kerkzaal al had omgebouwd tot 
theaterzaal. Dan is het zuur dat 
we slechts twee weken voor de 
première de boel moeten afbla-
zen.”

Inmiddels is de kerkzaal weer 
gebruiksklaar gemaakt en zijn de 
kostuums en rekwisieten opge-
borgen. Begin volgend jaar zal 
weer worden begonnen met alle 
voorbereidingen zodat Mozes op 
19 maart een geweldige premiè-
re in Buitenpost mag beleven! 

De nieuwe speeldata in 2021 zijn:
•	 Vrijdag 19 maart – 20.00 uur  

(première)
•	 Zaterdag 20 maart – 20.00 uur
•	 Zondag 21 maart – 15.00 uur 

(matinee)
•	 Vrijdag 26 maart – 20.00 uur
•	 Zaterdag 27 maart – 20.00 uur
•	 Zondag 28 maart – 15.00 uur 

(matinee)

Mensen die al kaarten hadden 
gekocht kunnen deze gebrui-
ken voor de voorstellingen van  
volgend jaar. 

PBB doneert voor ‘Ambulansche wagen Alhier’ 
Waarin een klein dorp groot kan zijn

    De Vries Verzekeringen en Hypotheken    
    Ried 4 | 9285 KK Buitenpost 

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

 
 



Onze supermarkt is 
geopend voor uw 

dagelijkse boodschappen.

 Tevens kunt u uw 
sandwiches bestellen 

en afhalen. 
Bezorgen doen we ook!

Pas goed op uzelf en uw 
naasten!!
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Reuma is een verzamelnaam voor meer dan 100 verschillende aan-
doeningen van je ‘bewegingsapparaat’ zoals gewrichten, spieren, 
pezen en botten. Iedereen kan reuma krijgen, op elke leeftijd. Bij 
sommige mensen zijn vergroeiingen zichtbaar, maar bij de mees-
ten ziet men er aan de buitenkant niets van. Toch lijden zij ook vaak 
pijn, zijn moe en is er onbegrip voor hun problemen bij andere men-
sen. In Nederland zijn ruim twee miljoen mensen (één op de ne-
gen) die dagelijks met pijn leven, met stijfheid en vermoeidheid als 
gevolg van een reumatische aandoening. De meeste vormen van 
reuma zijn goed te behandelen maar (nog) niet te genezen. Veel 
mensen lijden aan artrose, in de volksmond vaak slijtage genoemd, 
maar ook dat is vaak een vorm van reuma.

De overkoepelende organisa-
tie ReumaNederland, voorheen 
Reumafonds, wordt voor een 
groot deel gefinancierd met geld 
van de collecte die vrijwilligers 
deur aan deur ophalen. De af-
deling Buitenpost werkt samen 
met afdeling Gerkesklooster/ 
Stroobos. Er zijn bijna 100 col-
lectanten. Velen doen het jaar in, 
jaar uit. Heel Nederland telt zo’n 
50.000 collectanten!

Op 24 februari 2020 werd er voor 
hen een gezellige avond georga-
niseerd door ReumaNederland 
in De Schakel aan de Voorstraat. 
De heer Luc Veenstra uit Aduard 
was namens ReumaNederland 
aanwezig en had de leiding in 
handen. De bijeenkomst werd ge-
organiseerd door Henny Meets- 
ma (collecte-organisator) en de 
wijkhoofden Annie Ploegsma en 
Jitske van der Wijk. Alweer voor 
de 26e maal organiseren zij met 
veel plezier met zijn drieën de 
collecte in Buitenpost. H. Meets- 
ma ‘kreeg’ vorig jaar ook nog 
Gerkesklooster en Stroobos er-
bij. Mevr. Sjoukje Zandberg stop-
te na 33 jaar organiseren van de 
collecte in het tweelingdorp. 

Luc Veenstra gaf eerst een pre-
sentatie over wat reuma in feite 
met een mens doet. “De ver-
moeidheid voelt vaak nog erger 
aan dan de pijn, daar kun je min 
of meer mee leren omgaan”, 
vertelt hij. “ Moeite hebben met 
dagelijkse handelingen en dat  
iedere dag weer vreet aan de  

reumapatiënt. In zijn of haar 
omgeving is er ook regelmatig 
sprake van onbegrip. Reuma- 
Nederland is dan ook ontzettend 
blij met de collectanten, die in 
hun vrije tijd enkele uren collec-
teren. 

Naast de collecte ontvangt Reu-
maNederland ook geld uit nala-
tenschappen, donaties, samen- 
werkingsverbanden en nog an-
dere activiteiten. Het geld wordt 
besteed aan onderzoek en in-
novatie. Met het laatste wordt 
bedoeld onderzoeken door de 
farmaceutische industrie om de 
kwaliteit van leven van reumapa-
tiënten te verbeteren. Dit kan on-
der andere door betere of andere 
medicijnen.

Ook voorlichting en reclame kos-
ten geld. Wat dat laatste betreft: 
de korfballers van het Oranje- 
team hadden ReumaNeder-
land op hun broekjes staan. De 
sponsor koos er voor niet hun 
eigen bedrijfsnaam er op te zet-
ten maar die van ReumaNeder-
land! ReumaNederland ontving  
behoorlijk wat positieve reacties.
“Voorheen bleven reumapatiën-

ten vaak in huis, maar Reuma- 
Nederland doet er alles aan om 
de patiënten ondanks hun ver-
moeidheid actief te krijgen en 
te houden. Bewegen is voor ie-
dereen belangrijk, ook voor reu-
mapatiënten. “Walking voetbal 
is tegenwoordig ‘ín’ voor ou-
dere heren, walking handbal is 

nog beter, omdat dan het hele 
lichaam actief bezig is”, aldus 
Veenstra.
Steeds vaker krijgt de collectant 
aan de deur te horen “we heb-
ben geen geld in huis, we beta-
len alles met de pinpas”. Reuma-
Nederland gaat met zijn tijd mee. 

Aan de deur kan men nu schen-
ken door de QR-code te scannen 
die de collectant op zijn legitima-
tiebewijs heeft staan.

Er werden deze avond heel wat 
dames en heren in het zonnetje 
gezet. Velen hadden meer dan 5, 
10, 15, 20, 25 jaar en nog vaker 
voor het reumafonds gecollec-
teerd. Luc Veenstra deelde mee 
dat de 65 jubilarissen samen in 
totaal 1115 jaren hebben gecol-
lecteerd! Alle jubilarissen ontvin-
gen een lepeltje met opdruk van 
het aantal jaren dat men heeft 
gecollecteerd en een cadeaupak-
ketje (verzorgd door Dropshop 
Liquorice) dat steeds ‘groter’ 
werd naarmate de jubileumjaren 

stegen. Twee dames hebben al 
meer dan veertig keer gecollec-
teerd, namelijk Marry van der 
Plas en Gerrie IJtsma.
Gerrie IJtsma gaat ieder jaar 
trouw met de collectebus bij 
de huizen langs van Lutkepost, 
Brêgeloane en Dijkhuisterweg. 

“Toen wij hier nog niet lang 
woonden, ongeveer 50 jaar ge-
leden, kwam er een mevrouw 
langs die mij vroeg of ik wilde 
collecteren voor het Reuma-
fonds. Dat wilde ik wel doen en 
dat doe ik dus nu nog steeds 
ieder jaar. Alleen vorig jaar ben 
ik aan mijn heup geopereerd, 
toen heeft een van de buren het 
gedaan”, vertelt Gerrie. “Op de 
gezellige avond kon ik helaas 
niet komen. Later bracht Henny 
Meetsma mij het lepeltje en het 
cadeaupakket samen met het 
collecte-materiaal”.
Ook Marry van der Plas collec-
teert al meer dan veertig jaar. 
Zij neemt ieder jaar de Barrage  
(oneven huisnummers) voor 

haar rekening. “Ik werd gevraagd 
door mevrouw Otten-Poutsma, 
die destijds de collecte voor het 
Reumafonds regelde. Wat de 
reuma betreft:“een kleindochter 
kreeg jeugdreuma, het gaat nu 
goed met haar, maar als groot-
moeder weet je dan gelijk weer 

waar je het allemaal voor doet.” 
Ook haar dochter Mirjam is col-
lectant.

ReumaNederland is heel blij met 
de collectanten. Wanneer het  
coronavirus is uitgewoed hopen 
de collectanten langs te komen 
en hopelijk steunt u hen dan 
door iets in de collectebus te de-
poneren of via de QR-code over 
te maken.
De drie organisatoren kregen la-
ter vele positieve reacties op de 
avond. Een daarvan was “voor 
mijn gevoel liep ik altijd in mijn 
eentje, maar nu heb ik gezien 
hoeveel collectanten er zijn in 
Buitenpost, dat geeft een saam-
horigheidsgevoel!” 

Vrijwil l igers
door Bote de Haan

“De vermoeidheid voelt vaak nog erger aan dan de pijn,  
daar kun je min of meer mee leren omgaan”

Reuma-collectanten 
van Buitenpost en Gerkesklooster/Stroobos

Een waar gebeurd oorlogsverhaal
In 1945 stond bij het station een 
watertoren met aan beide zijden 
van het spooremplacement een 
grote vijver. Deze toren voorzag 
de stoomtreinen van water. Deze 
informatie vooraf om verder in 
het verhaal de plaats van de vij-
ver te weten. 
Op de Jeltingelaan woonde in het 
eerste huis aan de oostkant de  
familie Fokkinga. Ons gezin 
woonde op Stationsweg 8 naast 
bakker Vonk.
Op een dag in de laatste oorlogs-
maanden arriveerde een groep 
Duitse militairen op de fiets in 
Buitenpost, komende vanuit de 
richting Leeuwarden. De groep 
stak aan bij café De Roskam van 
de familie Bolling. Ze stalden de 
fietsen in de trochreed (overdek-
te en aan beide zijden afgesloten 

stalling voor de koetsen) van het 
café.
Mijn moeder zag dit vanuit de 
woonkamer. Ik was bevriend met 
Peet Fokkinga en we speelden 
achter huis. Op een gegeven mo-
ment kwam Joop, de broer van 
Peet, op een oude damesfiets bij 
ons achter huis en zei tegen Peet 
“deze fiets moet je straks mee- 
nemen naar huis”.
Mijn moeder hoorde dat ver-
haal ook en besloot in de gaten 
te houden wat er gebeurde. Ze 
heeft Joop nagekeken om te zien 
wat hij ging doen. En wat bleek: 
hij ging regelrecht naar de over-
kant, het café Bolling binnen via 
de voordeur waar de groep Duit-
sers zat. Haar verwondering was 
dus groot en ze bleef aandacht 
houden voor wat daar gebeurde. 

Enkele ogenblikken later kwam 
Joop fietsend uit de trochreed, 
zo langs de wacht die daar stond, 
richting huis. Peet en ik hebben 

samen de oude fiets terugge-
bracht. Toen we daar aankwa-
men kwam Joop net terug van 
de in het begin van dit verhaal 

genoemde vijver die honderd 
meter achter hun huis lag en 
waar hij de fiets in gedropt had.
Op een gegeven moment kwa-
men de Duitse soldaten bij Bol-
ling uit het café en ja hoor, alle-
maal een fiets behalve de wacht. 
Die kreeg openlijk een flinke uit-
brander en moest lopend mee. 

Ruim tien jaar geleden heb ik 
Joop ontmoet in Hengelo, waar 
ik nu woon, bij zijn schoonzus 
en zwager en hebben we hier 
over gesproken. Hij beves-
tigde dit verhaal. In februari 
heb ik via zijn oomzegger ge-
hoord dat Joop nog leeft maar 
dementeert. Hij woont nu in  
Canada. 

Lieuwe Regnerus SeinstraDe Roskam omstreeks 1950.

De jubilarissen van ReumaNederland uit Buitenpost en Gerkesklooster/Stroobos. (foto: Hielke Boorsma)
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Alle merken: APK - Automaatbak spoelen - Airco service - Grote beurten 

Banden - Occasions - Onderhoud - Storingsdiagnose

 

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

Jouw Volkswagen Service-dealer in Buitenpost

vandenbrug.nl/volkswagen
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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.

Geen paniek

Wat kan de wereld er in een paar 
weken tijd ineens anders uitzien. 
Ik wilde eigenlijk juist niet schrij-
ven over de huidige coronacrisis, 
maar het is naïef om te denken 
daar op momenten als deze aan 
te ontkomen. Wat ik de afgelopen 
weken tegen vrienden en familie 
zeg, is dat ze bovenal hun ‘gezonde 
verstand’ moeten gebruiken. Zorg 
goed voor jezelf en de mensen om 
je heen. Dit is niet het moment om 
de daredevil uit te hangen, maar 
wel de tijd om bewust te handelen 
naar de adviezen die ons worden 
gegeven. 

Maar, wat is dan eigenlijk gezond 
verstand en hoe gebruik je dat in 
een tijd als deze? Je gezonde ver-
stand bestaat uit alles wat je waar-
neemt en hebt geleerd in het verle-
den. Daarbij de feiten niet uit het 
oog verliezen. Belangrijk is dus om 
te vertrouwen op de maatregelen 
en elkaar te helpen waar mogelijk. 
En raak ook vooral niet in paniek. 
Paniek en ons gezonde verstand 
gaan niet samen. Om het niet lan-
ger te gaan hebben over wat we 
wel of juist niet moeten doen, want 
daar worden we immers al op 
voldoende manieren over geïnfor-
meerd, zal ik mijn gedachten eens 
een andere kant op sturen. 

Zouden we met z’n allen iets kun-
nen leren van een crisis als deze? Ik 
wil nog wel eens een tikje idealis-
tisch zijn en ik ga er dan ook graag 
vanuit dat we als mensen iets posi-
tiefs kunnen meenemen uit dit ge-
heel. De gemiddelde Buitenposter 
is redelijk nuchter en staat over het 
algemeen stevig met beide voeten 
op de grond, dus die kwaliteit bezit 
je al in een bepaalde mate. Maar 
kan het ons bijvoorbeeld meer 
nader tot elkaar brengen? Niet in 
fysieke zin, want op bezoek gaan is 
momenteel ook niet vanzelfspre-
kend en in sommige gevallen zelfs 
een slecht idee. Maar we zitten al-
lemaal in een zelfde soort schuitje, 
zijn er banden die weer versterkt 
kunnen worden? Het is het per-
fecte moment om een verwaterd 
contact met een familielid, kennis, 
vriend of vriendin weer eens op te 
pakken. 

Of laat het ons ook nadenken hoe 
fragiel we eigenlijk zijn en niet 
alleen wij als mensen, maar ook 
bijvoorbeeld de verschillende on-
dernemers in ons dorp. Waar zijn 
we dankbaar voor en in welke 
mate zijn we eigenlijk verwend? 
Momenten als deze zijn er voor 
om niet alleen na te denken over 
wat we moeten missen en wat 
we niet meer kunnen doen, maar 
juist omgekeerd. Welke vrijheden 
hebben we normaal gesproken 
wél? Kunnen we meer waardering 
opbrengen voor anderen en zou-
den we nadat deze chaotische 
tijd is afgelopen misschien zelfs 
een klein stukje gelukkiger zijn? 
Bedenk zelf waar jij dankbaar voor 
bent, wat deze verandering jou 
doet inzien, deel dit met elkaar. Ik 
hoor graag wat jij nu in een ander 
daglicht ziet. 

Buitenpost in beeld
 

RIVM-richtlijnen in het straatbeeld.

Waarschuwingen in winkels.

Er worden schermen geplaatst tussen klant en medewerker.

(Foto’s: Hilleke Scheper)

Ten behoeve van het nieuwe zwembad werden de bomen rond het parkeer-
terrein gekapt. U kunt hier meer over lezen op pagina 13 van deze krant. 
(foto: Hielke Boorsma)

Scholen dicht, lesmateriaal ophalen.

Winkelwagentjes worden ontsmet.

Corona is meer dan een virus

Op 20 maart opende Bakker Van der Bijl zijn nieuwe winkel in de Kerkstraat 17. Van-
wege het coronavirus zijn de feestelijkheden afgelast. Op een later te bepalen 
datum zal er alsnog een openingsfeest gevierd worden. (foto: Hilleke Scheper)

Corona is een Latijns woord. 
Letterlijk vertaald betekent het 
kroon of krans. Maar het heeft 
meer betekenissen.

• Aardbeienras. De corona-
aardbei is dieprood van kleur, 
heerlijk zoet en sappig. 

• Automerk. Er is zowel een 
Frans merk als een Japans 
type: Toyota Corona.

• Biermerk. Coronabier is een 
Mexicaans (maïs)bier, dat 
vaak met een stukje citroen 
wordt gedronken. 

• Compositie voor symfonie-
orkest van Poul Ruders.

• Diakritsch teken. Een kleine 
cirkel op de a: Å (in het Deens, 
Noors en Zweeds).

• District in het noordwesten 
van Suriname.

• Hotel Corona in Den Haag. 
Het hotel ligt op het Buitenhof, 
dus vlak bij de plek waar alle 
maatregelen ter bestrijding 
van het coronavirus worden 
genomen. 

• Krans als militaire onderschei-
ding, zoals lauwerkrans.

• Lichtkrans (hete atmosfeer) 
rondom de zon, alleen te zien 
tijdens een zonsverduistering.

• Motorfiets. Er zijn twee histo-
risch merken.

• Muziekgroep. Italiaanse band 
(dance- en popact).

• Park in Flushing Meadows, 
New York.

• Plaatsnaam: een stad in 
Californië (VS) met 150.000 
inwoners, en twee dorpen in 
New Mexico en South Dakota 
(VS) met 100-200 inwoners.

• Satelliet. Amerikaanse spio-
nagesatelliet (1959-1972) om 
zoveel mogelijk beeldmateri-
aal te verkrijgen van landen 
als de Sovjetunie en China.

• Sigarenmodel. De corona-
sigaar wordt wel als het mooi-
ste sigarenmodel beschouwd.

• Straatnaam in Culemborg, 
Heerhugowaard, Spijkenisse 
en, het dichtst bij huis, in de 
wijk Paddepoel in Groningen-
Stad.

• Virus, dat in de eerste maan-
den van 2020 de hele wereld 
in zijn greep heeft.

•	 En verder heeft het nog bete-
kenis in moeilijk uit te leggen 
begrippen in de wetenschap 
en de bouwkunde.

Annemieke Altena



Zwembad De Kûpe - Buitenpost Weer volop 
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Oldtimer met een oorlogsverleden
Klassieke Studebaker van brandweerpost Buitenpost

De Vereniging Studebaker Bui-
tenpost is trots en zuinig op haar 
klassieke brandweerauto, die 
in het afgelopen decennium als 
nieuw tevoorschijn kwam uit een 
twintig jaar durende restauratie. 
Dat de Studebaker President tot 
brandweerauto werd omge-
bouwd, heeft alles te maken met 
de Tweede Wereldoorlog.

De Studebaker President – met 
acht cilinders in lijn – is een wa-
gen met een verhaal. Eind jaren 
dertig werd het de dienstauto van 
Pier Eringa, toenmalig burge-
meester van Achtkarspelen. Dit  
bleef zo tot de eerste jaren van de 
Tweede Wereldoorlog. De Duit-
sers onthieven de anti-Duitse  
Eringa echter uit zijn functie en 
vorderden ook nog eens de ge-
meentelijke brandweerauto. De 
Studebaker bleef en werd uit 
nood omgebouwd tot autospuit. 
De bluswagen deed tot 1947 
dienst in Buitenpost en vervol-
gens nog eens vijftien jaar in 
Drogeham. Daarna verdween de 
wagen van de radar.

Teruggevonden
Bij toeval werd de Studebaker 
begin jaren negentig terugge-
vonden in Oost-Brabant, bij de 
Dommelsch bierbrouwerij. Met 
pijn en moeite weekten Andries 
Bremer en Hendrik Veenstra van 
het korps Buitenpost de wagen 
los. Veenstra is voorzitter van de 
Vereniging Studebaker Buiten-

post. Hij vertelt: “Er was weinig 
meer van de auto over. Maar de 
directeur van de bierbrouwerij 
was een echte Dagobert Duck: 
die wilde het volle pond. We 
hebben toen met collega’s en 
oud-collega’s een vereniging op-
gericht. Dankzij een achtergestel-
de lening konden we de wagen 
toch kopen.”

Twintig jaar
De restauratie kostte twintig jaar. 
Veenstra: “Tot op de moertjes 
hebben we de wagen uit elkaar 
gehad. Soms lag het werk maan-
den stil. Als we geld hadden, 
deden we weer iets.” Monni-
kenwerk, dat de moeite waard 
was.“ Inmiddels heeft het hele 
dorp iets met de autospuit. Er 
wordt in getrouwd en gerouwd. 
En misschien komt het door die 
vrouwelijke lijnen, maar over-
al waar je komt wekt de Stude- 
baker reacties op. Laatst nog bij 
de Oldtimer Elfstedentocht. Rijd 
je langs een terras en staan men-
sen spontaan op om te applau-
disseren. Prachtig toch?”

Broederschap
De Studebaker verbindt, zorgt 
voor broederschap. Veenstra:  
“Als je in Buitenpost bij de 
brandweerploeg komt, krijg je 
de vraag of je voor vijf tientjes 
lid wilt worden van de vereni-
ging. Ze doen het allemaal. Twee 
keer per jaar houden we een bij-
eenkomst: de jaarvergadering 

en ons uitje. Momenten waarop 
jong en oud samenkomen. Dan 
ontmoet je de collega’s van toen. 
Drinken we een biertje, praat je 
met elkaar. Natuurlijk gaat het 
over de wagen, maar je hebt het 
ook over dat ongeval dat je is 
bijgebleven. Het is een stukje na-
zorg, voor sommigen zelfs trau-
maverwerking.”

Erfgoed bewaren
Met de regionalisering van de 
Friese brandweer in 2014 gingen 

ook de zeven oldtimers van de 
gemeentelijke brandweerkorp-
sen over in handen van Veilig-
heidsregio Fryslân. Vervolgens is 
een constructie gezocht waarbij 
de verantwoordelijkheid voor en 
het beheer van de oude auto’s 
overging naar vijf stichtingen 
en twee verenigingen. Die krij-
gen jaarlijks een bedrag van de 
veiligheidsregio om onderhoud, 
stalling en keuringen te bekosti-
gen. Dankzij deze constructie én 
de energie van de vrijwilligers 

kan dit erfgoed voor vele gene-
raties worden bewaard. “Een 
mooie oplossing”, vindt Hendrik 
Veenstra. “Een oldtimer onder-
houden kost tijd, geld en ener-
gie. Je moet creatief zijn om de 
eindjes aan elkaar te knopen. 
Met de steun van de veiligheids-
regio heeft dit stukje erfgoed ook 
echt toekomst. 
En zeg nu zelf: zo’n prachtig  
antiekje verdient dat toch ook?”

Brandweer Fryslân VRF 02

(eigen foto VRF)

‘WEET JIJ HOE JE EEN
CO-VERGIFTIGING
KUNT VOORKOMEN?’
Koolmonoxide (CO), een zeer gevaarlijk gas dat vrijkomt bij onvolle-
dige verbranding, is een echte sluipmoordenaar. Je ziet of ruikt CO niet, 
maar als je het inademt kan dit ernstige lichamelijke gevolgen hebben, 
zoals hoofdpijn, misselijkheid, overgeven, vermoeidheid, verwarring, 
slaperigheid en versnelde hartslag. Je kunt er zelfs aan overlijden. 

Hoe voorkom je een CO-vergiftiging? 
• Ventileer: Laat 24 uur per dag en 7 dagen per week een rooster  

open of zet een raam op een kiertje. 

• Controleer: Laat verbrandingstoestelen als CV-ketel, gaskachel,  
open haard of geiser minimaal één keer per jaar door een  
gecertificeerd vakman controleren.  

• Alarmeer: Zorg voor je eigen veiligheid en die van je huisgenoten: 
koop en plaats een CO-melder, in ieder geval in de ruimte waar het 
verbrandingstoestel zich bevindt. 
 

Waar plaats je een CO-melder?
• In een ruimte met een verbrandingsstoestel: 

Hoog aan het plafond op 1-3 meter afstand van het toestel en  
minimaal 30 cm van een muur.  

• In overige ruimten: 
Op ademhoogte (zithoogte en slaaphoogte). 

 
Brandveiligheidtips: www.brandweerfryslan.nl
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Wij spreken Nederlands, Fries, Duits en Engels

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

              regelt het! 
Persoonlijk & Vertrouwd

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

MEER KLANTEN - MEER SERVICE - MEER TIJD?

Informeer vrijblijvend naar 
onze persoonlijke werkwijze
en aantrekkelijke tarieven.

              regelt het! 

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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Compliment
Zondag 1 maart was het Compli-
mentendag. Kranten, tijdschriften, 
radio en televisie besteedden er 
aandacht aan, maar dat was ken-
nelijk niet erg opgevallen, want als 
je er naar vroeg, bleek niemand er 
iets van te weten. Wellicht is het 
goed er ook op deze plaats iets over 
te zeggen, dan komt dit fenomeen 
in ieder geval onder ogen van dege-
ne die dit leest. Dat is toch een logi-
sche conclusie.
Dat er een Complimentendag in 
het leven is geroepen, deugt op 
zichzelf gezien natuurlijk niet. Dat 
wijst erop dat er doorgaans te 
weinig complimenten worden ge-
geven. Het gaat erom uw of jouw 
waardering te uiten aan je familie, 
vrienden, buren, collega’s of andere 
mensen die je graag mag in tegen-
stelling tot sommige commerciële 
dagen zoals Moederdag of Valen-
tijnsdag, is het op Complimenten-
dag niet de gewoonte om elkaar 
cadeaus te geven. Het draait puur 
en alleen om de aandacht en waar-
dering voor elkaar. In dit verband 
werd er gesuggereerd: Wees gul 
met complimenten. Op die manier 
vergroot je de kracht van mensen. 
Dat zal ongetwijfeld zo zijn, maar 
wij nuchtere noordelingen vinden 
zo nu en dan een compliment ge-
ven prima en die zelf in ontvangst 
nemen ook, maar gul of te veel 
doet de grote waarde van een com-
pliment verkleinen. Het is en blijft 
wel zo dat het geven en ontvangen 
van complimenten werkt als een 
positieve stimulans voor onze ge-
moedstoestand. Het zit in de aard 
van de mens dat hij of zij niet zon-
der waardering kan. Het klinkt zo 
vanzelfsprekend: een compliment 
geven als iets goed gaat! Toch doen 
we het in de praktijk maar bitter 
weinig. We zien wel vaak wat fout 
gaat, maar veel minder wat er goed 
gaat. Jammer, want juist in deze 
uitdagende tijden kunnen we wel 
wat extra positivisme gebruiken. 
Een gemiste kans met grote gevol-
gen. ‘De diepst menselijke behoefte 
is de behoefte van gewaardeerd 
worden’, aldus William James, 
Amerikaans psycholoog 1842-1910. 
En hoe waar deze stelling is, wijzen 
onderzoeken dagelijks uit. Dit ver-
klaart ook waarom het gebrek aan 
waardering inmiddels de nummer 
één is als reden waarom werkne-
mers ontslag nemen, vrijwilligers 
stoppen met hun belangrijke bij-
drage aan onze samenleving en 
(privé)relaties stuk lopen. Het com-
pliment als meest indrukwekkend 
cadeau is niet te koop. Het draait 
puur om oprechte persoonlijke 
aandacht en uitgesproken waar-
dering. Dat raakt een mens het 
diepst. Ook thuis horen ze graag 
wat vaker wat je leuk vindt aan 
de ander. Voor veel mensen is het 
lastiger een compliment te ont-
vangen dan te geven. Vaak volgt 
een afzwakking in de geest van: 
nou, dat valt nogal mee. Onze eigen 
socioloog Paul Schnabel zei tegen 
BNR Nieuwsradio dat er in Neder-
land een ‘voortdurende behoefte is 
om zelf bevestigd te worden, maar 
heel weinig behoefte om anderen 
te bevestigen’. Krijg je een compli-
ment zeg dan: ‘Dank je wel’ en ver-
der niet. Moraal van dit verhaal: Zit 
niet op een compliment te wach-
ten, maar geef er één en wat vaker. 

Brimzenpraat

Aan het woord zijn Tilly Kuipers en Loes van Denderen. Sinds april 
vorig jaar zijn zij bestuursleden van Plaatselijk Belang. Het jubileum 
is voor mij aanleiding om hen te vragen naar de beweegredenen om 
zitting te nemen in dit orgaan.

Tilly is twee jaar geleden in Bui-
tenpost komen wonen, Loes 
woont hier al vele jaren. Wat mij 
vooral opvalt is dat zij zo positief 
over Buitenpost praten. Komend 
uit Muiden en Rotterdam vinden 
zij het heerlijk om in een dorp te 
wonen. En ja, er wordt eigenlijk 
best veel gemopperd hier: er ge-
beurt niks, er kan niks, enz. enz. 
”Nou, wij vinden het een leuk 
dorp, waar best veel dingen ge-
beuren.”

Tilly en Loes zagen de oproep in 
deze krant en dachten: Ja, ik wil 
best iets voor dit dorp doen en 
daar zijn meerdere redenen voor. 
Je leert meer mensen kennen, je 
leert het dorp beter kennen én je 
kunt misschien iets betekenen. 
Voordat ze ‘geïnstalleerd’ wer-
den, mochten ze enkele verga-
deringen bijwonen en dat beviel 
zo goed, dat ze bleven. Ze vielen 
met de neus in de boter, want het 
jubileum stond voor de deur en 
vroeg de nodige acties.

Dit eerste jaar staat vooral in het 
teken van ‘inwerken’, zien hoe 
alles reilt en zeilt en kijken waar 
je je voor in wilt zetten. Je kunt 
je natuurlijk niet met elke stoep-
tegel bemoeien, maar wilt toch 
graag namens de burgers be-
paalde zaken aankaarten bij de 
gemeente. Zo zijn er vaak klei-
ne dingetjes, die we met kleine 

acties kunnen regelen voor de 
inwoners. Je bent mensenmens 
en wilt graag contact hebben 
met alle partijen. Wij willen ver-
bindend zijn voor Buitenpost, 
voor de mensen, voor de vereni-
gingen, voor de winkeliers. 

De voorzieningen in het dorp, 
daar zetten we ons ook graag 
voor in, een voorbeeld is de 
leegstand in de Kerkstraat, waar 
lege winkelpanden worden 
verbouwd tot wooneenheden. 
Daarnaast zou Tilly sowieso de 
Kerkstraat als speerpunt willen 
hebben, om daar vooral door 
bepaalde maatregelen de veilig-
heid te bevorderen, want nu zijn 
er vele ouderen die niet graag 
hier fietsen. Bovendien zou Tilly 
graag zien, dat we als Plaatselijk 
Belang dichter bij de gemeente 
staan, maar wel per dorp ons 
eigen beleid maken. Nieuw is 
dat we zo nu en dan met de po-
litieke partijen om de tafel zitten. 
Dat vinden we erg leuk en het is 
voor hen ook goed om hier in het 
dorp rond te kijken, zodat ze een 
beeld hebben bij onderwerpen 
die besproken worden.

Loes vindt bijvoorbeeld dat we 
als dorp best trots mogen zijn op 
De Kruidhof. Zij zou zich graag 
verdiepen in mogelijkheden om 
deze locatie, zoals bijvoorbeeld 
het tuincafé, meer perspectief te 

bieden. Wat de tuin zelf betreft: ie-
der jaar is het weer spannend of 
alles blijft zoals het was. Zij heeft 
ook zo haar ideeën om de entree 
van Buitenpost aantrekkelijker 
te maken. Met behulp van De 
Kruidhof zou je van de rotondes 
toch prachtige aandachtstrekkers 
kunnen maken? Waarschijnlijk 
zal er dan overleg op provinci-
aal niveau moeten plaatsvinden.  
(Zelf vond ik bijvoorbeeld de bij-
en (badkuipen) vorig jaar heel 
mooi. Waarom konden die niet 
langer blijven? A.P.)

Beide dames zijn unaniem in hun 
oordeel over deze krant: Onze 
Bibu is geweldig. Als je daar 
doorheen bladert, straalt de acti-
viteit er af. Mensen vragen zich 
vaak af, wat we eigenlijk doen. 
Als je De Binnenste Buiten Post 

goed leest, blijf je op de hoogte 
van de activiteiten van Plaatselijk 
Belang. Iedere maand is er veel 
te bespreken

Tenslotte hebben Tilly en Loes 
nog een wens: uitbreiding van 
het ledenaantal. We hebben zo’n 
zeshonderd leden en dat zou ei-
genlijk véél meer moeten zijn, er 
zijn hier namelijk 2500 gezinnen. 
Wij willen graag iedere inwoner 
vertegenwoordigen!
Dat zou toch een mooi cadeau 
zijn bij de honderdste verjaardag 
van PBB!

Lijkt het je interessant om te 
zien hoe PBB reilt en zeilt of wil 
je graag deel uitmaken van het  
bestuur zoek dan contact met  
Tilly of Loes via de mail: 
pbbuitenpost@gmail.com 

Nieuw zwembad De Kûpe
In het tweede kwartaal van dit jaar wordt gestart met de bouw van 
het nieuwe zwembad in Buitenpost. De afgelopen maanden zijn 
er weer stappen gezet in onder andere het bestemmingsplan, de 
aanbesteding en de kapvergunningen.

Voordat de graafwerkzaamheden kunnen beginnen moesten de bo-
men gekapt worden die op de plek van het nieuwe zwembad staan. 
Dat gebeurde in de eerste helft van maart. Later zullen er nieuwe bo-
men geplant worden. 
Om de nieuwbouw van het zwembad mogelijk te maken is er een 
nieuw bestemmingsplan opgesteld. Dit wordt aan de gemeenteraad 
aangeboden. Ook beslist de gemeenteraad of er extra geld beschik-
baar wordt gesteld. De bouw van het nieuwe zwembad gaat namelijk 
1,2 miljoen euro duurder worden dan eerder begroot. “Dat de kosten 
hoger uitvallen is natuurlijk een tegenvaller”, zegt wethouder Jouke 
Spoelstra. “Als college balen we hiervan maar we hebben besloten 
om koers te houden, zodat er een kwalitatieve zwembadvoorziening 
gerealiseerd wordt.” Als de gemeenteraad instemt met het extra  
krediet en het bestemmingsplan kan daarna de aannemer, Friso 
Bouwgroep, aan de slag met voorbereidende werkzaamheden. Het 
is de bedoeling dat het zwembad het tweede kwartaal 2021 open-
gaat. Tot die tijd blijven alle zwemactiviteiten doorgaan in het huidige 
zwembad.

Energieneutraal
Het nieuw te bouwen bad wordt volledig energieneutraal en ultra-
modern. Het zesbaans 25 meterbad krijgt een beweegbare bodem 
en een klapwand. Hiermee kunnen alle gebruikersgroepen optimaal 
gebruik maken van het zwembad. Wethouder Jouke Spoelstra: “Het 
is belangrijk dat er een zwemvoorziening blijft om kinderen van 
zwemles te kunnen blijven voorzien. Maar ook voor de mensen uit 
de omgeving die hier komen om baantjes te zwemmen of om lekker 
te kunnen sporten”. Het nieuwe bad kan gebruik blijven maken van 
de warmtekoppeling van het naastgelegen bedrijf Enitor Primo. Ook 
komen er zonnepanelen op het dak, een warmte-terugwinsysteem 
van restwarmte uit spoel- en douchewater en een aanvullende warm-
tebuffer. Deze maatregelen verdienen zichzelf terug vanwege lagere 
energiekosten.

In de tweede helft van 2021 worden ook bomen gekapt voor de inrich-
ting van het nieuwe parkeerterrein. Dat gebeurt voordat het bestaan-
de zwembad wordt gesloopt.

 (Tekst en foto’s: Gemeente Achtkarspelen)

Impressie van de baden in het nieuwe zwembad.

Impressie van de buitenkant van het nieuwe zwembad.

Tilly Kuipers (links) en Loes van Denderen (rechts).  (foto: Anneke Paauw)

Wim Ausma

Het bestuur van Plaatselijk Belang: 
Wij willen spreekbuis zijn voor de inwoners

Inspiratie
door Anneke Paauw



jo hier, myn soarch
 
Mijn naam is Baukje van Wieren en in januari heb ik de deuren van mijn kapsalon aan de 
Dr. Postmastraat 39 geopend.
Na al ruim tien jaar in andere salons te hebben gewerkt was daar hét moment om voor mijzelf te be-

ginnen. De bijkeuken is omgebouwd tot een kleine salon 
en is van alle gemakken voorzien.

Bij mij zijn zowel dames als heren welkom 
in mijn kappersstoel, en ook kinderen zijn bij 
mij aan het juiste adres. Naast knippen kunt u hier ook 
terecht voor ver� ehandelingen en bruidskapsels.
Ik ben aangesloten bij ‘� uisleven’ service van thuiszorg 
Het Friese Land als ambulante kapster. Ik kom dus ook 
graag bij u aan huis, ook als u 
geen pashouder bent.

 
Wilt u ook weer netjes het voorjaar in? Bel of app: 06-40479998.

Kijk voor meer informatie op https://m.facebook.com/baukjessalon/
 
En misschien tot ziens bij BaukjesSalon, Dr. Postmastraat 39, Buitenpost.

Bedrijv igheid
door Piet Pettinga

Baukjessalon

Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging/?
Schipper AGF in de Kerkstraat zoekt een enthousiaste 
groenteboer(in) om eigenaar te worden van de winkel 
in Buitenpost! Het is een goed lopend bedrijf met po-
tentie en een hele leuke klantenkring die wij de laatste 
tien jaar hebben opgebouwd.

Hee�  u interesse? 
Neem dan contact op met Kor Schipper, 
tel. 06-45013979, 
of kom eens langs voor een vrijblijvend gesprek.

Uit de oude doos

In maart 1941 was de Mariakerk weer eens toe aan een herstelbeurt. Verschillende delen van 
de buitenmuur moesten opnieuw worden ommetseld. Dat in die tijd bij dit werk anders tegen 
arbeidsomstandigheden werd aangekeken dan nu blijkt wel uit deze foto’s. ‘s Ochtends werd een 
houten stelling mèt de arbeiders erop door middel van lieren op de juiste hoogte gemanoeuvreerd. 
Het daarvoor benodigde samenstel van de takels was door een 70-jarige leidekker in een eerder 
stadium aan de spits van de toren bevestigd.

Gezien in de Kerkstraat en het Haersma de Withpark. Dit 
bord is geplaatst door de gemeente. (foto: Hielke Boorsma)

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.

1,5 meter 
afstand

Als twee volwassenen hun armen 
uitstrekken is dat ongeveer 1,5 meter. 
Raak elkaars handen niet aan.
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Wijke Wiersma zegt haar ‘toko’ 
vaarwel
Voor velen uit Buitenpost en omstreken is Wijke Wiersma,de parttime 
beheerster en vliegende keep van It Koartling, al bijna 30 jaar lang hét 
gezicht van It Koartling in Buitenpost. Dat is zij in elk geval voor de 
taalleerlingen van Vluchtelingenwerk Noord-Nederland die drie keer 
per week voor hun lessen Nederlands naar It Koartling komen. 

Donderdagmorgen 12 maart schonk Wijke als gastvrouw voor de al-
lerlaatste keer koffie en thee aan deze ‘prachtige doelgroep’, zoals zij 
hen noemt. Wijke vertelt dat in het begin – een jaar of vier geleden – er 
nauwelijks werd gepraat in de pauzes en voor en na de lessen. Dat is 
nu wel anders, want hoewel Wijke precies weet wat iedereen drinkt, 
moet er toch elke keer in goed Nederlands om koffie of thee gevraagd 
worden en voor een praatje is ze altijd wel te porren. Als dank voor 
alle goede zorg van Wijke waren er een toespraak van docent Sasha, 
bloemen en cadeautjes. Een van de cadeautjes was wel heel bijzonder 
en persoonlijk: elke cursist had een woordzoeker gemaakt met daarin 
woorden verstopt die Wijke voor hem of haar typeren. Lief, blij, soci-
aal, belangstellend en vriendelijk kwamen opvallend vaak voor. Een 
groot compliment aan Wijke. 

Wijke kijkt met plezier terug op de afgelopen jaren met goede herin-
neringen aan onder meer ‘The Voice’-wedstrijden voor de jeugd, het 
bloemschikken, de muziek-op-schoot-cursus voor de peuters en de 
kerstmarkten. Ze vindt het nu mooi geweest en gaat genieten van 
niks doen, het huis en de tuin en van de camper waarin voorlopig heel 
wat puzzels gemaakt kunnen worden. De taalleerlingen en alle andere 
bezoekers van It Koartling zullen Wijke’s vrolijke aanwezigheid in haar 
eigen ‘toko’ voortaan moeten missen.

Janneke Loosdrecht

NVVH-Vrouwennetwerk huldigt
trouw lid
Tijdens de jaarvergadering op dinsdag 25 februari 
van het Koninklijk NVVH-Vrouwennetwerk Buiten-
post e.o. werd mw. F. Tjalma-de Boer ter ere van 
haar 60-jarig jubileum in het zonnetje gezet. De 
voorzitter Mw. A. Lammerts sprak haar namens 
onze vereniging toe. Onze spreker van deze avond 
dhr. O.F. Brouwer, Burgemeester van de gemeen-
te Achtkarspelen, overhandigde onze jubilaris na-
mens de afdeling een mooi boeket bloemen.

Kerken in Buitenpost zetten 
Luisterpost op
Ook wij als kerken in Buitenpost zijn geschrokken en stilgezet door 
de situatie van het coronavirus. We leven mee met iedereen die op 
een of andere manier getroffen is, we begrijpen de angst, we zien 
hoe sommigen zich extra eenzaam voelen, terwijl anderen door het 
sluiten van scholen en bedrijven ineens heel dicht op elkaar leven.
We merken op dit moment hoe kwetsbaar we als mensen zijn, de cri-
sis zet ons stil en vraagt om bezinning. Tegelijk is dit ook het moment 
om te vertrouwen. Om te ontdekken dat er zekerheden zijn voorbij de 
menselijke controle. Het is misschien wel vooral een moment voor 
verbondenheid. Het is voor dit soort tijden dat we als mensen aan 
elkaar zijn gegeven. 

Juist nu willen we er zijn voor elkaar. Een eerste concrete actie is: De 
Luisterpost. Vanaf maandag 23 maart zal het telefoonnummer 0511- 
233 199 worden opengesteld. Dit nummer is van 10.00-12.00 uur, van 
14.00-16.00 uur en van 19.00-20.00 uur bereikbaar voor een gesprek. 
Iedereen die juist nu behoefte heeft aan even menselijk contact, van 
zich afpraten, even gewoon een babbeltje is van harte uitgenodigd 
om te bellen. Een praatje met een ander kan net de dag breken en je 
anders laten kijken naar wat er om je heen gebeurt. We hopen jou een 
van deze dagen te spreken. Bel De Luisterpost.

De kerkdiensten van de verschillende kerken gaan digitaal gewoon 
door. Je kan deze op de gebruikelijke tijd (of later op de dag/in de 
week) beluisteren via www.kerkdienstgemist.nl De diensten van de 
doopsgezinde gemeente worden schriftelijk rondgestuurd. Deze zijn 
op te vragen bij pastor Jolanda Valk.
De predikanten van de verschillende kerken Roelof van Dam, Matthias  
Deleu, Gerbram Heek, Gert van Helden en Jolanda Valk zijn zoals 
altijd per mail en telefoon bereikbaar. Zie hiervoor de websites van 
de verschillende kerken. Deze beschikbaarheid geldt uiteraard niet 
alleen voor gemeenteleden. We nodigen iedereen die daar behoefte 
aan heeft uit om contact te zoeken. 
Als kerken denken we na over verdere initiatieven voor de directe 
omgeving. Denk vooral met ons mee. Wil jij je graag inzetten voor 
De Luisterpost of op een andere manier helpen? Meld je vooral bij 
een van de kerken aan. We willen graag dat deze initiatieven van ons 
allemaal, voor ons allemaal zijn. 

Christengemeente Buitenpost, Doopsgezinde gemeente Buitenpost, 
Fonteinkerk Buitenpost, PKN Buitenpost

Collecte Nationaal Fonds 
Kinderhulp digitaal
Nederland is een rijk land. Maar lang niet iedereen profiteert van 
die rijkdom. Een groot aantal kinderen in Nederland groeit zelfs in 
armoede op. In een schoolklas gaat het al gauw om 2 of 3 kinderen! 
Dit is niet alleen ongehoord, maar daardoor staan jaarlijks meer dan 
300.000 kinderen langs de zijlijn. Bovendien zorgt armoede ervoor dat 
de kinderen minder kansen hebben om een toekomst op te bouwen.

Nationaal Fonds Kinderhulp
Kinderhulp vindt dat in Nederland armoede geen reden mag zijn dat 
kinderen worden buitengesloten en wil ervoor zorgen dat alle kinde-
ren er gewoon bij kunnen horen. Dit doet Kinderhulp door oog te 
hebben voor hun behoeften en hen te ondersteunen als zij nergens 
anders voor (financiële) hulp terecht kunnen.

Van maandag 20 tot en met zaterdag 25 april zouden daarom weer 
collectanten op pad om geld in te zamelen voor Kinderhulp. Dit jaar 
zelfs voor de 60e keer! Omdat wordt verwacht dat de verspreiding 
van het virus in Friesland later op gang komt, is de huis-aan-huis col-
lecte in Buitenpost op voorhand definitief geschrapt.
Het is echter mogelijk om dit jaar tóch aan Kinderhulp te doneren.
De organisator van de collecte in Buitenpost, Hink Speulman, heeft 
hiertoe een digitale bus aangemaakt: https://kinderhulp.digicollect.nl/
hink-speulman. Ook de collectanten kunnen ieder zelf een dergelijk e 
bus openen. Want: de coronacrisis mag er niet de oorzaak van worden 
dat kinderen die in Nederland in armoede leven minder hulp krijgen.

Vrijwilligers gezocht 
Het zou voor Hink Speulman dit jaar de zevende en laatste keer zijn 
dat hij deze belangrijke collecte zou organiseren. Daarom deze op-
roep: wie wil de organisatie van de jaarlijkse collecte in Buitenpost 
met ingang van 2021 voortzetten en/of ondersteunen?
Voor uw gift of steun in andere vorm alvast heel erg bedankt namens 
alle kinderen die dagelijks met armoede moeten zien te leven!

Meer informatie:
Stichting Sociaal Cultureel Werk Buitenpost / ‘itKoartling’
E-mail: vrijwilligerswerk@itkoartling.nl

Noors Leven
Gesien Leguijt schrijft iedere drie 
maanden over haar belevenissen in 
Noorwegen.

Rare winter
Terwijl er een miezerig laag je 
sneeuw op een totaal doordrenk-
te grond ligt weg te smelten zit ik 
in kleermakerszit deze column te 
typen. In de kachel ligt ’kookhout’ 
zoals wij dat noemen. Kookhout 
is hout dat kookt in de kachel. Je 
hoort het sissen en het is zeker 
niet goed voor je schoorsteenpijp 
(gelukkig raggen wij zolang als we 
hier wonen onze eigen pijpen, dus 
doen we dat dit jaar gewoon een 
keer extra). Wat een rare winter 
hebben we achter de rug. Achter de 
rug? Jazeker. Gistermorgen hoor-
de manlief het geluid wat voor ons 
de lente aankondigt. Ongeacht 
hoeveel sneeuwval we nog op de 
radar zien, ongeacht hoe koud de 
verwachtingen zijn. Kraanvogels 
kondigen hier met hun getetter 
en veel bombarie elk jaar weer de 
lente aan. Het gaat gebeuren, nie-
mand kan het meer stoppen. En 
na zo’n winter als die van dit jaar, 
wil ook niemand die stoppen. Wat 
was er dan zo raar aan deze win-
ter, vraagt u? We hadden nagenoeg 
geen sneeuw. Wel iets natuurlijk. 
Maar niet genoeg om de latten 
onder te binden. Voor de kerst was 
alles wit. We reisden af naar Neder-
land en keken uit naar de rest van 
de winter in Noorwegen. In plaats 
van regen sneeuw. In plaats van 
rond de nul, ´minusgrader’ zoals de 
Noren zeggen. Koude, witte pracht 
en praal. Dit jaar dus niet. Nat, mis-
tig, rond de nul en winderig. Alles 
was precies zoals we afgelopen 
kerst de boel in Nederland achter-
lieten. Eén keer, op een koude och-
tend, konden manlief en ik er op de 
ski’s op uit. Maar met in ons achter-
hoofd dat we nog een hele winter 
voor de boeg hadden, maakten we 
er een werktripje van. Met 25 kilo 
mais in een rugtas om een voer-
machine in het bos te gaan vullen 
voor de baas. Het was nog steeds 
een leuk tripje, daar niet van, maar 
genieten is skiën met een rugtasje 
met warme koffie en broodjes. En 
dat is iets heel anders dan wat wij 
deden die dag. Wat we wél hadden 
dit jaar was enorm veel regen, ijzel 
en heel veel stormen. Doordat we 
twee jaar geleden een erg warme 
zomer achter de rug hadden en bo-
men hadden moeten vechten om 
te overleven, hadden ze afgelopen 
zomer een enorme hoeveelheid 
aan dennenappels aangemaakt. 
Afgelopen herfst en winter hingen 
de bomen helemaal vol. Wij had-
den bijna geen bosvogels (zoals de 
goudvink) op ons voederplankje 
dit jaar. Er was genoeg te eten in 
het bos. En de eekhoorntjes heb-
ben we helemaal niet gezien. Door-
dat de bomen zo topzwaar waren 
sneuvelden er heel wat tijdens af-
gelopen winterstormen. De wegen 
werden af en aan onbegaanbaar 
en de stroomstoringen zijn al niet 
meer op twee handen te tellen 
(bomen en takken vallen dan op 
de elektriciteitskabels). Tel daar nu 
nog eens het coronavirus bovenop. 
Ook daar zijn we hier in Noorwe-
gen maar druk mee. Ook dat maakt 
het leven heel anders. Al met al een 
rare winter. Op naar een even rare 
lente?

Wijke tussen de taalleerlingen van Vluchtelingenwerk Noord-Nederland
(foto: Anneke Bakker)

Mw. Tjalma-de Boer ontvangt bloemen van burgemeester Oebele Brouwer.
(foto: Marianne Rigter)



Blauwkeshúskes
Koolmeesjes en andere vogels 
zijn welkom bij V.V. Buitenpost. 
Op het boomrijke sportpark De 
Swadde hangen nu vier ‘Blauw-
keshúskes’. De vogelhuisjes 
zijn gemaakt door vrijwilliger 
Andries Hofstra. Hij verwacht dat 
het logo van de club, de Blauw-
kes, een extra stimulans is voor 
de vogels om juist hier te gaan 
broeden.

Hartjesactie 
KEaRN Welzijn steekt met de 
hartjes-actie iedereen een hart 
onder de riem: of het nu gaat om 
zorg, onderwijs, supermarkten, 
gemeentereiniging of vervoer: 
deze mensen werken door voor 
ons. Ook willen ze laten zien dat 
je met een klein gebaar al iets 
kunt betekenen voor een ander.

Geen treinen in de meivakantie
Het treinverkeer tussen Groningen en Leeuwarden wordt verbeterd. 
In de spits zullen er op termijn langere treinen gaan rijden en eind 
dit jaar gaat er een extra sneltrein Groningen-Leeuwarden rijden. 
Daarvoor zijn aanpassingen aan het spoor en stations noodzakelijk. 
Zo worden de perrons van station Buitenpost verlengd, waardoor er 
langere treinen kunnen stoppen. Bovendien worden de perrons ver-
hoogd, zodat het instappen straks makkelijker wordt. 
Om de werkzaamheden over het hele traject goed te kunnen uitvoe-
ren rijden er in de meivakantie acht dagen lang geen treinen:
•	 25 tot en met 28 april tussen Groningen en Buitenpost
•	 29 april tot en met 1 mei tussen Groningen en Hurdegaryp
•	 2 en 3 mei tussen Groningen en Leeuwarden.
Arriva zet bussen in.

(foto: Hielke Boorsma)

AGENDA

Een overzicht van activiteiten die in Buitenpost gepland zijn van 
30 maart - 28 april

 
Heeft u ook iets te melden voor de Agenda? Stuur dan een mail 

naar: annemieke.bibupost@xs4all.nl

In verband met het coronavirus zijn alle bijeenkomsten tot 1 juni verboden. 
Daarom is in dit nummer geen Agenda opgenomen.

Prijspuzzel
door Hilleke Scheper

Wie is dit?
Wie herkent deze Buitenposter ondernemer 
op de foto hiernaast?

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 18 april 2020.

Oplossing en prijswinnaar worden bekend 
gemaakt in het volgende nummer.
De oplossing van de febuaripuzzel was: 
Dorpsreünie in maart.

Er waren 31 inzendingen. 
Winnaar is mw. Dijkema.
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Vanwege de coronacrisis gaat  
de geplande opening van de 
nieuwe Stinzenroute Buiten-
post-Kollum op vrijdag 3 april 
niet door. De 55.000 vorig jaar 
geplante biologische bloembol-
len trekken zich daar niets van 
aan en groeien of het een lieve 
lust is. Ze staan allemaal prach-
tig in bloei. Mensen kunnen de 
route individueel lopen en ge-
nieten van deze lokale natuur 
als ze zich strikt houden aan 
de richtlijnen van de overheid: 
ga erop uit in je eentje en houd 
1,5 meter afstand van elkaar.

De wethouders van gemeen-
te NOF en van Achtkarspelen 
zouden de opening van de Stin-
zenroute met een ludieke actie 
voltrekken, basisscholen in Bui-
tenpost en Kollum hadden diver-
se activiteiten gepland en onder-
nemers op de route waren van 
plan alle wandelaars een warm 
welkom te heten met heerlijke 
lekkernijen. Corona gooit roet in 
het eten, maar de organisatoren 
blijven niet bij de pakken neerzit-
ten. “Gelukkig mag je nog altijd 
zelf wandelen in de natuur. De 
bloembollen staan tot en met 
half april in volle bloei, dus de 
komende weken is de route op 
z’n mooist. De route is 13 km 
lang dus 1,5 meter afstand hou-
den moet ook prima lukken”  
aldus Tjerkje van der Laan van 
het Bloemenparadyske.

Stinzenroute door Buitenpost, 
Kollum en het landschap
De Stinzenroute volgt groten-
deels de route van de Foodwalk 
en komt langs alle plekken waar 
biologische bloembollen zijn 
aangeplant (de rode strepen op 
de kaart). De stinzenroute maakt 
echter nog een uitstap naar Kol-
lum en weer terug. Vorig jaar in 
oktober hebben scholen, bedrij-
ven, verenigingen, organisaties 
en vele andere vrijwilligers op 
al die plekken samen 55.000 
bloembollen geplant. “De natuur 
trekt zich gelukkig nergens van 
aan, dus al deze inzet is zeker 
niet voor niets geweest. Dan zou 
het toch mooi zijn als mensen 
komende periode kunnen genie-
ten van alle kleuren en geuren 
die deze voorjaarsroute biedt”, 
vertelt Henk Pilat van Stichting 
Wrâldfrucht.

Izi.TRAVEL app
De route kun je lopen met de 
izi.TRAVEL app. Deze app is de 
digitale gids van de stinzenrou-
te. Bij elke bollenplek vertelt de 
school, vereniging of organisatie 
die daar bollen heeft geplant het 
verhaal over deze plek. De app 
kun je downloaden via de App- 
store (Apple) en Google Play 
(Android). In de app zoek je op 
‘stinzenroute’. In de app kun je de 
route via wifi downloaden, zodat 
je deze ook offline kunt lopen.

Wandel de Stinzenroute met 55.000 bloeiende bloemen
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Ook in de coronatijd zijn de winkels gewoon open, 
maar een aantal heeft het moeilijk.

Steeds meer winkels verdwijnen, onder andere door 
internet. Het zou mooi zijn als de middenstand in ons 

dorp ook in de toekomst beschikbaar is en blijft.

Wees loyaal - Koop lokaal !!

Niemand weet hoe de situatie zich ontwikkelt. De redactie zal 
alles in het werk stellen om de komende nummers normaal 
te produceren en te verspreiden. Maar mocht dit onverhoopt 
niet lukken, dan zullen we altijd wél een digitale versie van de 
krant maken. Die kunt u dan hier vinden:

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

Maart 1944
Op het terrein waar nu de Hortus 
van Fryslân is, De Kruidhof, was 
vanaf 1930 de Proeftuin gevestigd, 
een proeftuin van groente en 
fruit in Noordoost-Fryslân. De tuin 
had contacten in heel Nederland, 
onder andere Breda, Akkrum en 
Wageningen, en wisselde teeltge-
gevens uit van gewassen als spina-
zie, slasoorten en cichorei. Omdat 
de tuin zich verder wilde ontwik-
kelen en er gezocht werd naar een 
exploitatiemodel, werd er meer 
en meer aan de vraag van krui-
denteelt voldaan. Afzetgebieden 
waren eenvoudig per trein te vin-
den en kruiden waren makkelijk 
te vervoeren. Eind jaren dertig van 
de vorige eeuw werd de proeftuin 
dan ook een kruidentuin. Er werd 
ingestoken op aromatische en ge-
neeskrachtige kruidenteelt. Juist 
vanuit apotheken en drogisten 
was hier veel vraag naar. Zeker in 
de crisisjaren, maar ook in de oor-
logsjaren schreven medici kruiden 
voor, zoals bij astmatische klach-
ten een astmapijp met astma-
tabak. Het huidige drooghok op het 
terrein van De Kruidhof werd ge-
bruikt voor het drogen en verwer-
ken van kruiden voor de handel. 
Toen de Duitsers in 1940 ook Bui-
tenpost binnenvielen waren er op 
de tuin zeker 25 mannen aan het 
werk. Deze mannen konden ge-
durende de vijf oorlogsjaren hier 
blijven werken. Dit betekende dat 
deze mannen niet naar werkkam-
pen hoefden. Kruidenteelt bleek 
belangrijk te zijn hier in Buiten-
post. Dat kwam omdat Duitsers 
van oudsher dicht bij kruidenge-
neeskunde staan en zelf ook veel 
kruiden gebruiken. De tuin viel 
daarom in goede aarde bij de be-
zetter. De kruidentuin kweekte en 
verhandelde gewoon kruiden ge-
durende de oorlogsjaren.
Dat na de oorlog niet veel meer 
werd gesproken over de toenma-
lige tuinchef kan verschillende 
betekenissen hebben. Uit archie-
fonderzoek is dit helaas nooit echt 
duidelijk geworden. 
Wat wel duidelijk is geworden, is 
dat er in die tijd heel nauwkeurig 
iedere dag van de vijf oorlogsja-
ren een verslag werd gemaakt van 
wat er op de tuin werd gedaan, 
wat voor weer het was en welke 
gewassen geteeld werden. Jan 
Hiemstra, die destijds in Kootster-
molen woonde en op de Proeftuin 
werkte, tekende nauwgezet iede-
re dag feiten en wetenswaardig-
heden van de tuin op. Hiemstra 
werkte van 1935 tot 1956 in de krui-
dentuin. Deze waardevolle dagboe-
ken zijn goed gearchiveerd in het 
Gemeentearchief van de Gemeen-
te Achtkarspelen.
Vijfenzeventig jaar na de oorlog 
wordt er nog steeds over genees-
krachtige en aromatische kruiden 
gesproken. Rondleiders van De 
Kruidhof vertellen erover omdat 
het een overgangsmoment was 
van proeftuin naar kruidentuin. 
Een kruidentuin die nog steeds in 
vrijheid voortgaat en waar nog 
steeds volop verhalen worden ver-
teld over een betere (biodiverse) 
toekomst.

We wonen in een vrij klein dorp, 
mogelijk weet u dan ook al dat 
ik een groot verdriet doormaak. 
Op 4 maart is mijn vrouw, Gré 
Mulder, overleden in de nasleep 
van een ongeluk dat haar op 1 
maart trof. Dat deze rubriek des-
ondanks present is, heeft twee 
redenen. 1. In opzet had ik de 
tekst al in januari klaar. 2. De 
tekst gaat over klimop. Ranken 
van deze liaan werden in het 
Oude Griekenland bij een brui-
loft wel om de hoofden van de 
jonge geliefden gevlochten als 
symbool van eeuwige verbinte-
nis. In vergelijkbare zin draag ik 
deze aflevering op aan de nage-
dachtenis van Gré.

Wanneer ik ’s winters als de bo-
men kaal zijn, de rondweg van 
Lutkepost richting West rijd, 
vallen mij vlak bij de rotonde 
op West, links in het landschap, 
altijd een aantal donkere, mas-
sieve bomen bij een wit huis op. 
Dat huis, West 15, en de markan-
te bomen staan aan het eind van 
een lange reed de Twijzelermie-
den in. Wie er met aandacht naar 
kijkt, ziet dat het om bomen gaat 
die rijkelijk met klimop begroeid 
zijn. Het is een prachtig gezicht, 
let er maar ’s op. Maar dan wel 
snel, want als de boomsingels 
in blad staan, zie je de bedoel-
de bomen niet meer zo goed. 

Overigens zijn er op West én el-
ders in Buitenpost meer van zul-
ke begroeide bomen, maar dan 
minder in het oog springend.

Klimop is een wonderplant met 
een volkomen onterechte kwa-
de roep. De plant zou de boom 
schaden door hem te parasite-
ren en/of te wurgen. Geen van 
beide is het geval. Wel loopt 
een boom met een grote ‘wolk’ 
klimop in de kruin een grotere 
kans te sneuvelen bij storm. Van 
klimop wordt ook gezegd dat hij 
aan muren schadelijk is, door-
dat hij kalk aan het voegwerk 
zou onttrekken. Ook dat is onzin. 
De wortels waarmee klimop zich 
aan muren en bomen hecht, zijn 
alleen hechtwortels. Ze nemen 
geen water en voedsel op. Wel 
beschermt klimop muren te-
gen vocht. Nog mooier: ze ver-
sterken muren met een slechte 
opbouw, zoals een paar jaar 
geleden nog ’s bleek in een hila-
rische uitzending van de Rijden-
de Rechter, waar een zwaar met 
klimop begroeide muur de bron 
van de ruzie was. Als de klimop 
verwijderd zou worden, zou de 
muur waarschijnlijk niet meer 
bijeen gehouden worden en in-
storten. Helaas sprak de rechter 
een doodvonnis uit: klimop én 
muur moesten eraan geloven.

Wat klimop een wonderplant 
maakt, zoals ik hiervóór be-
weerde, is dat hij een soort van 
omgekeerd seizoensgedrag ver-
toont en daarmee voor insecten 
en vogels van uitzonderlijk be-
lang is.
Klimop is namelijk de laatste 
bloeier van het bloeiseizoen, hij 
kan bij zacht weer tot ver in no-
vember nog bloeien. In de herfst 
voorziet hij een heel scala aan 
insecten van de laatste nectar 
en het laatste stuifmeel van het 
seizoen: vlinders, bijen, zweef-
vliegen in soorten en maten. Bij 
een beetje zon in de herfst is het 
steevast een zoemende drukte 
van belang bij klimopbloemen. 
En dan flikt de plant in de winter 
nóg een kunstje: eind januari of 
begin februari zijn de eerste bes-
sen rijp, in maart is het hoogte-
punt van de oogst. In koude 
winters zijn dan de meeste an-
dere bessen op, en juist dan 
produceert de klimop dus, als 
daar grote behoefte aan is, vol-
op voedsel voor vogels. Merels 

en spreeuwen zijn de hoofdaf-
nemers, maar ook houtduiven 
eten graag klimopbessen. Dat 
is een bijzonder grappig gezicht, 
die grote duiven die eigenlijk 
veel te zwaar zijn voor de door-
buigende loten. Met veel geflad-
der en capriolen verschalken ze 
de bessen.
Voor andere overwinterende 
vogels biedt de altijd groene 
klimop ook een prachtige be-
schutting tegen wind en regen, 
en een nachtelijke verblijfplaats. 
Dat geldt met name voor winter-
koninkjes.

Klimop bloeit alleen bovenin de 
plant, in bomen op grote hoog-
te, aan muren, schuttingen en 
rekwerken vanaf ongeveer twee 
meter. Onderin heeft klimop bla-
den die ingesneden zijn en vijf 
puntige ‘lobben’ hebben, aan de 
bloeiende loten heeft de plant 
niet-ingesneden, min of meer 
ruitvormige bladeren.
De bloemen staan gestructu-
reerd in bolvormige bloeiwijzen. 
De bloemen hebben een opmer-
kelijke opbouw: een dik, half-
onderstandig vruchtbeginsel 
met middenop een ‘stijlkussen’ 
en langs de rand vijf ‘kelktan-
den’.
Vergeef me al die terminologie, 
in de illustraties ziet u wel wat 
ik ermee bedoel. Dat ik er toch 
de nodige woorden aan wijd, 
is omdat klimop nog een laat-
ste verrassing in petto heeft. 
Onlangs is de 24e druk van de 
Heukels’, onze wetenschap-
pelijke flora, verschenen. De 
volgorde waarin de planten be-
handeld worden, weerspiegelt 
de wetenschappelijke inzichten 
over hun evolutionaire ontwik-

keling. Voorin staan de ‘primi-
tieve’ planten, zoals paarden-
staarten en varens. Hoe verder 
de planten dan naar achteren 
staan, hoe ‘geavanceerder’ 
ze zijn. En wat blijkt uit recent 
DNA-onderzoek? De klimop-
familie is de meest doorgeë-
volutioneerde familie van onze 
plantenwereld. Zij sluit nu dan 
ook onze wetenschappelijke 
flora af!

Gertie Papenburg
gmgjtp@xs4all.nl, 06 2362 7840

Opmerking
Bij de vorige aflevering van deze 
rubriek, over Japans hoefblad, 
waren foto’s van Sylvia Jacobi-
Riepema geplaatst. Dat is nu 
ook weer het geval. We zijn bij-
zonder gelukkig dat Sylvia zich 
als vaste fotografe aan deze 
rubriek verbonden heeft. 

Klimop
een wonderplant

West 15, vanuit oostelijke richting gezien. (foto: Sylvia Jacobi-Riepema)
De bewoner van West 15 heeft toestemming gegeven voor het publiceren van 
de foto’s.

De klimopbomen van dichtbij.
(foto: Sylvia Jacobi-Riepema)

Bloeiwijze en individuele bloem van 
klimop. (Bron: Aquarel R. Westra in: 
E. Weeda, Nederlandse Ecologische 
Flora, deel 2)

Klimopbessen in de tuin van de 
auteur. (foto: Sylvia Jacobi-Riepema)

Energie Coöperatie Buitenpost in de startblokken
Wat ziet de wereld er anders uit, 
sinds de vorige Binnenste Bui-
ten. Razendsnel volgen de maat-
regelen elkaar op. Het is dan ook 
lastig om een stukje te schrijven 
over toekomstige plannen.

Want we hebben bij de Energie 
Coöperatie Buitenpost wel posi-
tief nieuws te melden. 
Alle certificaten zijn verkocht 
en alles en iedereen staat in de 
startblokken.
Doordat we al enige tijd geleden 
hebben besloten dat het project 
doorgang zal vinden, heeft de 
leverancier nog op tijd de zonne-
panelen kunnen reserveren. In-
middels is levering, door de situ-

atie in China, veel minder zeker 
geworden. 

De afgelopen maand is voorna-
melijk besteed aan de afronding 
van al het papierwerk. Omdat 
er zonnepanelen op andermans 
dak worden gelegd, moet er juri-
disch van alles geregeld worden. 

En dan zijn er nog de verzekerin-
gen. We willen dat Veenstra Rei-
zen, de deelnemers en de ECB 
zo weinig mogelijk risico lopen. 
Dat betekent dat er diverse ver-

zekeringen moeten worden afge-
sloten.

En net nu we alles klaar hebben, 
komen we in deze situatie te-
recht. De leverancier wil graag 
beginnen met de aanleg. Maar of 
dat op korte termijn gaat lukken? 
Ik ben er niet gerust op. Op een 
of andere manier wil de ernst 
van de situatie nog niet genoeg 
doordringen bij iedereen. En 
wat als de overheid dan verdere 
maatregelen moet nemen? 

Pas over een maand komt er (als 
het goed is) weer een BiBu. Hoe 
staan we er dan voor? Gelukkig 
blijft de zon wel schijnen.

Als gewone dingen 
ineens niet meer 

gewoon zijn,
besef je 

hoe bijzonder 
gewone dingen 

zijn.

Spits gezegde
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Welkom... bij
Kapenga Wonen Buitenpost

keukens

bedden

en meer...

Wat is het toch fi jn om in zo’n mooi familiebedrijf
te mogen werken. Mijn ouders Piet en Agaath 
zijn hier in 1968 begonnen. Een eigentijdse winkel 
met een prachtige collectie meubelen en keukens, 
bedden en accessoires. Liefde voor het vak en 
onze klanten voorzien van een goed advies.
Deskundigheid, vertrouwen en kwaliteit. Dat 
zijn nog steeds de pijlers van ons bedrijf. Het is 
ontzettend fi jn om klanten blij te mogen maken.

We verwelkomen u graag!

Wilma Jongschaap-Kapenga 
en het volledige team.


