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Ouderen bewegen minder als gevolg van de coronacrisis. Om daar iets aan te doen kwam Bewegingscentrum Switte &
Fysiotherapie Buitenpost op 14 en 21 april bij de ouderen langs. Er waren veel deelnemers: op het balkon, achter het raam,
in de tuin en gewoon op straat. Op de foto een aantal deelnemers van Boelensstate. (Zie ook het bericht op pagina 3.)

Va n d e re d a c t i e
Gedenkwaardig

PBB-jubileumactiviteiten afgelast

Burgemeester Oebele Brouwer is erg tevreden over de manier waarop in Achtkarspelen én in Buitenpost de maatregelen tegen het
coronavirus in acht worden genomen. “Dagelijks gaan er controleurs
op pad en de rapporten zijn altijd prima”, vertelde de burgervader, “nu
is het van belang dit vast te houden”. De invloed van de coronacrisis is voor Brouwer duidelijk
voelbaar: “Alle grote evenementen worden ook in onze gemeente afgelast, en dat is toch het
cement van de samenleving, dat
bindt de mensen. Als gemeente
hebben we ook oog voor de problemen van kleine ondernemers
en bedrijven. We willen helpen waar we kunnen en zullen de komende
tijd begripvol in financiële zaken zijn. Subsidies en financiële ondersteuning zullen echter alleen van de Rijksoverheid komen”. Als laatste
benoemde de burgemeester ‘de mienskip’: “Dat begrip is voor mij erg
belangrijk, en zeker in deze tijd van crisis. In grote maar vooral ook in
kleine zaken kun je nu laten zien dat je betrokken lid van de gemeenschap bent. Blijf de gevraagde maatregelen volgen”.

Het hing al een paar weken in de lucht, maar na de persconferentie van de regering op dinsdagavond 21 april werd het definitief: het
programma met jubileumactiviteiten van Plaatselijk Belang Buitenpost wordt voor dit jaar afgelast. Er zijn twee uitzonderingen op dat
besluit. De cultuurhistorische wandeltocht is klaar en kan in principe
worden gelopen. Op pagina 9 kunt u er meer over lezen. De openingsactiviteit die erbij hoorde vervalt wel. En er is besloten om binnenkort met de verspreiding en verkoop van het jubileumboek te starten.
Meer informatie in het artikel hieronder.
De afgelasting van het feestprogramma gebeurt natuurlijk met grote
spijt. De bestuursleden van PBB en de jubileum-werkgroepleden zijn
bijna een jaar in touw geweest om een zo gevarieerd mogelijk programma voor te bereiden. Na de start van de coronaproblematiek in
Nederland bleef er enige hoop dat de zomer of het najaar nog mogelijkheden zouden bieden. Met de blijvende onzekerheid omtrent het
virus is nu besloten de knoop voor dit jaar door te hakken. Het bestuur
houdt de optie open dat volgend jaar een aantal van de activiteiten
alsnog plaats zullen vinden, maar daarover is nu nog niets zinnigs te
zeggen of af te spreken. Voor nu bedankt het bestuur van Plaatselijk
Belang iedereen hartelijk die bij het organisatiewerk actief is geweest!
Het was een genoegen en wij hopen dat er een tweede kans komt.

Stemming onder ondernemers
bedrukt maar moedig

Jubileumboek komende 2 weken
voor (nieuwe) leden af te halen

De meeste ondernemers in ons dorp zijn door de coronamaatregelen
aangeslagen maar gelukkig niet vertwijfeld. De klandizie loopt wel terug en de bevoorrading begint soms te stokken. Wilma Kapenga van
Kapenga Wonen: “Wij merken het zeker. Het is allemaal wat killer geworden, maar de winkel gaat wel gewoon door. We leven alle maatregelen strikt na en vertrouwen erop dat de klant weer terugkomt”.
Ook Gerrie Posthumus merkt dat de toeloop behoorlijk is afgenomen:
“Het is allemaal nog wat onwerkelijk soms. Financieel heeft het grote
consequenties voor ons en het schopt mijn toekomstplannen behoorlijk in de war. Het komt er nu op aan om creatief te zijn en erop in te
spelen met acties”. Voor Jaco en Janet van De Binnen Markt is het ook
niet eenvoudig, de winkel mag open, maar het restaurantgedeelte is
dicht. Jaco: “Het is voor ons, als beginnende ondernemers, moeilijk.
Ik ben zeker niet in paniek, we proberen eerst het te nemen zoals het
is, maar er moet wel een oplossing komen”. Voor Jan van der Veen
van supermarkt Coöp is het grotendeels weer bij het oude: “De eerste
weken konden we duidelijk merken dat er gehamsterd werd. Sommige producten zijn soms nog moeilijk leverbaar, maar ondertussen
is het voor ons weer wat genormaliseerd”. Ook voor Johan Gouma is
het anders, maar niet onhoudbaar: “De extra’s zijn er momenteel niet
meer, maar voor ons is de situatie nog wel te hanteren”. Jetze van der
Veen van de Enorm-winkel kan nog wel wat positiefs melden: “Ik durf
het bijna niet te zeggen, maar door de klussen die mensen nu thuis
doen heb ik in dat opzicht nog wel wat toeloop in de laatste weken
gehad. Maar ik snap heel goed de pijn van veel middenstanders en
ben zeker bezorgd”.

De start van de distributie en verkoop van het jubileumboek van PBB
had op de jubileumreünie van 21 maart plaats zullen vinden. De afgelasting door de coronacrisis gooide roet in het eten. Bij gebrek aan een
spoedig alternatief kan het boek de komende twee weken door PBBleden en hen die in de winkel lid willen worden van PBB gratis afgehaald worden in de voormalige Fietstrend-winkel in de Kerkstraat
(tussen Haarzaak en It Twaspan). Van 30 april tot 12 mei is de
‘winkel’ open op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 14.00
tot 17.00 uur en op vrijdagavond van 19.00 tot 20.00 uur. Alle voorzorgsmaatregelen in verband met
corona worden in acht genomen.
Nieuwe leden kunnen in de winkel
hun adresgegevens én bankrekeeen goede gelegenheid
ningnummer voor automatische
contributie-afschrijving (€ 5,- per
jaar) invullen en ontvangen het
boek dan ook gratis.
Jubileumboek ter gelegenheid
Na 12 mei is het boek alleen te
van het 100-jarig bestaan van
koop bij The Read Shop aan het
Plaatselijk Belang Buitenpost
Nijensteinplein voor € 15,-. The
Read Shop gaat boeken ook op
bestelling verzenden, met een
meerprijs voor de verzendkosten.
Niet afgehaalde boeken zullen op
een later moment de weg naar de
nieuwe eigenaren moeten vinden. PBB
Buitenpost, een goede gelegenheid ofwel een goede plaats of woonplaats.
Het is een prachtige plek in Noordoost-Friesland tussen twee
provinciehoofdsteden. In oude dorpsbeschrijvingen wordt Buitenpost
omschreven als een ‘vermaacklijk’ of ‘schoon’ dorp. Het honderdjarig
bestaan van Plaatselijk Belang is een prima gelegenheid om veel te
vertellen over het ruim acht eeuwen oude dorp. Ruim 5700 inwoners
vinden het een prachtig dorp om te wonen en te werken.

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

Buitenpost, een goede gelegenheid

Het vorige nummer van deze
krant kwam al enigszins met
‘kunstwerk’ tot stand en voor
deze uitgave zouden we daar het
‘vliegwerk’ aan kunnen toevoegen. De koppen bij elkaar steken
doen we momenteel uiteraard
niet, maar de koppen van de ook
hierna volgende artikelen moesten natuurlijk wel gecreëerd worden, evenals de artikelen zelf.
En dat moest allemaal zodanig
samengevoegd worden dat je
kunt spreken van een krant. Daar
moest echt enig kunst- en vliegwerk aan te pas komen. Diverse
communicatiemiddelen waren
reddende engelen. Mondelinge
overlevering via de open lucht
werkte, met inachtneming van
de beperkende maatregelen,
ook wel. We hoefden gelukkig
nog niet te werken met rookpluimen en postduiven. Wat nu
voor u ligt is voor een deel te
danken aan corona. U zult dat
al lezende ontdekken. Dat is gedenkwaardig. Dit woord was
ook van toepassing op de zogenaamde Stille Week waar de
kerk inhoud aan geeft. Die week
zal deze keer ‘stiller’ geweest zijn
dan men bedoelde. Dat gold ook
voor Pasen. Ook Koningsdag
kreeg geen glans. De Nationale
Dodenherdenking op 4 mei zal
anders ingevuld worden, evenals Bevrijdingsdag 5 mei. Dat
hadden we ons met elkaar heel
anders voorgesteld. Zo komen
allerlei dingen in een ander daglicht te staan. We krijgen daar bepaalde gedachten over. We staan
bijvoorbeeld extra stil bij wat gezond zijn is. We letten meer op
elkaar en helpen elkaar meer om
door deze vreemde virusperiode
heen te komen. En ook dat is
allemaal gedenkwaardig. Laten
we de goede kanten ervan vasthouden en ermee verder leven.

Burgemeester vol lof

Buitenpost,
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13e editie Swaddekuier afgelast
Het bestuur van de Stichting de
Swaddekuier heeft de 13e editie
van dit wandelevenement die
op 4 juli 2020 in Buitenpost zou
worden gehouden afgelast. De
coronacrisis zal, zo verwachten
overheden en instanties, nog
maanden aanhouden. Hoewel
alles op papier al gepland was
voor de 4e juli en de routes waren uitgezet, is het bestuur van
mening dat er grote risico’s voor
de gezondheid zijn voor deelnemers, vrijwilligers en alle anderen die jaarlijks bij de Swadde-

kuier zijn betrokken. Deze verantwoording heeft geleid tot een
afgelasting.
Het besluit tot afgelasting is
mede genomen op adviezen
van de gemeente en de wandel-

Cultuurpodium Maskelyn 2020-2021
organisatie. De Swaddekuier
verplaatsen naar een andere
datum aan het einde van dit jaar
bleek geen optie. Er kunnen dan
problemen ontstaan die zouden
kunnen leiden tot een oneerlijke concurrentie voor andere
wandelverenigingen. De nieuwe
datum die het bestuur voor een
volgende Swaddekuier heeft
vastgesteld is zaterdag 3 juli
2021. Alle betrokkenen die reeds
hun medewerking of sponsoring
hadden toegezegd ontvangen
bericht over de afgelasting.

Het winterprogramma 2019-2020 van
Maskelyn vond helaas haar ‘Waterloo’
begin maart door het coronavirus.
Geen Myn Skip en TePlak.
Hoe de cultuurwereld er over een half jaar uitziet weet natuurlijk niemand, maar de programmamakers van Maskelyn zijn inmiddels al
weer ‘drok dwaande’ met 2020-2021. Hierbij een tip van de sluier.

Aanleg fietspassage Stroobossertrekvaart
In het voorjaar van 2020 is de
gemeente gestart met de aanleg
van een fietspassage onder de
spoorbrug over de Stroobossertrekvaart. Deze passage komt te
liggen op de plek waar vroeger
een spoorwegovergang was in
de Trekweg bij Buitenpost. De
aanleg duurt ongeveer vier
maanden.
Bij de aanleg van de nieuwe
rondweg om Buitenpost is
de spoorwegovergang weggehaald. Dit zorgde ervoor dat
fietsers tussen Gerkesklooster
en Kollum een stuk om moesten fietsen. Om dit op te lossen
wordt een passage gebouwd
waarbij de fietsers over een houten constructie onder het spoor
door kunnen fietsen.
Werkzaamheden
De bouwwerkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer
Knol Akkrum. Er zal vooral gewerkt worden vanaf het water.
Er worden palen en brugdelen
langs het water en onder de
spoorbrug geplaatst. De scheepvaartroute onder de brug wordt
ook wat omgelegd. Hiervoor
worden de oevers aan de oostkant aangepast en de bodem
van de Stroobossertrekvaart verdiept.
Planning
De aanleg duurt ongeveer vier
maanden. In de derde week van
maart is gestart met de voorbereidingen. De meest intensieve periode is van 24 april tot en

Klaasje en Freark.

Woensdagavond 28 oktober 2020: Pier21 – Friestalig toneel. Freark
Smink schreef Wat soesto! De acteur, tevens toneelschrijver, heeft een
indringend portret geschreven van een hedendaagse boer in een bijzondere familie. Onder de regie van Jos Thie speelt Freark Smink zelf
de boer en Klaasje Postma is zijn moeder.
Zondagmiddag 22 november 2020; TePlak - Muziekprogramma
van Gurbe Douwstra bijgestaan door Wander van Duin, Johanna
Hamstra en Jan de Vries. Voorstelling is reeds uitverkocht. Kaarten
kunnen eventueel worden teruggebracht naar voorverkoopadres
‘Liquorice’. Telefonische bestellingen, 0511-541444, kunnen eventueel
op ditzelfde telefoonnummer worden geannuleerd.
Het werk is begonnen met het uitbaggeren van de vaart ter hoogte van de
spoorbrug.

Zondagmiddag 20 december 2020: FryslânBrass en Lijn 12 – Lichtvoetig
muziekrogramma als opmaat richting de Kerst van 2020.
Zondagmiddag 7 februari 2021: Echt Wier– Friestalige toneelvoorstelling van J&Mteaterwurk. Acteurs: Jan Arendz en Marijke Geertsma.
Zondagmiddag 21 maart 2021: Frisicana 3 – Friestalig liedjesprogramma
met Piter Wilkens, Marcel Smit en Gurbe Douwstra.
Cultuurpodium Maskelyn is nog bezig met de invulling van twee
programma-items, waardoor er weer, als vanouds, een compleet en
gevarieerd aanbod kan worden gepresenteerd. Volg de persberichten
in dit blad. Uiteraard in september weer alles compleet op de deurmat middels onze flyer.

Vervolgens werd een stalen beschoeiing geplaatst.
met 4 mei. Er rijden dan geen
treinen tussen Leeuwarden en
Groningen. Dan kan de aannemer onder de spoorbrug werken.
De fietsbrug word in de werkplaats gemaakt en in de treinloze periode geplaatst. Door-

(foto’s: Hielke Boorsma)

dat er vanaf het water gewerkt
wordt, is de verkeershinder beperkt. Op bepaalde momenten
wordt de Trekweg wel tijdelijk
gestremd. Dit wordt tijdig aangegeven langs de weg. Net als
de omleidingsroutes.

Meer Heit…….
Of er een voorstelling twee komt? Niemand kan
dat op dit moment van schrijven zeggen. Wij
hopen u in de toekomst hier duidelijkheid over te
kunnen geven. Dit vroegen we ons af in de vorige
Binnenste Buiten Post. Trots kan er nu medegedeeld worden dat een ieder, medewerkers en bestuur, het er over eens is dat dit toneelstuk en deze
spelers recht hebben op meer dan éénmaal Heit.
Daar waar het doek viel op zaterdagavond 7 maart
gaat het gewoon weer op in het najaar van 2020. Over de exacte data
wordt u, zodra deze bekend zijn, als eerste geïnformeerd in dit blad.

Groen licht voor nieuw zwembad
Alle lichten staan op groen voor
de bouw van een nieuw energieneutraal zwembad in Buitenpost.
De gemeenteraad stemde donderdag 16 april in met een extra
krediet van 1,2 miljoen euro. Ook
is het bestemmingsplan vastgesteld wat de bouw van het zwembad mogelijk maakt. “Ik ben
erg blij dat we koers hebben
gehouden en dat we binnenkort
kunnen starten met de bouw
van een kwalitatief en duurzaam
zwembad”, zegt wethouder Jouke
Spoelstra.
Energieneutraal
Het nieuw te bouwen bad wordt
volledig energieneutraal en ultramodern. Het 6-baans 25 meterbad krijgt een beweegbare
bodem en een klapwand. Het
nieuwe bad kan gebruik blijven
maken van de warmtekoppeling van het naastgelegen bedrijf Enitor Primo. Ook komen

(foto: Jan Benslima)

er zonnepanelen op het dak, een
warmte-terugwinsysteem
van
restwarmte uit spoel- en douchewater en een aanvullende warmtebuffer. Deze maatregelen verdienen zichzelf terug vanwege
lagere energiekosten.
Planning
Aannemer Friso Bouwgroep
start meteen na de definitieve
gunning met de voorbereidende
werkzaamheden. Het huidige
parkeerterrein wordt verwijderd
om plaats te maken voor de

nieuwbouw. Aan een tijdelijke
parkeerruimte op het Mejontsmaveld bij De Hoefslag wordt al
gewerkt.
Besluitvorming over de extra
financiering is vertraagd door de
coronacrisis. Dit heeft invloed op
de planning. Concreet betekent
het dat het zwembad niet in het
tweede kwartaal van 2021 opengaat maar in de tweede helft
van 2021. Tot die tijd blijven alle
zwemactiviteiten doorgaan in
het huidige zwembad wanneer
dat weer kan.

Impressie van het nieuwe zwembad met de entree aan de Kuipersweg.

(Foto’s collage: Hielke Boorsma)

De Binnenste Buiten Post

A l g e l eze n?
> Er mag niet meer geparkeerd
worden op de Stationsstraat, de
Julianalaan en de Schoolstraat.
Aanwonenden hadden overlast van geparkeerde auto’s. In
oktober 2018 is er als proef een
parkeerverbod ingesteld. De bewoners waren positief over het
effect van het verbod. Burgemeester en Wethouders hebben
besloten het parkeerverbod nu
definitief te maken.
> Per 25 maart is het gemeentehuis in Buitenpost tijdelijk gesloten. Hierdoor is ook de politie
genoodzaakt het bureau in het
gemeentehuis te sluiten. Om
toch goed bereikbaar te zijn voor
vragen en opmerkingen kunnen
mensen nu terecht op de Facebookpagina. Dus voor een vraag,
een (niet spoedeisende) melding
of voor iets anders contact met
de politie? Stuur een bericht via
Facebook, Twitter, of 0900-8844.
> Door het coronavirus heeft de
GGD vanaf vrijdag 3 april zeven
consultatiebureaus in de regio
gesloten, waaronder ook het
bureau in Buitenpost. Het gaat
om locaties die te klein zijn om
de 1,5 meter afstand te kunnen
garanderen of die in een verzorgingstehuis zitten. Men kan
tijdelijk op een andere locatie terecht. Bezoekers voor Buitenpost
kunnen naar Surhuisterveen
(B.J. Schurerweg 29).

Va n d e b e s t u u r s t a fe l

4 mei herdenking gaat door!
Dit jaar is het 75 jaar geleden dat de bezetting van Nederland door
Nazi-Duitsland eindigde. Een heuglijk feit om te gedenken én te vieren.
Vanwege de coronamaatregelen zal er een aangepaste herdenking
plaatsvinden. Dit betekent dat er geen meditatief moment van samenkomst is in De Fonteinkerk en ook dat er geen Stille Tocht wordt gehouden van De Fonteinkerk naar het monument bij de Mariakerk.
Wél zullen op 4 mei de vlaggen halfstok hangen bij het monument en
vanaf 19.45 uur zal de heer K. van der Werf, voorzitter van het 4 meicomité, de herdenking openen samen met enkele leden van scouting
De Brimzen. Daarna zal burgemeester O. Brouwer, stilstaan bij het feit
dat het 75 jaar geleden is dat Nederland werd bevrijd.

Het oorlogsmonument aan de Haersma de Withstraat. (foto: Annemieke Altena)
Na de twee minuten stilte zullen er kransen worden gelegd en is er
voor iedereen de gelegenheid om bloemen te leggen bij het monument. Houd echter rekening met elkaar en neem de nodige afstand in
acht, zeker bij het neerleggen van de bloemen. Het is al heel bijzonder
dat dit gedenken in deze tijd toch kan plaatsvinden.

Herdenking Blauforlaet
Op dinsdag 14 april 2020 was het 75 jaar geleden dat de ‘Slach by
Blauforlaet’ plaatsvond. Met een herdenkingsceremonie werd stilgestaan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.
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April 2020
Van een bestuur rond de tafel is
alweer een tijd geen sprake. Het
lijkt heel lang geleden dat we
rond de tafel zaten, hoewel het
nog geen zeven weken geleden is. U heeft het zelf waarschijnlijk ook
gemerkt, dat de beleving van tijd in deze crisis heel anders is. Het is
niet alleen stiller op straat, ook de tijd lijkt langzamer te verlopen. Als
u deze krant leest, is bekend hoe het verder gaat met de maatregelen
om dit gevaarlijke virus te controleren. Wij in het noorden zijn er tot
nu toe gelukkig goed vanaf gekomen. Toch vraag ik me af of ook hier
niet veel meer slachtoffers zijn gevallen; maar niet vastgesteld door
gebrek aan testen. Gezien de vele pagina’s met rouwadvertenties lijkt
me dat wel het geval.
Als bestuur hebben we contact via telefoon en mail, maar dat is toch
heel anders dan gezamenlijk rond de tafel. We zinnen op een actie om
de bewoners van Buitenpost aan te bieden, in plaats van de reünie en
de feestelijke ledenvergadering ter ere van het 100-jarig jubileum van
Plaatselijk Belang. Onlangs is besloten om ook de feestavond met
pub-quiz niet door te laten gaan. De voorbereiding heeft stilgestaan
en de bedenker van de pub-quiz zag het ook niet meer zitten. Jammer,
maar het is niet anders. De resultaten van de fotowedstrijd zouden op
die avond worden gepresenteerd. Ook dat gaat dus niet door. Maar
ik denk dat dit later in het jaar wel gebeurt, want er zijn nu wel zeer
bijzondere foto’s te maken. Zowel van de natuur (geniet u ook zo van
deze mooie lente?) als van de stille, soms verlaten straten. Wat er nog
van ons jubileum terechtkomt, dat zien we wel. In ieder geval wanneer we als bestuur weer rond de tafel kunnen en mogen zitten.
Ten slotte ook nog een oproep om te denken aan onze plaatselijke
middenstand. Bestel niet te veel op het web, maar koop zoveel mogelijk bij onze winkels. We willen toch dat deze na de crisis ook nog
bestaan?
Ik wens u allen weer veel sterkte en geniet van de lente.
Namens het bestuur van PBB, Marianne Rigter
Wilt u reageren: pbb@gmail.com

COLOFON
Jaargang 21, nr. 6, april 2020
De Binnenste Buiten Post is een uitgave van de Stichting Dorpsblad ‘de
Binnenste Buiten’. Deze is verantwoordelijk voor de inhoud van deze krant en
is daarop aan te spreken als bestuur en
als rechtspersoon.

Open kerk in coronatijd

Oplage:
2700 exemplaren
verschijnt 11x per jaar
Kopij:
Postbus 30, 9285 ZV Buitenpost
of de kopijbus bij ‘The Read Shop’
E-mail: bibupost@gmail.com
Website: www.binnenbuitenpost.nl
Facebook: dorpbuitenpost
Redactie:
Wim Ausma
Annemieke Altena
Johan Kootstra
Piet Pettinga
Amanda van Roessel
Hilleke Scheper
Celine de Vries

tel. 541658
tel. 544469
tel. 541322
tel. 540014
tel. 06 46411344
tel. 06 10056105
tel. 06 16978437

Correspondentie:
redactie.bibupost@gmail.com
Advertentie-acquisitie:
Inlichtingen over advertenties en
administratie: Ursula Groenhart,
tel. 06 48939919 of 540014
e-mail: ursulagroenhart@upcmail.nl.
Bezorging:
Vragen en klachten over de bezorging:
Piet Pettinga, tel. 540014 / 06 12325671
e-mail: p.pettinga8@chello.nl
Druk:
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 aanleveren, maximaal ongeveer 150 woorden.
De redactie kan geen garantie geven
dat kopij wordt geplaatst. Zij behoudt
zich het recht voor ingezonden stukken redactioneel te wijzigen of niet te
plaatsen. Anonieme stukken worden
niet geplaatst.
Kopij voor het volgende nummer
inleveren voor 18 mei 2020
De volgende editie verschijnt in de
week van 25 mei 2020.

Naast burgemeester Oebele Brouwer waren slechts enkele genodigden aanwezig. (foto: Hielke Boorsma)
Vanwege de coronamaatregelen vond de herdenking op 14 april in
kleine kring plaats en is er een video gemaakt van de ceremonie.
Op 14 april 1945 werd er fel gevochten om de brug bij Blauforlaet
intact te houden. Friese verzetsstrijders uit onder meer Buitenpost,
Gerkesklooster en Augustinusga wisten met een verrassingsaanval
te voorkomen dat de brug vernietigd werd. Hierdoor konden de
Canadezen verder oprukken richting Noordoost-Fryslân. Een dag
later, op 15 april, werd Achtkarspelen bevrijd.
Kanaal 30 maakte video-opnamen. Deze zijn te zien via YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=_hPo78N3sDY.

De deuren van de kerken blijven op zondag noodgedwongen gesloten. Alle diensten en andere bijeenkomsten zijn afgelast. We willen er
met elkaar voor zorgen dat we het coronavirus niet verder verspreiden. De Doopsgezinde kerk in Buitenpost zoekt naar een manier om
er te kunnen zijn, ook voor de dorpsgenoten.
De gevolgen van de coronacrisis zijn voor iedereen voelbaar. Er zijn
vele mooie initiatieven ontstaan
om elkaar te helpen en contacten te onderhouden. Daaraan wil
de Doopsgezinde Gemeente er
graag één toevoegen. De deur
van het kerkgebouw gaat op
enkele middagen open. U kunt
even binnenlopen, een kaarsje
aansteken en een rustig moment beleven. De pastor van de
Doopsgezinde Gemeente is aanwezig.
We houden ons strikt aan de RIVM-voorschriften. Dat geldt ook voor
bezoekers. We zullen daarop toezien. U bent welkom. De kerk aan de
Julianalaan 12A in Buitenpost is open op iedere woensdag-, vrijdagen zaterdagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Balkontraining senioren
Een drietal trainers van bewegingscentrum Switte zijn samen met
een fysiotherapeut van Fysiotherapie Buitenpost langs een aantal
verschillende seniorenflats in Buitenpost gegaan voor een beweegkwartiertje op locatie. “Door het coronavirus komen veel van deze
mensen helaas niet meer zo vaak buiten en zijn ze minder in beweging bij de fysiotherapeut of het bewegingscentrum” aldus fysiotherapeut Anouk Mos. Trainer Marianne Dijkstra: “De oefeningen die
we bedacht hebben kunnen door iedereen meegedaan worden. Het
belangrijkste is dat de deelnemers gezond blijven, vandaar dat we
ervoor hebben gekozen om les te geven vanaf de straat zodat men
vanaf het balkon, achter het raam of op het terras mee kan doen en
we op deze manier niet te dicht bij elkaar komen.”
Eén van de enthousiaste deelnemers: “Het lijkt wel wat op Nederland
in beweging maar dan in het
echt en met hele leuke muziek.”
“Een beter compliment konden
we als organisatie natuurlijk niet
wensen”, aldus Joas Deinum van
bewegingscentrum Switte. Door
de gezellig opzwepende muziek

werd er enthousiast geoefend en
hier en daar zelfs mee gezongen.
Niet alleen door de bewoners
van de flats maar ook door die
van naast gelegen woningen.
Trainer Coen de Jong: “We waren al begonnen en zagen in(foto’s: Joas Fotografie)
eens dat bij de woningen achter
ons ook allemaal mensen mee begonnen te doen. We hebben snel
een van de speakers omgedraaid en een trainer heeft zich ook omgedraaid om hen ook mee te laten trainen. Erg leuk om te zien dat
iedereen zo enthousiast was”.
“Bij de flats waar we nu zijn geweest gaan we vaker langs de komende weken. Ook zullen we de andere seniorenlocaties zoals Haersmahiem en Herbranda State nog proberen te enthousiasmeren. Ook met
Talant zijn we in gesprek om te kijken of we voor hun cliënten iets
kunnen betekenen de komende tijd”, aldus Joas Deinum. “Kippenvel,
zo mooi om iedereen te zien bewegen en even los te komen van de
toch wel vreemde wereld waarin we op het moment leven.”

Aktie nog tot 30 april!
Bon van 20 euro
NU: 10 euro
Ook leuk om kado te geven of
voor moederdag!

Modique Nijenstein 11 Buitenpost 0511-543128

Kuipersweg 2a
9285 ST Buitenpost

MF

MATHILDA FASHION

0511-785 103
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Buitenposters door Nelleke Kemps-Stam
Wie van ons had kunnen denken dat de uitbraak van een virus in
China tot een wereldwijde epidemie zou leiden? Donald Trump
noemde het eerst een nepbericht, maar het lachen is hem inmiddels wel vergaan. Het ver-van-ons-bedvirus bereikte ons land eind
februari. Hoewel het aantal besmette mensen in Achtkarspelen tot
nu toe meevalt, treffen de gevolgen ons allemaal. Van groot tot
klein. Ook als je vader sterft en er een begrafenis geregeld moet
worden.
2020 wordt een jaar dat ieder van ons zich een leven lang zal herinneren. Iedereen heeft zijn eigen ervaringen en beleeft het op een
andere manier. Maar ik hoop en verwacht dat een gevoel van saamhorigheid en trots ons dwars door deze moeilijke tijd zal blijven verbinden. (Bron: toespraak koning Willem-Alexander, 20 maart 2020)
Ouderdom komt met gebreken
Op 19 maart overleed Gerrit
Offinga op 86-jarige leeftijd. Het
gezin Offinga woonde vanaf
1973 in Buitenpost, waar Gerrit
tot 2003 op het gemeentehuis
werkzaam was als bode. In 2016
werd hij voor deze krant geïnterviewd in zijn woning aan De
Hoefslag. Hij was toen al tien
jaar weduwnaar. In november
2018 ontdekte ik hem in de Hûskeamer van Herbranda, waar hij
zich als enige man tussen vrouwen best thuis voelde. “Heit
ging sinds eind 2015 naar de
dagverzorging. Eerst een tijdje in
Haersmahiem en daarna werd
dit voorgezet in Herbranda. Hij
ging hier twee keer per week
naar toe om wat structuur in de
week aan te brengen”, vertelt
Gerrit Offinga’s schoondochter
Theresia. “Na een paar ziekenhuisopnames ging de algemene
toestand toch wat achteruit en
kwam Thuiszorg De Friese Wouden over de vloer. In de jaren die
volgden waren ziekenhuisopnames noodzakelijk met aansluitend een opname in een revalidatiecentrum. Daarna ging hij
altijd weer naar zijn eigen huis
aan De Hoefslag. Begin 2019
werd hij weer opgenomen in Nij
Smellinghe. Na een lange ziekteperiode waarin hij erg verzwakt
raakte, heeft hij tot eind april in
revalidatiecentrum de Marrewyk
in Drachten vertoefd. Inmiddels

Gerrit Offinga.

(eigen foto)

was ook tot heit zelf doorgedrongen dat teruggaan naar huis er
niet meer inzat.”
Gerrit kreeg een plekje op afdeling Hessel II in Meckama State.
“Hier kreeg hij een mooie zonnige kamer met eigen keukentje voor de koffie en thee.
De maaltijden werden genuttigd in de gezamenlijke woonkamer”, vervolgt Theresia. “Vanaf de kerst ging het geestelijk en
lichamelijk verder achteruit. Heit
ging aan de wandel, maar wist
de weg natuurlijk niet. Omdat

Een prachtige intieme dienst
Familie Offinga neemt afscheid van hun heit en pake in coronatijd
sia. “Bij de ingang van Meckama
State stond desinfectievloeistof
om je handen te desinfecteren. In
dit weekend hebben de kleinkinderen met aanhang om de beurt
pake zoveel mogelijk bezocht.
Het om de beurt gaan, stemden
we af in de speciale ‘Pake Offingaapp’. Na 14 maart werden de
regels aangescherpt: liefst één
persoon tegelijk op bezoek en
op speciale bezoektijden. Wilden
we afwijken van deze tijden, dan
moesten we even bellen met de
verzorging. Vanaf deze datum
gingen we ook via de ‘achterdeur’ de afdeling op, zodat we
niet door de huiskamer hoefden.
Zelf heeft heit niets gemerkt van
alle ‘coronaperikelen’.
Vanaf 16 maart kreeg heit morfine toegediend en zijn we om de
beurt gaan waken. De kleinkinderen konden nog onbeperkt langskomen. De deuren van Meckama
State waren gesloten, maar in
deze situatie mochten we na aanbellen nog gewoon doorlopen.
In de nacht van 19 maart overleed onze heit. Op deze datum
ging Meckama State ook volle-

Begrafenisdienst in kleine kring (foto van beeldscherm).
den als familie al zoveel tijd in
elkaars nabijheid doorgebracht,
dat we dit risico maar genomen
hebben. Het was toen al duidelijk dat maximaal dertig personen de begrafenisdienst mochten bijwonen. Gelukkig heeft de
Kruiskerk de mogelijkheid om
de dienst via een livestream uit
te zenden. Normaal gesproken
worden liederen met een grote
groep mensen gezongen. Met
een kleine groep klinkt dat toch

“Het krijgen van bezoek en de arm om je heen van familie en
je beste vrienden hebben we allemaal erg gemist”
de verzorging geen tijd had om
hem steeds in de gaten te houden, werd hij overgeplaatst naar
een ‘gesloten’ afdeling. Dit was
zeer tegen zijn zin in, maar uiteindelijk heeft hij zich er wel bij
neergelegd. In deze periode namen zijn lichamelijke krachten
geleidelijk af en lag hij vanwege
vermoeidheid ook steeds meer
op bed. Op 23 februari werd
heit 86 jaar en hebben we met
kinderen, kleinkinderen, familie
en een paar kennissen zijn verjaardag gevierd in een zaaltje
in Meckama. Heit heeft genoten
van dit samenzijn! Op 12 maart
had heit een gesprek met de verpleeghuisarts waarin hij aangaf
dat hij geen medicijnen en eten
meer wilde.”
Coronaperikelen
Inmiddels kwamen de coronamaatregelen een beetje op gang.
Er werd geadviseerd om geen
bezoekjes meer te brengen aan
ouderencentra als je coronaverschijnselen vertoonde. “Gelukkig
was niemand van onze familie
ziek, dus konden we onze bezoekjes nog voortzetten”, zegt There-
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dig dicht. Normaal gesproken
zou heit op z’n kamer opgebaard
worden, maar dat mocht nu niet.
Er was nu een aula ingericht in
De Schakel bij de Kruiskerk”.
Versobering
Vervolgens moest de begrafenis
geregeld worden. “Voor de uitvaartverzorgster Jolanda Dam
was dit haar eerste uitvaart volgens de richtlijnen van het RIVM.
Het contact wat je normaal gesproken met haar hebt – ze komt
langs – kon nu niet plaatsvinden.
De eerste dagen hadden we
’s morgens een belafspraak om
zaken door te nemen. Ze kwam
wel het boek met de rouwkaarten persoonlijk afgegeven. Wij
hebben als kinderen en kleinkinderen wel een persoonlijk
gesprek gevoerd met dominee
Van Dam om de uitvaartdienst
voor te bereiden. Rondom een
grote tafel bij ons thuis. We had-

anders. We hebben de keuze gemaakt om liederen met behulp
van YouTube te laten zingen met
de beamer.
Muziekvirus
De dagen daarop volgend zijn
we ook vrij veel bij elkaar geweest om de dienst voor te bereiden. De kleinkinderen hebben
gezamenlijk hun herinneringen
aan pake in een verhaal opgeschreven en er is muziek opgenomen. Hiervoor is een speciaal
ensemble geformeerd uit de
Offinga-familie. Heit was in zijn
goede jaren een fanatiek trombonespeler. Hij is jarenlang lid
geweest van Concordia en daarna van het Fries Seniorenorkest.
Hij wilde graag dat een muziekkorps een paar koralen op zijn
begrafenis zou spelen. Dat hele
muziekkorps zat er niet in, maar
ik denk dat het familiekorps nog
veel mooier was. Het muziek-

Fragment van de rouwkaart, met mededelingen vanwege de coronarichtlijnen.

(eigen foto)

virus heeft hij overgebracht op
zijn kinderen en kleinkinderen en
dit was toch een mooie manier
om hem hiermee te eren.
Op de dag van de begrafenis hebben we voor het eerst Jolanda
Dam in levende lijve ontmoet.
Uiteindelijk hebben we een
prachtige persoonlijke en intieme dienst beleefd, waarbij alleen kinderen en kleinkinderen
aanwezig waren. De drie broers
van heit en hun vrouwen waren
óf zelf niet in staat om te komen
óf durfden de bijeenkomst vanwege corona niet aan. De kerkstoelen hadden we verder uit
elkaar gezet. De kleinkinderen
hebben pake de kerk uitgedragen waarna we lopend naar het
kerkhof bij de Mariakerk zijn gegaan. Bij de Mariakerk stonden
nog een paar buren en vrienden
te wachten om een laatste groet
te brengen. Dat was prachtig! Na
het rondje om de kerk hebben de
kleinkinderen de kist op het graf
gezet. De zonen Jan Willem en
Bonne hebben samen met twee
officiële dragers de kist in het
graf laten zakken.
Normaal gesproken kun je de
familie voor of na de begrafenis
condoleren of komt er bezoek bij
je thuis. Ook dit kon natuurlijk
op deze manier niet doorgaan.
Daarvoor is een online condoleancemogelijkheid aangemaakt
via www.Memori.nl. Dit is op
de kaart en in de overlijdensadvertenties in de krant vermeld,
evenals de link om de livestream
in de kerk te volgen. Het krijgen van bezoek en de arm om
je heen van familie en je beste
vrienden hebben we allemaal
erg gemist. Dit zijn toch ervaringen die je graag wilt delen. Dus
je belt en appt wat vaker, maar
dat vervangt nooit het lijfelijke
contact!”

De uitvaart en het coronavirus
Er zijn strenge maatregelen genomen door het RIVM die ervoor
zorgen dat afscheidsbijeenkomsten anders zijn, ongeacht of het
overlijden corona-gerelateerd is.
Jolanda Dam van uitvaartzorg
Memoria kijkt vooral naar wat
nog wél kan. “Goed afscheid
nemen is zó belangrijk. Zolang
het mogelijk is ga ik persoonlijk
op gesprek, met inachtneming
van de gepaste afstand. Ook
thuis opbaren is nog steeds mogelijk, zodat de laatste dagen in
huiselijke kring kunnen worden
doorgebracht.” Een beperking
is de regel dat er slechts dertig
personen bij de afscheidsdienst
aanwezig mogen zijn, waarbij

ook weer rekening gehouden
moet worden met afstand. Die
verandering zorgt voor extra
creativiteit, zodat er toch sprake
kan zijn van afscheid nemen in
verbondenheid. “Hierbij moet u
denken aan live-stream, zodat
betrokkenen die het afscheid
niet kunnen bijwonen, toch de
afscheidsdienst online kunnen
volgen”, geeft Jolanda als voorbeeld. “Ook is het online condoleren, wat nu ook mogelijk is via
mijn website www.uitvaartzorgmemoria, meer in trek. Soms
leggen dorpsgenoten langs de
route naar de begraafplaats een
witte bloem op de voorbij rijdende rouwauto of vraagt de familie

op de rouwkaart om een herinnering aan de overledene op te
sturen.
Onlangs had ik een uitvaart met
een familie van zeven personen.
De ceremonie vond plaats op de
begraafplaats bij het graf door
een voorganger. Hun man, vader

Jolanda Dam

(eigen foto)

en pake stond niet graag in de
belangstelling en het afscheid in
kleine kring was geheel passend.
De zoon, schoonzoon en kleinkinderen droegen de kist en door
de kist zelf te laten dalen met
touwen in graf, werd het nog
persoonlijker. We hebben alles
opgenomen op video om later
terug te kunnen kijken én voor
zijn zus die in Alkmaar woonde
die er niet bij kon zijn.”
Vragen of opmerkingen?
Heeft u vragen, neem gerust
contact met mij op, ik sta u graag
te woord. Op mijn website www.
uitvaartzorgmemoria.nl vindt u
ook nog aanvullende informatie.

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!!

De Binnenste Buiten Post

Vrijwilligers door Bote de Haan

Ondanks coronacrisis blijft brandweer paraat
Jan Willem Zwart

In deze onzekere dagen ligt het meeste vrijwilligerswerk plat.
Voetbal- en korfbalvelden liggen er verlaten bij, geen enkele activiteit in de kantines, het zwembad is gesloten, de kerken worden
‘s zondags niet meer bezocht en de diensten zijn nog slechts online te volgen. Het leven is er een stuk saaier op geworden. Toch
zijn er vrijwilligers die paraat moeten blijven, zoals brandweerlieden. Telefonisch spraken wij met dorpsgenoot Jan Willem Zwart.
Hij is bij is de Binnenste Buiten Post geen onbekende. Maandelijks
verzorgt hij de rubriek Tuinbeleven in onze dorpskrant. Daarnaast
is hij woordvoerder van Brandweer Fryslân. Wij spraken met hem
over de brandweer in het algemeen en onze ‘eigen’ brandweer in
Buitenpost.
“Eigenlijk is de manier waarop wij in Nederland branden
bestrijden uniek in de wereld,”
vertelt Jan Willem Zwart. “Alleen
in de grote steden heeft men
beroepsbrandweer, de rest van
Nederland doet het met vrijwilligers. In Fryslân hebben wij er
ongeveer 1200. Daar moet men
niet té gering over denken. Onze
vrijwilligers krijgen precies dezelfde opleiding als de beroepsbrandweermensen en dat is behoorlijk pittig. In Buitenpost zijn
er zeventien vrijwilligers, vijftien
mannen en twee vrouwen en dat

is voldoende voor een dorp van
onze grootte. Een aantal werkt
bij Enitor Primo en is daardoor
gemakkelijk oproepbaar, verder
zijn er nog wat andere mensen
die in ons dorp werken zoals
in het gemeentehuis. Een paar
werken elders, die zijn bij het
uitrukken ’s avonds en in het
weekend beschikbaar. Het werk
van de brandweer houdt niet op
met alleen vuur blussen. Ook
het redden van mensen en dieren behoort tot hun werkzaamheden. Het korps oefent iedere
maandagavond, maar door de

coronacrisis is dat nu voorlopig
geannuleerd.“
In de vorige editie van de Binnenste Buiten Post stond een
prachtige foto van de Studebaker, die tot 1947 dienst deed
als brandweerauto. “Daarvoor
was er een Ford V8 in dienst van
het Buitenposter brandweerkorps,” aldus Jan Willem. “In de
oudheid stond er in het midden
van een dorp een grote pomp en
werd het vuur geblust met het
handmatig doorgeven van emmers water. Zo zal het ook wel

Het lange wachten lijkt voorbij

Met de klok mee: aanleg parkeerterrein aan de Vaart, sloop oude parkeerterrein
De Kûpe, nieuwbouw Tjaskerhiem en sloop Halbertsmastraat.
(foto’s: Johan Kootstra)
het bad plaats voor parkeerruimte. Ook wordt gewerkt
aan de aanleg van een tijdelijk
parkeerterrein op het Mejontsmaveld. Op het Molenerf is
half april het graafwerk voor de
nieuwbouw van Tjaskerhiem

Vroeger waren brandweervrijwilligers meestal ondernemers
uit het dorp, die altijd in de buurt
waren, de bakker, de slager, de
loodgieter en noem maar op.
Toen de veiligheidsregio nog
niet bestond hoorde de brandweer bij de gemeente. De burgemeester stond aan het hoofd van
de brandweer.”
De meeste mensen in Buitenpost kennen brandweervrijwilliger Jan Willem Zwart nog
als manager van De Kruidhof.
Dat is nu anders, tegenwoor-

“Als vrijwillig brandweerman ben ik
dag en nacht oproepbaar”
in oud-Buitenpost zijn gegaan.
Later kwamen paard en tankwagen en daarna deed de auto
zijn entree en werd het blussen
van vuur een stuk gemakkelijker.

Het brandweerkorps van Buitenpost. Alle rijen van links naar rechts:
Bovenste rij: Andre Braaksma, Albert de Haan, Niel Veenstra, Thijs van der Veen, Jappie Bremer, Hein Drost, Klaas Joustra,
Kor Schipper, Jan Willem Zwart.
Onderste rij: Frans Kloosterman, Nico Loonstra, Rintje Jansen, Jacob Bremer, Wijnand Weening, Ricky Urff.
De beide brandweervrouwen, Gerda Dijkstra en Hennie Lefferts, staan niet op de foto. (foto: Tjibbe de Boer)

Op drie plaatsen in ons dorp zijn
eindelijk serieuze werkzaamheden aan de gang. Bij De Kûpe
wordt de parkeerplaats klaargemaakt voor de nieuwbouw
van het zwembad en maakt
het groen aan de westkant van
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dig werkt Jan Willem daar als
ambassadeur. Daarnaast is hij
coördinator beheer bij Natuurmonumenten. “Hier komen mijn
passies samen. Het verbinden
van mensen, met zichzelf en met
anderen. Voor mijn werk ben ik
twee dagen per week op Schiermonnikoog,” vertelt Jan Willem.
“Als bestuurder van verschillende stichtingen/organisaties zoek
ik ook daar naar wat verbindt.
Zo ook bij de brandweer. Als vrijwillig brandweerman ben ik dag
en nacht oproepbaar maar verbind ook hier media in de vorm
van goede informatie over het
incident als piketwoordvoerder.
Samen met zes collega’s van de
Friese brandweer werken we in
een piketdienst voor de woordvoering van Brandweer Fryslân.
Een maal in de zeven weken heb
ik piketdienst. Dan ben ik aanwezig bij grote en middelgrote
branden ter plaatse om de landelijke en regionale pers te woord
te staan. Hiervoor heb ik verschillende mediatrainingen gevolgd.
En last but not least mijn meest
bindende kracht komt tot uiting
als Buitengewoon Ambtenaar
van de Burgerlijke Stand. Hier
verbind ik mensen in de echt.”

Jan Willem Zwart.

(eigen foto)

maart te maken met Covid-19
oftewel het coronavirus. Men
wordt verzocht om minimaal een
afstand van anderhalve meter
in acht te nemen. Hoe doen de
brandweermensen dat? “Onze
brandweermannen en -vrouwen
worden per pieper opgeroepen,
maar er gaan nu in deze bijzondere omstandigheden slechts
zes mee om te blussen, dit om
niet besmet te worden met eventuele corona. Komen er meer
dan zes, dan wordt er in de kazerne bepaald wie de brandweerauto bemensen. Zo kun je
voldoende afstand bewaren. Is
het een grote brand, dan wordt
de hulp ingeroepen van naburige dorpen en komen de brandweerauto’s uit die plaatsen. Zo
lossen wij dat op. Iedere burger
heeft recht op goede en snelle
brandweerzorg. Hiervoor staan
de vrijwilligers van Buitenpost
dag en nacht klaar.“

Iedereen in ons land en dus ook
in Buitenpost kreeg midden

De redactie van De Binnenste Buiten Post
bedankt alle adverteerders.
In deze ook voor hen moeilijke tijd van coronacrisis
blijven zij onze krant steunen!
gedaan. Nu kan de fundering
gelegd worden. En vorige week
was de laatste van de twintig
zestiger-jaren woningen aan de
Halbersmastraat aan de beurt
om gesloopt te worden. Het zijn
de eerste na-oorlogse woningen
uit het bezit van de SWA in ons
dorp die werden afgebroken.
Snel gebouwd in 1962/1963, de
tijd van de grote na-oorlogse
woningnood, waren het de eerste
echte ‘doorzonwoningen’ in Buitenpost. Vanwege hun gedateerde indeling, de gehorigheid en
omdat het lastig was ze energiezuinig te maken, moeten ze wijken voor twee-onder-een-kap
gezinswoningen.

VIND UW BESTE DEAL OOK IN ONZE (ONLINE) SHOWROOMS!

Wij zijn geopend!
UITERAARD MET GEPASTE MAATREGELEN.
Waar mogelijk blijven wij met z’n allen thuis. Maar wat als u toch
interesse in een andere auto heeft? Of als uw auto aan onderhoud of
een APK toe is. Dan staan wij als Opeldealer voor u klaar.
Wij hanteren hierbij de adviezen van het RIVM en de benodigde hygiëne
en voorzorgsmaatregelen. Zo kunnen wij u op gepaste afstand persoonlijk
blijven bedienen en ontvangen. De gezondheid en veiligheid van u en onze
medewerkers staat hierbij altijd voorop.
Wilt u liever vanuit huis contact of onze service ervaren?
Neem dan contact met ons op voor contact op afstand, een proefrit aan
huis of de GRATIS haal- en brengservice voor uw auto. Wij denken graag
mee in oplossingen voor u!
Tot ziens in één van onze (online) vestigingen!

De Knobben 25 Drachten
Kattebos 162 Heerenveen

opel.siton.nl

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

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

Jouw Volkswagen Service-dealer in Buitenpost

Van den Brug Buitenpost
vandenbrug.nl/volkswagen

Ried 16, 9285 KK Buitenpost
T 0511 201 547
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Berenjacht

PBB-jubileum wandelroute-app actief

Op steeds meer plekken verschijnen beren achter het raam, want
Nederland is op berenjacht! Door
het coronavirus moeten we veel
binnen blijven, maar met de berenjacht kun je met je ouders op
een veilige manier even lekker
naar buiten en zoveel mogelijk
beren zoeken.

Niet alle activiteit rondom het
100-jarig jubileum van Plaatselijk Belang werd door het coronavirus stilgelegd. Zo heeft de
werkgroep Cultuur-Historische
Wandeltocht in de afgelopen weken haar voorbereidende werk
af kunnen ronden. De wandelroute waarin verschillende plekken van historische betekenis in
ons dorp worden aangedaan,
is vanaf 10 april operationeel
geworden. Ze kan dus worden
gedownload, bekeken en zelfs
door een eventuele liefhebber
gelopen (wel 1,5 meter afstand
houden natuurlijk!). De route kan
op internet worden bekeken op:
www.izitravel.nl, onder audiogidsen te zoeken op ‘Buitenpost’
of in de IZI-travel-app worden
gevonden met hetzelfde zoekwoord.
De officiële opening van de Buitenposter wandeltocht staat nog
steeds gepland op 21 augustus.
Op die dag zal de route worden
voorzien van extra informatie
en een bijzondere feestelijke
sfeer. De illustratie laat het ontwerp van het presentatiebordje
zien dat zo spoedig mogelijk geplaatst gaat worden bij de start
van de route op De Kruidhof en
bij kadowinkel Op’e Stâl aan de
Voorstraat. Het display is een
co-productie van Plaatselijk Belang met de organisatoren van
de Stinzenroute en de Foodwalk.
Heb je de route gedownload in
de app? Houd je routes dan upto-date. Zo nu en dan brengen
we wel eens een paar wijzigingen aan in de routes. Als je de

De berenjacht is geinspireerd op
het boek Wij gaan op berenjacht,
een populair kinderboek van
Michael Rosen met prachtige tekeningen van Helen Oxenbury.

Het verhaal gaat over vier kinderen die met hun vader op berenjacht gaan. Ze beleven allerlei
spannende avonturen. Sneeuwstormen, kolkende rivieren en
donkere wouden. En dan komen
ze een echte beer tegen...

Alles is gewoon
Deze tijd brengt voor iedereen
onzekerheid en veranderingen
met zich mee. Mensen die zoveel
mogelijk moeten thuiswerken,
anderen in kritische beroepen die
nog meer moeten geven dan gewoonlijk, kinderen die thuiszitten,
ouders die hun kinderen moeten
onderwijzen en bezig houden en
natuurlijk de ouderen die zich nog
eenzaam voelen omdat er weinig
of geen bezoek mag langskomen.
Maar buiten de maatregelen die,
bijvoorbeeld in winkels, gelden is
het leven voor mij persoonlijk eigenlijk helemaal niet zoveel anders
dan hiervoor.

route eerder hebt gedownload,
dan raden wij aan om een volgende keer de route weer even
te updaten. Links van de tekst:
Start of Doorgaan staat de tekst

Download of Check voor updates. Deze tekst even aanklikken
en de route wordt geüpdatet. Zo
gebruik je telkens de recentste
versie van de route.

Energie Coöperatie weer een stap verder

Een regenboog
van hoop...
De coronaperiode bracht de deelnemers van het Creatief Café in
De Schakel ertoe om daar kunstzinnig op te reageren. De groep
haakte een grote regenboog van
hoop en mocht deze daarna achter de ramen van de leegstaande
Henk ten Hoor aan het Christinaplein een plek geven.
(foto’s: Hielke Boorsma)

En dan resten er nog twee zaken.
Het blijkt dat de verzekeringsmaatschappijen sinds kort aanvullende eisen stellen alvorens
het project in dekking wordt
genomen. Het gaat om een opleveringspectie die door een
onafhankelijk bureau dient te
geschieden. Helaas is dit dus
een nieuwe eis, die niet in onze
planning was opgenomen. In samenspraak met Ecoop, moeten
we even uitzoeken door wie dit

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

We zijn de afgelopen maand verder opgeschoten met het Postcoderoos project. Ondanks de huidige situatie, heeft de leverancier
kans gezien om de zonnepanelen op het dak van Veenstra Reizen te plaatsen. Als het goed is
heeft Liander ook de benodigde
kabel getrokken. Gezien hebben
we het nog niet.

Meer informatie:
https://bibliotheek.ideacultuur.nl/
actueel/de-virtuele-bibliotheek/
jeugd/berenjacht
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De zonnepanelen zijn geplaatst op het dak van Veenstra Reizen.
(foto: Bouwe Veenstra)
het beste kan gebeuren. Gezien
de zorgvuldige wijze van werken
door alle partijen, hebben we er
alle vertrouwen in dat dit goed
gaat komen.
En dan kan de in inbedrijfstelling

plaats vinden en kan de productie beginnen. Met het huidige weer betekent dat topopbrengsten! Maar we moeten
helaas dus toch nog even geduld
hebben.

Zoals je inmiddels vast wel hebt
gelezen heb ik last van angst en paniek. Vooral wanneer het gaat over
deelnemen aan de maatschappij.
De boodschappen doen, reizen
voor een afspraak, presteren. Het
is voor mij allemaal niet vanzelfsprekend. Dus, het minder vaak
naar de winkel gaan en afstand
houden van anderen vind ik eigenlijk niet zo erg. Minder druk is voor
mij minder paniek. Ik hoef me niet
te excuseren als iemand me uitnodigt om een kop thee te komen
drinken, want de coronamaatregelen. Ik hoef geen leuke uitjes
aan me voorbij te laten gaan, want
veel is er niet te doen. Ik voel me
ook even ‘normaal’.
Hoe heerlijk ik nu de mogelijkheid
heb om in mijn eigen comfortzone
te blijven, des te groter is de valkuil.
Want wanneer we straks weer wat
meer mogen en kunnen doen, dan
heb ik mijn angst niet overwonnen. Ik heb in de tussentijd namelijk alle ruimte gehad om in mijn
coconnetje te blijven zitten. Na wat
nadenken vond ik dit dus eigenlijk
helemaal geen goed idee. Het is dan
wel praktisch dat de maatregelen
weinig invloed hebben op mijn
manier van leven, maar ik wil niet
stil blijven staan.
Dus, laten we dan in beweging
blijven. Of dat fysieke beweging
betreft, zoals wandelen en fietsen,
dat vind ik minder van belang. Natuurlijk moet ook ik me er bewust
van zijn dat ik toch wel actief ben
en niet over een paar maanden
buiten adem ben na een uurtje op
de fiets. Wat voor mij het meest belangrijke is, is dat ik in het leven an
sich niet stil blijf staan. Het is altijd
goed om mezelf uit te dagen, om
vooruit te plannen, om eventueel
nieuwe doelen te stellen en om
eerlijk te zijn naar mezelf. Je wordt
er ook lekker creatief van als, op
een moment als dit, niet alles vanzelfsprekend is voor iedereen. Wat
vind ik nu écht belangrijk?
Weet jij al hoe jij vooruit gaat? Of
voel je je beter bij stilstaan? Niets
is fout! Zorg in deze tijd extra goed
voor jezelf en je medemens.

Zwembad De Kûpe - Buitenpost

Surhuisterveen
Nije Jirden 14
Postbus 140
9230 AC Surhuisterveen

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

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

I

www.mookdenotaris.nl
MOOKdeNotaris

MOOK DE NOTARIS MAAKT HET VERSCHIL

Groot assortiment
Moederdagkaarten en natuurlijk
leuke boeken en andere kado’s!
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de Spor t foto
Spits gezegde
Verstand en gevoel.
Balanceer er
maar tussen.
Ga voor evenwicht.

1,5 meter
afstand

Begin jaren zeventig was de tijd waarin een nieuwe vrouwenemancipatiegolf over Nederland rolde. Deze
bereikte tal van, tot dan toe voor
vrouwen onbereikbare, onderdelen
van de maatschappij: de werkvloer,
de politiek, het bestuur en ook
de sportvelden. Ook het voetbal,
toen nog als ‘echte mannen’-sport
beschouwd, kreeg een tegenhanger
van het ‘zwakke’ geslacht. Voor het
grotendeels mannelijke, vaste publiek
op de voetbalvelden was het wel even
wennen. Maar nieuwsgierig waren
ze wel. Ook de sportverslaggevers
hadden soms moeite om
vrouwenvoetbal serieus te nemen.
Iets wat nu, vijftig jaar later, met
onze ‘Oranje Leeuwinnen’ moeilijk
voorstelbaar is geworden.

In 1971 werd een demonstratiepartij
vrouwenvoetbal gespeeld tussen
teams uit Buitenpost en Zwaagwesteinde. Het verslag dat daarover in
de krant verscheen ademde nog
onverminderd de tijdgeest.
De foto laat de voortrekkers uit ons
eigen dorp en uit Zwaagwesteinde zien die er mede voor hebben
gezorgd dat het vrouwenvoetbal nu
een volwaardige eigen plek op de
groene mat heeft gekregen.
Met dank aan Griet Hoekstra en
Henny Meetsma voor het aanleveren
van deze foto.

‘HEB JIJ AL EEN
VLUCHTPLAN?’
Als er brand in je woning ontstaat, heb je ongeveer drie
minuten om naar buiten te komen. Een vluchtplan vergroot
de kans dat je jouw woning bij brand tijdig kunt
ontvluchten.
Het hebben van een vluchtplan, het bespreken van het vluchtplan met
je gezin/huisgenoten en zeker ook het beoefenen van een vluchtplan
kan tijdswinst opleveren. Je weet dan immers wat je bij brand moet doen.
Ook het bespreken van een alternatief vluchtplan is van levensbelang.
Want wat doe je als de normale vluchtweg geblokkeerd is?
Een vluchtplan levert dus tijdswinst op bij het vluchten uit de woning.
Maar ook werkende rookmelders zijn van levensbelang. En door ’s avonds
bij het slapengaan alle binnendeuren te sluiten kun je de rookverspreiding
bovendien vertragen. Allemaal zaken om goed over na te denken.
Voor je eigen veiligheid én die van je gezin/huisgenoten.
Kijk op www.brandweer.nl/brandveiligheid onder ‘Veiligheid thuis’ om te
zien hoe je een vluchtplan kunt maken.

Meer brandveiligheidtips: www.brandweerfryslan.nl

O.
NL
WW
. HO
MI

NC
B O U W M AT E R I A L E N

BE
ST
EL
:W

TUIN
HOUT
MINCO

Marconistraat 3
9285 WG
Buitenpost
0511-541440

Professionele
kinderopvang

in Achtkarspelen en
Noardeast-Fryslân
Spelen, ontdekken
en leren in een
vertrouwde omgeving
Voorstraat 34, Kollum • Tel: 0511 - 543017

Kinderdagverblijven
Peuteropvang
Buitenschoolse opvang
Gastouderopvang

www.tikokinderopvang.nl

Eenhandsvergrendeling

MEER KLANTEN - MEER SERVICE - MEER TIJD?
•Telefoon beantwoorden
• Offertes nabellen
• Klantenwerving
• Afspraken maken
• Verkoopactiviteiten

regelt het!

Persoonlijk & Vertrouwd

Snoeischaar RR2500

• Precisie geslepen messen met
anti-kleefcoating
• Voor takken tot ø 22 mm
• Onverliesbare geïntegreerde veer
Art.nr. 3095283

Informeer vrijblijvend naar
onze persoonlijke werkwijze
en aantrekkelijke tarieven.
www.conntact.nl 085 - 7606140 info@conntact.nl

Wij spreken Nederlands, Fries, Duits en Engels

19 .99

12 .95

De Binnenste Buiten Post

Inspiratie door Anneke Paauw

Brimzenpraat

Willem-Jan Hamstra
Geïnspireerd door ‘Keep Them Rolling’

Wim Ausma

Bevrijding

We leven in een bijzondere tijd, die er heel anders uitziet, dan we ons
hadden voorgesteld. Het zouden hele bijzondere weken worden omdat Nederland 75 jaar bevrijding ging vieren. In het hele land zouden
allerlei activiteiten/evenementen plaatsvinden, waarbij veteranen
aanwezig zouden zijn. Helaas…
In de hobby, of liever gezegd
passie, van Willem-Jan Hamstra
komen twee dingen samen: de
liefde voor oude voertuigen én
belangstelling voor de Tweede
Wereldoorlog. Hij groeit op met
een vader die houdt van oldtimers, en dan vooral vrachtauto’s, en die daar uiteraard veel
aan sleutelt. Daarnaast heeft alles
wat met de oorlog te maken heeft
zijn onverdeelde aandacht. Hij
begint al jong met het verzamelen van voorwerpen uit die tijd:
boeken,
gebruiksvoorwerpen,
zaklampjes, persoonsbewijzen,
zendapparatuur, kortom alles
wat uit die tijd stamt. Bovendien
heeft hij het geluk, zoals hij zelf
zegt, dat Esther, zijn vrouw, deze
hobby ook deelt. De oorlogsvoertuigen hebben hun speciale aandacht en als ze trouwen
gaan ze in een Willys Jeep naar
gemeentehuis en kerk. Ze verdiepen zich beiden steeds meer

in dit onderwerp, bezoeken beurzen in binnen- en buitenland en
willen ook graag zelf een Willys
Jeep aanschaffen. Maar dat is
wel erg kostbaar en blijft lange
tijd een stil gekoesterde wens.Tot
enkele jaren geleden het noodlot
toeslaat: Willem-Jan wordt getroffen door een ernstige ziekte.
De wereld staat op z’n kop en de
hobby verdwijnt een beetje naar
de achtergrond. Maar WillemJan herstelt en staat sindsdien
anders in het leven. Esther en
Willem-Jan realiseren zich dat
ze voor de passie willen gaan en
schaffen een jeep aan. Voordat
deze jeep rijklaar is, zijn er ontelbare uurtjes aan gesleuteld,
maar het resultaat mag er zijn.
Ze sluiten zich aan bij de landelijke vereniging ‘Keep Them Rolling’. Deze vereniging stelt zich
ten doel het in stand houden van
militaire voer-, vaar- en/of vlieg-

Willem-Jan, Esther en kinderen in de Willys.
tuigen welke in de oorlogsjaren
zijngebruikten/ofgefabriceerd.De
naam is ontleend aan de wenskreet van de geallieerden in het
laatste jaar van de Tweede Wereldoorlog. De vereniging werd
in 1972 opgericht en telt inmiddels meer dan 1500 leden en donateurs. Jaarlijks worden leden
gevraagd om met hun militaire
voertuigen mee te rijden in parades en op of rond 5 mei om herdenkingen van de Tweede Wereldoorlog lokaal op te luisteren.
Inmiddels is het hele gezin erbij betrokken. Regelmatig gaan
ze er op uit in de ‘Willys’, soms
gewoon even rondrijden met het
gezin, maar ook nemen ze deel
aan allerlei evenementen in het
land. Vooral de maanden april
en mei zijn druk, maar het gaat
vaak wel door tot september.
Willem-Jan en Esther houden er
van om het plaatje dan ook zo
authentiek mogelijk te verzorgen
en hebben kleding aangeschaft.
Beiden dragen een Amerikaans
uniform en ook voor de kinderen
zijn kleren uit die tijd gevonden.

Met de Willys aan de kust van Normandië.

(eigen foto)
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Hoogtepunt is natuurlijk het
meebeleven van de D-Day-herdenking in Normandië vorig jaar.
Het maakt diepe indruk op

(eigen foto)

Willem-Jan: “Als je ziet hoe de
oorlogsveteranen genieten van
het meerijden in de voertuigen
en het toegejuicht worden, ja,
daar doe je het voor. Daarom is
het ook zo jammer, dat het nu allemaal niet door kan gaan, want
de enkelen die nog leven, zijn
toch rond de 95 jaar. Bovendien
is het ook het gevoel dat meespeelt: het is nu 75 jaar geleden!”.
Dankzij de technische opleiding
en ervaring van Willem-Jan heeft
hij een mini-jeepje kunnen maken voor de kinderen. Hiermee
maken ze wel eens een rondje
door Buitenpost.

Mede dankzij de passie van
Willem-Jan en Esther wordt de
herinnering aan de gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog voor de volgende generaties bewaard.

Uit de oude doos
De gedenksteen bij Blauwverlaat
De bezettingsactie van de Blauwverlaatster brug op 14 en 15 april 1945 had veel
indruk gemaakt op hen die daaraan meededen en op de burgers uit de directe
omgeving. In de eerste jaren na de oorlog hield het 70-tal leden van de daarbij
betrokken verzetsgroepen uit Gerkesklooster, Augustinusga en Buitenpost een
jaarlijkse herdenking op 15 april bij het graf van P. de Poel in Gerkesklooster.
Deze verzetsman was niet bij de actie zelf omgekomen, maar door een ongeluk
enkele dagen daarna.
Toch was er behoefte aan een meer zichtbaar monument en dan het liefst bij de
brug van Blauwverlaat. Op initiatief van de oud-verzetsmensen en de gemeente
Achtkarspelen kwam het gedenkteken er in 1955. Het centrale onderdeel
daarvan werd een ‘bâlstien’ (grote zwerfkei) die jarenlang in de tuin van U.T. van
der Wal aan de Julianalaan in ons dorp had gelegen. Oorspronkelijk was de
steen uit de omgeving van Blauwverlaat afkomstig. De foto laat het ophalen van
de steen met een takelwagen zien, een klus die met veel moeite geklaard werd.
De kosten van het graveren en maken van het perk konden worden gedekt met
uit de oorlog overgebleven inzamelingsgeld van de plaatselijke afdeling van
het Nationaal Steun Fonds, de illegale organisatie die financiële steun gaf aan
onderduikers. Op 15 april 1955 vond de eerste herdenking bij de gedenksteen
plaats. Het was de start van een jaarlijkse traditie die nu nog steeds bestaat.
Voor de herdenking van dit jaar zie pagina 3.

(foto: Archief Gemeente Achtkarspelen)

Zondag 15 april 1945 brak aan. Geruchten deden de ronde dat de bevrijders in aantocht waren en dat
dus de bevrijding oftewel het einde
van de oorlog nabij was. Dat hoorde ik als 8-jarige schooljongen in
mijn toenmalige woonplaats Midwolda (Oldambt). Wie de bevrijders
zouden zijn en hoe ze er uit zouden
zien, was niet bekend. Hoe het rollende oorlogsmaterieel er uit zag,
was ook verre van duidelijk. Er werd
beweerd dat een tank de vorm
had van een walvis. ’s Middags om
kwart voor vier reed er een Harley
Davidson binnen met een mitrailleur op het stuur. De berijder was
vanwege zijn helm en donkere
stofbril onherkenbaar. Het had
net zo goed een aap op een (motor)
fiets kunnen zijn. Dat is een verkenner zei een ‘deskundige’ naast
mij. Vrij gauw daarna verscheen
er een gevechtsvoertuig. De chauffeur was niet te zien, maar twee
militaire hoofden waren zichtbaar
achter een draaibare mitrailleur
en niet zo’n kleintje ook. Ze keken
zeer nauwlettend om zich heen en
hadden geen oor en oog voor het
applaus van de bevrijde burgers.
Die gevechtswagen heet een carrier zei weer de ‘deskundige’ naast
mij. Hierop volgde het zware geschut van monsterachtige tanks
met een groot kanon bovenop dat
360 graden kon draaien. Tot ons
verdriet zagen wij er geen walvis
in en hielden we het maar op een
figuurlijke vergelijking. Het werd
ook snel duidelijk dat wij door Polen bevrijd waren. Omdat ons huis
een tweede kamer had met een
serre daaraan vast, vroeg de Poolse
commandant of hij die vertrekken
met enkele stafofficieren mocht
gebruiken als hoofdkwartier. Als
tegenprestatie mocht ons gezin
van vijf personen en enkele onderduikers mee-eten van het spierwitte brood dat ons werd getoond en
een gemest kalf, opgeborgen in een
houten kist, dat af en toe geserveerd werd. Om de hongersnood
te lenigen, beschikten wij over een
flink aantal kippen, die alle dagen
konden scharrelen in een moestuin van 50 bij 40 meter paradijselijke grond. De eieren waren een
lust om te eten, zo ontdekten ook
onze Polen al snel. Zij maakten een
kuil van ongeveer 30 cm diep, legden daar een onbrandbare bodem
in en goten daar een flinke scheut
benzine op. Met een vuurspuwend
apparaat werd de fik erin gestoken.
Een steelpan met gedopte eieren
daarboven leverde de heerlijkste
uitsmijters op, volgens de Polen. Gebakken eieren waren voor deze militairen een soort drugs. Suiker waren ze ook gek op. Er ontstond een
levendige ruilhandel met de voor
ons wonderbaarlijke opbrengst
bestaande uit kauwgum, sigaretten en chocolade. Achter ons huis
was het zwaarste kaliber kanon
opgesteld. Delfzijl met haven was
het doel. De hulzen waren voor ons
als kwajongens. Daar zat ook handel in. Na enkele weken trokken de
Polen verder richting Duitsland.
Hun plaats werd bij ons ingenomen door Canadezen en Engelsen. Ons huis bleef op bevrijdende
wijze ‘bezet’, maar wij hadden iets
meer te eten. Onvergetelijk: 75 jaar
geleden!

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

Gratis halen en brengen.

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

Bedrijvigheid door Piet Pettinga

Straatkunst in Buitenpost
Het aan huis gekluisterd zijn vanwege de coronacrisis kan blijkbaar ook het creatieve in
dorpsgenoten naar boven halen, getuige deze straatkunst.

Nieuwe adverteerder Van Smaak stelt zich voor
Kent u Van Smaak nog niet? Wij bezorgen al jaren (h)eerlijke maaltijden bij u in de buurt.

Wij willen ervoor zorgen dat u langer zelfstandig
en vitaal in uw vertrouwde omgeving kunt blijven wonen, waar u geniet van verse en gezonde
maaltijden. Onze warme maaltijden worden elke
dag bij u thuis bezorgd. U kunt meteen aan tafel.
Wilt u liever zelf bepalen hoe laat u aan tafel gaat,
kies dan voor een koelverse maaltijd. Deze worden 3 keer per week bij u bezorgd. U geniet van
een volledige maaltijd, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar! Wij vinden het belangrijk dat u
aangeeft wat en wanneer u wilt ontvangen. Wilt
u liever een aantal keer per week of tijdelijk van
onze service gebruik maken? Geen probleem.
Van Smaak is specialist in diëten en consistenties. Volgt u een speciaal dieet? Wij voorzien
in uw dieetwensen, zoals glutenvrij, lactosevrij
en zoutarm. Naast de veelvoorkomende diëten
bezorgen wij ook gemalen en vloeibare maaltijden. Combinaties zijn natuurlijk mogelijk. U
ontvangt van ons een persoonlijke menukaart
We heten Paviljoen

met daarop de maaltijden die passen binnen uw
dieetwensen.
Van Smaak vindt aandacht voor de klant erg
belangrijk. Wij maken graag een praatje met
onze klanten. Onze bezorgers hebben oog voor
de klant. Ziet de bezorger iets anders dan hij gewend is? Dan wordt er via onze klantenservice
contact gezocht met de contactpersoon die bij
ons bekend is. Een hele geruststelling voor degene die voor u zorgt.

Zonnebloemen bij Acht oan de Diken.

Juist tijdens deze periode zien wij dat klanten
zich aanmelden omdat zij liever de boodschappen niet meer zelf willen doen. Wilt u proeven
dat onze maaltijden zo lekker zijn als wij zeggen?
Bel dan onze klantenservice op telefoonnummer 088-5115400 of stuur een mail naar info@
vansmaak.nl. Wij zorgen ervoor dat er eenmalig
een gratis proefmaaltijd bij u bezorgd wordt.

MeM welkom als nieuwe adverteerder.

Op pagina 18 in deze krant vindt u hun advertentie voor

memmedei/moederdag.

Een prachtige ‘glas-in-lood’ krijttekening in De Schepperstraat, gemaakt door Ilse Ploegsma.
(foto’s: Hielke Boorsma)
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Jantje Bakker – hoe de oorlog ook een weg naar geluk kon openen
Posttraumatische ervaringen
Op persoonlijk vlak bleef het niet
alleen maar voor de wind gaan.
Jim had door zijn, soms gruwelijke, oorlogservaringen trauma’s opgelopen die naarmate
hij ouder werd heviger voelbaar
werden. Tegenwoordig zouden
zijn psychische problemen als
Post-Traumatisch Stress Syndroom (PTSS) worden omschreven. Alcohol leek een uitweg uit
die pijn, maar leidde juist naar
nieuwe problemen. Pas na langdurige therapie wist Jim de problematiek achter zich te laten. Al
die tijd bleef Jantje zijn onverzettelijke steun en toeverlaat. Een
kleindochter vertelde dat Jim zelden over de oorlog wilde vertellen. Als het wel ter sprake kwam
was het voor haar gevoel altijd
omgeven was door een sfeer
van zwaarmoedigheid.

De vijf oorlogsjaren van 1940 tot 1945 brachten in Buitenpost het
nodige aan gebrek, leed en ellende. De meeste dorpsgenoten konden na de bevrijding niet zeggen dat de oorlog hen ook maar naar
iets positiefs had geleid. Maar er was een uitzondering. Jantje
Bakker ontmoette tijdens de aprildagen van 1945 een soldaat die
ze zou trouwen en die haar naar het verre Canada bracht. Jantje’s
zoon Albert stuurde ons een relaas over zijn vader en moeder. Daarbij voegde hij door Jantje zelf geschreven herinneringen, oorspronkelijk bedoeld voor haar kleinkinderen. Het stelde ons in staat dit
oorlogs- en na-oorlogsverhaal te schrijven.
Jantje Bakker werd op 2 december 1923 geboren, als vierde kind
met vier zussen en twee broers.
Haar vader Albert en moeder
Hedzerika voerden de bekende
winkel P.S. Bakker op ‘de Bakkershoeke’, de kruising van de
Voorstraat en de Stationsstraat.
Jantje schreef over haar geboortedorp: “Ik werd geboren in een
klein dorp met de naam Buitenpost en had daar een rustig leven. Na school hielpen wij onze
vader in de winkel of hielpen
moeder in de huishouding. Op
zondagmiddagen gingen wij met
vader wandelen in de omgeving
en plukten dan bloemen voor
moeder. Het leven was goed”.
En toen was het oorlog
Dat vredige leven werd ruw verstoord door de Duitse inval op
10 mei 1940. Jantje: “Onze vader
riep mij en mijn zusters altijd
wakker. Op die dag kwam hij
’s ochtends onze kamer binnen
en zei: “De Duitsers zijn de grens
overgegaan en zullen morgen
hier zijn”. Dat was een behoorlijke schrik. En angstwekkend. Op
de dag dat de Duitsers ons dorp
binnenmarcheerden zei mijn vader: “Ik wil niet dat jullie meiden
naar buiten gaan”. Dat was voor
ons het begin van de oorlog. Het
was een moment waarop veel
dingen voor ons veranderden.
In de loop van de tijd werd het
ook een stuk slechter”. Mannen
moesten in Duitsland werken.
Nederland werd leeggeroofd en
er kwam krapte. Een avondklok
werd ingesteld en mensen die
zich daar niet aan hielden konden
worden gearresteerd. Als voorbeeld vertelde Jantje over een
door haar zelf beleefde gebeurtenis: “Op een keer was ik met
een vriendin laat aan het wandelen en werden we aangehouden
door Duitsers. Net op dat moment kwam er nog iemand aan
waardoor hun aandacht werd
afgeleid. We renden toen zo hard
mogelijk weg en sprongen daarbij over verschillende hekken. Er
werd op ons geschoten maar we
konden ontsnappen”.
Oorlogstijd
De verdere oorlogsperiode was
voor Jantje vaak een tijd van
verdriet en spanning. Haar neef
Sjoerd Bakker kwam in het verzet en werd geëxecuteerd na zijn
deelname aan de overval op het
Amsterdams
bevolkingsregis-

ter. Jantje kwam zelf even in de
gevangenis toen ze een in het
verzet actieve vriendin op wilde zoeken. In het huis van haar
naamgenote Jantje Dijk waren
NSB’ers en politie aanwezig. Ze
werd als verdacht beschouwd,
meegenomen naar Leeuwarden
en opgesloten. Ze vertelde: “Na
zes dagen moest ik naar de commandant, hij stelde mij vragen
en sloeg daarbij met een rubberen voorwerp op tafel. Ik zei telkens: “Ik weet niks” en gelukkig
was dat echt zo. Daarna liet hij
mij vrij”.
De oorlog trof de familie Bakker
nog vaker. Jantje: “Op het eind
van de oorlog kreeg mijn vader
het verschrikkelijke nieuws dat
zijn jongste broer [door de bezetter, red.] was doodgeschoten
en aan de kant van de weg was
achtergelaten. Hij had een drukkerij waar illegale bladen werden
gedrukt. Mijn tante bleef achter
met vijf jonge kinderen. Ik zal
nooit vergeten hoe mijn vader
was toen hij het nieuws hoorde.
Al het bloed leek uit zijn gezicht
te zijn verdwenen”.
Bezettingsactie Blauwverlaat
In april 1945 kwam de bevrijding.
Jantje’s broer Popke zat in het
verzet en hij was betrokken bij
de bezettingsactie van de brug
bij Blauwverlaat op 14 april. De
bevrijders die hen de dag daarna
ontzetten waren Canadezen van
het Horse Guards tankregiment.
Een van hen was William (‘Jim’)
Reid, een 22-jarige timmerman
uit het Canadese plaatsje Lefroy,
in de provincie Ontario. Als tankchauffeur had hij al veel meegemaakt. De veldtocht tegen Rommel in Noord-Afrika, de invasie
in Italië in 1943 en vanaf de zomer van 1944 de opmars in WestEuropa via Frankrijk en België
naar Nederland. Over de tocht
naar Buitenpost over Blauwverlaat vertelde hij later: “Ons
regiment kwam op weg naar
Buitenpost over een brug. Een
jonge man die een geweer uit de
Eerste Wereldoorlog droeg hield
daar de wacht toen wij aan kwamen rijden. Wij waren enigzins
gespannen omdat wij bang waren voor een Duitse hinderlaag.
Gelukkig hadden de Duitsers
zich teruggetrokken. Wij vonden
het geweldig dat zo’n jonge man
met zo’n oud geweer de brug bewaakte. Wij lieten hem op onze
tank meerijden naar Buitenpost”.

Jim in uniform voor zijn tank in de Stationsstraat in april 1945.

Jim en Jantje een jaar na de bevrijding. De foto is een scan van een kopie van
een krantenfoto, en zodoende van slechte kwaliteit.
Die jongeman was zijn toekomstige zwager Popke Bakker.
Liefde op het eerste gezicht
Jantje Bakker vertelde over de
ontmoeting met Jim Reid: “In de
aprildagen van 1945 kwam een
grote colonne tanks door ons
dorp, onderweg naar Assen. Een
van die tanks kreeg pech vlak
voor ons huis en Jim was daarvan de bestuurder. De bemanning werd door onze vader binnen gevraagd, in ons huis achter
de winkel”. Tot de tank gerepareerd was bleef Jim als enige in
Buitenpost achter.
Er sprong onmiddellijk een vonk
over tussen Jantje en Jim. Toen
de tank weer klaar was, vertrok
Jim naar Assen. Maar een week
later kwam hij alweer terug om
de familie te zien. Jim en Jantje
maakten een ritje in zijn verkenningswagen. Toen wist de 20-jarige Jantje het zeker, deze man
daar viel ze voor, hij was het! Het
gevoel was wederzijds en al snel
hadden beiden maar één doel:
trouwen. Maar dat ging niet zomaar. Jantje moest eerst een
pittig gesprek met haar ouders
hebben. Jim had schriftelijke toestemming van de militaire autoriteiten nodig en dat bleek maanden te duren. Ondertussen werd
Jim ingedeeld bij de Canadese
bezettingsmacht in Duitsland en
moest uit Nederland vertrekken.
Toen het moment van afscheid
uit Buitenpost was aangebroken,
was hij plotseling onvindbaar.
Pas na een zoektocht werd hij
in een kast in het grote huis aan
de Stationsstraat gevonden. Jim
hield wel van een grap.
Huwelijksplechtigheid
De bezettingsdienst in Duitsland
zou voor Jim bijna een jaar duren. Nog in dat tijdsbestek kon
het huwelijk in Buitenpost voltrokken worden. Jantje herinnerde zich: “We gingen naar het
gemeentehuis in een taxi. Daarna gingen we naar de gereformeerde kerk. Bij ons thuis was
het feest. Het was nog krap met
alles, maar vader had nog wel
wat wijn. Het was een onwezenlijke tijd, net een droom”.

Canada
Jantje bleek zwanger en tot het
einde van Jim’s dienst in Duitsland verbleef ze in Hoogeveen.
Daar werd op 6 februari 1946 hun
zoon Milton Ambrose geboren.
In juni 1946 werd Jim gerepatrieerd. Toen kon ook Jantje
afreizen naar Canada en in de
nazomer van 1946 vertrok ze
met een schip dat honderden
oorlogsbruiden uit Frankrijk,
Engeland en Nederland vervoerde. Per trein reisde ze verder en
arriveerde op 17 oktober 1946 in
Lefroy, de woonplaats van Jim.
Daar had hij werk gevonden in
de woningbouw.

Terug in Buitenpost
Dertig jaar na de oorlog brachten
Jim en Jantje een bezoek aan
Buitenpost tijdens de aprildagen
van 1975. Zij kregen een warm
onthaal tijdens de herdenking
bij Blauwverlaat op 15 april. In
1985 werd veertig jaar bevrijding
groots herdacht in Nederland.
Opnieuw waren Jim en Jantje
aanwezig bij de verschillende
plechtige momenten en feestelijkheden. Beiden genoten van
de toejuichingen die de Canadese veteranen van het Nederlandse publiek ontvingen en bezochten verschillende plekken in
Nederland waar herinneringen
lagen. Jim overleed op 8 oktober
1992, als gevolg van een hersentumor. Een lot dat veel van zijn
collega-tanksoldaten ook onderging. Er is een sterk vermoeden
dat de tijdens de oorlog langdurige blootstelling aan benzeen
bevattende benzinedampen in
de tanks, daarin een belangrijke
factor is geweest.

De nieuwbakken Canadese nam
ten gerieve van haar nieuwe
landgenoten de naam ‘Jane’
aan. Jantje herinnerde zich over
de ontvangst in haar nieuwe
woonplaats: “Ik kreeg een hartelijk welkom en had onmiddellijk
drie babysitters, de dochters van
de buren. Zij vonden het geweldig om om de baby te passen.
Jim en ik ontvingen een geweldig onthaal in het gemeenschapshuis in het dorp en kregen
prachtige cadeaus.”
Sneeuwstorm
Niettemin was het tegelijk ook
wennen. In de Reid-familie doet
nog het verhaal de ronde over
de eerste winter die Jantje meemaakte in Canada.
Er had een zware sneeuwstorm
gewoed, die sneeuwhopen van
4 meter hoog had opgeworpen.
Jim moest een tunnel graven om
uit hun huis te kunnen komen en
de wegen waren onbegaanbaar.
Jantje was onder de indruk van
het winterse geweld en maakte
zich zorgen. De storm was een
van de zwaarste in decennia
maar Jim zag er nog een grap
in en zei tegen zijn vrouw: “Deze
storm is niets bijzonders, de winter begint pas!”. Later keken beiden wel eens met een lach erop
terug.
In de daaropvolgende jaren
kregen Jim en Jantje nog twee
zoons: Albert William werd in
1947 geboren en James Harvey
in 1948.

Jim en Jantje tijdens hun bezoek aan
Nederland in 1985.
Het moest zo zijn...
Het huwelijk van Jantje met Jim
was gelukkig. De voormalig inwoonster van Buitenpost heeft
ook nooit spijt uitgesproken over
het feit dat ze Nederland achter
zich had gelaten. Integendeel,
ze schreef in haar herinneringen
over de eerste ontmoeting met
haar toekomstig echtgenoot:
“I call it fate”, vrij vertaald: “het
was het lot” en misschien eigenlijk: “het moest blijkbaar zo
zijn”. Jantje overleed op 90-jarige
leeftijd op 26 oktober 2016 in een
verzorgingshuis in het plaatsje
Barrie. Beiden liggen begraven
in Innisfil, Ontario, Canada.
Johan Kootstra
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Annemieke Altena

Buitenpost in beeld

Streep de woorden uit de lijst weg in de puzzel. De overgebleven letters vormen
de oplossing.

Drukte bij het milieuterrein, wachttijd meer dan een uur. Dat is een gevolg van de opruimwoede nu
veel Buitenposters door de coronacrisis thuis blijven. (foto: Hielke Boorsma)

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 16 mei 2020.
Oplossing en prijswinnaar worden bekend gemaakt in het volgende nummer.
De oplossing van maartpuzzel was:
Siemen Veenstra (van Texaco aan de Kuipersweg).
Er waren 3 inzendingen, die allemaal goed waren. Winnaar is Haaije Feenstra.

Cateringservice De Vries bood de bewoners van Haersmahiem patat en frikandellen aan.
(foto: Hielke Boorsma)
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Wat vinden kinderen van de basisschool van deze coronatijd?
Groepen

In de strijd tegen het coronavirus werd op 15 maart een drastische
maatregel getroffen. Vanaf 16 maart werden de scholen gesloten,
eerst tot 6 april, maar later werd die periode verlengd tot 11 mei.
Kinderen moesten van de ene op de andere dag thuis blijven. Maar
is dat leuk? Hoe kijken kinderen hier tegenaan? Dat vroeg de redactie van De Binnenste Buiten Post zich ook af. Daarom hebben
we een enquête gehouden onder leerlingen van de basisscholen
in Buitenpost. Op Facebook werd de enquête gemeld, en alle drie
de basisscholen hebben er een mail over ontvangen. De resultaten
vindt u hier.

26%

44%

30%
groep
7 of 8

groep
5 of 6

groep
3 of 4

Deelnemers naar groep.
in groep 5/6. het meest, in groep
7/8 het minst.
Het les krijgen in de klas, in
plaats van thuiswerken, wordt
gemist door een op de vier kinderen, maar door een op de drie
in groep 5/6. En verder missen de
kinderen de gymles, het samen
spelen op het plein, het buiten
spelen, de voetbalclub, kortom
het normale leven. Sommigen
missen niets, anderen juist alles.
In groep 8 wordt de afsluiting
van de basisschool gemist.

Lege schoolpleinen vanaf half maart. Op de foto het plein van De Lichtbron.
(foto: Hielke Boorsma)
In Buitenpost wonen zo’n 475
kinderen in de leeftijd tussen zes
en twaalf jaar. De meeste daarvan gaan naar een van de drie
basisscholen: De Fontein, De
Lichtbron of De Mienskip. Door
69 van hen is de vragenlijst ingevuld (22 van De Fontein, 25 van
De Lichtbron en 22 van De Mienskip).

vinden het niet erg om niet naar
school te kunnen. “Ik vind school
wel leuk maar het is thuis ook
fijn.”

“Ik verveel me kapot”

Niet naar school gaan betekent
dat je een en ander moet missen.
Het grootste gemis (door 84%
van de kinderen) is het contact
met vriendjes en vriendinnetjes.
Dat geldt zowel voor jongens
als voor meisjes. Op de tweede
plaats volgt het
missen van juf of
meester. “Ik mis de
goede uitleg”. Zij
worden door meisjes meer gemist
dan door jongens,

Op de vraag of het jammer is om
niet meer naar school te kunnen
antwoordt 57% met ja. Meer dan
de helft van de meisjes vindt het
jammer, en 60% van de jongens.
Een flink aantal (39%) zegt het
‘soms’ jammer te vinden, meer
meisjes dan jongens. Slechts
drie kinderen, allen uit groep 3/4,

Op school werken is heel anders
dan thuis. Bijna alle kinderen lieten weten thuis met computer
en tablet zelfstandig te werken.
Ruim een derde krijgt online les
en door zo’n 41% van de leerlingen wordt met boek en opdrachten gewerkt. Ook bieden ouders
de helpende hand, en hóe. Zo
merkte iemand op: “Mijn vader
helpt mij met mijn schoolwerk
en die kan dat heel erg goed”.

Vind je het jammer
dat je niet naar school kunt?

Kun je goed thuis werken voor
school?

alle kinderen
4
%

alle kinderen

Op de vraag of de scholen weer
open moeten gaan of liever dichtblijven antwoordde 87% van de
kinderen te hopen dat de scholen weer snel open gaan. Groep
3/4 heeft er naar eigen zeggen
minder behoefte aan. Slechts vijf

Juf of meester
34%

0

Nee

Ja

Jongens
Meisjes

7%

Soms

Nee

20

6%

83%
85%

Les in de klas
26%
21%

72%

Soms

Wil je dat de scholen weer open
gaan of dichtblijven?
alle kinderen

50%
Vriendjes of vriendinnetjes

57%

Een veel gehoorde wens tenslotte is de hoop dat corona
maar snel voorbij zal zijn, zodat
er weer gespeeld kan worden
met vriendjes en vriendinnetjes,
en er weer gesport kan worden.
Kinderen vinden het leven nu
saai, er gebeurt niets, ze mogen
te weinig. “Ik verveel me kapot”,
zo liet iemand weten. Ze vinden
corona stom en gevaarlijk. Maar
het is wel bijzonder om in deze
periode je verjaardag te vieren,
al gaat die niet bij iedereen door.
We hopen dan maar dat alleen
het verjaardagsfeest bedoeld
wordt. Kinderen zijn zich ervan
bewust dat dit een bijzondere
tijd is. Zoals iemand het mooi
onder woorden bracht: “Ik vind
het normaal dat ik kan sporten of
naar school gaan. Nu is dat wel
anders, dan besef je dat het ook
anders kan.”
Annemieke Altena

Voor de volgende krant willen we graag de ervaringen horen van
leerlingen uit het voortgezet onderwijs. De link naar de enquête is:
https://www.survio.com/survey/d/D8I1T3C1J5U1H1Y4W (ook terug
te vinden op Facebookwww.facebook.com/buitenpost). Je mag ook
mailen naar de krant: bibupost@gmail.com.
Misschien zijn er ook leraren die over hun ervaringen van lesgeven
in coronatijd willen vertellen. Mailt u ons: bibupost@gmail.com.

Wat mis je in deze dagen het
meest?

9%

kinderen willen dat de scholen
dicht blijven, soms zonder reden,
maar ook “omdat ik me thuis
beter kan concentreren dan in
een volle klas”. Een enkeling twijfelt (“school is leuk, maar het is
thuis ook wel fijn”).

OPROEP

19%

39%

Ja

Iets minder dan één op de tien
kinderen gaf aan thuis niet
goed te kunnen werken. Jongens hebben er meer moeite mee dan meisjes, respectievelijk 11% en 6%. “Je bent
nu maar 30/60 minuten bezig en
normaal zit je 5,5 uren op school”,
vertelde iemand. Hopelijk was
dit geen maatstaf voor alle gezinnen. Bij drie op de vier kinderen lukt het goed om thuis te
werken, zowel bij
jongens als meisjes. Groep 5 en 6
heeft er iets meer
moeite mee. Bij
de overigen lukt
thuis
werken
soms wel en soms
niet, dat is bij een
vijfde van de meisjes het geval
en bij 17% van de jongens. Vooral als er zusjes en broertjes thuis
zijn lukt het werken minder goed.
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Hoe krijg je nu les?

Open
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Met computer of tablet

jongens
6%
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44% 53%
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71%

jongens
11%

Online
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Persoonlijke ervaringen
Amarins Dijkstra, 11 jaar, leerling van de cbs De Lichtbron met
een talent voor tekenen en haar zus Brecht, 9 jaar, ook leerling
van dezelfde school, met een talent voor schrijven, wonende aan
De Ring, hebben in woord en beeld hun gedachten tot uitdrukking gebracht over de coronacrisis.

Brecht (l) en Amarins (r) Dijkstra bij hun
boomhut. (eigen foto)

Ik ben Brecht, ik ben 9 jaar en
ik woon in Buitenpost. Mijn
hobby’s zijn korfbal en kickboksen. Ik vind het leuk om
met vriendinnen af te spreken, maar dat kan veel minder
door het corona-virus. Ik vind
het jammer dat ik niet meer
kan sporten en niet meer naar
school kan. Ik zelf verveel me
niet, omdat ik één broertje en
twee zussen heb. Ik speel in
deze tijden veel buiten, omdat het meestal lekker weer is.
Maar er zijn ook nadelen, want
tijdens het thuis werken kan ik
me niet heel goed concentre-

ren, maar ik ga soms ook naar
school, want mijn moeder werkt
in de zorg en ik vind het gewoon
fijn om kinderen van mijn leeftijd
om me heen te hebben.
Je kan in deze tijd ook leuke dingen doen. Ik maak bijvoorbeeld
een supermooie boomhut met
mijn vader, broertje en zussen.
Dus mijn leven is nu nog best wel
gewoon, want in Buitenpost zijn
er nog niet hele strenge regels.
Ik mag gewoon nog naar buiten,
want ik ben niet ziek, dus ik hoef
geen prik net als Donald Duck op
de tekening van Amarins.
Met vriendelijke groeten, Brecht

Coronabestrijding.

(tekening: Amarins Dijkstra).

Pluimveebedrĳf Beute
Buitenpost

Moederdag cadeautip:

Memmedei/Moederdag ontbijt-tas
Bezorging in Buitenpost gratis, buiten Buitenpost €0,50 per km

Bestellen vòòr 8 mei via www.paviljoenmem.nl

€22,50
voor 2 personen

€29,50
voor 4 personen

Ook in de coronatijd zijn de winkels gewoon open,
maar een aantal heeft het moeilijk.
Het zou mooi zijn als de middenstand in ons dorp ook
in de toekomst beschikbaar is en blijft.

Wees loyaal - Koop lokaal!

De Binnenste Buiten Post

Puur natuurdoor Gertie Papenburg
Men kan niet twee maal in de
zelfde rivier stappen, is een klassieke filosofische uitspraak. Over
deze uitspraak is heel wat geschreven, maar in de kern komt
het er op neer dat het ‘raamwerk’
(de rivierbedding) vrij constant
is, maar dat tegelijkertijd van alles verandert: het water, de seizoenen, noem maar op. Ook in
de natuur is alles voortdurend
in beweging. Wij zijn al gauw
geneigd om alleen de achteruitgang te zien, van alles verdwijnt.
En als er al iets toeneemt, wordt
dat niet zelden als negatief gezien (steeds meer vossen en
steenmarters, bijvoorbeeld). En
zulke zaken zijn al meer dan een
eeuw op verontrustende wijze
inderdaad het geval, maar er zijn
ook opkomende zaken die niet
per se negatief zijn of die onze
natuur verrijken. Deze aflevering
vertel ik over een viertal (mogelijke) aanwinsten in ons dorp.
Grote bonte specht
De grote bonte specht doet het
opmerkelijk goed. Zijn karakteristieke roffel is op steeds meer
locaties in ons dorp te horen.
Sowieso doet hij het in heel Nederland goed: de soort is in ruim
twintig jaar in aantal verdubbeld
van circa 45.000 naar 90.000
territoria. De oorzaak daarvan
is het toenemende aantal bomen. Het bosareaal in Fryslân
is sinds circa 1950 meer dan
verdubbeld. En dan hebben we
het nog niet eens over bomen
buiten het bos: langs wegen en
in tuinen bijvoorbeeld. De grote
bonte specht neemt met relatief
weinig bomen al genoegen. In
de gemiddelde woonwijk vindt

Vrouwtje grote bonte specht op een
perenstam aan de Wederik.
(foto: Sylvia Jacobi-Riepema)

Nieuwe striptekenaar
De redactie werd onlangs verrast met een strip in de brievenbus. Uit het begeleidende briefje bleek dat het werk is van een
jeugdige striptekenares, Sanne
Grijpstra. Sanne is 10 jaar oud
wil graag strips tekenen voor
onze krant.
Zij is het zusje van David Grijpstra, die eerder voor deze krant
jarenlang strips tekende van Teo
en Leo. De stripfiguren van Sanne zijn een tweeling die stiekem
superhelden zijn.
Hiernaast vindt u de eerste bijdrage van Sanne. We wensen
haar veel creativiteit toe.

Alles stroomt

de vogel al voldoende houtopstand van zijn gading. Genoeg
bomen moeten wel een leeftijd
van ten minste pakweg 40 jaar
hebben, en dat is precies wat in
diverse wijken bij ons het geval
is. Van de omgevingen van de
Ring, de begraafplaats aan de
Kuipersweg, het gemeentehuis
en het moerasbosje aan het Pijlkruid heb ik waarnemingen of
meldingen. Er zijn vast nog meer
plaatsen. Persoonlijk geniet ik
van een spechtenpaar aan het
Pijlkruid. Wij voeren in onze tuin
ook in de zomer, met behulp van
pindasilo’s. In de zomer van 2019
was daar een aantal keren een
spechtenfamilie (twee ouders,
drie jongen) te gast. Prachtig! De
vogels foerageren hoofdzakelijk
in boomkruinen, bijvoorbeeld in
de eiken langs de Bernhardlaan.
’s Winters zoeken ze spinnetjes
en dergelijke in de schors van
boomstammen en zijn ze vaste gast op voederplaatsen met
pinda’s. Mijn zoon, die aan de
Kornelle woont, is minder enthousiast over deze soort. Ze gebruiken de houten wand van zijn
garage als roffelplek. Hij heeft al
zes planken moeten vervangen.
Tja…
Roerdomp
Deze moerasvogel broedt natuurlijk niet in ons dorp, maar al
een paar jaar is zijn gehoemp in
onze wijk, Molenerf-Zuid, op stille ochtenden te horen. Tot voor
kort was dat vooral op zondagochtenden het geval als er weinig verkeer reed op de rondweg,
maar in deze coronatijden met
alle dagen weinig verkeer hoor
ik ze door de hele week heen. Er
broeden meerdere ‘paren’ in de
Twijzelermieden, in overjarig riet
en lisdoddevegetaties. De aanhalingstekens rond paren moet
ik toelichten: de roerdomp staat
er om bekend dat mannetjes niet
zelden meerdere vrouwtjes ‘onderhouden’, dus misschien hebben we verschillende haremlocaties. Het geluid van de roerdomp
(hoe-oemp, hoe-oemp) draagt
bij stil weer heel ver. De dichtstbijzijnde locatie, ten zuiden van
de Twijzeler Tsjerkebuorren, ligt
op ongeveer een kilometer van
onze wijk. De roerdomp is een
zeldzame vogel. In heel Nederland ging het rond 2015 om ongeveer 350 broedgevallen. In
Noordoost-Fryslân doen ze het
goed door aangepast beheer, in
ons geval dus door Staatsbosbeheer. De Houtwiel bij Broekster-
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Tuinbeleven
Jan Willem Zwart schrijft iedere
maand de column ‘Tuinbeleven’. De
tuin van De Kruidhof is daarvoor zijn
inspiratiebron.

Stoepplantjes

Glanzige ooievaarsbek in een perk aan het Wollegras. Karakteristiek zijn de rood
aangelopen en glanzige bladeren en de dwarsrimpels in de vruchten.
(foto: Sylvia Jacobi-Riepema)
woude behoort met 7 of 8 territoria op 100 ha (2011) zelfs tot de
roerdomphotspots in Nederland.
Glanzige ooievaarsbek
In een perk aan het Wollegras
bloeien dit jaar een flink aantal
exemplaren Glanzige ooievaarsbek. Deze soort bereikte van
oudsher in Nederland haar uiterste noordgrens. Hij kwam zeldzaam voor in het Hollandse duingebied, in de provincie Utrecht
en in uiterst oostelijk Groningen.
Maar de laatste decennia breidt
de soort zich mogelijk als gevolg van de klimaatopwarming
enorm uit, vooral in westelijk
Nederland en in een ruim gebied
in en rond de stad Groningen.
Hij is inmiddels bekend van 450
locaties. En nu is hij dus ook in
Buitenpost gearriveerd.
Eenbloemige veldkers
De pinksterbloem kennen we allemaal, het is de bekendste vertegenwoordiger van het geslacht
Cardamine, veldkers. Niet de
meest voorkomende vertegenwoordiger, want dat is de kleine
veldkers. Dat is een onkruidje dat
in werkelijk elke tuin en alle bebouwde gebieden voorkomt. In
2002 trof ik in onze tuin een wonderlijk veldkersje aan. Ik kreeg
hem niet op naam, maar in 2008
wist een floristische kennis wat
het was: Cardamine corymbosa,
die nog geen Nederlandse naam
had. Anders dan kleine veldkers
heeft hij maar één bloem per
bloeistengel, en dat bloemetje
is dan een flinke slag groter dan
van de kleine veldkers. Hij werd
provisorisch eenbloemige veld-

kers gedoopt. Onze tuin was de
tweede bekende groeiplaats in
Fryslân (na Noordwolde) en de
derde in Nederland. Het bleek
te gaan om een Nieuwzeelandse soort die onbedoeld met
kwekerijplanten naar België en
Nederland meegekomen was.
Dat komt tegenwoordig veel
voor en strekt lang niet altijd
tot vreugde. Maar dit bloemetje
is zo aandoenlijk en onschuldig. Het is inmiddels mijn lievelingsonkruidje. Inmiddels zijn
er 128 locaties bekend in Nederland. Jammer dat de Belgisch-Nederlandse commissie
voor plantennamen hem sinds
kort omgedoopt heeft tot Nieuwzeelandse veldkers. Z’n provisorische eerste naam vond ik sprekender.

Eenbloemige / Nieuwzeelandse
veldkers in de tuin van de auteur.
(foto: Gertie Papenburg)
Gertie Papenburg
gmgjtp@xs4all.nl, 06 2362 7840

Gelukkig zijn de verkooptuin en
winkel van De Kruidhof met de
strikte coronaregels weer open.
Veel bezoekers weten de verkooptuin van De Kruidhof te vinden
voor kwalitatieve en bijzondere
kruiden, groenteplanten en vooral
veel vaste planten. Het is zo jammer dat we onze museumtuin nog
niet open kunnen doen en onze bezoekers mee kunnen nemen op de
bijzondere Kruidhof-reis. De meeste tuinen in Nederland die ook lid
zijn van de Nederlandse Vereniging
van Botanische Tuinen (NVBT), zijn
dicht en toch gaat de groei gewoon
door en staan er al vele echte voorjaarsbloeiers in bloei.
De Hortus van Leiden heeft een
nieuwe expositie gemaakt die eigenlijk ook gewoon zichtbaar is in
ús Bûtenpost.

Stoepplantjes.

(foto: Hortus Leiden)

Het is een expositie over ‘stoepplantjes’. Het gaat om de plantjes
die het heel erg goed doen op de
plaatsen waar het minst gelopen
wordt op de stoep. Tredplanten
worden deze planten ook wel genoemd. Let er maar eens op. Het
zijn momenteel de paardenbloem
en het herderstasje die goed zichtbaar zijn, maar ook muurpeper,
koolzaden en madeliefjes voelen
zich er prima en komen zo tot volle
bloei. Ik ben altijd erg gecharmeerd
van de hertshoornweegbree. Dit
is een weegbreesoort die ervan
houdt om in zilte grond te staan.
Het zout is veelal afkomstig van
het strooien met zout in de winter.
Juist in deze bijzondere coronaperiode wordt er veel gewandeld
en hardgelopen in Buitenpost. Los
van de stoepplantjes is het voor
een geoefende plantenkijker best
de moeite waard om ook de bermen eens nader te bekijken. Let er
maar eens op en kijk er eens naar
hoe biodivers de Buitenposter
stoep is.
Soms zie je ook hoopjes zand tussen de tegels naar boven komen.
Het zand en het gaatje verwijzen
naar zandbijtjes. Wilde zandbijtjes
leggen hun eitjes in het droge zand.
Na 14 dagen komen de bijtjes uit de
grond en gaan ze op zoek naar nectar in de omgeving. Altijd mooi te
zien hoe een zandbijtje zich uit het
losse zand graaft.
Er gebeurt van alles op tussen en
onder de Buitenposter stoep. Sta er
eens bij stil. Wil je een #stoepplantje delen met anderen? Zet er met
stoepkrijt eens een cirkel omheen.
Geniet ervan.

Jouw keuken, onze inspiratie

Jij maakt ‘m super

Wallace Zwart

compleet met inductiekookplaat, plafondunit
afzuigkap, koelkast zonder vriesvak,
magnetron, combi-oven en vaatwasser
Deze keuken is compleet uitgerust
met o.a. Samsung apparatuur

€ 12.495,243 x 98 + 243 cm

Casali
wit

compleet met keramische
kookplaat, inbouwunit
afzuigkap, koelkast, oven
en vaatwasser

Sorrento
Plus

€ 9.995,162 + 283 + 197
x 99 cm

kristalgrĳs

€ 4.999,-

compleet met inductiekookplaat,
combi-oven, koelkast, afzuigkap
en vaatwasser

340 cm

De 3 beloftes van Superkeukens
Wĳ zĳn transparant

Wĳ zĳn altĳd eerlĳk en open in alles
wat we doen. Daarom geven wĳ je
direct de scherpste prĳs, zonder te
onderhandelen.

Wĳ ontzorgen

Wĳ nemen al jouw keukenzorgen
uit handen van inspiratie tot
indeling, van ruwe schets
tot realisatie.

Bĳ ons word je verrast
Wĳ willen verrassen en inspireren.
Daarom vernieuwen we ons
productaanbod continue en geven we
gratis keukenadvies.
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