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Eerste schop in de grond voor bouw nieuw zwembad
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(foto: gemeente Achtkarspelen)

Op maandag 18 mei zetten wethouder Jouke Spoelstra van Achtkarspelen (links) en Jan Post van Friso Bouwgroep BV (rechts)
symbolisch een eerste schop in de grond aan de Kuipersweg. Na jaren van plannen maken is de bouw van het nieuwe zwembad
hiermee officieel gestart. Als alles volgens planning verloopt zal het nieuwe zwembad in de tweede helft van 2021 opengaan.

Va n d e re d a c t i e
Verder
Hoe je ook je best doet de corona-situatie zo positief mogelijk
te benaderen, je merkt toch om
je heen dat er minder leven in
de brouwerij zit. De dagbladen
moeten moeite doen om de
pagina’s zodanig gevuld te krijgen dat het de moeite waard
is om te lezen. Voor het gevoel
is er de afgelopen weken een
zekere matheid, berusting over
alles binnengeslopen.
Je wilt van alles (doen), maar
je wordt geremd door allerlei
nieuwe regels. Toch moet er
het een en ander gebeuren om
het ritme van het alledaagse
leven erin te houden. Dan is het
ook weer bijzonder om te zien
hoe vindingrijk de mensen zijn.
‘The struggle for life’ raakt als
het ware steeds meer geïnspireerd, want het gaat wel om het
voortbestaan.
Dat geldt in zekere mate ook
voor ons eigen dorpsorgaan. Je
gaat niet zomaar iemand oog
in oog interviewen. Om de nodige gegevens te verzamelen
voor artikelen van diverse aard,
maken we gebruik van de communicatiemiddelen die ons
heden ten dage ter beschikking
staan. De ene vondst lokt de
andere uit en daar kunnen onze
medewerkers dan mee uit de
voeten. Zo komen we ook nu
gelukkig weer tot een leesbare
uitgave.
Dit geldt in andere zin voor onze
middenstanders. Die zijn op
hun terrein uitzonderlijk vindingrijk om de zaak gaande te
houden. Zo zullen we met elkaar verder moeten in de hoopvolle gedachte dat deze ongewone situatie aan het voorbij
trekken is en dat het begrip ‘normaal’ weer normaal wordt, of zo
goed als…

Jubileumboek PBB bij meeste leden afgeleverd
Het viel niet mee alle jubileumboeken voor leden van Plaatselijk
Belang Buitenpost op de plek van bestemming te krijgen. Van
29 april tot en met 9 mei verstrekten bestuursleden van Plaatselijk
Belang in een tijdelijk ‘distributiepunt’ het boek aan haar leden. In
de weken daarna werd een groot aantal thuisbezorgd. Maar er hangen nog wel een aantal losse draadjes.
Het distributiepunt in de voormalige Fietstrend in de Kerkstraat
bleek een succes. Vijf bestuursleden en twee vrijwilligers konden
tijdens de tien openingsmomenten 322 boeken afgeven aan de
leden. Daarnaast meldden zich
95 nieuwe leden, die daarna het
boek mee konden nemen.
De beschikbare ruimte was zo
ingericht dat alle voorzorgsmaatregelen in verband met het coronavirus goed in acht genomen
konden worden. Alle bezoekers
bleken zorgvuldig in het nemen
en houden van de gevraagde anderhalve meter afstand. Bovendien waren de zittingen gezellig
en was er met veel leden even
een prettig contact. Ook in die zin
waren de zittingen nuttig. Naast
het boek werd trouwens een
behoorlijk aantal Buitenposter
vlaggen aan de man gebracht.
Exemplaar voor burgemeester
Brouwer
Op de laatste zittingsdag, zaterdag 9 mei, was burgemeester
Oebele Brouwer als niet-lid uitgenodigd om het eerste boek
voorafgaand aan de verkoop
in ontvangst te nemen. Zowel
de burgemeester als het PBBbestuur spraken hun teleurstelling uit over het niet doorgaan
van de jubileumactiviteiten van
PBB en tegelijk de hoop dat
misschien volgend jaar een en
ander alsnog gedaan kan worden. Brouwer kent ons dorp wel
enigszins maar bleek nieuwsgierig naar de inhoud van het boek.
In verband met de coronamaatregelen waren maar een beperkt
aantal mensen aanwezig bij de

bijeenkomst en werd de kleine
ceremonie kort gehouden.
Bezorging van het boek
Na de afhaalactie besloot het
PBB-bestuur de ruim 300 niet
afgehaalde boeken bij de leden
thuis te bezorgen. De verwachting was dat dit een behoorlijke
maar nog te overziene klus zou
worden, want aan het begin van
dit jaar had PBB nog een schoonmaak gehouden in haar ledenbestand. Het was gebleken dat
de administratie in de loop van
de jaren ‘vervuild’ was geraakt
met niet kloppende adresgegevens of verhuisde of overleden
leden. Toch bleek bij het afleveren dat die zuiveringsactie niet
volledig was geweest. Het was
spijtig te constateren dat na een
verhuizing of overlijden veel van

de betreffende leden of nabestaanden daarvan geen bericht
hadden gedaan bij onze ledenadministratie. Soms kon door
het informeren bij de huidige bewoners een nieuw adres worden
achterhaald, van hen die buiten
het dorp waren verhuisd bleek
dit vaak moeilijk. In een aantal
gevallen bleken de nieuwe bewoners van een adres geïnteresseerd in het lidmaatschap – van
harte welkom natuurlijk! Blijft het
gegeven dat nog een aantal boeken, met name buiten het dorp,
de weg naar de rechthebbenden
moet vinden. Het bestuur denkt
er nog over na hoe ze deze laatste losse draadjes afgebonden
kan krijgen.
Het bestuur van PBB wil hierbij
Auke Attema en Gertie Papenburg hartelijk bedanken voor
hun assistentie. Zij hielpen zowel
bij het bemannen van het distributiepunt als bij het bezorgen
van de jubileumboeken. Onze
dank gaat ook uit naar Gelria
Vastgoedbeheer in Harderwijk
die PBB de gelegenheid bood

De overhandiging van het boek aan de gemeente op zaterdag 9 mei. Op de
foto van links af: burgemeester Oebele Brouwer, opmaker Annemieke Altena,
PBB-secretaris en schrijver Johan Kootstra, eindredacteur Anne de Jong en
mede-schrijver Gertie Papenburg. (foto: Aafke Postma)

om een aantal maanden kosteloos gebruik te maken van de
leegstaande winkel aan de Kerkstraat.
Boek nu alleen nog te koop
Het jubileumboek Buitenpost,
een goede gelegenheid is nu
alleen nog te koop bij The Read
Shop aan het Nijensteinplein
voor 15 euro. Het kan daar ook
worden besteld en tegen vergoeding per post worden bezorgd.
Bij de deur viel op...
Iedereen had zo zijn eigen veilige wijze van aanbieden van het
boek bedacht. En we werden met
enthousiasme begroet. Maar
soms bleek het toch een verrassing te zijn voor de bewoners.
Dit ondanks alle publiciteit die
we eraan gegeven hebben. Wellicht ontvangen zij De Binnenste
Buiten Post niet doordat ze een
‘Nee Nee’ brievenbussticker hebben. Vraag dan de speciale ‘wel
de Binnenste Buitenpost’ sticker
aan!
Overigens: Plaatselijk Belang
Buitenpost is niet de Supportersvereniging Buitenpost. Wanneer
bleek dat er een nieuwe bewoner in een huis was gekomen,
dan was die dikwijls bereid meteen lid te worden van Plaatselijk
Belang. Het nieuwe lid ontving
dan direct het jubileumboek.
Maar soms was de reactie anders, bijvoorbeeld: “Ik heb niets
met Buitenpost”. Voor een bestuurslid van Plaatselijk Belang
is die reactie natuurlijk al moeilijk te begrijpen. Maar bovendien: als je woont in Buitenpost
maakt je deel uit van de gemeenschap. Of je wilt of niet! Dan is
het goed als Plaatselijk Belang
ook jouw belangen behartigt. We
zijn er voor iedereen!
Johan Kootstra
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Winkel en verkooptuin De Kruidhof weer open

Cultuurpodium Maskelyn 2020-2021

Sinds 21 april zijn de winkel en
de verkooptuin van De Kruidhof
weer open op dinsdag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagmiddag van 13.00 uur tot 16.00 uur.
Wij hebben de nodige coronamaatregelen genomen zodat u
weer voor leuke winkelproducten en mooie planten bij ons terecht kunt.

Kan en mag cultuuraanbieder Maskelyn in het najaar van 2020 weer haar
deuren openen? Niets is helaas nog
zeker. Toch is het winterprogramma
2020-2021 bijna rond. Vol trots maar met vele slagen om de arm is dit
de programmering:

In de verkooptuin hebben wij
een groot aanbod van mooie en
bijzondere planten en kruiden,
die alleen bij De Kruidhof ver-

De verkooptuin van De Kruidhof.
krijgbaar zijn. Daarnaast hebben
wij vele groenteplantjes in de
verkoop en een ruim aanbod
aan onder andere fruitbomen en
struiken.
De tuin en het Tuincafé zijn tot
nader bericht nog gesloten.

(eigen foto)
Om uw bezoek zo soepel mogelijk te laten verlopen hebben wij
verschillende maatregelen genomen. Kijk op www.dekruidhof.nl
voor meer informatie.
Wij hopen u snel weer te zien!

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
Dropshop ‘Liquorice’. Telefonische bestellingen, 0511-541444, kunnen
eventueel op ditzelfde telefoonnummer worden geannuleerd.
Zondagmiddag 20 december 2020: FryslânBrass en Lijn 12 –
Lichtvoetig muziekprogramma als opmaat richting de Kerst van 2020.
Zondagmiddag 17 januari 2021: Jack Bottleneck – Zingend vanuit zijn
tenen brengt deze zanger met zijn rauwe markante stem een veelzijdig repertoire.

Sobere dodenherdenking 4 mei
Op 4 mei vond, vanwege de
coronamaatregelen, een aangepaste herdenking plaats bij het
oorlogsmonument, waarover zo
meer.
Eerder die dag werd Folkert Smit
herdacht met bloemen bij de
plaquette op het station. Folkert
Smit werkte als overwegwachter
bij de Nederlandse Spoorwegen.
Hij deed mee aan de spoorwegstaking in 1944 en sindsdien
werd hij gezocht door de Duit-

Bloemen bij de plaquette voor Folkert
Smit. (foto: Hielke Boorsma)

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.

Herdenking bij het oorlogsmonument.

(foto: Hielke Boorsma)

sers. Daarom dook hij onder tot
op 6 november 1944 een waarschuwing kwam voor een razzia.
Op de vlucht daarvoor werd hij
in de mieden doodgeschoten.
Ter nagedachtenis plaatste de
NS een plaquette in het oude
station. Sinds de sloop daarvan
hangt het aan de buitenmuur
van het huidige station. Elk jaar
wordt er door NS op 4 mei een
bloemstuk opgehangen.
Bij het monument aan de Haersma de Withstraat vond een sobere herdenking plaats. Klaas van

der Werf, voorzitter van het 4 mei
comité, hield een toespraak. Na
de vlaggenceremonie nam burgemeester Oebele Brouwer het
woord, waarbij hij een gedicht
voorlas. Na het spelen van de
Taptoe was het twee minuten
stil. Vervolgens werd het Wilhelmus door de aanwezigen gezongen. Er waren een kleine vijftig
belangstellenden, die op gepaste afstand van elkaar bleven.
Frank van Dam heeft een film gemaakt van de dodenherdenking:
https://youtu.be/7QtR4fyAsrI.

Echt wier.

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.

Extra sneltrein Leeuwarden-Groningen

Heit

Tijdens de treinloze periode eind
april/begin mei zijn de beide
perrons van station Buitenpost
verlengd. Dat maakt het mogelijk dat er in de toekomst langere
treinen kunnen stoppen. En dat
is nodig voor de extra sneltrein
die met ingang van de nieuwe
dienstregeling, op 13 december
2020, gaat rijden.
In het oorspronkelijke plan zou
de sneltrein één stop hebben,
maar na onderzoek door de provincie Fryslân blijkt dat er twee
stops mogelijk zijn zonder tijdverlies.
Omdat er op sommige plaatsen
maar enkel spoor ligt tussen
Groningen en Leeuwarden, moet
er soms gewacht worden op passerende treinen. Deze wachttijd
wordt nu benut om een extra
station aan te doen onderweg.
Buitenpost, Feanwâlden of
Zuidhorn?
Volgens de provincie Fryslân lijkt
het de beste en meest gewenste optie om de extra stops in
Feanwâlden en Zuidhorn te la-

(foto: Frâns Faber)

ten plaatsvinden. Per uur gaan
er naast de beide stoptreinen
twee sneltreinen rijden. Eén van
Leeuwarden via Feanwâlden
en Buitenpost naar Groningen
en de een van Leeuwarden, via
Feanwâlden en Zuidhorn naar
Groningen.

ler op campus Zernike in Groningen zijn. Hun reistijd wordt
vanuit Leeuwarden verkort met
zo’n 15 minuten, maar dan moet
de extra aansluitende bus wel
gaan rijden tussen het station in
Zuidhorn en Zernike. Dat laatste
is nog niet zeker.

Se wienen der gau út. Alle meiwurkers fan de foarstelling en it bestjoer ha ienriedich it beslút naam
om troch te gean mei Heit. Nei’t it doek foel yn
maart sil ditselde doek fan ’t hjerst wer iepen gean.
Dit at it kin en mei fansels, en dêr is op dit stuit spitigernôch noch gjin sinnich wurd oer te sizzen. Litte
wy hoopje en rekkenje op oare en bettere tiiden.
Wy hâlde jo en jim op ’e hichte.

Door de stop in Zuidhorn kunnen studenten uit Leeuwarden,
Feanwâlden en Buitenpost snel-

Met de gemeenten is afgesproken dat de provincie Fryslân na
twee jaar een evaluatie uitvoert.

Ze waren er snel uit. Alle medewerkers van de voorstelling en het
bestuur hebben eensgezind het besluit genomen om door te gaan
met Heit. Nadat het doek in maart viel zal hetzelfde doek in de herfst
weer opengaan. Alleen als het kan en mag natuurlijk, en daar is op
dit moment helaas nog geen zinnig woord over te zeggen. Laten we
hopen en rekenen op andere en betere tijden. We houden u en jou op
de hoogte.

Verlenging van de perrons in Buitenpost om het station klaar te maken voor
langere treinen. (foto: Hielke Boorsma)

Scène uit Heit.

(foto: Hielke Boorsma)
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A l g e l eze n?
> Er mogen geen appartementen gerealiseerd worden in een
bedrijfspand aan de Vaart 3 in
Buitenpost. Dat heeft het college van B&W van Achtkarspelen
besloten. Er was een aanvraag
binnengekomen voor de bouw
van vijf appartementen voor ouderen, mogelijk in combinatie
met jongeren. “Met het realiseren van deze woningen wordt
onvoldoende kwaliteit geboden.
Het is op zich een goed initiatief,
alleen de locatie leent zich niet
voor deze ontwikkeling”, zo laat
het college van B&W weten.
> Een motie om een einde te
maken aan het automatisme
dat onder andere raadsleden,
wethouders en Statenleden na
twaalf jaar een lintje krijgen, is
vorige mand unaniem door de
gemeenteraad van Achtkarspelen aangenomen. De toekenning
zal nu alleen gebeuren op basis
van persoonlijke verdiensten.

Hopelijk opening dierenweide in
september
In de krant van maart lieten we
weten dat de dierenweide bij
Haersmahiem bijna klaar is. De
inrichting is door de coronacrisis echter vertraagd. De dieren moeten nog in hun nieuwe
onderkomen worden geïnstalleerd. Door de versoepeling van
de coronamaatregelen hoopt het
bestuur van de dierenweide deze
in september te kunnen openen. Met het oog op de (school-)
vakanties is het te kort dag om
alles rond de verzorging van de
dieren eerder te regelen. Wel
wordt doorgegaan met kleine
werkzaamheden op het dierenweideterrein.

Oproep
Is er iemand (het liefst enigszins
in de buurt) die een motormaaier heeft en deze aan ons uit wil
uitlenen, zodat het gras in de dierenweide gemaaid kan worden?
Er is al iemand bereid gevonden
te maaien, dus het gaat alleen
om het lenen van de maaier.
Wanneer u ons daarmee kan helpen, neem dan contact op met:
Douwe van Oosten:
tel: 06 - 3740 1024,
e-mail: dvoosten@gmail.com

Postcoderoosproject op st(r)oom
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Op 30 april was het zover. De installatie van de zonnepanelen van ons
postcoderoosproject op het dak van Veenstra Reizen is die dag goedgekeurd. In samenspraak met de installateur is de hoofdschakelaar
ook direct omgedraaid, zodat de productie is begonnen!
Eigenlijk tijd voor een feestje. Helaas moesten we daar natuurlijk van
afzien. Maar de natuur trekt zich niets van corona aan en leverde direct een aantal zonnige dagen. Op het moment dat dit stukje wordt
gemaakt, 17 dagen verder, is er dan ook al sprake van een productie
van 5,78 MWh. Dat is ongeveer het jaarverbruik van 2 huishoudens!
Een veelbelovende start.

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

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

Kopij graag getypt of via e-mail aanleveren, maximaal ongeveer 150 woorden.
Foto’s los aanleveren. 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 22 juni 2020
De volgende editie verschijnt in de
week van 29 juni 2020.

Waarschijnlijk is dit de laatste
column over wat er bij het
bestuur ter tafel komt, zonder
bestuurstafel. Als u dit leest,
weet u al of de maatregelen op 1 juni doorgaan. Dan mag it Koartling
weer open voor groepen tot 30 personen, mits op 1,5 meter gezeten.
Bij ons bestuur lukt dat wel en dan zien we elkaar weer op 2 juni.
We hebben elkaar al gezien in verschillende samenstellingen bij onze
‘winkel’ in de Kerkstraat, waar het jubileumboek Buitenpost, een
goede gelegenheid aan leden en nieuwe leden werd gegeven. De enige actie die mogelijk bleek om ons jubileum van 100 jaar PBB te vieren. De actie was erg succesvol: bijna de helft van de leden heeft het
boek opgehaald en we hebben er 95 nieuwe leden mee geworven.
Ook de Buitenposter vlag werd goed verkocht.
Er zijn toch nog heel wat leden die het boek nog niet hebben opgehaald. De bestuursleden, met hulp van vrijwilligers, zullen de boeken rondbrengen. Sommigen van ons zijn hier al mee bezig geweest.
Daarbij bleek dat onze ledenadministratie bijgewerkt moet worden.
Er zijn leden verhuisd, die ons geen adreswijziging hebben doorgegeven. Wel wordt bij hen de jaarlijkse contributie afgeschreven. Dus
bent u lid van PBB en bent u de afgelopen jaren verhuisd, meldt dat
bij ons: pbbuitenpost@gmail.com. Dan kunnen we u ook het mooie
jubileumboek overhandigen.

Ter afsluiting van de weggeefactie heeft burgemeester Oebele Brouwer een exemplaar van het jubileumboek ontvangen van Johan
Kootstra. U heeft vast de foto wel gezien in de verschillende regionale kranten. Zo is er toch nog een feestelijk moment geweest. Wie
weet, zal PBB ook later dit jaar nog iets feestelijks organiseren en dan
vooral voor de ouderen, die meer dan anderen zijn getroffen door de
coronacrisis.
En het kan niet genoeg gezegd worden, wilt u dat de voorzieningen
in ons dorp blijven: koop lokaal! We willen toch niet nog meer lege
winkelpanden in het centrum? Trouwens, het oude ‘Schleckerpand’ is
weer onthekt. De appartementen zullen binnenkort opgeleverd worden en het geheel ziet er prachtig uit.
Namens het bestuur van PBB, Marianne Rigter
Wilt u reageren: pbbuitenpost@gmail.com

Zaterdag 16 mei bezocht Arjen de
Putter, rijdend in een auto op waterstof de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. Deze
waterstofauto bracht bloemen
rond, gesponsord door plaatselijke ondernemers. Vrijwilligers
van Stichting Present De Wâlden
deelden tulpen uit in de aanleunwoningen bij Haersmahiem aan
de Eringalaan, in Kootstertille en
in Burgum. Doel van de actie
was om de bewoners een hart
onder de riem te steken en hen
te bemoedigen vol te houden in
het coronatijdperk. En gezien de
reacties van zowel bewoners als
van de vrijwilligers, bleek deze
actie een groot succes!

Correspondentie:
redactie.bibupost@gmail.com

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

Mei 2020

Tulpen voor bewoners aanleunwoningen Haersmahiem

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

Druk:
Hoekstra Krantendruk, Emmeloord
Zet- of drukfouten voorbehouden.

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

We krijgen niets dan complimenten over het boek. Het ziet er ook
prachtig uit en is leuk om te lezen. En omdat er zoveel foto’s instaan
ook leuk om zo af en toe weer door te bladeren. Dit mooie boek hebben we te danken aan Johan Kootstra, die het grootste deel geschreven heeft, naast Gertie Papenburg die het hoofdstuk over de natuur
heeft geschreven. Dankzij de eindredactie van Anne de Jong en de
opmaak door Annemieke Altena is het een professionele uitgave
geworden.

> Voetbalvereniging Buitenpost
beschikt thans over een supergroene grasmat op het hoofdveld. In verband met lange droge perioden in het voorjaar en
warme, droge zomers heeft het
bestuur besloten te investeren in
een professionele beregeningsinstallatie. In het verleden gebeurde het beregenen met een
pomp en trekker.

COLOFON
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Oorspronkelijk zou Arjen deelnemen aan de 24 uur Waterstof
Challenge. Dat is een uitdaging,
om met een eigen auto die op
waterstof rijdt zo ver mogelijk te
rijden. Vanwege het coronavirus
was deze uitdaging dit jaar niet
mogelijk.
Toch besloten drie deelnemers,
waaronder Arjen, een route door
Nederland te rijden. Samen met
Stichting Present zetten zij zich in
voor diverse hulpvragen.
Voor Stichting Present De
Wâlden heeft dit geresulteerd in
het bezorgen van bossen tulpen
op 114 adressen door 21 vrijwilligers.

Wij verkopen de opgewekte stroom aan onze eigen energiecoöperatie ‘Energie VanOns’. Zij staan voor duurzame lokaal opgewekte groene energie. Op deze manier gebruiken veel van onze leden
nu dus deze ‘groenste stroom’ uit Buitenpost! Wat ons betreft is dit
de toekomst: Lokaal opwekken en via een lokale energieleverancier
weer lokaal terugleveren!
Zo vloeien de winsten niet naar het buitenland maar blijven via onze
coöperatie in de regio en worden we niet afhankelijk van multinationals.
Met dit postcoderoosproject
hebben we hier een duurzaam
steentje aan bijgedragen.
Vind jij dit ook belangrijk?
Word dan lid van de EC Buitenpost. Aanmelden kan bij
ecbuitenpost@gmail.com.

Arjen de Putter (2e van links) en vrijwilligers delen tulpen uit bij Haersmahiem.
(foto: Present De Wâlden)

KOOPAVOND VERVALT!
Op vrijdagavond is de winkel
alleen op afspraak open.
Bel gerust voor een afspraak:
0511 534128

Modique Nijenstein 11 Buitenpost 0511-543128

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

Kuipersweg 2a
9285 ST Buitenpost

MF

MATHILDA FASHION

0511-785 103

De Binnenste Buiten Post

Buitenposters door Nelleke Kemps-Stam
Op 17 maart 2020 hangen er roze ballonnen aan het hekje voor een
huis aan de Waterlelie. In het gezin van Liesbeth en Frank van Kammen is die morgen June Mare geboren. Ze is een zusje voor Liam en
Jula Sophie en het is feest in huize Van Kammen. Maar deze keer
is anders dan de vorige keren. Liesbeth vertelt hoe het coronavirus
de kraamtijd veranderde in raamtijd en de kraamvisite op afstand
houdt.
Er komt weer een betere tijd waarin we allemaal het normale leven
weer op kunnen pakken. Maar deze coronaperiode zullen we nooit
vergeten. De opofferingen die er zijn gedaan en wat we voor elkaar
hebben betekend. Dat mienskip een andere, diepere lading kreeg.
(Oebele Brouwer, burgemeester Achtkarspelen)
Maatregelen
“We hadden in eerste instantie
niet gedacht dat de uitbraak van
het coronavirus zoveel impact
zou hebben op Nederland en
onze kraamtijd. Op 12 maart heeft
Rutte in zijn eerste toespraak
regels gegeven voor het handen
wassen en geen handen meer
schudden”, laat Liesbeth weten.
“Deze maatregelen merkten

en de kraamhulp ons zonder handen schudden feliciteerden. Pas
nadat June geboren was, werd
zichtbaar en voelbaar wat de
maatregelen voor ons inhielden.
Het advies vanuit de kraamzorg
was om geen visite te ontvangen. Dat was ook om de kraamverzorgster
te
beschermen,
zodat zij haar werk kon blijven
uitoefenen. Later in de kraam-

“Vooral de beppes vinden het moeilijk
dat ze hun kleindochter
nog niet vast hebben kunnen houden”
we in eerste instantie alleen bij
de bezoeken aan de verloskundige(n). Voor mijn afspraak op
17 maart werd ik verzocht zonder
partner en kinderen te komen.
Op 16 maart belde de verloskundige dat de regels opnieuw aangescherpt waren. Ze vroeg hoe
het met mij en de baby ging en
vertelde dat alleen de noodzakelijke controles uitgevoerd zouden worden. De afspraak vond
niet plaats, want op 17 maart om
04.48 uur is June Mare geboren.
Ik had graag poliklinisch willen
bevallen, maar dat werd niet
aangeraden. Uiteindelijk is June
thuis geboren. Niet vanwege het
virus, maar door de voorspoedige bevalling.
Wat betreft de bevalling hebben
wij weinig gemerkt van de maatregelen. Het enige wat anders
was, was dat de verloskundige

Raamvisite.

week werden de regels voor haar
eveneens aangescherpt. Zij werd
ook geacht anderhalve meter
afstand van ons te houden.
Gelukkig was dit aan het eind van
onze kraamweek en vond ze het
voor ons gezin niet van toepassing, omdat ze hier de voorgaande dagen ook geen rekening mee
hield. Naast het beschermen van
de kraamverzorgster vonden wij
het ook wat spannend met een
kleine kwetsbare baby. Omdat
de maatregelen zo nieuw waren,
was het lastig om hier een weg
in te vinden.”
Raamvisite
De pakes en beppes kwamen
June voor het raam bekijken.
Later in de kraamweek bewonderden ooms, tantes en buren
June ook via het raam. “We
merkten dat de omgeving terughoudend was en niet iedereen

(eigen foto)
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Dankbaar en met een goed gevoel terugkijken
Geboorte en liefde in tijden van corona
precies wist hoe hier mee om
te gaan. We hebben één uitzondering gemaakt voor mijn zusje
en haar vriend. Zij behoren niet
tot de risicogroep, werken thuis
en komen altijd veel bij ons over
de vloer. Op deze manier hadden
we toch af en toe visite in huis en
konden Liam en Jula even naar
hun oom en tante toe. De kraamweek bestond vooral uit handen
wassen en – zoals onze dochter
Jula dat formuleert – ‘afstand
nemen’.
Wat ik persoonlijk erg gemist
heb, zijn de bezoekjes van de
verloskundigen en uiteraard de
warme felicitaties, een knuffel,
kus en een hand. Omdat we geen
visite kregen, kwamen de beschuit met muisjes niet zo vaak
op tafel en ging het ‘feestgevoel’
snel over tot de orde van de dag.
Daarbij hoorde ook het huiswerk
maken met de kinderen.
Bijzonder aan deze tijd vond
ik het samen zijn met mijn gezin. De kinderen hadden zelfs
geboorteverlof, wie wil dat nou
niet! Daarnaast kregen we veel
kaartjes en bloemen voor de
deur gelegd. Ook werden er
soms door vrienden, kennissen en familie cadeautjes langs
gebracht. Inmiddels hebben we
onze draai gevonden en ontvangen we kraambezoek in de tuin.
Vooral de beppes vinden het
moeilijk dat ze hun kleindochter nog niet vast hebben kunnen houden. Dat is iets waar ik
persoonlijk soms verdrietig van
word. Het is natuurlijk zo dat
we dolgelukkig mogen zijn met
ons prachtige gezin en de gezondheid van ons en onze naasten. Het maakt dat we met een
goed gevoel terugkijken op deze
bijzondere kraamperiode.”
De mooiste dag van je leven
Op 20 maart gaan de vlaggen uit
aan de Kalmoes. Janco Venema
treedt in het huwelijk met Imkje
Postma. Maar wat de mooiste
dag van je leven moet worden,
verloopt ook hier anders. Ook
nu moeten er plannen geschrapt
worden. De bruid vertelt: “Toen
wij eind oktober 2019 onze bruiloft in maart 2020 gingen voorbereiden, hadden wij uiteraard
nooit gedacht dat dit wellicht
niet de dag zou worden die wij in
gedachten hadden.
Toen eind februari/begin maart
de eerste besmettingen in
Nederland werden geconstateerd, stonden wij er nog niet bij
stil. Dit veranderde enigszins met
de eerste persconferentie van
Rutte op donderdag 12 maart
met de maatregel dat bijeenkomsten met meer dan 100 personen
verboden werden. De week daarop stond onze bruiloft gepland.
Na de persconferentie waren wij
nog hoopvol dat de dag gewoon
door kon gaan. De verwachting
was dat er tussen de 90 en 100
mensen zouden komen. Uiteraard wel met een aantal maatregelen zoals niet fysiek feliciteren, genoeg papieren zakdoekjes
en desinfecterende handgel op
tafel.
Toch spookte het idee dat de dag
misschien anders zou verlopen
wel door onze hoofden. Desondanks zijn wij dat weekend doorgegaan met de voorbereidingen.
Ook om bezig te zijn en er niet
aan te denken.”

Wij zijn getrouwd.
Geen uitstel
De sluiting van de horeca op
zondag 15 maart zette definitief
een streep door het feest. “Dat
was erg balen en daarmee begon ook een week vol emoties”,
zegt Imkje.“ Je wilt natuurlijk dat
het plaatje dat in je hoofd zit,
uitgevoerd kan worden. Die zondagavond belde onze trouwambtenaar of wij de ceremonie uit
wilden stellen of door wilden
laten gaan, maar dan met een
beperkte groep van elf mensen.
Voor ons was het al vrij snel duidelijk dat wij onze bruiloft niet
wilden uitstellen. Gedurende de
gehele week veranderde wel het
maximale aantal personen dat
aanwezig mocht zijn bij de ceremonie: van elf mensen naar alleen de getuigen, en uiteindelijk
gelukkig weer naar elf mensen.
Zo konden onze ouders, broertjes en de fotografen allemaal
aanwezig zijn bij de trouwceremonie. Naast de huwelijksbevestiging in het gemeentehuis
zou er ook een kerkelijke inzegening plaatsvinden. Hiervoor
hebben wij contact gehad met
de voorganger. De kerkdienst
zou door mogen gaan met dertig
personen, maar wij hebben besloten om de dienst naar rustiger
tijden te verzetten. Hoe graag wij
het ook wilden en hoe belangrijk
het voor ons is. Door deze knoop
door te hakken kregen wij ook
rust en zagen wij uit naar onze
dag.”
Pizza’s
Door het uitstellen van de kerkdienst en het feest moesten
natuurlijk ook alle gasten op de
hoogte gesteld worden. “Dat
kostte meer energie dan de mensen uitnodigen”, zegt Imkje.“In de
naaste familie- en vriendenkring
was gelukkig iedereen gezond en
konden zij een deel van de dag
met ons meevieren. Zo hebben
wij op de dag zelf in de ochtend
de fotoreportage gehouden. Ondertussen hadden pakes, beppes
en nog een paar familieleden
zich verzameld bij het ouderlijk huis van de bruid en konden wij een aantal groepsfoto’s
maken. Gewoon in de achtertuin
in plaats van op het bordes bij
het Jeltingahuis. Vervolgens zijn
wij richting het gemeentehuis
gereden. Daar stonden familieleden en kennissen te wachten
om toch een glimp van ons op te
kunnen vangen. In het bijzijn van

(foto: WR Fotografie)
onze ouders en broertjes hebben wij elkaar trouw beloofd. In
de tussentijd hadden de pakes,
beppes en de ceremoniemeesters (oom en tante) zich verzameld bij ons thuis. Daar hebben
wij genoten van de bruidstaart
en getoast. Toen iedereen vertrokken was, hebben wij de vele
kaarten die wij mochten ontvangen gelezen. Rond etenstijd hebben wij pizza’s laten bezorgen en
dat smaakte best. Voor de avond
hadden wij een handjevol vrienden uitgenodigd om de dag feestelijk met ons af te sluiten. Dat is
zeker gelukt.

Door alle ontwikkelingen
en maatregelen rondom
het coronavirus hebben wij
besloten om de kerkdienst
en het feest uit te stellen.
Vrijdag trouwen wij in het
gemeentehuis met de
beide gezinnen. Ook
maken wij 's ochtends de
foto's en komen de pakes
en beppes. Voor de avond
hebben wij vrienden
uitgenodigd. Het is nu niet
anders en wij hopen
ondanks alles er een
mooie dag van te maken!
18:59

Appje verstuurd naar de
bruiloftsgasten.
Ondanks alle maatregelen en beperkingen hebben wij een mooie
dag gehad met naaste familie en
vrienden en zijn wij dankbaar dat
dit kon. En… elk nadeel heeft zijn
voordeel: wij kunnen twee keer
de trouwkleding aan!”

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

Biologisch tuinieren bij volkstuinen De Swadde Ikker
Een oase van gezondheid, rust en natuurbeleving

Omstreeks de eeuwwisseling verhuisden de hobby-tuinders naar
het complex wat nu De Swadde Ikker heet. De gemeente Achtkarspelen had besloten om het terrein waar zij hun liefhebberij tot
dan toe uitoefenden, te gebruiken voor een uitbreidingsplan. Waar
eens de tuinen lagen zijn nu straten die Roggeblom en Balsem heten. De gemeente wees de tuinders een nieuw terrein toe, over het
spoor op de grens met Kollum. Daar ligt nu De Swadde Ikker, genoemd naar het riviertje de Swadde, dat langs dat gebied stroomt.
Ongeveer 20 jaar geleden schreef het bestuur een beleidsontwikkelingsplan. Een van de besluiten was om uitsluitend biologisch te
kweken. In het begin was er hier en daar protest, maar inmiddels
zijn alle leden van de tuindersvereniging content met de beslissing
van het toenmalige bestuur.
De voorzitter van de tuindersvereniging is Sietse Postma. Met
hem had de Binnenste Buiten
Post een gesprek. “Buitenpost
heeft een prachtige en unieke
volkstuin. Er zijn in Fryslân nog
wel een paar biologische tuinen,
maar veel komt dat niet voor.
Op de meeste volkstuinen wordt
gewoon kunstmest gebruikt. Bij
ons dus niet en ook geen gif.
Wat wel is toegestaan zijn koemestkorrels, compost en kalk
om de grond te verrijken. Nu wij
het een aantal jaren doen, moet

Een enthousiast tuinder is
Reinier Gatsonides. Hij stuurde de Binnenste Buiten Post
de volgende mail.

heerlijke, gezonde groenten op
de tafel. Ik durf te beweren dat
onze biologische groenten veel
beter zijn dan die men in de
supermarkt koopt. Onze groenten zitten boordevol mineralen en
vitamines, heel gezond voor
jong en oud. De onderlinge sfeer
op Swadde Ikker is heel goed.
Wij zijn een vriendenclub, helpen elkaar met raad en daad,
geven elkaar tips. Wil iemand
bloemen kweken, dan kan dat
ook. Er is een mevrouw die een
hele are vol bloemen heeft. Ze
maakt er mooie boeketten van
die ze vaak weggeeft. Haar man
heeft een moestuin. Iedereen is
daar vrij in, maar wel allemaal
biologisch verantwoord”.
Stond werken op een volkstuin
vroeger bekend als een hobby
voor gepensioneerde mannen,
tegenwoordig ziet men mannen

ik zeggen dat het heel goed bevalt. Je leert slim biologisch telen, zo moet je uien en wortels
naast elkaar poten. Dit omdat
insecten die gek zijn op uien een
hekel hebben aan wortels en andersom is dat precies hetzelfde,
wortelvliegen mijden uien. Hier
en daar Afrikaantjes poten, een
bloem waaraan veel insecten
een hekel hebben”, vertelt Sietse.
“Wanneer je aardappelen poot,
dan regelmatig het loof controleren op coloradokevers, want
doe je dat niet, dan worden de
planten finaal kaal gevreten.” Zo
maar een paar tips, waar iedere
beginnende tuinder rekening
mee moet houden. “Wat mij na
al die jaren nog altijd fascineert,
en dan spreek ik namens de
meeste tuinders van onze vereniging, is zaad in de grond stoppen en dat te zien ontkiemen.
Vervolgens heerlijk bezig te zijn
in de tuin, ook de contacten met
mede-tuinders zijn belangrijk en
dan uiteindelijk de opbrengst:
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en vrouwen van allerlei leeftijden bezig met het telen van
groenten. “Het is goed voor het
lichaam, de meeste spieren worden gebruikt, je kunt tot op hoge
leeftijd tuinieren. Voor de geest is
het ook heel gezond, lekker buiten bezig zijn, zeker wanneer je
voor je werk de hele dag binnen
hebt gezeten of auto hebt gereden, dan ‘s avonds na het werk
nog even het hoofd ‘leegmaken’.
Het kwam zelfs een keer voor
dat iemand die een burn-out
had, van een arts het advies had
gekregen te werken in de tuin.
Hij knapte zienderogen op, alleen maar door te gaan tuinie-

Sietse Postma bezig op zijn perceel van De Swadde Ikker.
ren. De waarde van een volkstuin wordt door buitenstaanders
onderschat ben ik van mening.
Beginnende tuinders dienen er
wel rekening mee te houden dat
ze wekelijks toch een aantal uren
bezig zijn op hun akker. Daarom
het advies om te beginnen met
één perceel. Sommigen breiden
het later uit naar meerdere percelen, die willen het hele jaar
door onbespoten groenten op

(foto’s: A. de Haan)

uur hun groenten”, vertelt Sietse.
“Wat ik ook heel belangrijk vind
is de jeugd op lagereschoolleeftijd kennis te laten maken met
tuinieren. Veel kinderen groeien
op in de stad of in een burgerwoning zonder tuin. Wanneer ze
’s avonds bij de warme maaltijd
spruitjes of sla op hun bord zien
liggen hebben ze geen idee waar
die vandaan komen, ja de supermarkt, maar het hele traject
daarvoor, zaadjes in de grond,
het groeien van planten, geen
idee. Daarom is het heel leerzaam wanneer de schoolgaande
jeugd eens langs komt op het
volkstuincomplex, graag onder
begeleiding van ouders of onderwijzers. Wanneer de gelegenheid er is kunnen ze zelf zaadjes
in de grond stoppen en later nog

hun bord. ’s Winters zijn de rustige maanden op De Swadde
Ikker, dan is er hooguit prei,
winterwortels en boerenkool,
typisch wintergroenten. In de
maanden juli, augustus en september verkopen de tuinders
iedere vrijdagavond van 7 tot 8
eens langs komen om te zien hoe
het ontkiemt en groeit. Het is belangrijk dat de mensen weten dat
al het voedsel van het land komt
en waar kun je beter beginnen
dan bij de schooljeugd. Zo sprak
ik eens met iemand, niet op de
Swadde Ikker maar elders, wiens
eerste kennismaking met de tuin
via de lagere school plaats vond.

Overal heb je last van de
coronapandemie. We zijn erg
beperkt in ons doen en laten
op het moment. Toch zijn er
erg leuke activiteiten prima
te combineren ondanks de
beperkingen. Zelf ben ik al jaren op De Swadde Ikker bezig.
Dit is een volkstuinencomplex
aan de rand van Buitenpost.
Hier wordt biologisch geteeld
door amateurtuinders. En het
leuke is, iedereen doet dit op
zijn eigen manier. Uiteraard
geen
bestrijdingsmiddelen
die ingezet worden, maar
verder weinig echt restricties.
Heerlijke groentes kweken
voor op je eigen bordje. De
eigen ervaring leert dat we op
de tuin genoeg ruimte hebben
voor de anderhalve meter, die
de overheid nu voorschrijft,
aangezien een akker toch zo’n
50 m2 of 100 m2 bevat. Sommige mensen hebben zelfs
2 à 3 akkers van 100 m2. Een
beetje groene vingers kun je
snel krijgen. Internet staat vol
tips voor gewassen.
Als kostwinner en als nieuwbakken vader van een gezin,
mijn zoon is 2 jaar, zoek ik
uiteraard wel de tijd om naar
de tuin te gaan. Waar een wil
is, is een weg. De eerste jaren
was het uitzoeken hoe alles
werkte en dan gaat er wel
eens iets mis. Ook na zo’n 6 à
7 jaar gaat het nog steeds wel
eens fout. Op het weer heb je
geen invloed. Maar het mooiste is om toch elk jaar weer
die groentes op het bordje te
krijgen. Als je dan je kleine
jongen ziet smullen van deze
groentes waar je je hart en
ziel in hebt gestoken is dat natuurlijk fantastisch. Ook helpt
hij al mee in de tuin, al is het
vooral proberen.
Op de Swadde Ikker zijn op dit
moment nog best veel akkers
die onbezet zijn. Dit doordat
er toch mensen zijn die er
geen tijd voor hebben door
omstandigheden. Dus zijn er
mensen die het wel zien zitten om zelf te gaan tuinieren,
neem contact op met Sietse
Postma 06-10453096. Ook kun
je op facebook foto’s vinden
van ons complex.
wij houden van tuinieren. In het
begin heb je veel vragen, maar
gelukkig zijn er anderen die meer
weten en die je helpen en wanneer de oogsttijd daar is, word
je superenthousiast. Zo ben ik
ook begonnen en nu durf ik me
een ervaren amateurtuinder te
noemen. De club telt momenteel
vijftig leden. Op dit moment zijn

“Voor de geest is het ook heel gezond”

De biologische tuinen van volktuincomplex De Swadde Ikker van bovenaf gefotografeerd vanuit een drone in september
2018. (foto: Harrie Slagter)

Na de school en studie hebben
de meeste jonge mensen wat anders aan het hoofd, zoals het vinden van een baan en/of het stichten van een gezin, maar hebben
ze dan hun plekje gevonden, dan
vinden sommigen die echt geïnteresseerd zijn de weg naar de
tuin. Het zit iemand gewoon in
het bloed; anderen gaan klussen,

er nog percelen vrij, dus wanneer iemand belangstelling heeft
mogen ze mij altijd vrijblijvend
bellen”.
Eenmaal per jaar organiseert de
vereniging een open dag, tegelijkertijd met Brommels. Helaas
kan deze bijzondere dag dit jaar
niet doorgaan vanwege corona.

OPEL- EN NISSAN VOORRAADMODELLEN
HEEL VEEL VOORDEEL EN HOGE INRUILPRIJZEN!!! OP=OP

VIDEOBELLEN
VOOR MEER
INFO

PROEFRIT &
AFLEVERING
AAN HUIS!

De Knobben 25 Drachten
Kattebos 162 Heerenveen

opel.siton.nl

Edisonstraat 1 Sneek
Edisonstraat 1 Franeker
Leo Twijnstrastr. 2 Leeuwarden

ewnissan.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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Nagedacht

Terug van weggeweest
Een paar maanden geleden ben ik, Celine de Vries, redactielid van
De Binnenste Buiten Post, op reis gegaan naar Zuid-Afrika om daar
een minor [een soort bijvak, red.] te gaan volgen voor mijn bachelor
studie Media & Entertainment Management. Nu ben ik terug in
Nederland en wil ik u graag over mijn ervaringen vertellen.
Te vroeg weer terug
Na twee en een halve maand
in Zuid-Afrika te hebben gestudeerd, kom ik in een toch wat
rare situatie op 26 maart terug

Te midden van zebra’s en olifanten.
(eigen foto)
in mijn kikkerlandje. En wat voor
een situatie? Van totale vrijheid
in Zuid-Afrika, bevond ik mij
plotseling in een intelligente
lockdown die Nederland zojuist
had doorgevoerd. Het Covid-19
virus had namelijk Zuid-Afrika
toen nog niet bereikt, waardoor
wij in de weekenden zorgeloos
konden reizen door het hele land.
Dit heb ik met een paar medestudenten dan ook zeker gedaan.
En wat was het prachtig.
Natuur en wilde dieren
Voordat ik naar Zuid-Afrika reisde had ik de gedachte dat ik in
de film The Lion King terecht zou
komen.
De dieren in het wild zijn inderdaad fantastisch om te zien,
maar het land biedt zoveel meer.

Eén van de avonturen die mij
nog goed is bijgebleven is de
tocht naar de grotten in Oudtshoorn, genaamd de Congogrotten. We kregen hier een rondleiding waarbij we door gemiddeld
zestig centimeter brede groeven
moesten kruipen zonder dat er
een nooduitgang was. Een erg
spannende beleving!
Ook de Valley of Desolation in
Graaf-Reinet was waanzinnig
mooi om te zien. Dit is een plek
waar je vanaf grote rotsen uitkijkt over een uitgestrekte vallei.
Wij hebben vanaf deze rotsen de
zon zien ondergaan. Een prachtig gezicht en ter plekke gedeeld
met mijn ouders en vrienden in
Nederland. Daarnaast kreeg ik de
kans om een giraffe van dichtbij
te mogen voeren en neushoorns
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zo dichtbij te zien dat ik hun lichaamsgeur zelfs kon ruiken.

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

Studieresultaat
Naast dat ik het land heb verkend, ben ik door mijn minor ook
meer te weten gekomen over het
plannen en organiseren van een
eigen event. Elke week hadden
wij op school een vergadering
over bepaalde studietaken die
refereerden aan project/event
management. Het was interessant om erachter te komen hoe
je een event moet organiseren
in een hele andere leefomgeving
dan je gewend bent.
Levenservaring
Studenten beweren altijd dat
zo’n reis je aan het denken zet
over de verschillende manieren
van leven. En inderdaad, ze hebben gelijk. Ik heb zulke mooie
natuur, verschillen in welvaart
en prachtige dieren mogen zien
dat ik des te meer de kleine dingen in het leven ben gaan waarderen.

Vrijheid

Het voeren van een giraffe.
(eigen foto)
Hoe nu verder?
Tegenwoordig spendeer ik mijn
tijd aan het volgen van mijn andere minor die ik zou hebben gedaan in Bali. Dit gaat nu via een
online lespakket, waarbij ik via
videobellen contact heb met de
leraren in Bali. Eerst was ik erg
teleurgesteld dat deze reis niet
doorging, maar wat kan ik van
geluk spreken dat ik studeren
in Zuid-Afrika wel heb meegemaakt en ik ben er van overtuigd
nog zeker weer eens terug te keren.

Met de auto op safari in Zuid-Afrika.

(eigen foto)

Celine de Vries

de schoolfoto

Vorige maand schreef ik over dat
de hele coronacrisis voor de een
meer veranderingen inhoudt dan
voor de ander. Dat ik nadacht over
dat er voor mij niet zoveel was veranderd en dat dit een prachtig moment is om na te denken over wat
ik belangrijk vind, waar ik heen wil,
of ik vooruit wil gaan of stil wil blijven staan.
Hoe langer dit allemaal duurt, des
te meer ik besef dat lang niet alle
dagelijkse dingen vanzelfsprekend
zijn. Gelukkig zijn we inmiddels
op een punt waarbij de ‘strenge’
maatregelen versoepeld worden.
Scholen gaan weer (meer) open,
veel mensen die de afgelopen weken hebben thuisgewerkt gaan
ook weer steeds meer naar kantoor en we kunnen onze haren
weer laten knippen, watergolven,
permanenten en verven in de kapperszaken.
Om mij heen heb ik de laatste
weken toch ook steeds meer geluiden gehoord betreffende vrijheidsbeperking. En eigenlijk vind
ik dat wel een interessant idee om
even wat verder in te duiken.
Er valt wat te zeggen voor het feit
dat ons regels op worden gelegd
waarbij wij zelf minder (of in sommige gevallen zelfs geen) zeggenschap hebben over hoe wij het
dagelijkse en sociale leven invullen.
Vervolgens wordt men opstandig,
want hey, we leven immers in een
vrij land.
Maar is dit de tijd om op te komen voor vrijheid of is dit de tijd
om bewust bezig te zijn met de
routines die we elkaar en onszelf
hebben aangeleerd? En, als je kijkt
naar onze automatische routines,
kunnen we het dan überhaupt wel
over ‘vrijheid’ hebben?
Vrijheid betekent niet voor iedereen exact hetzelfde. Voor de een
is vrijheid leven zonder (dreiging
van) oorlog. Voor de ander kan
vrijheid betekenen dat je alles mag
doen en laten waar je zin in hebt.
Dan is er natuurlijk nog dat hele
gebied tussen die beide ideeën van
vrijheid in.
Deze dingen zijn dus precies de
dingen die ik interessant vind.
Want zoals met eigenlijk alles in
het leven geldt ook hier weer dat
iedereen zijn of haar eigen visie
heeft. De betekenis van een woord
of idee, zoals bijvoorbeeld vrijheid,
is niet voor iedereen hetzelfde. Om
het nog niet eens te hebben over
of het al dan niet een vanzelfsprekendheid is. Ben jij vooral bezig of
kijk je liever naar het grotere geheel?

Schoolfoto Basisschool De Fakkel aan de Gysbert Japicksstraat, 1978, klas 4
Alle rijen van links naar rechts.
Bovenste rij: Tjitske van Santen, Wieke van der Sluis, Sjoukje de Vries,
Leffert Stiksma, Gerard Verver, Eddy Klaaysen, Theo de Jong,
Jacqueline van der Heide.
Middelste rij: Marjan Fokkema, Gerrie de Boer, Dineke Haisma,
Dirk de Jong, Janneke van der Tuin, Dicky van der Wal,
Jantina Weening en meester Feenstra.

Onderste rij: Carolien van den Berg, Teade Triemstra, Gea Alma
(achter), Dinie de Haan (voor), Sjoerd Kloostra en Ida Wildeboer.
Heeft u een foto uit uw lagere schooljaren in Buitenpost die nog niet
eerder in deze krant verscheen? Stuur deze met een zo compleet mogelijke beschrijving naar bibupost@gmail.com. U kunt hem ook deponeren
in de kopijbus van De Binnenste Buiten bij The Read Shop. Deze wordt
dan door ons gescand en later bij u terugbezorgd.

Ben jij je bewust van wat jij onder
vrijheid verstaat? Wat zijn voor
jou daarin de harde grenzen, of
is er juist een groot grijs gebied?
Respecteer jij de visie van anderen
om jou heen hierin, of vind jij juist
dat sommige mensen zich wel erg
druk maken?
Ik hoor het graag.

1 t/m 21 Juni Spannende Boeken Weken!

Zwembad De Kûpe - Buitenpost

Bij aankoop van €12,50 aan
Nederlandstalige boeken GRATIS
Wat jij niet ziet van M.J. Arlidge
OP=OP

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

De Binnenste Buiten Post

p a g i n a 11

Cultuur-historische wandeling door Buitenpost
Het enige onderdeel uit het jubileumjaar van Plaatselijk Belang
Buitenpost dat doorgaat is de
kultuur-historyske rintocht of,
voor de niet-Friezen onder ons,
de cultuur-historische wandeltocht.
De tocht voert langs diverse
locaties die van oudsher belangrijk of interessant waren
voor ons dorp. Hierbij kan gedacht worden aan het station,
het
gemeentehuis
en
de
Mariakerk, maar ook particuliere
woonhuizen, waar ooit bekende

Buitenposters woonden. Het is
niet de bedoeling dat de wandelaars de gebouwen binnengaan.
De lengte van de wandeltocht
is ongeveer 4 kilometer, met als
startplaats de parkeerplaats van
It Koartling.

woord, kennis nemen van de bezienswaardigheden.
Er is een wandelgidsje gemaakt
met de route en de beschrijving
van de historische gebouwen
en andere interessante bezienswaardigheden, dat verkrijgbaar
is in de winkel van De Kruidhof.

De route die hieronder op de
kaart staat kan ook gedownload
worden op mobiele telefoon of
tablet in de izi.TRAVEL wandelapp. Daarmee kan men al wandelend, via het gesproken

De officiële opening van de Buitenposter wandeltocht stond gepland op 21 augustus. Maar die
dag gaat door de coronacrisis
niet door. Wel zal er een kleine
opening van de route plaatsvin-
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illustratie hiernaast laat het ontwerp van het presentatiebordje
zien dat zo spoedig mogelijk geplaatst gaat worden bij de start
van de route en bij cadeauwinkel
Op ’e Stâl aan de Voorstraat. Het
display is een co-productie van
Plaatselijk Belang met de organisatoren van de Stinzenroute en
de Foodwalk.
De werkgroep die deze route
heeft samengesteld hoopt dat
velen de route zullen lopen. Zij
wensen u een mooie wandeling.
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(kaart: Annemieke Altena ; foto’s: Stichting Oud-Achtkarspelen (10), Tresoar (16), Sjoucke Rusticus (25), Hielke Boorsma (24, 26), Annemieke Altena)

Buitenpost in beeld

1,5 meter
afstand

Door de coronavirus was het onmogelijk voor de bewoners van Haersmahiem
om direct contact te hebben met bezoekers. Daar is nu verandering in gekomen.
Sinds moederdag is er naast de hoofdingang een ruimte waar de bewoners op
gepaste afstand via een raam met bezoekers kunnen praten. De gesprekken
vinden plaats op afspraak. (foto: Hielke Boorsma)

Tijdens het Creatief Café wordt druk
gewerkt aan het naaien van mondkapjes. Deze maskers hebben een
goed aansluitende pasvorm en een
stoffen, wasbare buitenkant die hergebruikt kan worden. De opbrengst
van deze mondkapjes (€ 2,50 per stuk)
gaat naar de noodhulp van het Rode
Kruis. U kunt ze bestellen per mail:
schakel.kruiskerk@gmail.com.
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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

De redactie van De Binnenste Buiten Post
bedankt alle adverteerders.
In deze ook voor hen moeilijke tijd van coronacrisis blijven zij onze krant steunen!

De Binnenste Buiten Post

Brimzenpraat

Inspiratie door Anneke Paauw Johan Kootstra schreef het jubileumboek
Ik word vooral geïnspireerd door mensen en geschiedenis

tuur spelen tegenwoordig een
belangrijkere rol en mogen dus
ook niet ontbreken. Daarnaast
zullen verhalen van vroegere
bewoners herinneringen boven
halen.
Ook staan er in dit boek veel
meer foto’s. Foto’s dragen ertoe
bij dat men toch meer gaat lezen
en kijken, het ondersteunt het
verhaal. In de twintig jaar van het
bestaan van De Binnenste Buiten
Post is natuurlijk inmiddels een
uitgebreid archief opgebouwd,
waar men ook uit kon putten.
Bovendien is Johan nogal geïnteresseerd in de geschiedenis
en het ontstaan van Buitenpost
maar ook in de mensen in Buitenpost. Hij vindt het belangrijk
dat ook dat in dit boek komt. Zo
zal ook voor veel inwoners onbekend zijn dat Lutkepost vroeger
belangrijker was dan Buitenpost,
terwijl het nu een buurtschap is.
Voor de oorlog waren het twee
verschillende dorpen.

Wim Ausma

Wilhelmus

De opmerkzame lezer weet natuurlijk dat Johan Kootstra al jaren
mede verantwoordelijk is voor De Binnenste Buiten Post. Johan is
al ruim twintig jaar bestuurslid van Plaatselijk Belang en heeft in die
hoedanigheid al ontelbare artikelen geschreven voor deze krant. En
nu is hij dus de uitdaging aangegaan om een boek over Buitenpost
te schrijven. Hij wil met dit boek, Buitenpost, een goede gelegenheid,
ook graag het idee ontkrachten dat er in Buitenpost niets gebeurt.
Johan: “Kijk maar naar onze krant, we zitten nooit verlegen om kopij”.
Ongeveer vier jaar geleden ontstaat de gedachte om net als
tijdens het 75-jarig bestaan van
PBB een boek uit te geven. In eerste instantie dacht hij eigenlijk
aan een heruitgave van het eerste boek: Buitenpost, halfweg
tussen ús mem en het peerd van
ome Loeks en dat aan te vullen.
Maar al denkende veranderde
dat idee en koos hij toch voor
een hele nieuwe opzet.
Met anderen wordt dan gebrainstormd over de inhoud:
Het ontstaan van Buitenpost. De
geschiedenis met o.a. de states
van het dorp. De natuur rondom Buitenpost mag toch ook
niet ontbreken. Voor dat laatste
wordt een kenner aangetrokken
in de persoon van Gertie Papenburg die een hoofdstuk voor zijn
rekening neemt. Bovendien ontbreekt bijvoorbeeld in het vorige
boek, wat ter gelegenheid van
het 75-jarig bestaan werd uitgegeven, zelfs een hoofdstuk over
Plaatselijk Belang. Sport en cul-
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Ook Omrop Fryslân was nieuwsgierig naar het PBB-jubileum en jubileumboek.
In de uitzending van ‘Buro de Vries’ op 16 mei mocht Johan erover vertellen.
Het moge duidelijk zijn dat er
ontelbaar vele uren aan dit boek
is gewerkt. Zoals gezegd begon
Johan vier jaar geleden met
denken, oriënteren, vragen om
bijdragen in de vorm van foto’s, maar ook het ophalen van
herinneringen enzovoort. Eerst
is het nog een soort van ‘vrijetijdsbesteding’. Het laatste jaar
kun je echter spreken van een
weektaak. Denk alleen al aan het
verzamelen en rubriceren van
gegevens, foto’s, illustraties, informatie. Gelukkig wordt Johan
bijgestaan door een paar professionals. Tenslotte is hij geen echte schrijver, benadrukt hij meermaals. Zo is Annemieke Altena
verantwoordelijk voor de layout en Anne de Jong heeft zich
opgeworpen als eindredacteur.
Deze beide mensen hebben er
mede voor gezorgd dat het boek
er professioneel uitziet.
Plaatselijk Belang heeft 1250
boeken laten drukken. Ruim 700

gaan naar de leden. De rest is
te koop. Weet u dat het een leuk
cadeau is voor oud-Buitenposters? Wat ook veel mensen zal
aanspreken zijn de vele foto’s
achterin het boek die een periode van ruim honderd jaar in
beeld brengen. (Dat ik me veel
van de verdwenen dorpsgezichten wel herinner, zegt veel over
mijn leeftijd J). Het eerste boek:
Buitenpost, Halfweg... wordt later dit jaar uitgegeven als gratis
e-boek. Voor geïnteresseerden:
let de komende maanden op De
Binnenste Buiten Post, de website en de Facebookpagina.
Johan pretendeert niet een
perfect en compleet boek te hebben gemaakt. Nee, hij hoopt dat
men bij het lezen of doorbladeren denkt: Ja, dit is een goede
weergave van hoe het leven in
Buitenpost werd en wordt geleefd.
Ik denk dat hij daarin geslaagd
is!

Uit de oude doos
De boerderij op Lutkepost 1
Deze foto van de voormalige
boerderij, lang bekend onder de
naam ‘de Stjelp’, op Lutkepost 1
is uit 1924. De familie Mulder liet
de pleats in 1923 bouwen. Op de
foto staan vader Folkert, moeder
Sjoukje en hun kinderen Foekje
en Harm voor de boerderij. In
de jaren zeventig van de vorige
eeuw verloor ze haar functie als
melkveebedrijf. Daarna werd de
boerderij verbouwd tot multifunctionele ruimte en kwam er
een kleine camping. Nu wordt het
alleen gebruikt voor bewoning en
is het inmiddels volledig omringd
door nieuwbouw.
Met dank aan de familie Feddes
voor de aanlevering van deze foto.

De afgelopen maand is ons volkslied het Wilhelmus bij enkele nationale gelegenheden ten gehore
gebracht. Er werd amper bij gezongen, omdat er weinig of geen mensen bij aanwezig waren dankzij
corona. Echter, miljoenen inwoners van Nederland volgden
bedoelde gebeurtenissen op de
televisie en konden dus thuis meedoen. Veel van die kijkers konden
of wilden niet (mee)zingen. Voor
hen was het wellicht handig dat
het nu niet opviel.
Willem van Nassov, zo luidt de oorspronkelijke titel. Die bestaat uit
15 letters en ieder vers begint met
de volgende letter uit die naam.
‘In Godes vrees te leven’, zo begint het tweede couplet. Het zesde vers is na het eerste couplet
het meest bekend als: ‘Mijn schilt
ende betrouwen’. Ieder volkslied
heeft iets plechtigs over zich en
dat hoort ook zo. Ons volkslied
lijkt tegenwoordig helaas meer
op het: olé, olé, olé, olé, wie aar de
sjempions. De eerste versie van ons
Wilhelmus dateert van rond 1570,
geschreven door Marnix van Sint
Aldegonde. Daarmee is het Wilhelmus het oudste volkslied ter wereld. Alleen het Japanse volkslied
heeft een tekst die ouder is, uit de
9e eeuw, maar de muziek daarvan
dateert uit de 19e eeuw. Ondanks
zijn ouderdom is het Wilhelmus
pas in 1932, na een harde competitie waarin Wien Neêrlandsch bloed
door de aderen vloeit… uiteindelijk
het onderspit delfde, het officiële
volkslied geworden. Veel mensen
en kinderen kunnen het eerste
couplet niet (meer) uit het hoofd
zingen en als ze al meedoen lezen
ze de woorden van de karaoke-monitor. Verstokte monarchisten
kennen alle 15 coupletten feilloos
uit het hoofd. Alhoewel de tekst
ons nu enigszins ouderwets en
soms zelfs absurd in de oren klinkt
(Duytsen bloed?) of: ‘Heb ick u niet
verschoont?’ (4e couplet) En wie is
Graeff Adolff in vredesnaam, ‘gebleven in Vrieslandt in den Slach’
(4e couplet). Dit gebeurde in het
begin van de 80-jarige oorlog in de
slag bij Heiligerlee (1568). Dat strijdtoneel maakte in die tijd kennelijk
deel uit van een gebied dat ‘Vrieslandt’ heette. Het dorp Heiligerlee
ligt overigens sinds mensenheugenis in de provincie Groningen, bij
Winschoten. Het is toch verstandig
de tekst van ons volkslied in noodgevallen bij de hand te hebben.
Begin 2004 deed het Wilhelmus
enig stof opwaaien door een buitengewoon intelligente opmerking van premier Balkenende. Hij
deed het voorkomen alsof koningin Beatrix het spelen van ons
volkslied alleen toestaat als zijzelf
of een ander lid van het koninklijk
huis aanwezig zou zijn. De minister-president zag over het hoofd
dat het gebruik van het volkslied
nergens officieel geregeld is. Het
Wilhelmus mag dus overal en
altijd door iedereen gespeeld, gezongen of geneuried worden. Zou
de burgemeester van Amsterdam
zich op 4 mei op de Dam hebben
kunnen afvragen of zij het Wilhelmus op z’n minst had mogen playbacken?

Zwenksproeier Aqua S
Nauwkeurig, gelijkmatig water geven
De sproeier zorgt ervoor dat uw gazon en planten
gelijkmatig en precies bewaterd worden zonder plasvorming.

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

regelt het!

Persoonlijk & Vertrouwd

De Aqua S is ontworpen voor oppervlakken van
90 tot 220 m² en kan in een oogwenk worden opgezet.

€ 21,99

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

Wij spreken Nederlands, Fries, Duits en Engels

Al 11 jaar vertrouwd in auto onderhoud!
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door Piet Pettinga

Jonge ondernemers in Buitenpost
Buitenpost is twee jonge ondernemers rijker, Jan Reinder
Kempenaar en Mark van der Meer. Beiden vol met ideeën
en ambitie. Zij hebben het bedrijf Likeur KEES opgericht.
De naam is ontleend aan die van Kees Jan Kempenaar, een
enthousiaste man boordevol ideeën, die jarenlang eigenaar
was van een van de mooiste slijterijen van Nederland. Helaas
overleed Kees Jan, na een lang ziekbed in 2019 op 46-jarige
leeftijd. Jan Reinder is een van zijn zoons.
Jan Reinder en Mark zetten deze ideeën
deels door, en deels bedachten zij nieuwe.
Iets wat Kees Jan ook zeker gedaan zou
hebben. De jonge ondernemers bedachten

Superhero Twins

en ontwikkelden een likeur die zij de naam Likeur KEES
noemden.
Zij laten het volgende weten:
Niet alleen het product maar ook het idee erachter is erg
bijzonder. De likeur is in Buitenpost te koop bij De Binnen
Markt aan de Kerkstraat.
Hebt u een bedrijf, en bent u op zoek naar relatiegeschenken? Neem voor alle mogelijkheden contact met ons op. Onze voorkeur ligt bij persoonlijk contact, omdat wij vinden dat dit
maatwerk betreft.
Meer informatie: www.likeur-kees.nl.

door Sanne Grijpstra

Wist u dat alle nummers vanaf december 2000
zijn na te lezen in ons digitale archief!
http://www.binnenbuitenpost.nl/bibu/archief-bibu.html

Op 19 mei is het olifantenpad tussen de parkeerplaats en de fietsenstalling op
het station aangelegd, zodat men niet meer door de struiken hoeft te lopen.
(foto: Hielke Boorsma)

‘WEET JIJ HOE
JE VEILIG KUNT
BARBECUEËN?’
De temperatuur loopt op, de zomer komt eraan, tijd voor de
barbecue! Barbecueën is onlosmakelijk verbonden met hitte,
vuur en rook. Onveilig? Dat hoeft niet. Met de volgende tips
kun je op een veilige manier genieten.
Veilige ondergrond
Plaats de barbecue op een stevige, vlakke en niet-brandbare
ondergrond.
Geen brandbare vloeistof
Steek de barbecue altijd aan met aanmaakblokjes. Gebruik geen
spiritus of andere brandbare vloeistoffen, deze kunnen een steekvlam
veroorzaken.
Kinderen op afstand
Houd kinderen op minimaal twee meter afstand van de barbecue.
Blusmiddelen binnen handbereik
Houd een emmer zand of water in de buurt om een eventueel
beginnende brand te kunnen blussen.
Een elektrische barbecue?
Rol het (verleng)snoer altijd helemaal af. Wordt een (verleng)snoer
niet helemaal afgerold, dan fungeert die bij gebruik van de barbecue
als een spoel die ontzettend warm wordt, smelt en spontaan kan
gaan branden.
BBQ-BOB
Zorg dat degene die de barbecue bedient, nuchter is en blijft.

Brandveiligheidtips: www.brandweerfryslan.nl
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Bij makelaardij Meesterlijk Goed kunt u de verkoop
van uw woning (grotendeels) zelf doen, of helemaal
uit handen geven. En omdat we 12,5 jaar bestaan
maken we het helemaal bont. Want het is feest!

Selspakket

Totaalpakket

Funda basisplaatsing
Onderhandeling
Opstellen koopcontract

Het complete pakket
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Middelbare scholieren over corona
door wat ze nu missen wat ze
heel graag willen gaan doen.

In de krant van april heeft u kunnen lezen hoe kinderen in de
basisschoolleeftijd over de coronacrisis denken. Vanaf 11 mei
mochten zij weer naar school. De middelbare scholen blijven nog
wat langer dicht. Zij mogen op 1 juni weer open. Wij peilden hoe de
leerlingen van de Buitenposter scholen voor voortgezet onderwijs
over corona en school denken.
De enquête werd ingevuld door
ruim 300 jongeren. De respons
was hoger dan we hadden
voorzien. Door een technische
beperking hebben we circa 200
enquêtes kunnen verwerken
(75 jongens en 129 meisjes), gelijk verdeeld over Nordwin College (NC) en Lauwers College (LC).
Een kwart van de deelnemers
woont in Buitenpost. Ruim de
helft zit op het vmbo, ruim 20%
op havo en eveneens ruim 20%
op vwo. De bovenbouw was
twee keer zo sterk vertegenwoordigd als de onderbouw.

Vrienden en vriendinnen werden het meest gemist. Zo’n
90% van de tieners ziet ze minder dan voorheen en maar 2%
ziet ze vaker. Sommigen mogen
helemaal niet afspreken omdat
zij zelf of een familielid tot de
risicogroep behoort.

Hier is geen verschil tussen beide
scholen. Leraren worden slechts
door 8% gemist en de lessen
door 16%. Jongens missen lessen twee keer zo veel als meisjes. Op het NC worden de lessen
door 1 op de 5 leerlingen gemist,
op het LC door 1 op de 10.

Van de deelnemers aan de enquête had de helft een bijbaan
toen de crisis begon (NC 39%,
LC 57%). Daarvan werkt 61% tijdens de crisis meer, en 8% helemaal niet.

Ruim vier op de tien kinderen
kan thuis goed werken voor
school, bij LC beter dan bij NC.
Een even groot aantal antwoordt
soms wel, soms niet.
Een derde van de leerlingen
werkt thuis meer aan school dan
in de normale situatie, twee derde doet minder aan het schoolwerk.

Een kwart van de scholieren vindt
het jammer niet naar school te
kunnen gaan (NC 35%, LC 19%).
Een kwart vindt het niet jammer
en de andere helft soms jammer.
Wat opvalt is dat twee keer zoveel meisjes als jongens school
missen. Toch wil 60% van de
scholieren dat de scholen weer
opengaan. Sommigen willen wel
weer naar school, maar vinden
het nu nog niet verantwoord.
Door bijna alle scholieren (95%)
worden vrienden en vriendinnen
het meest gemist, door meisjes
nog iets meer dan door jongens.

Hieronder een selectie uit de
open en onbevangen reacties
die we ontvingen:
“Ik hoop dat we niet mensenschuw worden met z’n allen.
Het is mooi om te zien hoe we
tot creatieve oplossingen komen
met elkaar.”
“Ik ben ontzettend trots op alle
docenten die er nu heel erg hard
aan werken om ons les te kunnen geven. Het zijn helden.”
“Onze school is er ontzettend
slecht mee omgegaan en communiceert totaal niet met ons. Of
veel te laat. Leraren geven bijna
geen online les en zijn niet bepaald behulpzaam.”
“Je mist vrienden en de gezelligheid wel en ook de leuke evene-

Toetsweken en examens worden
nu anders georganiseerd dan
voor de crisis. Van alle scholieren maakt 20% zich daar zorgen
over, 30% doet dat soms en 50%
maakt zich geen zorgen.
Een op de tien scholieren denkt
dat de coronacrisis gevolgen
heeft voor de studiekeuze. Dat
komt vooral doordat open dagen en meeloopdagen niet doorgaan. Anderen ontdekken juist
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Hoeveel werk je nu nog
aan je bijbaan?
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Bijna iedereen hoopt dat de
crisis snel voorbij is, zodat de
sociale contacten weer opgepakt
kunnen worden en leuke dingen,
zoals examenfeesten en uitgaan,
weer door kunnen gaan.

Van de ondervraagde scholieren
hadden er 97 een bijbaan toen de
crisis begon.
De horeca en verschillende winkels
sloten. Vakkenvullen werd een
vitaal beroep in een tijd dat mensen
gingen hamsteren.
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“Ik mis het ritme. Voor jongeren
is het lastig, maar voor ouderen
is het moeilijker.”
“Jammer dat je de ervaring van
het eindexamen mist.”

ja: 48%

Alle leerlingen

44%
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menten zoals Mattheüs Passion,
LSD en cultuurweek.”
“Op school heb je sociale contacten die je thuis mist. Maar thuis
hoef je niet naar uitleggen te
luisteren die je wel snapt.
“Onze school heeft er erg lang
over gedaan om met opdrachten
en oplossingen te komen. Ook
de communicatie was matig.”
“De diploma’s van 2019/2020 zijn
nu waardeloos, en deze leerlingen zullen minder snel een baan
vinden denk ik.”

Hoe vind je het dat de
eindexamens niet doorgaan?
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Meest genoemde bezigheden in de vrije tijd. Hoe groter het woord, hoe vaker
het genoemd is.
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Dit jaar zouden 64 van de ondervraagde
scholieren (31%) eindexamen hebben gedaan.
De antwoorden hierboven hebben alleen
betrekking op de examenkandidaten.
Argumenten waarom het al dan niet goed is
dat de centrale eindexamens niet doorgaan
werden niet gegeven.
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Persoonlijke ervaring
Mijn naam is Justine van der Wal. Ik ben
17 jaar en zit op het Lauwers College Buitenpost in Havo 5. Examenjaar dus.
Na de persconferentie van onze minister-president op 15 maart wist ik al gelijk
dat het examen er dit jaar heel anders uit
zou gaan zien. Ik was druk bezig met het
voorbereiden van de laatste toetsweek.
Ook stond het Openbaar MuziekTentamen
(OMT) gepland. Het OMT is een avond vol
muziek en entertainment. Voor het OMT
moet je erg veel oefenen, want het is namelijk een tentamen en daar krijg je dus
een cijfer voor. Op zo’n avond kan je veel
variatie in muziek verwachten, van Queen
tot ABBA. Het OMT was echt iets waar ik
naar uit keek met mijn vrienden, maar helaas ging het niet door. Het is jammer om

zo’n geweldige ervaring te missen, door
het coronavirus.
Er was veel onduidelijkheid over de toetsen die nog gemaakt moesten worden
en over het Centraal Eindexamen. Op
23 maart kreeg ik te horen dat de centrale eindexamens niet doorgingen, waardoor de Laatste Schooldag (LSD) ook in
het water viel. Omdat de examens niet
door gaan mis je de spanning om in de
gymzaal een examen te maken. Je mist
je vrienden waarmee je deze periode zou
doorkomen. Je mist het verlossende telefoontje, of je bent geslaagd, gezakt, of dat
je een herkansing hebt.
Wel heb ik ervaren dat school erg zijn best
doet en iedereen steunt. School heeft veel
mailtjes gestuurd om ons op de hoogte

te houden en te proberen wat duidelijkheid te geven in deze roerige tijd. Docenten hebben ons door middel van online
lessen opdrachten gegeven die we thuis
moesten maken. Dat geeft enige regelmaat in de week en daardoor heb je het
gevoel dat je toch naar het einde toewerkt.
Wel was de motivatie soms ver te zoeken
en moest ik mezelf even toespreken. Gelukkig had ik thuis ook veel steun van mijn
ouders en zussen.
Ondanks alles blijven we relativeren en is
de situatie nou een keer zoals die is. Gezondheid is het allerbelangrijkste. En ik
hoop dat iedereen die nu in het examenjaar zit zal slagen.
Justine van der Wal

Dit jaar op vakantie in eigen land?

In een chalet, luxe tent of een hotel?
Neem snel contact op voor de mogelijkheden!
Voorstraat 3A, Buitenpost |  06-55774352 | www.viptravelplus.nl

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!
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Puur natuurdoor Gertie Papenburg
Nieuwbouwwijk de Mûnewyk
wordt omsloten door een reeks
waterpartijen verbonden door
sloten. Tussen het Parcours en de
Kornelle ligt een breed deel met
daarin een eilandje. Dat is de kern
van het broedterritorium van
een knobbelzwanenpaar. Begin
mei werd wekenlang broeden
bekroond met de geboorte van
negen jonge zwanen. Al spoedig
is er één jong ‘verdwenen’ (prooi
van een snoek?), maar voor de
rest is dit zwanenfeest het symptoom van veel goeds.
Knobbelzwanen behoren tot de
meest aansprekende vogels.
Het is de grootste (en zwaarste)
vliegende watervogel. Ze zijn
ongelofelijk sierlijk. Het geluid
van hun vleugelslag doet vrijwel
iedereen opkijken. En de zwaan
is een mythologische en symbolische figuur in onze kunst en
cultuur. Om maar ’s een paar
dingen te noemen. Het verwondert mij dan ook altijd weer hoe
‘rücksichtlos’ de mens de knobbelzwaan in de praktijk tegemoet
getreden is. Maar gelukkig is er
veel ten goede veranderd.
De zwanenfamilie, Cygnus, omvat wereldwijd acht soorten, die
op twee na van nature op het
noordelijk halfrond voorkomen.
Nederland kent drie wilde soorten. De knobbelzwaan is hier
broed- en standvogel met ongeveer 8000 broedparen. ’s Zomers
verzamelen zich zo’n 15.000 nog
niet broedende knobbelzwanen
uit Nederland en uit oostelijker
gebieden op het IJsselmeer en
andere rustige grote wateren om
daar te ruien. Noordelijker en
oostelijker levende knobbelzwanen overwinteren hier wel. Het
totaal kan dan bij ons oplopen

Knobbelzwanen broeden graag tussen overjarig riet; dat is op het eilandje
aanwezig. (foto: Sylvia Jacobi-Riepema)

Prijspuz zel

Tuinbeleven

Feest in de vijver

naar circa 40.000 exemplaren.
In Eurazië leven zo’n 300.000
knobbelzwanen. De wilde zwaan
broedt sinds enkele jaren in het
grensgebied van Fryslân en
Drenthe met twee paren, maar
is verder in Nederland wintervogel met rond de 4000 individuen
(waarvan circa 50 in de Twijzelermieden). De kleine zwaan overwintert hier alleen, met rond de
10.000 exemplaren - wat meer
dan de helft is van de wereldpopulatie (rond 18.000). De kleine zwaan is een kwetsbare soort.
Het is nog geen eeuw geleden
dat de knobbelzwaan in Nederland vrijwel uitgeroeid was en
alleen gehouden werd in zogenaamde ‘zwanendriften’: de
vogels werden gefokt om hun
vlees, dat als een delicatesse
gold, en verbleven dan in de
vrije natuur. Maar om te voorkomen dat ze weg zouden vliegen
werden ze dan ‘geleewiekt’: door
bij het jong de vleugelpunt af te
knippen kon die nooit meer vliegen. Die praktijk was geleidelijk
wel zeldzaam geworden, maar
pas in 2016 en 2018 is de zwanendrift in twee stappen definitief verboden.
Wel geldt de knobbelzwaan nog
als ‘schadewild’, waardoor ontheffing mogelijk is van de algemene bescherming die voor alle
vogels geldt. Onder strikte voorwaarden is afschot mogelijk.
Door de genoemde maatregelen
vergaat het de knobbelzwaan nu
dus veel beter dan decennia geleden.
Knobbelzwanen kunnen wel
50 jaar oud worden. Maar dat
halen ze slechts zelden. Ook nu
nog zijn er voor zwanen tal van
gevaren, waardoor zwanen ou-

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

Flierefluiten

Het zwanenpaar met de (toen nog) negen jongen aan het Parcours/de Kornelle.
(foto: Sylvia Jacobi-Riepema)
der dan tien jaar al schaars zijn.
Ze doen aan paarvorming vanaf
hun derde jaar, dan verbinden ze
zich levenslang. Het echte broeden heeft vaak een hele aanloop, want ze bouwen eerst een
horstachtig nest, meestal tussen
het riet. Ze verdedigen hun territorium fanatiek, naar andere
vogels zoals meerkoeten én
naar mensen. Knobbelzwanen
hebben veel ruimte nodig. Voor
hun voedsel zijn ze afhankelijk
van waterplanten. De groene
delen maar ook de wortels, de
winterknoppen en de zaden worden gegeten. Ze ‘grondelen’ dat
voedsel uit het water: ze duiken
niet onder maar draaien om hun
middel; en plukken het voedsel
dan uit het water en van de bodem met het achterlijf boven water. Ze vullen hun menu aan met
grassen die ze op de vaste wal
grazen. De groenvoorzieningen
in Buitenpost zijn zo ruim dat
een zwanenpaar er dus succesvol kan broeden. In die zin is dit
broedgeval dus een compliment
aan het gemeentelijk groenbeleid.
Van eieren en broeden komt het
soms pas na jaren. Als dan hun
jongen geboren worden, hebben
die een veel betere overlevingskans dan de jongen van eenden
bijvoorbeeld, omdat de jongen
meteen al behoorlijk groot zijn.
Vandaar onder andere het vraagteken achter snoek in de inleiding...
Het zwanenpaar is in de tweede helft van 2019 ter plaatse
gearriveerd met zeven jongen,
mogelijk hebben ze toen in de
buurt van de rotonde bij Lutkepost gebroed, maar dat weet ik
niet zeker. Onze zwanen trokken
begin mei meteen veel bekijks
(onze social media, hè...), maar

gelukkig heeft er geen verstoring
plaats gevonden. Het zal daarbij
trouwens wel helpen dat zwanen
krachtige verdedigers zijn, die er
niet voor terugdeinzen een geduchte wiekslag uit te delen.
Tenslotte nog iets over de zwaan
in de kunst en cultuur. Zwanen
staan symbool voor trouw en
sierlijkheid. In de muziek zijn ze
bekend van Tsjaikovski’s ballet
het Zwanenmeer, en van het
Carnaval der dieren van SaintSaëns (de Stervende zwaan).
Ook in tal van gedichten komen zwanen voor, wat Theo van
Baaren bracht tot zijn gedicht...
Ik heb de zwanen vaak benijd. /
Niet om hun dobbren op de vijver, / maar om de onvermoeide
ijver / waarmee men ze gedichten wijdt.
Menigeen kent natuurlijk het
sprookje van Hans Christian Andersen, Het lelijke jonge eendje.
Als je naar de foto’s van Sylvia
kijkt en je kent het sprookje niet,
dan bevreemdt die titel misschien. Maar ja, het zwanenjong
komt bij eenden terecht en die
hebben een ander perspectief.
Het sprookje zou overigens een
autobiografische strekking hebben: de jonge Hans was een
veelvuldig pestslachtoffer. Eenmaal beroemd sloeg hij met dit
sprookje terug.
Gertie Papenburg
gmgjtp@xs4all.nl, 06 2362 7840

Hilleke Scheper

Wie is dit?

Wie herkent deze Buitenposter ondernemer
op de foto hiernaast?

Oplossen en inleveren

De prijs van 10 euro wordt ter beschikking
gesteld door
De Binnenste Buiten Post.
Oplossingen bij voorkeur op een kaartje
inleveren in de kopijbus bij The Read Shop
(Nijenstein 7) vóór zaterdag 20 juni 2020.
Oplossing en prijswinnaar worden bekend gemaakt in het volgende nummer.
De oplossing van de aprilpuzzel was: Herdenken en vieren.
Er waren 43 goede inzendingen.
Winnaar is Marten Woertink.
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Theo van Hoytema maakte een
prachtig art-nouveau stripverhaal
van het Lelijke jonge eendje (1893).
Op de titelpagina kruipt het jong uit
het ei, te midden van pijlkruid, gele
lis en zwanenbloem. Onze zwanen
hebben kennelijk het juiste dorp
gekozen (misschien zo’n 800 meter te
oostelijk). bron: www.catawiki.nl

Spits gezegde
Als je minder wil
moeten,
moet je minder
willen.

Zo’ n gewone plant, nu overal in het
wild te vinden. Fluitenkruid. Het
klinkt muzikaal. Dit kruid heeft
in ‘t Fries heel veel namen: hûnestank (hondenstank), kikkertsblom (kikkerbloem), kikkertskrûd
(kikkerkruid), luzeblêd (luizeblad),
luzeblom (luizebloem), molken-bakblom (melk- en beschuitbloem), piperkrûd (peperkruid),
slangekrûd (slangenkruid), spoekeblom (spokenbloem), stjonkblom
(stinkbloem), stjonkhoarne (stinkhoorn), stjonkkrûd (stinkkruid)
toeter en tongerblom (donderbloem). In het Latijn heet de plant
Anthriscussylvestris.
Op De Kruidhof is onderzoek gedaan naar stoffen in deze plant
door de Universiteit van Groningen. Het waren planten die
op De Kruidhof voor onderzoek
gekweekt werden. De werkzame stof (podophyllumtoxinum)
wordt gebruikt als cytostatica.
Met name tegen eierstokkanker.

Bloeiend fluitenkruid

Fluitenkruid had in de muziektuin
van De Kruidhof kunnen staan
omdat je op de holle steeltjes van
de plant kunt ﬂuiten en er muziek mee kunt maken. Het valt nog
niet mee om daadwerkelijk een
ﬂuitje te maken van dit ﬂuitenkruid. Veel beter is het om een
ﬂuitje te maken van de vlier, ook
zo’n typische plant die wij in de
Noardlike Fryske Wâlden gewoon
op een houtwal hebben staan of
achter in de tuin. De vlier, ﬂeer, is
geschikt om een ﬂuitje te maken.
Hier komt het woord ﬂiereﬂuiter
van. Van de jonge takken kan met
een scherp mes een ﬂuitje gesneden worden om te ‘ﬂiereﬂuiten’,
om even helemaal niks te doen.
Hij is een echte ‘ﬂiereﬂuiter’ wordt
er wel eens gezegd. ‘Fliereﬂuiten’ is
volgens de Dikke van Dale iemand
die zorgeloos door het leven gaat,
iemand die net een ﬂuitje heeft
gesneden en hier een deuntje op
speelt, althans als dit lukt, en zo
even alle zorgen kwijt is.
Juist in deze coronatijd zijn er veel
mensen die zorgen hebben. Fliereﬂuiten is er niet bij. Bedrijven gaan
failliet of hebben het erg zwaar. De
natuur gaat voort, heeft nergens
last van. Op sommige plekken gaat
het zelf beter dan voorheen in de
natuur. Buitenpost ligt midden in
de Noardlike Fryske Wâlden waar
veel vlieren staan, waar veel natuur is om even te ‘ﬂiereﬂuiten’, om
even zorgeloos doorheen te wandelen of gewoon te kunnen zijn
en zo weg te dromen naar een tijd
van na de corona. Om zorgeloos te
kunnen ﬂiereﬂuiten.

Wij gaan

UITBREIDEN!
Bijzondere tijden, bijzondere mogelijkheden.
Wij gaan vol vertrouwen de toekomst in!
We gaan uitbreiden en vernieuwen zowel in Leeuwarden als in Buitenpost!
In Leeuwarden uitbreiding met een nieuwe Design afdeling en een nieuwe
vestiging van Trendhopper. In Buitenpost uitbreiding met Keuken Depot.

We hebben ruimte nodig voor de interieurbouwers!

Profiteer nu van veel voordeel op vele showroommodellen
en andere aanbiedingen!
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BUITENPOST: Voorstraat/Irenestraat, (0511) 54 44 44
LEEUWARDEN: Balthasar Bekkerwei 1, (058) 20 450 00

