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Vakantie?

Na vele jaren heeft het begrip 
vakantie een ander aanzien ge-
kregen. Dat zette ons tot naden-
ken over de vraag of wij in 2020 
met vakantie zullen gaan of dat 
wij deze tijd anders gaan beste-
den, er een andere invulling aan 
gaan geven. Dankzij corona. 
Wie had dat nog maar vier 
maanden geleden gedacht? Als 
je mensen naar een vakantie-
bestemming vraagt, komt er 
meestal een wat voorzichtige 
reactie. Je hoort niet veel verre 
landen en stranden noemen. 
Vliegtuig of auto? Je krijgt de in-
druk dat de e-bike steeds meer 
een geduchte concurrent wordt. 
Woorden als sier-, moes- en 
volkstuin worden geregeld in de 
mond genomen. Dat tuinen pa-
radijselijker zouden worden, kon 
je al wekenlang zien bij de vuil-
stortplaats op Lutkepost. Lange 
files, waarvan de eerste karren 
groen zich ’s morgens om half 
zeven al opstelden bij de ingang 
en dan maar op je beurt wach-
ten. Een voor de hand liggende 
en toch wat eigenaardig aan-
doende situatie. 
Dit is eigenlijk geen sombere 
toestand in tegenstelling tot de 
ondernemers die het moeilijker 
kregen door dat spookachtige 
virus. Laten we van harte ho-
pen dat de zakenmensen die het 
betreft, betere tijden tegemoet  
zullen mogen zien en dat ze, al 
dan niet met steun van het Rijk, 
het hoofd boven water kunnen 
houden. 
Hoe u deze vakantieperiode ook 
gaat doorbrengen, als redactie 
wensen wij u een zo ontspannen 
mogelijke tijd toe. Met het oog 
hierop is de Binnenste Buiten 
Post in juli even buiten beeld. 
Eind augustus hopen we weer 
van ons te laten horen. 

Een nieuwe kijk op wonen in Buitenpost 
(foto: Wout Weterings) 

Hoe wonen we in de toekomst in Buitenpost? Daarover gaat de nieuwe woonvisie van de gemeente. Ook een nieuwe werkgroep 
Wonen houdt zich bezig met uw wensen en ideeën. Zie p. 1 en 9. Deze luchtfoto uit november 2019 laat een stukje van noordelijk 
Buitenpost zien met op de voorgrond het oude Van den Brug-terrein dat bij monde van PBB al jaren schreeuwt om invulling.

Wonen in Buitenpost
Misschien heeft u in de lokale pers al gezien dat de gemeente 
haar Concept Woonvisie Achtkarspelen 2020-2025 ter inzage heeft  
gelegd. 

In de Concept Woonvisie wor-
den veel zaken besproken. Het 
gaat dan niet alleen over de wo-
ningbehoefte voor de komende 
jaren maar ook over het soort 
woningen. Dat er een woning-
behoefte is, is duidelijk, maar 
wat voor woningen moeten dat 
zijn? Starters-, gezins- of seni-
orenwoningen, huur- of koop- 
woningen, levensloopbesten-
dig? Verder zijn er natuurlijk ook 
milieueisen, isolatie, wel of niet 
gasloos. Ook de plek waar even-
tueel extra woningen komen is 
van belang. Inbreiden heeft de 
voorkeur boven uitbreiden. In-
breiden is het bouwen op open 
plekken in het dorp of het ver-
bouwen van leegstaande winkel-
panden tot woning. Uitbreiden 
is het gebruik van weilanden 
aan de rand van het dorp voor 
nieuwbouw. 

Sinds kort is er in Buitenpost, ge-
koppeld aan Plaatselijk Belang, 
een Werkgroep Wonen actief die 
deze onderwerpen bespreekt 

gezien vanuit het gezichtspunt 
van de inwoners van ons dorp. 
In de Binnenste Buiten Post van 
augustus zal dit onderwerp uit-
gebreid besproken worden. Ook 
zal daarbij een vragenlijst wor-
den afgedrukt die ingevuld en 
opgestuurd kan worden naar de 
werkgroep. Met die informatie 
hoopt de werkgroep richting pro-
vincie, gemeente en woningver-
huurders mee te kunnen werken 
aan een woningaanbod dat past 
bij de behoefte die in Buitenpost 
bestaat. 
Wanneer u wilt zien hoe de con-
cept woonvisie van Achtkarspe-
len eruitziet dan is deze te vin-
den op: www.achtkarspelen.nl/
woonvisie. 
Bij gebrek aan een eigen mail-
adres van de Werkgroep Wonen 
kunt u uw reacties mailen aan: 
pbbuitenpost@gmail.com
Een eerste reactie op het stuk 
door het bestuur van PBB vindt 
u op p. 9 in deze krant. 

Theo Bakker

Omrop Fryslân bezoekt ons dorp
Omrop Fryslân zal op 5 augustus 
een bezoek aan ons dorp bren-
gen. Gedurende de dag worden 
zowel op radio als tv daarover 
verslagen uitgezonden. Ze doet 
dit in het kader van haar Sim-
mer Yn Fryslân uitzendingen. De 
omroep komt langs met twee 
verslaggevers en een presenta-
tor. De radioverslaggever brengt 
over de hele dag meerdere keren 
een live bijdrage op de radio, te 
beginnen in het ochtenprogram-
ma om 7.35 uur. De tv-verslag- 
gever maakt een aantal reporta-
ges in ons dorp die ’s avonds op 
de televisie in een keer worden 
uitgezonden.
Omrop Fryslân heeft Plaatselijk

Belang Buitenpost gevraagd om 
interessante organisaties, ver-
enigingen, mensen en gebeur-
tenissen te vinden die in haar 
uitzendingen gebruikt kunnen 
worden. Misschien kunt u ons 
daarbij helpen! Graag horen 
wij ideeën en voorstellen uit  
Buitenpost. Markante mensen, 
bijzondere gebeurtenissen, clubs 
en verenigingen, kortom Bui-
tenpost op z’n best. Let wel: de  
betreffende personen moeten 
wel van de aanmelding op de 
hoogte zijn en in principe bereid 
zijn om op de tv of radio geïnter-
viewd te worden. 
Stuur uw suggesties naar: 
pbbuitenpost@gmail.com

Bestuur Plaatselijk Belang heeft 
een stoel vrij, wie neemt plaats? 
Ook het bestuur van Plaatselijk Belang Buitenpost kent regelmatig 
een wisseling van de wacht. Door het vertrek van Marian Rigter zijn 
wij op zoek naar een nieuw algemeen bestuurslid dat vier jaar de  
belangen van Buitenpost wil bewaken en de leefbaarheid bevorde-
ren. Wij kennen geen functie-eisen of leeftijdsgrenzen. De bereid-
heid om minimaal eenmaal per maand een bestuursvergadering 
bij te wonen en een open ogen voor het leefklimaat in het eigen 
dorp zijn voldoende. Wij bieden een boeiende inkijk in alles wat 
ons dorp een goede plek om te wonen maakt en een positief inge-
steld bestuursteam. Geïnteresseerd? Neem contact met ons op via  
pbbuitenpost@gmail.com (of bel op 0511-541322) en maak eens vrij-
blijvend een bestuursvergadering mee.

Op een enkele plek in het dorp wordt gebouwd. Op de nieuwbouw van Tjasker- 
hiem is afgelopen week het dak geplaatst. (foto: Hielke Boorsma)
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Cultuurpodium Maskelyn 2020-2021
Kan en mag cultuuraanbieder Maske-
lyn in het najaar van 2020 weer haar 
deuren openen? Niets is helaas nog 
zeker... Toch is het winterprogramma 
2020-2021 rond. Vol trots, maar met de nodige coronaslagen om de 
arm, is dit de programmering:

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 Ham-
stra en Jan de Vries. Voorstelling is reeds uitverkocht. Kaarten kunnen 
eventueel worden teruggebracht naar voorverkoopadres “Liquorice”. 
Telefonische bestellingen, 0511-541444, kunnen eventueel op ditzelf-
de telefoonnummer worden geannuleerd.

Zondagmiddag 20 december 2020: FryslânBrass en Lijn 12 – Licht- 
voetig muziekrogramma als opmaat richting de Kerst van 2020.

Zondagmiddag 17 januari 2021: Jack Bottleneck (foto) – Zingend van-
uit zijn tenen brengt deze zanger met zijn rauwe markante stem een 
veelzijdig repertoire. 

Zondagmiddag 7 februari 2021: Echt Wier– Friestalige toneelvoorstel-
ling van J&Mteaterwurk. Acteurs Jan Arendz en Marijke Geertsma.

Zondagmiddag 21 maart 2021: Frisicana 3 – Friestalig liedjesprogram-
ma met Piter Wilkens, Marcel Smit en Gurbe Douwstra.

Gezien de nog steeds onzekere toekomst met de ‘anderhalve meter’ 
zal er voor het aanstaande winterseizoen geen huis-aan-huis-flyer 
worden verspreid. Dit blad en andere regionale en sociale media zul-
len u op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen.

Kruidhof weer voor 5 jaar geregistreerd museum
De Hortus van Fryslân, De Kruid-
hof in Buitenpost, heeft haar 
registratie in het Museumregis-
ter voor vijf jaar veiliggesteld. 
“Opname in het Museum- 
register is van groot belang voor 
een museum”, zegt wethouder 
Max de Haan. “Met dit kwali-
teitskeurmerk weten bezoekers 
wat ze van het museum kunnen 
verwachten en het is een waar-
dering voor alle medewerkers 
en vrijwilligers. Dankzij hen is De 
Kruidhof een uithangbord voor 
de gemeente Achtkarspelen”.

Uitgebreide screening
Musea worden elke vijf jaar op 
hun kwaliteit, professionaliteit, 
collectiebeleid en bedrijfsvoe-
ring getest. Bij goedkeuring volgt 
opname in het Nederlands Mu-
seumregister. De Kruidhof kent 
een historie van negentig jaar en 
is sinds 2000 een geregistreerd 
museum met als hoofdcollectie 
de grootste botanische collec-
tie geneeskrachtige kruiden van 
West-Europa. Na een uitgebrei-
de screening volgde ook dit jaar 
een goedkeuring door de Stich-
ting Nationaal Museumregister.

Geneeskrachtige kruiden
De hoofdcollectie van De Kruid-
hof bestaat uit geneeskrachtige 
kruiden. Voor een museale col-
lectie moeten al deze planten 
goed zijn beschreven en als het 
ware als een schilderij voor de 
toekomst bewaard worden. Dit 
betekent dat zowel het zeer zeld-
zame rozenkransje alsook de 
hele gewone brandnetel onder-
deel zijn van deze collectie. 
Er wordt veel aan gedaan om 
deze planten in stand te houden. 
De Kruidhof heeft hiervoor een 
collectiebeheerder aangesteld. 

Een deel van de collectie is toe-
gankelijk op de website van De 
Kruidhof www.dekruidhof.nl.

Opening nieuwe seizoen
De winkel en verkooptuin zijn 
geopend op dinsdag, woensdag, 
donderdag en vrijdag van 13.00 
uur tot 16.00 uur. 
De tuinen gaan vanaf 1 juli weer 
open voor publiek (zie bericht op 
p. 21). 

Informatie over activiteiten en 
workshops die dit jaar georgani-
seerd worden volgt binnenkort.

Wethouder Max de Haan van de gemeente Achtkarspelen heeft het certificaat 
in ontvangst genomen. (eigen foto)

Mooie opbrengst mondkapjesactie Creatief Café 
De mondkapjesactie van het  
Creatief Café van de PKN Buiten-
post heeft het mooie bedrag van 
1150  euro opgeleverd voor het 
Rode Kruis. Mevr. Doetie Oppe-
dijk mocht de cheque, namens 
het Rode Kruis, in ontvangst  
nemen.
Dank aan allen die mondkapjes 
gekocht hebben, en een pluim 
voor de naaisters van de mond-
kapjes. Wie mondkapjes nodig 
heeft kan ze nog bestellen:
schakel.kruiskerk@gmail.com

De collecte van het Rode Kruis, 
kan door de coronacrisis niet 
plaatsvinden. U krijgt binnen-
kort een folder in de bus, hoe u 
nu het Rode Kruis nog extra kunt 
ondersteunen.

Dames van het Creatief Café overhandigen de cheque aan Doetie Oppedijk van 
het Rode Kruis. (foto: Hielke Boorsma)

IJstijdenmuseum hele (zomer)seizoen gesloten
In het IJstijdenmuseum wordt 
het boeiende verhaal verteld 
over de twee laatste ijstijden die 
een grote rol hebben gespeeld 
bij de vorming van het land-
schap in Noord-Nederland en 
die van Noordoost-Friesland in 
het bijzonder. Ook laat het IJstij-
denmuseum zien hoe onze voor-
vaderen toen leefden.

Ondanks alle moeite die de vrij-
willigers en het bestuur van het 
IJstijdenmuseum zich getroost 
hebben, kan in het gebouw van 
het museum niet aan de voor-
waarden voor opening van 
musea worden voldaan. Het 
IJstijdenmuseum is te klein om 
te openen voor het publiek en 
kan haar gasten en medewer-

kers geen veilige, anderhalve 
meter, looproute garanderen. 
Het bestuur van het IJstijden- 
museum heeft moeten beslui-
ten het museum voorlopig niet 
te openen voor het publiek. Met 
onze medewerkers zijn wij in 
overleg over mogelijke oplos-
singen en aanpassingen, zodat 
we het IJstijdenmuseum op 
een veilige en verantwoorde ma-
nier kunnen heropenen.

Het verhaal van ons museum 
wordt in belangrijke mate be-
paald door de inzet van onze 
enthousiaste vrijwilligers. Het 
is voor het IJstijdenmuseum 
steeds moeilijker om gemoti-
veerde vrijwilligers te vinden. 
Ben jij geïnteresseerd, heb je be-
langstelling of wil je meer weten, 
neem dan contact met ons op via 
info@ijstijdenmuseum.nl. 

Houd onze website in de gaten 
voor nieuws over het IJstijden-
museum. 
We hopen dat we u in een nieuw 
seizoen weer mogen verwel- 
komen. 

Heit en mear...
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.
Ondertussen wordt er hard gewerkt aan de ‘crew’ van in fleurig stuk 
begin 2021. In augustus vast meer nieuws hier over. Lees het in dit 
blad.

Arnold Jan Ruisch neemt de prijs in 
ontvangst van wethouder Max de 
Haan. (foto: gemeente)

Fryske Krite wint cultuurprijs
Toneelvereniging Fryske Krite Bûtenpost is de winnaar geworden 
van de cultuurprijs 2020 van de gemeente Achtkarspelen. De prijs be-
staat uit een geldbedrag van € 1000,-. De jury, bestaande uit Max de 

Haan (wethouder cultuur), Hetty 
Combs uit Buitenpost en Dineke 
Oostra-Kamminga uit Gerkes-
klooster, had twee finalisten ge-
kozen uit vier genomineerden. 
De andere finalist was De Muzyk- 
pleats, eveneens uit Buitenpost. 
De prijs, die bedoeld is om het 
culturele klimaat te stimuleren, 
wordt elke twee jaar uitgereikt, 
evenals een aanmoedigingsprijs 
voor jong talent. 
Voor de aanmoedigingsprijs 
werd Sanne van Houten (zang) 
uit Buitenpost genomineerd. Zij 
kwam helaas niet in de finale.
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De Binnenste Buiten Post is een uit-
gave van de Stichting Dorpsblad ‘de 
Binnenste Buiten’. Deze is verantwoor-
delijk voor de inhoud van deze krant en 
is daarop aan te spreken als bestuur en 
als rechtspersoon.

O p l a g e :
2700 exemplaren
verschijnt 11x per jaar

K o p i j :
Postbus 30, 9285 ZV Buitenpost
of de kopijbus bij ‘The Read Shop’
E-mail: bibupost@gmail.com
Website: www.binnenbuitenpost.nl
Facebook: dorpbuitenpost

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

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

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

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

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

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

Kopij graag getypt of via e-mail aanleve-
ren, maximaal ongeveer 150 woorden.  
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. Ano-
nieme stukken worden niet geplaatst.

Kopij voor het volgende nummer 
inleveren vóór 24 augustus 2020 
De volgende editie verschijnt in de 

week van 31 augustus 2020.

A l  ge lezen? Van de  bestuurstafe l

Juni 2020

Eindelijk zaten we dan rond een 
grote bestuurstafel in it Koart-
ling. De eerste vraag was na-
tuurlijk: hoe is het met iedereen 
gegaan in de coronatijd. Gelukkig is iedereen gezond gebleven, maar 
de kater van het afgelasten van alle feestelijkheden voor ons jubi- 
leumjaar is groot. Gelukkig bleek het jubileumboek een groot succes 
en ook de bevrijdingskrant werd vaak genoemd als een mooie bijdra-
ge in dit bijzondere jaar. 
De grote vraag blijft natuurlijk: wat doen we met het jubileum van 
100  jaar Plaatselijk Belang Buitenpost? De reünie en de feestelijke jaar-
vergadering gaan als het even kan door. Met degenen die zich voor de  
reünielunch hadden aangemeld, zal contact worden opgenomen. 
Ook over de jaarvergadering zal met De Krite en de jubileumcommis-
sie overlegd worden. In oktober zal er meer zicht zijn op coronaperi-
kelen en dan wordt er definitief besloten over hoe, waar en wanneer. 
Dus wordt vervolgd…
Nu alle evenementen in Fryslân niet doorgaan, heeft Omrop Fryslân 
een zomerprogramma bedacht. Friese dorpen worden een dag be-
zocht en de plaatselijk belangen dragen ideeën over de invulling aan. 
Ook Buitenpost is uitgenodigd en zoals u in deze krant kunt lezen, 
wordt iedere Buitenposter gevraagd ideeën aan te dragen voor een 
leuke en inspirerende invulling van deze dag. Niet toevallig vindt het 
plaats op 5 augustus, de dag dat anders het Concours Hippique zou 
plaatsvinden. 
De Biljartclub heeft plannen gemaakt voor een nieuw onderkomen en 
krijgt uit het leefbaarheidsfonds € 750,-. Iedere vereniging met een 
plan voor bevordering van de leefbaarheid kan een aanvraag indie-
nen voor een bijdrage uit dit fonds.
De welkomstborden met de aankondiging van de jubileumactivi- 
teiten worden binnenkort vervangen. Het informatiebord aan de  
Kuipersweg wordt ook aangepakt; er komt een recente platte- 
grond in.
Met een snelle actie van de gemeenteraad, ondersteund door een 
brief van PBB, is B&W van Achtkarspelen opgeroepen om hun in-
stemming met een plan voor een tweede stop van de sneltrein te her-
zien. In ANNO-verband was namelijk besloten om de sneltrein twee 
maal in Veenwouden te laten stoppen in plaats van in Buitenpost. We 
houden een vinger aan de pols of hier iets mee gebeurt, want het is 
natuurlijk heel vreemd dat een station met zoveel meer instappers 
dan Veenwouden wordt benadeeld en dan nog wel met instemming 
van B&W.

Ten slotte heeft er in deze vergadering een bestuurswisseling plaats-
gevonden. Ik zou als voorzitter op onze feestelijke jaarvergadering na 
negen jaar bestuur afscheid nemen. Dat is dus niet doorgegaan en nu 
vertrek ik toch ’met stille trom’, zoals iemand opmerkte. Er is geluk-
kig een goede opvolging: Loes van Denderen en Tilly Kuipers nemen  
samen het voorzitterschap over.
Dus mijn laatste oproep in deze rubriek is voor nieuwe bestuursleden. 
We zoeken twee mensen die hun talenten in het bestuur willen benut-
ten en zich willen inzetten voor de bevordering van de leefbaarheid 
van ons dorp. Dat kan op vele manieren en iedere inbreng is welkom!

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

> Het CDA in Achtkarspelen 
maakt zich zorgen om de betaal-
baarheid van de milieustraat in 
Buitenpost. De afgelopen tijd 
is het erg druk (geweest) bij de 
milieustraat. Afval uit de verre 
omgeving zou in deze milieu- 
straat belanden. In Achtkar- 
spelen worden namelijk geen 
kosten berekend. Dit in tegen-
stelling tot andere milieustraten 
in de omgeving. 

> In verband met de coronacrisis 
heeft de Poiesz een inzamelings-
actie gehouden voor de lokale 
voedselbanken. Op deze manier 
zijn veel dozen met goederen 
terechtgekomen bij de Voedsel-
bank Achtkarspelen. Ook schonk 
Poiesz nog een bedrag van € 375,-.
 
> Aan de Barrage is op 4 juni een 
schuurtje zwaar beschadigd ge-
raakt na een brand. Door nog on-
bekende oorzaak ontstond brand 
in een van de twee containers 
achter een woning. De vlammen 
sprongen al gauw over op een 
tweede container en vervolgens 
naar een schuurtje. Door snel in-
grijpen van de brandweer bleef 
het grootste gedeelte van het 
schuurtje gespaard. 
Op 21 juni brandde een cam-
per uit op de Prof. Wassen-
berghstraat. Overslag naar een 
nabijgelegen schuur werd voor-
komen. Brandstichting wordt 
niet uitgesloten.

Begin juni zijn de laatste dorre voorjaarsbloeiers verwijderd uit de bloembakken 
die aan de vier belangrijkste toegangswegen staan. Ter vervanging liet Plaatse-
lijk Belang 80 nieuwe potplanten aanrukken. Onze vaste tuinman, Johannes 
Snijder, heeft ze weer een mooi plekje gegeven, daarbij soms geadviseerd door 
omwonenden. Zo wordt iedereen bij het binnenkomen van Buitenpost weer op 
een frisse en fleurige wijze welkom geheten. (foto: Theo Bakker)

Rondje Kunst Achtkarspelen?
Ook de Keunstkrite heeft drie 
maanden in quarantaine doorge-
bracht. Onze laatste nieuwsbrief 
verscheen eind januari. In de tus-
sentijd verviel het aangekondig-
de activiteitenprogramma waar-
onder de Kunstweek van 23 tot 
en met 30 mei. De uitvoering van 
kunstevenementen leed onder 
het coronavirus maar gelukkig 
was wel merkbaar dat de interes-
se in kunst door haar liefhebbers 
niet verflauwde.
‘Every cloud has a silver lining’ is 
een bekend Engels spreekwoord. 
Ondanks alle negatieve en trieste 
gevolgen van de pandemie, wa-
ren er soms ook positieve signa-
len. Sommige mensen ervoeren 
de maatschappelijke noodstop 
niet alleen als gedwongen stil-
stand. Het was soms ook een 
moment van inkeer, bezinning 
én inspiratie. Met nieuwe ogen 
kijken naar de realiteit en met 
creativiteit erop reageren. Ons 
gekozen jaarthema ‘Bespiegelin-
gen’ paste daar naadloos in.
Als bestuur van de Keunstkrite 
pakken wij de draad weer voor-
zichtig op. Het Rondje Kunst, ons 
jaarlijkse moment waarop lokale 

kunstenaars zich kunnen laten 
zien, proberen we na de zomer 
in 2020 toch doorgang laten vin-
den. Uiteraard met een bewust 
oog voor de omstandigheden, 
hopen wij kunstenaars, haar lief-
hebbers en onszelf in deze on-
gewone tijd een plezier te doen. 
Daarna zoeken wij als Keunst- 
krite ook naar een start van onze 
andere reguliere activiteiten.

Diplomabus van Veenstra Reizen
Door de coronamaatregelen kwam het wagenpark van Veenstra Rei-
zen halverwege maart volledig stil te staan. Tijd genoeg om te brain-
stormen over wat te doen. Toen ontstond het idee van de diplomabus: 
de bus naar de leerlingen thuis. Scholen konden geen diploma-uitrei-
king organiseren zoals anders. Toch wilden ze iets feestelijks voor de 
geslaagden organiseren. Waarom dan niet een diplomabus die het di-
ploma thuis komt brengen? Verschillende scholen hadden interesse, 
maar waarschijnlijk is het idee te laat ontstaan. Scholen waren al be-
zig iets te organiseren waardoor de diplomabus helaas niet is ingezet.

De bus bevat een verrijdbare muziekbox met microfoon en is feeste-
lijk versierd. Hierdoor had de diploma-uitreiking toch nog een feeste-
lijk tintje kunnen krijgen. Misschien een tip voor volgend jaar of een 
andere gelegenheid?

Nieuws van de Dierenweide
Het is inmiddels zomer geworden en de werkzaamheden in de dieren-
weide vorderen gestaag:
•	 Van een gever in Buitenpost heeft de stichting een maaimachine 

gekregen, onze hartelijke dank!
•	 Inmiddels zijn er kippen geplaatst in de dierenweide, een anonieme 

gever heeft ook een kip in de dierenweide losgelaten.
•	 Er zijn 4 muskuseenden in de dierenweide geplaatst, deze genieten 

van de ruimte en het water.
•	 Van de slootkant is het riet afgegraven en afgevoerd, er is weer 

open water.
•	 De bankjes zijn rond de dierenweide geplaatst.

De stichting is ook tevreden over het feit dat bewoners met ons mee-
denken en signaleren als er iets niet in orde is met de dieren. Op de 
facebookpagina wordt het gemeld. De stichting vindt het prettig en 
we willen u vooral aanmoedigen hiermee door te gaan. De dierenwei-
de is van ons allen. Wat zijn de plannen?
•	 Eind augustus wil de stichting de vrijwilligers bij elkaar roepen.
•	 Er zijn inmiddels contacten met de dierenweide Kollum, we hebben 

nog alpaca’ s nodig en konijnen.
•	 In september willen we de opening verrichten.

De feestelijk versierde diplomabus. (foto: Annemieke Altena)



D e  B i n n e n s t e  B u i t e n  P o s t       pag ina 4

Buitenposters
door Nelleke Kemps-Stam

Op 21 februari jl. werd in Nederland bij de eerste patiënt het co-
ronavirus vastgesteld. Na de uitbraak in Brabant volgde een ‘intel-
ligente lockdown’, die verspreiding van het virus moet voorkomen. 
Inmiddels zijn we vier maanden verder en mocht de eerste patiënt 
haar vijftigste verjaardag vieren. Nu de crisis door de versoepeling 
van regels in een nieuwe fase is gekomen, is er meer aandacht 
voor de gevolgen voor de economie. Hoe heeft de middenstand in 
Buitenpost de crisis tot nu toe doorstaan? Zestien winkeliers blik-
ken terug.

Wij hebben alle begrip dat de volksgezondheid op één staat. Maar 
als straks de economie zelf aan de beademing ligt met honderddui-
zenden werklozen en we verdienen met elkaar geen geld meer, hoe 
gaan we dan alle zorg betalen? We kunnen het fundament van de 
economie niet kapot laten gaan. We kunnen niet alleen op kosten 
van de overheid gaan leven. (Jacco Vonhof, MKB-voorzitter)

Hamsterwoede
Op donderdag 12 maart kondig-
den premier Rutte en minister 
Bruins de eerste maatregelen 
aan waaraan wij allemaal moe-
ten voldoen. Blijf thuis met mil-
de klachten, luidt een van de 
regels. De angst om ziek te wor-
den leidde tot een ongekende 
hamsterwoede en lege schap-
pen in de supermarkten. Ook bij 
de drogisterij was al gauw geen 
toiletpapier, zeep, paracetamol 
of een thermometer meer te krij-
gen. Rutte noemde het ‘niet soci-
aal’ en riep: “Stop ermee!”. Kan 
uw gezin inmiddels geen rijst, 
pasta’s en blikgroentes meer 
zien? Breng dan het teveel naar 
de voedselbank voor de houd-
baarheidsdatum verstreken is!

Wees loyaal, koop lokaal!
Om de winkels en horecabedrij-
ven een hart onder de riem te 
steken, moedigde de gemeente 
Achtkarspelen op de Infopagina 
in de Feanster burgers aan zo 
veel mogelijk lokaal te kopen. 
De ambachtelijke bakkerij sinds 
1955 kwam de afgelopen periode 
goed door. “De eerste week was 

het brood hamsteren geblazen”, 
vertelt Wieke Gouma. “Nadat de 
klant rijkelijk bevoorraad was, 
nam het hamsteren snel af. Het 
aantal klanten in de winkel werd 
op drie gezet en men ging keurig 
volgens de regels winkelen. On-

line kregen we veel bestellingen 
van mensen uit het land die ou-
ders of vrienden verrasten met 
een taart of ontbijt. Ondanks de 
corona waren er daardoor ook 
veel leuke momenten.”
Ook Slagerij Jan & Geertje van 
der Bijl kon blijven doordraai-
en. In het begin kregen ze ook 
met hamsteraars te maken, 
maar mensen halen nu weer 
hun gewone wekelijkse behoef-
ten. “Gelukkig vinden mensen 
het belangrijk om lokaal bood-
schappen te doen”, zegt Geertje. 
“Daarnaast zijn we met onze 
bezorgservice begonnen om 
thuisblijvers een lekker stukje 
vlees te kunnen brengen.”
“Het werd drukker nadat er ge-
vraagd werd om lokaal te ko-
pen. Er komen meer onbekende 
klanten“, laat groenteboer Kor 
Schipper weten. “Er mogen vijf 
klanten in de winkel en we vullen 
niet bij als er klanten in de win-
kel zijn. Soms vinden mensen de 
voorzorgsmaatregelen maar on-
zin en komen ze een beetje raar 
uit de hoek.” Kor wil in plaats 
van vrijwilliger beroepsbrand-
weerman worden en biedt tot 
1 augustus zijn goed lopende 
aardappel- groente- en fruitzaak 
te koop aan.

Alle drie ondernemers raakten 
een deel van hun omzet kwijt om-
dat ze ook leverancier zijn voor 
andere bedrijven. “De horeca 
moest dicht en mensen gingen 
thuiswerken. Ook verjaardagen 
werden zeer summier gevierd. 

Etentjes en buffetten gingen 
niet door”, illustreert Wieke. “De 
feestjes en partijen bij bedrijven 
zijn grotendeels weggevallen”, 
herkent ook Geertje.“ We moeten 
het nu voornamelijk hebben van 
particuliere klanten die op kleine 
schaal weer hapjesschotels en 
barbecuevlees halen.” Kor levert 
geen groenten en fruit meer aan 
het restaurant van het gemeen-
tekantoor.

Kaarten en bloemen
Ook Dropshop Liquorice kreeg in 
het begin te maken met hamste-
raars. “Er werd veel meer molen-
meel verkocht omdat de brood-
machine weer van de zolder was 
gehaald”, zegt Henny Meetsma. 
Wie haar winkel bezoekt, wordt 
via een briefje op de deur ver-
zocht alleen naar binnen te gaan. 
Voor het geval er al iemand aan-

wezig is, is nu ook de achteruit-
gang open voor het verlaten van 
de winkel. Er hangt folie boven 
de toonbank en bakken en pot-
ten zijn van een deksel voorzien. 
“Er worden minder cadeautjes 
verkocht, maar wel meer wens-
kaarten. Ook wordt meer gebruik 
gemaakt van schoen- en kleding-
reparatie”, schetst Henny de hui-
dige situatie. “Ik zie meer klanten 
en nieuwe gezichten.” 
Voor The Read Shop geldt even-
eens dat er opvallend meer 
wenskaarten gekocht worden. 
“Omdat mensen niet of met min-
der personen op visite mogen 
komen”, zegt Martijn Verhaar, die 
daarmee verwijst naar de regel 
om bezoek aan kwetsbare men-
sen te beperken. Hij constateert 
dat er minder omgezet wordt. 
“We hebben daarom ook min-
der personeel ingezet.” Om be-
smetting via het pinapparaat 
te voorkomen, werden er wat-
tenstaafjes neergezet. U raadt 
het al: de bedoeling daarvan 
werd niet meteen door iedereen 
begrepen!

Met het sluiten van de grenzen 
verloor de sierteeltsector in één 
klap 85% van de export. Om te 
voorkomen dat planten en bloe-
men in de afvalcontainer be-
landen, bieden kwekers via de 
webshop www.buyplantsnottoi-
letpaper.nl planten aan om ver-
spilling te voorkomen. 
Ook de lokale bloemist Bloem-
tique merkte aan het aantal klan-
ten dat de Buitenposters de kwe-

kers willen steunen. Er werden 
meer bloemen bezorgd. Omdat 
de mensen meer in de tuin bezig 
gingen, steeg ook de vraag naar 
buitenplanten. De im- en export 
komt langzaam weer op gang en 
dat is ook weer te merken in de 
bloemenwinkels. 

Opruimwoede
De maatregel om thuis te blijven 
en thuis te werken, had ongeken-
de effecten. De hamsterwoede 
veranderde in opruimwoede van 
huis-en tuinafval, wat weer lange 
fi les bij de milieustraat Lutkepost 
tot gevolg had. 
Wat nog wel gebruikt kan wor-
den, gaat naar de kringloopwin-
kel. “We hebben heel veel spul-
len binnengekregen en het was 
ontzettend druk bij de inbreng 
van goederen”, zegt Sylvia Dille-
ma, trajectbegeleider bij Rader-
werk. 
Ook de kledingcontainers lopen 
vol. Toch worden er niet meteen 
nieuwe kleren gekocht. We hoef-
den immers niet meer netjes ge-
kleed naar buiten. 
“Er kwam eerst niemand meer 
in de winkel en ook online kocht 
niemand meer wat”, vertelt Rine-
ke Olieman van Buitengewoon 

Buitenpost. “Na een paar we-
ken gingen de online verkopen 
weer omhoog en in mei kwa-
men er voorzichtig weer klanten. 
Door een webwinkel naast de 
bestaande winkel kan ik blijven 
bestaan.” Ook bij de kringloop 
wordt minder kleding verkocht. 
“Om de doorstroom op gang te 
houden, hebben we acties zoals 
‘3 halen, 2 betalen.’ Kleding mag 
nog steeds gepast worden.” 

“Dankzij de grootte van het 
bedrijf lijden wij geen omzet-
verlies”, meldt woninginrichter 
Piet Kapenga die in de kranten 
een uitbreiding van de keuken-
afdeling aankondigt. Er komen 
minder klanten, maar ze zijn 
wel serieuzer. Mensen die ge-
richt komen winkelen, worden 
ontvangen door medewerkers 
die een grote anderhalve meter 
button dragen. Hoewel Piet alles 
wel een beetje overdreven vindt, 
merkt hij dat het virus stress ver-
oorzaakt. 

Kluswoede
“Na het ingaan van de intelligen-
te lockdown zijn consumenten 
massaal aan het opruimen en 
klussen geslagen. Wij hebben 
een aantal zeer drukke weken 
gehad”, vertelt Jetze van der Veen 
die met de leus ‘Uw klus, ons 
vak’ adverteert. “In onze doe-
het-zelf-branche kreeg iedereen 
het druk. Ook dus de toeleve-
ranciers. Sommige leveranciers 

We hopen dat de samenleving weer op gang komt
Hoe ondernemers zich door de coronacrisis heen slaan

Drukte bij het milieuterrein Lutkepost met een wachttijd van soms meer 
dan een uur. (foto: Hielke Boorsma)

Het gebaar voor hamsteren in 
doventaal. (foto: schermafdruk tv)

“Laten we een voorbeeld nemen aan de middenstanders 
die de toekomst hoopvol tegemoet zien”

De redactie van De Binnenste Buiten Post 
bedankt alle adverteerders.

In deze ook voor hen moeilijke tijd van coronacrisis 
blijven zij onze krant steunen!
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zijn (bewust) telefonisch onbe-
reikbaar. Levertijden liepen snel 
op en ook bij de fabrikanten en 
grossiers raakte de voorraad op 

of op een zeer laag niveau. Voor-
al als het goederen betreft die 
ook deels uit het buitenland ko-
men. Het was en is voor ons de 
uitdaging om de bevoorrading in 
onze winkel op peil te houden. 
Tot nu toe lukt dat goed. Nu de 
basisscholen weer ‘normaal’ 
open zijn is de drukte in de win-
kel weer teruggegaan naar een 
hanteerbaar niveau.”

Veranderd koopgedrag
Omdat pretparken moeten slui-
ten en evenementen zijn afge-
last, wordt geld voor een uitje 
ergens anders aan uitgegeven. 
“Ik verwachtte een inkomsten-
derving”, zegt Alfred Visser die 
vanwege zijn audiospecialisatie 
bezoek uit heel Nederland aan-
trekt, “maar er ontstond een piek 
in de aanschaf van audio. De 
mensen gaan meer naar muziek 
luisteren en televisie kijken.” Er is 
wel schaarste aan Duits witgoed, 
Noord- Italiaanse producten en 
DECT-telefoons. “Populaire arti-
kelen die nog niet leverbaar 
waren, komen weer langzaam 
binnen.”
Wiersma Fietsen beleefde hoog-
tijdagen. “Er werden extreem 
veel e-bikes verkocht”, vertelt 
Marcel van der Wier. “Ook race-
fi etsen en mountainbikes zijn po-
pulair nu de sportscholen dicht 
zijn. Sommige modellen zijn 
zelfs uitverkocht.”

“Het leek wel Sinterklaas”, is de 
reactie van de heer Buist van 
Huishoud-en speelgoedwinkel 
Prima. “We verkochten niet al-
leen veel legpuzzels en spelle-
tjes, maar ook ouderwets speel-
goed als sjoelbakken.” Ook de 
spelletjes, puzzels en boeken in 
de Kringloopwinkel vonden gre-
tig aftrek.

De horeca gaat weer open!
Op Tweede Pinksterdag staan 
om 12.00 uur aan de overkant 
van Eetcafé ’t Twaspan aan de 
Kerkstraat de tafeltjes al klaar. 
Niet lang daarna is alles bezet. 
Op de vraag of Mient Mulder 
al vroeg wakker werd omdat 
hij weer mocht beginnen is het 
antwoord: “Ik was wel vroeg 
wakker, maar dat kwam omdat 
ik moest plassen”. Meteen is de 
toon gezet: er kan weer gelachen 
worden! Van alle ondernemers 
wordt de horeca het hardst ge-
troffen. Nadat de omzet het eer-
ste kwartaal van 2020 al daalde 
met 14%, moesten restaurants 
en cafés door de coronacrisis 
vanaf 16 maart tot 1  juni dicht, 
met uitzondering van het afhaal- 
en bezorggedeelte. Omdat Mient 
ook nog een cateringbedrijf runt, 
wordt hij extra geraakt. “Maar ik 
heb wel allemaal vrienden en be-
kenden die mij steunen en daar 
ben ik heel blij om.” Zelf hield hij 
voor alleenstaanden en families 
die het fi nancieel moeilijk heb-
ben op 24 maart een actie om 
gratis patat en een frikandel af te 
halen.

“Het is altijd lastig wanneer je 
omzet moet missen en de kos-
ten doorlopen”, weet ook Thom 
Wijbenga die de bus-en treinrei-
zigers mistte die kwamen lun-
chen in stationsrestaurant De 
Oriënt. Per 1 juni mag er weer 
gegeten worden, maar spontaan 
binnenlopen is er niet meer bij. 
De nieuwe regels voor restau-
rants zijn: vooraf reserveren en 
bij binnenkomst wordt eerst een 
gezondheidscheck afgenomen. 
De gevolgen van de 1,5 meter 
zijn ook duidelijk zichtbaar. “Wij 
gaan van 30 naar 14 zitplaatsen”, 

laat Thom weten. “Maar we blij-
ven positief”.
Het Tuincafé en terras van De 
Kruidhof zijn sinds 1 juni in af-
geslankte vorm weer open voor 
publiek. Het café telt nog acht 
tafels en er wordt een controle-
gesprek afgenomen. Reserveren 
voor het terras is niet verplicht en 
biedt met gepaste afstand ruim-
te voor 50 personen. De Hortus 
van Fryslân zelf gaat op 1 juli 
weer open. Op de site kan ook 
gereserveerd worden voor het 
horecagedeelte. Nog een tip: ga 
vooraf thuis naar de wc, want het 
toilet mag alleen bij uitzondering 
gebruikt worden.

Let op elkaar
Omdat haar man tot een risico-
groep behoort, sloot Hennie 
Pilat-Duhoux van Cadeau- en 
Streekwinkel Op ‘e Stâl behalve 
de winkel ook de vergaderzalen. 
Direct daarop startte ze met drie 
andere biologische bedrijven 
uit de buurt Lekker Lokaal, een 
bezorg- en afhaaldienst van fair-
trade, biologische, lokale produc-
ten en huisgemaakte lekkernijen. 
Wie een bestellijst aanvraagt via 
mail (opstal@waddengoud.nl), 
whatsapp of een briefje door 
de deur, ontvangt wekelijks de 
lijst. Voor donderdag gedane be-
stellingen worden vrijdags door 
Jannicke van der Til bezorgd. 
Cadeaupakketten en Wâldpyk 
houtproducten zijn te vinden op 
de website (www.dewouden.
com/opstal). Vanaf 3 juli hoopt 
Hennie de vernieuwde tuin weer 
op te starten voor hapkes en 
snapkes. “Economisch redden 
wij ons wel en wij hoeven geen 
beroep te doen op steunmaatre-
gelen. De wereld wordt sociaal 
beperkt en dat is voor iedereen 
vervelend.”

Kringloopwinkel Raderwerk is 
niet dicht geweest tijdens de 
crisis. Er mag nu ook weer een 
onbeperkt aantal klanten in de 
winkel. De koffi ecorner met de 
appeltaart van André is weer 
open, waardoor de integratie-
kans van de Eritrese medewer-
kers verder vergroot kan wor-
den. Het meest ingrijpend is de 

crisis voor sommige mensen van 
de dagbesteding en werkbege-
leiding. “Ze komen niet allemaal 
vanwege besmettingsgevaar 
of eigen gezondheid of angst. 
Ze missen structuur en sociale 
contacten. Met hen wordt tele-
fonisch contact gehouden”, zegt 
Sylvia.

De Wereldwinkel is de kleinste 
winkel van ons dorp en draait 
voor 100% op vrijwilligers. Om-
dat een aantal van hen tot de 
risicogroep behoort en er nog 
veel onzekerheid was omtrent 
het hanteren van de coronamaat-
regelen, besloot het bestuur de 
winkel vanaf medio maart acht 
weken te sluiten. De week voor 
Moederdag ging de verkoop 
voorzichtig van start op donder-
dag, vrijdag en zaterdag. Inmid-
dels bent u weer welkom op 
dinsdag, woensdag en donder-
dag van 13.00-17.30 uur; vrijdag 
van 10.00-17.30 uur en zaterdag 
van 10.00-16.00 uur. Vanwege 
de afstandsregel mag er maar 
één persoon naar binnen. “Onze 
klanten wisten ons weer te vin-
den en het is dan ook fi jn om 
hun weer van dienst te kunnen 
zijn”, zegt Wijke Douma. Wel zijn 
er zorgen over de leveranciers 
uit de ontwikkelingslanden. “We 
merkten dat onze producenten 
in landen als Sri Lanka, India, 
Afrika een hele moeilijke tijd 
doormaakten. Zij zijn dan ook 
zwaar getroffen door de corona-
crisis. Voor hen betekent dit: 
geen werk, geen geld en dus 
geen eten. Wij hopen voor hen 
dat de situatie gauw weer veran-
dert.”

Anderhalve meter
Op de landkaart van het RIVM is 
Achtkarspelen een witte plek ge-
bleven. Maar we moeten niet te 
vroeg juichen. Er komt misschien 
een tweede coronagolf(je). Met 
name de anderhalve meter af-
stand is voor veel mensen een 
probleem. Cafés sluiten daarom 

soms alweer hun deuren. Minis-
ter De Jonge waarschuwt: “Zeg 
niet: ‘We zijn er klaar mee, want 
het virus is nog niet klaar met 
ons.” Laten we een voorbeeld 
nemen aan de middenstanders 
die de toekomst hoopvol tege-
moet zien:

“Wij mochten gelukkig de win-
kel openhouden en zijn gezond 
gebleven. Gezondheid gaat toch 
voor alles. We hopen dat de sa-
menleving weer op gang komt. 
Het zal nooit weer worden zoals 
het was, maar we blijven de toe-
komst positief zien en worden 
met z’n allen steeds creatiever.”

“Economisch redden wij ons wel 
en wij hoeven geen beroep te 
doen op steunmaatregelen. De 
wereld wordt sociaal beperkt en 
dat is voor iedereen vervelend.”

“De economische gevolgen zijn 
groot. De omzet is gehalveerd. 
Er is onzekerheid hoe het verder 
gaat. Natuurlijk heeft dat impact 
op iedereen. Maar team Rader-
werk blijft positief en kijkt uit 
naar de mogelijkheden en houdt 
rekening met de onmogelijk-
heden. We kijken vooruit.”

“Samen komen wij goed door 
deze bijzondere tijd heen!”

De horeca gaat weer open.
 (foto: Nelleke Kemps-Stam)

Pinnen met een wattenstaafje bij The 
Read Shop. (foto: Nelleke Kemps-Stam) Hennie Pilat-Duhoux (l) samen met medewerkster Jannicke van der Til van 

Bezorgdienst Your Locals. (foto: Frank Dankmeijer)
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Buitenpost,
een goede gelegenheid

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

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

In twaalf hoofdstukken wordt de ontstaans- en ontwikkelings-
geschiedenis van het dorp beschreven. Daarnaast wordt aandacht 
besteed aan verdwenen en nog bestaande monumentale gebouwen, het 
culturele en kerkelijke leven, het onderwijs en de sport. Aan de hand 
van vier fiets-/wandelroutes neemt natuurkenner Gertie Papenburg de 
lezer mee langs de plaatselijke flora en fauna. Een verzameling verhalen 
en anekdotes geeft een inkijk in het dagelijkse leven in vroeger jaren. 
Vijftig pagina’s foto’s schilderen het dorp in de afgelopen honderd jaar. 
In vogelvlucht wordt een eeuw lang het werk van Plaatselijk Belang 
beschreven. Voor iedere (oud-)Buitenposter en geïnteresseerde in 
plaatselijke geschiedenis is in dit boek een schat aan informatie te 
vinden. 
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u	De Voorstraat rond 1910, gezien vanaf de Bakkershoek, kijkend in oostelijke richting. Het huis rechts was een bakkerij. Begin 
jaren dertig werd deze gesloopt ten behoeve van de verkeersveiligheid en een paar meter oostelijker weer opgebouwd.

u	De Bakkershoek, het kruispunt Voorstraat-Kuipersweg-Stationsstraat, rond 1910. De foto werd vanaf de Stationsstraat in zuide- 
lijke richting genomen. Helemaal rechts is de serre van hotel De Roskam. In die tijd waren er nog geen verkeersborden, trottoirs 
en straatverlichting.

u	De korenmolen in vol ornaat, ook rond 1900. De foto werd gemaakt vanaf wat nu het oostelijke deel van de Molenstraat is. Op 
de omloop staat de molenaar en zijn knecht. De overlevering wil dat tot tweemaal toe een timmerman van die hooggelegen plek 
naar beneden viel, en het zonder kleerscheuren overleefde. In het midden van de foto de witte woning van Kuipers.

u	De Kuipersweg, vermoedelijk rond 1900. De fotograaf stond ter hoogte van de Beatrixstraat en keek in noordelijke richting.  
Helemaal rechts de winkel van P.S. Bakker op ‘de Bakkershoek’. De oostkant van de Kuipersweg was nog volledig onbebouwd. 
Het twee grootste gebouwen, iets rechts van het midden, waren de houtloodsen van Durk Kuipers. Daar is nu de Oude Haven- 
straat.
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Buitenpost, een goede gelegenheid

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

De Mariakerk

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

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

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

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

6 In ons straatbeeld

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

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

u	De twee ‘memoriesteentjes’, rechts naast de ingang van de 
Mariakerk, ter herinnering aan twee belangrijke gebeurte-
nissen. De bovenste ter gelegenheid van de voltooiing van een 
vroegere kerk in 1496, de onderste voor de wederopbouw van 
de kerk in 1613.
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Dit voorbeeld is van internet geplukt

t	Buitenpost gezien vanuit het zuidwesten, 2017
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Uw veelzijdige
horecapartner voor feesten en partijen.

Voorstraat 54 - 9285 NT Buitenpost
telefoon: (0511) 54 15 80  ~  www.point-horeca.nl

* Gezellig Eetcafé (Poolbiljart + Biljart)
* Anytime lunchroom met 30 zitplaatsen
* Zalenventrum (15 tot 20 personen)
* Cateringservice (ook op locatie)

Feestje?
Wij weten hoe we het moeten regelen!

Uw bruiloft, uw zilveren jubileumfeest, uw 
jaarfeest voor de personeelsvereniging, 

laat het over aan mensen die weten
hoe het geregeld moet worden.

Horecacentrum The Point nodigt u uit
uw wensen met ons te bespreken.

Wellicht dat er een wereld aan
mogelijkheden voor u open gaat.

Wij zorgen in ieder geval voor een perfect
verloop van de festiviteiten en een uitstekende

verzorging van buffet, barbecue, diner, of...?  vult u maar in.

Wij maken het mogelijk

Onze supermarkt is 
geopend voor uw 

dagelijkse boodschappen.

 Tevens kunt u uw 
sandwiches bestellen 

en afhalen. 
Bezorgen doen we ook!

Pas goed op uzelf en uw 
naasten!!
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Het zou dit jaar het 67e Buitenposter concours hippique worden, 
maar de corona gooide roet in het eten. Iedere eerste woensdag in 
augustus vindt dit evenement plaats op het Mejontsmaveld. Bui-
tenpost kan er trots op zijn, het is uitgegroeid tot een van de mooi-
ste en meest complete concoursen van Nederland. Ook vinden er 
ieder jaar Nederlandse kampioenschappen plaats. In 2002 kon het 
niet doorgaan vanwege extreme wolkbreuken. Alles was toen al 
klaar. De tribunes en de tenten stonden er al en dan gaat het feest 
plotseling niet door. Al het werk was voor niets en natuurlijk was 
het ook een financieel rampjaar. Dit jaar zag het bestuur het al van 
verre aankomen. In maart was het COVID-19-virus al actief en men 
had al snel door dat dit in augustus nog niet zou zijn uitgewoed. De 
Binnenste Buiten Post had een gesprek met bestuurslid Jan Folkert 
de Vries. Hij is de man die verantwoordelijk is voor alles wat met 
het terrein te maken heeft. 

De liefde voor het concours 
hippique is Jan Folkert met de 
paplepel ingegoten. “Mijn over-
grootvader Wietse Hoeksma zat 
in de legendarische Raad van 13 
en was één van de oprichters 
van de paardensportcommissie. 
Mijn pake Jan Hoeksma volg-
de hem op. Mijn moeder was, 
toen ze jong was, lintendame en 
moest dan prijzen uitreiken en 
lintjes opspelden. Alleen mijn 
heit is geen paardenman. Hij 
vindt paarden wel leuk, maar 
voelde niet de behoefte om in 
het bestuur plaats te nemen. 

Gelukkig is mijn vriendin Gerdy 
wel een echte paardenliefheb-
ster. Zij is ook vrijwilligster bij 
het concours hippique als gast-
vrouw. Het Friese paard is ons 
beider favoriet. Prachtige, ele-
gante dieren. Hopelijk volgt onze 
dochter Janouk later onze voet-
sporen. Aan ons als ouders zal 
het niet liggen.” 

Vier jaar geleden nam Jan Fol-
kert de bestuursfunctie over 
van Dirk Couperus. “Het eerste 
jaar deden we het samen, je 
bent dan verantwoordelijk voor 
waar de tribunes worden ge-
plaatst, waar de reclameborden 
en vlaggen worden gehangen, 
waar de toiletten komen, de ring 
voor de paarden. En dan zijn er 
sponsoren die graag ergens een 
stand willen plaatsen dus daar 
moet dan ruimte voor worden 
gezocht. Het enige waar ik me 
niet mee bemoei zijn de hinder-
nissen, dat is een specialisatie 
en wordt door parcoursbouwers 

gedaan. Gelukkig is er ook een 
draaiboek, waar ik kennis uit kon 
putten, maar uiteindelijk moet ik 
de knopen doorhakken. 

Waar ik het eerste jaar, toen ik er 
alleen voor stond, tegenaan liep 
was de enorme droogte. Geluk-
kig kreeg ik hulp van een vriend 
Jan Peter de Vries, nee geen fa-
milie. De vader van Jan Peter 
heeft een loonbedrijf in Gerkes-
klooster, V.O.F. Plantinga tevens 
één van onze sponsoren. Jan Pe-
ter stelde voor om het verdorde 
gras te besproeien met een tank 
water. Dat deden we drie weken 
lang en toen lag de grasmat er 
prachtig bij. Ik ontving veel com-
plimenten van de deelnemers, 
van de toeschouwers en ook het 
bestuur was heel tevreden. Voor 
een nieuweling in het bestuur 
voelt dat erg prettig kan ik je ver-
tellen.”

Nu is daar dan de corona, over-
gewaaid uit China. Gelukkig heb-
ben wij er in Noord-Nederland 
naar verhouding weinig last van, 
maar bij het concours hippique 
komen mensen uit heel Neder-

land en zelfs Belgen, Duitsers en 
Engelsen. 
Jan Folkert vindt het verschrikke-
lijk jammer dat het concours hip-
pique dit jaar niet doorgaat. Het 
bestuur vergadert ondertussen 
wel iedere maand. In mei deden 
ze het via laptops, dus zonder el-
kaar lijfelijk te ontmoeten. Deze 
maand vergaderde men in een 
tuin met inachtneming van de 
anderhalve meter. 
Jan Folkert de Vries vertelt 
en passant dat er de laat-
ste tijd veel jonge enthou-
siaste bestuursleden zijn bij-
gekomen. Het bestuur van de 
Stichting Paardensportcommis-
sie Buitenpost, zoals de naam 
van de organisatie van het con-
cours hippique offi cieel luidt, 
bestaat nu uit Tiemen Dolfi jn 
(voorzitter), Thys de Vries (pen-
ningmeester), Auke van der 
Horn, Nelleke de Graaf, Jan 
Folkert de Vries, Krystina van der 
Laan, Ingrid van der Huizen en 
Louis Pilat. Sinds kort is het be-
stuur uitgebreid met Oeds van 
der Ploeg. Veel jonge mensen 
dus, een paar zijn nog twinti-
gers. Dat belooft veel voor de 
toekomst. 

Hopelijk blijft Jan Folkert nog 
jarenlang verantwoordelijk voor 
het reilen en zeilen van wat er 
op de eerste woensdag van 
augustus op het Mejontsmaveld 
gebeurt. 

Vrijwil l igers
door Bote de Haan

67e Concours Hippique
Corona gooit roet in het eten

“verschrikkelijk jammer dat het concours 
hippique dit jaar niet doorgaat”

Droominterland
Oom Willem nodigde mij in 1949 
uit met hem de interland voetbal-
wedstrijd Nederland-België te be-
zoeken in het Feijenoordstadion. 
Ik was toen 12 jaar en verheugde 
mij bijzonder op de ‘wereldreis’ 
per trein van Groningen naar Rot-
terdam. Ik was naar oom Willem, 
een broer van mijn moeder, ver-
noemd en vervulde bij hem een 
oogappelfunctie. Oom Willem was 
onderwijzer in de stad Groningen, 
maar wonder boven wonder wel 
voetballiefhebber. Ik zelf beroerde 
de voetbal zo veel als mogelijk was, 
echter, de gelegenheid daartoe viel 
zo’n vier jaar na de Tweede Wereld-
oorlog nog behoorlijk tegen. Er was 
nog veel in opbouw en de aanleg 
van sportvelden had niet de mees-
te prioriteit. Het moment dat ik 
naar Groningen zou gaan om met 
ome Willem af te reizen naar Rot-
terdam, kwam steeds dichterbij. 
Het gevoel dat door mij heen ging 
werd steeds verwachtingsvoller en 
de zenuwen begonnen steeds meer 
te gieren. De avond vóór de grote 
dag ging ik vroeg naar bed met de 
bedoeling de slaap een fl inke punt 
te verkopen. Zo jong als je bent, wil 
je toch volkomen fi t aan de aftrap 
verschijnen, net als de stervoetbal-
lers zelf, die in mijn ogen een pa-
radijselijke grasmat zouden gaan 
betreden, vergeleken met de trap-
veldjes die ik en mijn kornuiten 
omploegden. Ik kon de slaap niet 
vatten. Ik lag te denken aan die gro-
te voetballers, die ik zou gaan zien. 
Abe Lenstra natuurlijk, keeper Piet 
Kraak van Stormvogels, Van Schijn-
del van SVV, Schijvenaar van EDO, 
de rots in de branding stopperspil 
Rinus Terlouw van Sparta en niet 
te vergeten Bertus de Harder van 
ADO. Bertus had zijn wilde haren al 
op jonge leeftijd verloren en speel-
de derhalve met een hoofd zo glad 
als een biljartbal. Als Bertus eens 
miskopte en dat gebeurde nogal 
eens, dan scandeerde het publiek 
zo hard mogelijk: ‘Krijte(n) Bertus, 
krijte…! Toch moet ik in slaap ge-
sukkeld zijn en daarna trof ik ome 
Willem op het NS-station in Gronin-
gen. We waren mooi op tijd en naar 
mijn idee was de trein gelukkig niet 
stampvol. De locomotief gaf een 
stoot stoom van hier tot gunter en 
kwam zwaar puffend op gang. De 
schone-lucht-commissie Remkes 
zou in CO

2
-katzwijm gevallen zijn. 

Het stadion zat daarentegen wel 
stampvol. We hadden een over-
zichtelijke staanplaats voor ƒ 2,-. 
De bal was door België aan het rol-
len gebracht. Mermans passeer-
de enkele Nederlandse spelers al 
waren het houten telefoonpalen, 
zette vanaf rechts scherp voor en 
de midvoor Coppens kopte de bal 
snoeihard in en passeerde Piet 
Kraak alsof die voor het eerst in 
doel stond. Ik was zo diep teleurge-
steld dat ik begon te stampvoeten 
en mijn armen als molenwieken 
in een zware storm gingen draai-
en en op hol sloegen. Ik sloeg ome 
Willem een bloedneus en hoorde 
zeer duidelijk roepen: ‘Wat doe je 
nou?’ Ik werd wakker en was dwars 
door het matras gegaan en zag 
toen mijn moeder staan al was zij 
oom Willem zelf. Met schorre stem 
bracht ik uit: ‘Ik zit met 0-1 achter. 
In werkelijkheid won België deze 
interland met 0-1. 

Brimzenpraat
Wim Ausma

Het bestuur van de Paardensportcommissie Buitenpost in 2020. 
Van links naar rechts: Thys de Vries, Krystina van der Laan, Tiemen Dolfijn, 
Nelleke de Graaf, Louis Pilat, Ingrid van der Huizen, Auke van der Horn en Jan 
Folkert de Vries. Toen de foto werd gemaakt was Oeds van der Ploeg nog geen 
lid van het bestuur. Hij ontbreekt daardoor op de foto. 
(foto: Arjen Schilperoord)

Aan het jaarlijkse concours hippique gaat veel voorbereiding vooraf. 
Van boven naar beneden:
In de droge zomer van 2018 werd er flink gesproeid om het Mejontsmaveld 
‘rijklaar’ te krijgen (foto: onbekend). Opbouw van de vip-tent en tribunes (2017), 
sponsoren krijgen een opvallende plek (2018). (foto’s: Hielke Boorsma)Jan Folkert de Vries. (eigen foto)
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Gespecialiseerd in het onderhoud van E-bikes.

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

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

Fietsservice Luinstra Buitenpost
Kelvinstraat 3

Tel. 06-13283361

Is uw fiets er klaar voor? Geef hem nu een 
zomerbeurt! Tijdens de zomerbeurt wordt uw 
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Reguliere zomerbeurt 19,50*

*exclusief materiaal

Gratis halen en brengen!
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Inhoud concept-woonvisie oogt teleurstellend voor Buitenpost
Als het om de leefbaarheid van een dorp gaat, is goed kunnen  
wonen een van de belangrijkste voorwaarden. Dit onderwerp 
krijgt daarom altijd grote aandacht van Plaatselijk Belang Buiten-
post (PBB). Onze vereniging heeft het laatste jaar bij het college, de 
ambtenaren en de raadsfracties om aandacht gevraagd voor het op 
verschillende punten tekortschieten van het woningaanbod in ons 
dorp. In die gesprekken werd vaak gesteld dat het wachten was op 
een nieuwe gemeentelijke woonvisie voor een mogelijk antwoord 
daarop. Vorige week verscheen de concept-woonvisie van Achtkar-
spelen. Er lijkt weinig reden te zijn voor het dorp Buitenpost om 
daarvan enthousiast te worden. 

Al vaker viel in dit blad te lezen 
dat PBB de laatste jaren merkt 
dat het in ons dorp meer en 
meer begint te schorten aan de 
adequate beschikbaarheid van 
bepaalde types woningen in ons 
dorp. Naast een groeiend alge-
meen tekort kan met name de 
woonvraag van bepaalde groe-
pen mensen steeds moeilijker 
worden beantwoord. Te denken 
valt aan senioren die in een ap-
partement met enige luxe wil-
len wonen en aan starters. Het 
stokken van nieuwbouw door de 
economische crisis van 2009 was 
een van de oorzaken waardoor 
er weinig ontwikkelingen waren. 
Maar PBB constateerde zelf ook 
dat de gemeente soms weinig 
pro-actief en flexibel lijkt bij het 
beoordelen van nieuwe initiatie-
ven op het gebied van wonen. 
Al verschillende keren hoorden 
we daarover klachten. Voor de 
Federatie Plaatselijk Belangen 
in Achtkarspelen was het reden 
om eind 2019 over die kwesties 
een brandbrief aan de gemeen-
te te sturen. De nieuwe Woon- 
visie 2020-2025 van de Gemeen-
te Achtkarspelen zal dus voor dit 
onderwerp een belangrijk do-
cument worden. Op 9 juni ver-
scheen het concept hiervan, ge-
schreven door adviesorganisatie 
Companen. Tot en met 3 septem-
ber kunnen belanghebbenden 
hierover hun mening geven, 
daarna zal de raad erover ver-
gaderen en de definitieve versie 
vaststellen.

Hoe verder?
Als eerste is het echt spijtig te 
noemen dat, toch weer, de in-
spraakperiode in de zomermaan-
den valt. Al vaker is gebleken dat 
dit niet de beste periode voor in-
spraak voor haar burgers is.
 
Dan het document zelf. Voor een 
Buitenposter is er een opvallen-
de zin in de inleiding “De ligging 
halverwege Leeuwarden en Gro-
ningen maakt de dorpen in Acht-
karspelen aantrekkelijke woon-

plaatsen voor forenzen”. Meestal 
kreeg alleen Buitenpost, logi-
scherwijs door haar spoorverbin-
ding, die kwalificatie toegedeeld. 
Zonder de achtergrond verder te 
kennen wordt hiermee een inte-
ressante vaststelling gedaan. De 
inleiding van het document stelt 
verder dat een “vooruitstreven-
de visie” wordt gepresenteerd. 
In de pagina’s die volgen wordt 
een schets gegeven van de huidi-
ge situatie, de veranderingen die 
komen gaan en de gemeentelijke 
plannen daarin. Voor de onerva-
ren lezer van ambtelijke werk-
stukken lijken daarbij soms open 
deuren te worden ingetrapt. Dat 
bijvoorbeeld “gestreefd wordt 
naar leefbare dorpen” is niet 
opzienbarend te noemen. En op 
de pagina’s die volgen is veel 
voorzichtigheid te proeven. Zo 
wordt ‘de spagaat‘ beschreven 
waarin de gemeente verkeert: 
op korte termijn is er een ver-
grote woonbehoefte, op langere 
termijn verwachten planbureaus 
een toenemende daling. Toch is 
al vaker gesteld, ook door PBB, 
dat anticipatie op die daling als 
vaststaand feit een mogelijke 
‘self-fullfilling prophecy’ in zich 
draagt. De betrouwbaarheid van 
voorspellingen op dit vlak zijn in 
het verleden dikwijls niet groot 
gebleken. De benoemde ‘zorg-
vuldige inzet op woningbouw’ 
lijkt in deze context op ‘we gaan 
op safe spelen’ voor wat betreft 
nieuwe ontwikkelingen. 

In de dertig pagina’s die volgen 
worden diverse doelstellingen 
benoemd, bijvoorbeeld op het 
gebied van verduurzaming, 
een kwalitatief goede woonom- 
geving, de veranderende bevol-
kingssamenstelling, toestaan 
van tijdelijke woningbouw en 
voldoende sociale huurwonin-
gen. 
Meestal weloverwogen en ver-
standig lijkende insteken op een 
sterk veranderende en ongewis-
se toekomst, zonder het naar een 
van de dorpen te specificeren. 

Speerpunten
Pas in Bijlage II wordt het echt 
interessant voor een Plaatselijk 
Belang, want daar worden de 
gemeentelijke ‘speerpunten’ per 
dorp opgesomd. 
Voor Buitenpost zijn dit:
•	 Vergroten van het aanbod be-

taalbare koopwoningen voor 
midden-inkomens (rijwoning, 
2-onder-1 kap)

•	 Woningbouw op inbrei-
dingslocaties gericht op meer-
dere doelgroepen (jong/oud, 
met en zonder zorgvraag)

•	 (Waar mogelijk) sloop/nieuw-
bouw van verouderde wonin-
gen

•	 Transformatie van leegstaande 
winkelpanden tot woonruimte

•	 Verbetering van de energeti-
sche kwaliteit van de bestaan-
de sociale huurvoorraad

•	 Sociale huur voornamelijk 
aanbieden aan mensen met 
beperkte financiële mogelijk-
heden (inkomen + vermogen)

Teleurstelling
Daar bekruipt het bestuur van 
PBB toch een gevoel van teleur-
stelling. Het als eerste benoe-
men van vergroting van het aan-
bod betaalbare koopwoningen 
lijkt natuurlijk sympathiek. Maar 
het roept wel de vraag op over 
de grootte van de noodzaak en 
waar die nieuwbouw dan zou 
moeten plaatsvinden. In de opi-
nie van PBB is het voorzien in 
kwalitatief goede, zo niet enigs-
zins luxe, appartementen voor 
oudere Buitenposters een eerste 
belangrijke opgave. Zij hebben 
hier een groot deel van hun le-
ven gewoond en willen dat ook 
tot na hun pensioen blijven 
doen. Juist dat biedt kansen voor 
nieuwkomers die vrijgekomen 
woningen kunnen kopen. Daar-
naast is de behoefte aan goedko-
pe starterswoningen al verschil-
lende keren uitdrukkelijk door 
PBB benoemd. Het tweede punt 
in het Buitenposter lijstje kan in 
die zin nauwelijks als concreet 
of ambitieus worden getypeerd. 
En de ervaring met de gang van 
zaken bij de huidige nog in te 
vullen inbreidingslocaties (Lits- 
en Van den Bruglocatie) sterkt 
niet de verwachting over die as-
piratie. De vier laatste punten in 
het lijstje zijn of worden al gang-
baar voor de meeste dorpen in 
Achtkarspelen. Dus waar is het 
‘vooruitstrevende’ perspectief 
op de toekomst van Buitenpost? 
Waar elders in de dorpenlijst bij-

voorbeeld wordt gesproken over 
interessante nieuwigheden als 
‘tiny houses’ (huisjes met mini-
maal oppervlak, meestal tussen 
15 en 50 m2), seniorenwoningen 
met hofjes of kangoeroewonin-
gen, lijkt de visie op Buitenpost 
niet veel meer dan ‘we akkeren 
hier gewoon wat verder’.

Reacties
PBB zal zeker niet de veronder-
stelling onderschrijven dat Bui-
tenpost ‘af’ is of klaar voor de 
toekomst. Ook voor ons dorp 
geldt dat stilstand achteruitgang 
is. Zelfs met haar bekende sterk-
tes (de goede verbindingen, het 
onderwijs en een aantal goede 
voorzieningen) geldt: wil het 
dorp haar levensvatbaarheid 
houden dan zijn vernieuwende 
initiatieven belangrijk en is ge-
paste ambitie onmisbaar. Mis-
schien is onze inschatting te snel. 
Het zou kunnen dat het college 
voor ons dorp nog enkele ko-
nijnen in een hoge hoed heeft. 
Of mogelijk is onze interpretatie 
van de teksten niet deskundig 

genoeg. We zullen daarom in de 
komende maanden vragen naar 
uitleg van de gemeente en in ons 
dorp naar het inzicht van dorps-
genoten. En daarna de bespre-
king van de concept-woonvisie 
in de gemeenteraad op de voet 
volgen en onze mening blijven 
geven. Wij blijven wel hopen 
op een geïnspireerde toekomst 
voor ons dorp.

U kunt de concept-woonvisie vin-
den op www.achtkarspelen.nl/
inwoners-achtkarspelen/woon-
visie-en-woningbouwprogram-
ma_45548. Net als de gemeente 
zijn wij ook benieuwd naar uw 
mening of opmerkingen. Stuur 
uw reactie naar beide:

Plaatselijk Belang Buitenpost: 
pbbuitenpost@gmail.com

Gemeente Achtkarspelen: 
gemeente@achtkarspelen.nl

Bestuur Plaatselijk Belang 
Buitenpost 

PBB verbaasd over en oneens met extra treinstop in Feanwâlden
Eind mei gaf Plaatselijk Belang 
Buitenpost te kennen zeer ver-
baasd te zijn over het recen-
te besluit van het college van 
Achtkarspelen om in regionaal 
verband in te stemmen met een 
extra stop van de tweede snel-
trein Leeuwarden-Groningen in 
Feanwâlden en Zuidhorn. Dat in 
2018 gekozen werd voor Fean- 
wâlden als stopplaats van de 
tweede sneltrein, die in decem-
ber 2020 gaat rijden, was voor 
PBB enkele jaren geleden al een 
moeilijk te begrijpen beslissing. 
Nu blijkt dat er binnen de dienst-
regeling nog een extra stop mo-
gelijk is, is PBB van mening dat 
het bijzonder spijtig zou zijn als 
nu weer een verkeerd besluit 
wordt genomen door niet voor 
Buitenpost te kiezen.

Er zijn genoeg redenen om de 
sneltrein twee keer in Buitenpost 
te laten halteren in plaats van in 
Feanwâlden. Buitenpost heeft al-
tijd meer reizigers getrokken dan 
Feanwâlden. Dat is logisch ge-
zien de ligging tussen twee pro-
vinciesteden. Buitenpost heeft  
een groter achterland dat reizi-
gers trekt dan Feanwâlden; er 
zullen weinig extra reizigers uit 
bijvoorbeeld Burgum komen. 
Bovendien is er vanuit Feanwâl-
den weinig tijdwinst te behalen in 
een sneltrein naar Leeuwarden. 
In de raadsvergadering van 
28  mei werd het College van  
B&W door een grote meerder-
heid in de gemeenteraad ge-
vraagd alsnog kritisch te reage-
ren. Het College zal deze reactie 
aan de provincie Groningen en 

vier buurgemeentes sturen. Ge-
vraagd zal worden om de extra 
stop in Buitenpost in plaats van 
Feanwâlden plaats te laten vin-
den. Wethouder Max de Haan 
gaf tijdens het debat van 28 mei 
aan dat de extra stop het College 
van Achtkarspelen ook overrom-
peld had en dat er weinig tijd was 
geweest voor reactie. De Haan 

stelde dat het besluit in feite vast 
staat voor de provinciebesturen 
van Fryslân en Groningen. Het 
college wil een evaluatie over 
twee jaar af kunnen dwingen ‘op 
basis van de cijfers’ over reizi-
gersaantallen in Buitenpost en 
Feanwâlden. Harde afspraken 
over de uitkomst daarvan zijn 
echter niet gemaakt. De meeste 

fracties in de gemeenteraad wa-
ren kritisch over het gemak waar-
mee was omgegaan met het be-
lang van Buitenpost, Kollum en 
wijde regio. Initiatiefnemer CDA 
kreeg de meeste fracties mee bij 
haar voorstel tot ‘een boze brief’. 
“Het lijkt erop dat andere belan-
gen dan de reizigersbehoefte de 
doorslag heeft gegeven” en “het 
heeft er alle schijn van dat Fean-
wâlden en Dokkum naar voren 
worden gepusht”, werd gehoord 
bij verschillende partijwoord-
voerders. Mocht het alsnog inge-
diende verzoek van het College 
tot heroverweging een gemiste 
trein voor Buitenpost worden, 
dan zal Plaatselijk Belang Buiten-
post zich niettemin in blijven zet-
ten voor een in haar ogen juiste 
toedeling van sneltreinstops. Station Buitenpost, stopplaats van de eerste sneltrein.  (foto: Hielke Boorsma)
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Alle merken: APK - Automaatbak spoelen - Airco service - Grote beurten 

Banden - Occasions - Onderhoud - Storingsdiagnose

 

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

opel.siton.nl ewnissan.nl

De Knobben 25  Drachten
Kattebos 162 Heerenveen

Edisonstraat 1  Sneek
Edisonstraat 1  Franeker

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

PROEFRIT &
AFLEVERING

AAN HUIS!

VIDEOBELLEN
VOOR MEER

INFO

Leo Twijnstrastr. 2  Leeuwarden

Jouw Volkswagen Service-dealer in Buitenpost

vandenbrug.nl/volkswagen

Van den Brug Buitenpost
Ried 16,  9285 KK Buitenpost

T 0511 201 547
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Schoolfoto Basisschool De Lichtbron, 1999, klas 3b/4b

Alle rijen van links naar rechts. 
Bovenste rij: Gerard Martijn Wobbes, Rianne de Vries, Fardau Wassenaar, 
Hannah de Jong, Frederike Veenstra, Ferdi Broersma, Menno Altena, Haye van 
der Wal, meester Wim Feenstra

Middelste rij: Johan van de Loosdrecht, Tineke Louwrens, onbekend, Marianne 
Kempenaar, Anneke Bruining, Annemarita Miedema, Sibbele van der Meulen, 
Damien Sijtsma, Arjan Wiersma

Onderste rij: Anne-Mieke van Helden, Jasper Roosdorp, Ruben Boekhout, Aalse 
Hansma, Marco de Vries, Neeltje Rigtje van der Veen, Sjieuwke Lies Sentner

Heeft u een foto uit uw lagereschooljaren 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.

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

Hangmat
We hebben iets nieuws gekocht. 
Vijf gloednieuwe hangmatten met 
geïntegreerd muskietennet en een 
waterdichte tarp. We hebben deze 
aankoop gedaan omdat we graag 
een beetje rondtrekken. En niks is 
vermoeiender dan dat je, na een 
eind gelopen te hebben, wanneer 
je moe en hongerig bent, nog een 
stuk bosbodem moet ontdoen 
van takken, stenen en ongeregeld-
heden. Omdat je er je tent voor vijf 
personen op wilt zetten. We heb-
ben het eens geprobeerd, maar de 
tent was zwaar (voor een lichtge-
wichttent) en de grootte storend 
voor in het bos. Prima voor een 
camping. Niet zo prima voor de 
Noorse wildernis, alwaar wij wo-
nen. En dus werd het tijd voor een 
nieuwe manier van overnachten. 
En wat voor een manier. Zodra het 
weer de zomerse kant op ging, met 
de vreselijke uitschieters naar over 
de dertig graden pfffff, hingen wij 
onze nieuwe slaapplekken tussen 
de bomen achter het huis. Het is 
toch wat als je kan kamperen in 
eigen tuin. Met aan de ene kant 
een weiland waar geregeld herten 
lopen te snoepen en aan de ande-
re kant een bessentuin vol bessen, 
frambozen, appels, wilgen en ber-
ken. In het midden ligt een strook 
bomen, ons eigenste kleine privé 
bos. Met onze, al zonverkleurde, 
blozende wangen gingen we met 
zijn allen van start. Na wat heen en 
weer gepraat lukte het zelfs onze 
jongste blaag, van tien, om zijn 
eigen hangmat op te hangen. De 
slaapzakken werden uit hun ver-
pakking gehaald en gelucht. Door 
je slaapzak niet op te rollen, maar 
in de verpakking te ‘proppen’ zorg 
je ervoor dat de holle fi bers niet 
platgedrukt worden, waardoor 
een slaapzak warmer is als je hem 
wilt gebruiken. Ook is het aan te ra-
den de slaapzak een paar uur van 
tevoren klaar te leggen zodat die 
zich kan vullen met warme lucht. 
Allemaal overlevingsweetjes als 
je prettig wilt overnachten in de, 
nogal koude, bossen van Noorwe-
gen. Diezelfde nacht sliepen we 
met zijn allen in onze ‘hengekøye-
ne’. Tot mijn grote verbazing was 
het heerlijk. Ik dacht dat ik, met 
mijn al iets ouder wordende lijf-
je, met stijve spieren uit mijn bed 
zou rollen. Maar niets was min-
der waar. ’s  Morgens vroeg werd 
ik wakker van het gezang van de 
vogels. En ook de mannen voelden 
zich prima. Manlief moest even 
wennen, dus besloten we er nog 
maar een nacht aan vast te plak-
ken. ’s  Morgens vroeg zetten we 
een bak koffi e op onze pas aange-
schafte KellyKettle (wat echt een 
gouden oplossing is als je liever 
geen bosbranden wilt veroorza-
ken). Nu we dit jaar niet echt wil-
len rondreizen van dorpje, naar 
stad, naar nog meer plekken waar 
mensen zijn, met het oog op even-
tuele coronaverspreiding, is deze 
manier van vakantievieren een 
geweldig alternatief. De kinderen 
zijn erg blij met hun nieuwe slaap-
plekjes die ze overal in Noorwegen 
mogen gebruiken en wij, wij als 
ouders genieten weer enorm van 
hun enthousiasme. Ik wens ieder-
een een fi jne zomervakantie toe.

Rondweg-Oost gaat in principe 
open voor snel landbouwverkeer
Plaatselijk Belang Buitenpost 
heeft vernomen dat de Provinsje 
Fryslân in principe positief heeft 
besloten over toelating van snel 
landbouwverkeer op de oostelij-
ke rondweg om ons dorp. 
De Gemeente Achtkarspelen, 
landbouworganisatie LTO en 
Plaatselijk Belang Buitenpost 
hadden hiertoe een verzoek in-
gediend bij de Provinsje. PBB is 
erg blij met deze beslissing. In 

haar ogen kan dit een positieve 
en belangrijke ontwikkeling zijn 
voor de ontlasting van het cen-
trum van Buitenpost van zwaar 
verkeer. Met name de verkeers-
veiligheid zal hier naar verwach-
ting baat bij hebben. 

De uitvoering van het principe-
besluit wacht op de introductie 
van het rijbewijs voor het snelle 
landbouwverkeer.

Bouw nieuw zwembad 
gaat voorspoedig
De halverwege mei begonnen 
bouw van het nieuwe zwembad 
aan de Kuipersweg ligt, ondanks 
het ogenschijnlijk weinig zichtba-
re resultaat, prima op schema. 
De bezigheden concentreren zich 
nu op het belangrijke voorberei-
dende grondwerk. 
Pas vanaf begin volgend jaar zal 
boven de grond meer te zien zijn. 

Na de zomervakantie zal De Bin-
nenste Buiten Post maandelijks 
in een vaste bijdrage berichten 
over de vorderingen van de circa 
vijftien maanden durende bouw-
operatie.

Boekje cultuur-historische 
wandelroute verkrijgbaar
Bij de cultuur-historische wan-
deltocht, die is ontwikkeld ter 
gelegenheid van het 100-jarig 
jubileum van Plaatselijk Belang 
Buitenpost, is een begeleidend 
boekje gemaakt. Midden in het 
32 pagina’s tellende gidsje is een 
plattegrond met de wandelroute 
te vinden. Daarnaast wordt van 
alle bijzondere en historische 
plekken en objecten een korte 
beschrijving gegeven. 
Vanaf 1 juli is het boekje gratis 
verkrijgbaar bij De Kruidhof, 
woonwinkel Op ’e Stâl, de biblio-
theek en het gemeentehuis 
Op de binnenfl ap is een beschrij-
ving gegeven van de IZI-travel-
app. Deze kan na installatie op 
smartphone of tablet ook als 
gids voor de 4-kilometer lange 
tocht dienen. De route kan in de 
app ook gedownload worden 
voor offl ine gebruik. 

De IZI-travel-app is verkrijgbaar 
in de App Store (Apple iPhone 
of iPad) en Google Play (Android 
telefoon of tablet).

Uitvoering grondwerk voor het nieuwe zwembad. (foto: Johan Kootstra)

Cultuurhistorische
wandelroute 
Buitenpost

samengesteld ter gelegenheid van het 
100-jarig bestaan van de Vereniging voor 
Plaatselijk Belang in Buitenpost in 2020

PBB



Zwembad De Kûpe - Buitenpost

De vakantieboeken zijn weer binnen! 
Voor jong tot oud veel leesplezier

bij ons in de winkel.

Wij wensen u alvast een fijne vakantie toe!

Surhuisterveen
Nije Jirden 14
Postbus 140
9230 AC  Surhuisterveen

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

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

I www.mookdenotaris.nl
  MOOKdeNotaris
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Wandeling door de Reahelstermieden
Over omgekeerd landschap en lokaal-inheemse houtgewassen

In het jubileumboek Buitenpost, een goede gelegenheid worden 
in het hoofdstuk over landschap en natuur vier routes beschreven 
die door karakteristieke delen van ons buitengebied leiden. Voor 
degenen die het boek (nog) niet hebben, bieden we hier een van 
die routes aan. Voor degenen die het boek al wel hebben: dit stuk 
bevat veel tekst uit het boek, maar we benutten ook de kans om 
de tekst wat aan te vullen en zo aan te passen dat men informa-
tie heeft specifiek voor deze tijd van het jaar. Ook de foto’s zijn 
nieuw, ze zijn vorige week genomen. Het jubileum boek is nog voor 
15 euro verkrijgbaar bij The Read Shop.

Op de routekaart loopt onder 
Buitenpost door een blauwe 
slingerstructuur: de loop van 
het vroegere veenriviertje de 
Âlde Ried. Toen de zeespiegel 
geleidelijk rees, werd het een 
soort getijdeslenk die tot Koot-
stertille inbrak. Door inpoldering 
en drooglegging klonk de om-
geving in en wat ooit de laag-
ste structuur was, werd juist de 
hoogste structuur in het land-
schap: de Dijkhuisterweg en de 
Oude Dijk. Na de inpoldering 
van de Lauwerszee in 1969 is de 
waterhuishouding in Fryslân zo 
strak geregeld dat we zelden of 
nooit ‘natte voeten’ meer heb-
ben. Daardoor weten we weinig 
meer van hoogten en laagten 
in ons landschap. Vroeger lie-
pen de laagten in het landschap 
’s  winters vaak onder. Rond de 
Oude Dijk is dat voor het laatst 
gebeurd in de winter van 1965-
1966.

In 2018 is er een fi ets- en wandel-
pad vanaf de Oude Dijk naar de 
stuw in de Bûtenpostmer Feart 
en door naar het westelijke deel 
van het Tjoelepaad aangelegd. 
Dat gaan we eerst volgen. Deze 
tocht loopt niet rond en is deels 
ook niet te fi etsen. Dus straks 
moet u het stuk terug lopen. Dan 
ziet de zelfde route er evenwel 
weer heel anders uit. 

Eind jaren zeventig is het water-
peil in de Bûtenpostmer Feart 
met behulp van een gemaal op 
Rohel sterk verlaagd ten gerieve 
van agrarisch gebruik. Om het 
waterpeil in de destijds aange-
legde vijverslinger door Buiten-
post te kunnen handhaven was 
de stuw hier nodig.
Met deze barricades werd niet 
alleen een meer dan (toen) twee-
eneenhalve eeuw oude vaarweg 
naar Buitenpost afgesloten, ook 
raakten de Reahelstermieden 
enorm verdroogd, wat een enor-
me klap was voor de natuurter-
reinen die Staatsbosbeheer daar 
juist had verworven. In arren 
moede heeft Staatsbosbeheer 
in de jaren tachtig en negentig 
een groot experiment opgezet. 
Geïnspireerd door de vroegere 
petgaten waaruit veen gewon-
nen werd, zijn tientallen grotere 
en kleinere ‘putjes’ gegraven. 
Sommige waren alleen regen-
waterafhankelijk, andere wer-
den gevoed door kwelwater. Die 
putjes zouden dan ‘verlanden’ en 
zo konden zich weer waardevolle 
waterafhankelijke vegetaties mét 

hun insecten-, amfi bieën- en vo-
gelfauna ontwikkelen. De Bûten-
postmer Feart overgestoken zien 
we rechts een paar grotere ver-
lande putjes die zich fraai ont-
wikkeld hebben. Gelukkig is het 
gebied, dat deel uitmaakt van 
het Nationale Natuurnetwerk 

(de vroegere EHS), onlangs zo 
ingericht en vernat dat de natuur 
ook buiten die kunstmatige laag-
ten weer betere kansen heeft. 
Kijk ook even een stuk verder-
op langs de vaart, dan valt een 
groepje fruitbomen op. Daar 
stond vroeger een woninkje, zo-
als er tot de jaren zestig meer in 
het gebied aanwezig waren. 

We volgen het Tjoelepaad naar 
het oosten en steken de Rohel-
sterweg over. In hoofdstuk 2 van 
het jubileumboek wordt verteld 
hoe deze omgeving vanuit pio-

nierskernen werd ontgonnen in 
lange, opstrekkende kavels. Dat 
is hier buitengewoon goed zicht-
baar. Per vierkante kilometer 
loopt hier vaak meer dan twintig 
strekkende kilometer sloot! Al 
dat ondiepe water en de dub-
bele lengte aan oevers bergen 
belangrijke natuurwaarden. Een 
opvallende soort van de kwel-
sloten is de grote boterbloem, 
die in de Reahelstermieden bui-
tengewoon talrijk is. Ze staan in 
het water tegen de oevers. In het 
water groeien ook verschillende, 
soms zeldzame fonteinkruiden. 
Op de taluds treffen we regel-
matig poelruit met z’n geelachtig 
witte bloempluimen.

Achter het eerste huis aan de 
oostelijke Tjoele bevindt zich het 
diepste punt van dit gebied, pak-
weg één meter onder NAP. Hier 
heeft zich ondanks het verlaagde 
waterpeil, door intensieve zorg 
van Staatsbosbeheer een prach-
tige blauwgrasachtige begroei-
ing kunnen handhaven met on-
der andere een grote en diverse 
orchideeënpopulatie. Wie daar 
in juli kijkt, vraagt zich misschien 
af wat dat ‘prachtige’ inhoudt, 
want dan is de begroeiing ruig 
uitgegroeid. Het liefl ijke beeld 
doet zich voor in mei en begin 
juni, maar dan is het gebied 
niet toegankelijk om verstoring 
van broedvogels te voorkomen. 
Hier en in het aangrenzende sin-
gellandschap broedt namelijk 
de watersnip, in het Fries waar-
lamke. Een substantieel deel 
van de Nederlandse populatie 
van deze rodelijstsoort broedt 
hier in het Miedengebied. De 
vogel valt op door het blatende 
geluid dat hij met de staartpen-
nen maakt in de baltsvlucht. 
De zomerse ruigte wordt met 
handmaaimachines gemaaid en 

te voet afgevoerd. Zo wordt de 
bodem niet verstoord, en kan 
behalve de orchideeën en zeld-
zame zeggen ook het fraaie 
boompjesmos zich handhaven. 
Staatsbosbeheer zette daarvoor 
jaarlijks in augustus natuur-
geïnteresseerde jongeren uit het 
hele land in. Zij werden dan door 
‘mem Wedman’ van soep voor-
zien. Naar haar is het wandel-
pad door het gebied genoemd. 
Tegenwoordig wordt dit werk 
door internationale studenten 
uitgevoerd.

Het Tjoelepaad eindigt even 
verderop, maar men kan – mits 
behoedzaam, er moet wel eens 
over een hek geklommen wor-
den – buiten de broedtijd verder 
scharrelen in zuidelijke richting. 

Het veld loopt dan heel geleide-
lijk op naar de hogere gronden 
rondom Augustinusga. In 1989 
wilde de gemeente hier een 
fi etspad aanleggen, over het 
‘verdwenen’ oude tracé van het 
Tjoelepaad naar Blauwverlaat, 
maar dat werd door natuurbe-
schermers verijdeld. Zo’n ele-
ment zou de intimiteit van het ge-
bied verwoesten en, erger nog, 
ook de verjaging van de water-
snip veroorzaakt hebben! Nu 
kunnen we te voet nog de beto-
verende werking van het klein-
schalige landschap ervaren. Heb 
je geluk dan zie je een boomvalk. 
Of landkaartjes, een vlindersoort. 
Bijzonder aan deze vlinder is dat 
er twee vormen zijn. De eerste 
generatie in het voorjaar is vrij 
klein en oranjerood met zwarte 
vlekken, de wat grotere zomer-
generatie is zwart met een witte 

band en rood-oranje streepjes 
op de bovenvleugel. 

Eeuwenoude singels herbergen 
hier nog diverse lokaal-inheem-
se rozensoorten en de zeldzame 
tweestijlige meidoorn. Staats-
bosbeheer heeft hier een grote 
onderhoudsslag gemaakt en 
in 2020 zal er gestart worden 
met het reconstrueren van ver-
dwenen singels rond het Oude 
Kerkhof. Daarbij wordt zorgvul-
dig opgekweekt lokaal-inheems 
plantmateriaal gebruikt. 
Het woord ‘uniek’ wordt vaak 
te pas en (vooral) te onpas ge-
bruikt, maar als we vlak bij 
de zandkop De Tjoele om een 
laatste singelhoek heen lopen, 
doemt een uniek uitzicht op 
Augustinusga op. Zo fraai zie je 

de overgang van de nulmeter-
zone naar de hogere gronden zel-
den. Op De Tjoele zelf, een soort 
oude duintop, stond in vroeger 
eeuwen een stenen boerenbe-
woning die destijds uitkeek over 
de kwelders. Dit is de oergrond 
van dragers van de familienaam 
Tjoelker. De kleinschaligheid van 
het landschap is hier ongekend. 
Voorheen stonden hier een stuk 
of vier reusachtige populieren, 
maar daar is er nog maar één van 
over. Oostelijk van De Tjoele is er 
weer een herkenbaar pad, dat 
even verderop uitkomt op een 
oud voetpad dat vroeger – heel 
zeldzaam – met stenen verhard 
zou zijn geweest. Het brengt ons 
bij ons eind- dan wel keerpunt: 
de buurtschap Blauwverlaat.

Gertie Papenburg
(alle foto’s zijn van de auteur)

Basiskaart: Topografische kaart, Kadaster. (kaart: Annemieke Altena)

De stuw in de Bûtenpostmer Feart met de blik naar Buitenpost.

De fruitgaard die herinnert aan oude bewoning.

De laatste, karakteristieke populier op de Tjoele.

Augustinusga gezien vanaf de nulmeterlijn.

De Tjoele

vml. Âlde  Ried
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Buitenpost in beeld
 

Bijzondere stamtafel in De Oriënt
Vrijdag 29 mei kreeg stationsres-
tauratie De Oriënt een nieuwe 
stamtafel geleverd. En wel een 
heel bijzondere die vervaardigd 
is uit instaptredes van oude NS 
Sprinters, gemaakt door OP-
nieuw! op bedrijventerrein De 
Swadde. Precies op tijd gezien 
de versoepelingen van de RIVM-
maatregelen voor de horeca.

Circulair ondernemen
Als je bij stationsrestaurant De 
Oriënt in Buitenpost binnen-
stapt, valt je oog direct op de 
lange stamtafel, gemaakt van 
instaptredes van oude NS Sprin-
ters. De instaptredes krijgen hun 

tweede leven wanneer ze door 
OPnieuw! op maat worden ge-
zaagd, gestraald, gelakt en in 
een frame worden gelegd. OP-
nieuw! is dagelijks bezig met 
het duurzaam vervaardigen van 
meubilair voor de werkomge-
ving. Door materialen opnieuw 
te gebruiken hoeven er geen 
nieuwe grondstoffen aan te wor-
den geboord. Ook producten van 
de NS krijgen hier een nieuwe 
bestemming.
Voor een volledig duurzaam pro-
duct zijn de onderstellen van de 
oude tafels van De Oriënt her-
gebruikt. Op de zijkant van de 
stamtafel is af te lezen hoeveel 

kilometers de instaptredes heb-
ben afgelegd voordat ze een ta-
fel werden. Zo wordt er een stuk 
bewustwording gecreëerd van 
duurzaamheid bij de klanten die 
gebruik maken van de tafel.
“Ik vind het belangrijk om de lo-
kale bedrijven te ondersteunen. 
OPnieuw! zit hier om de hoek, 
dat zij een product kunnen ma-
ken wat zo toepasselijk is voor 
deze locatie maakt het extra spe-
ciaal”, zegt Thom Wijbenga, eige-
naar van De Oriënt.

Duurzame samenwerking
Thom Wijbenga is sinds de over-
name begin 2019 bezig met het 
vernieuwen van de stationsres-
tauratie. Het terras is uitgebreid 
en de oude tegelvloer is in ere 
hersteld. Elke instaptrede is 
uniek, dus dat de treden perfect 
matchen bij de vloer bleek een 
toevalstreffer. 
Douwe Jan Boersma, eigenaar 
van OPnieuw!, komt in gesprek 
met Thom als hij voor de colle-
ga’s lunch haalt. Hij vertelt dat 
OPnieuw! in samenwerking met 
de NS van oude treinonderde-
len nieuw meubilair maakt. Zo 
wordt het idee geboren om ook 
een duurzaam product voor het 
stationsrestaurant te maken met 
oude NS-onderdelen. Op de foto 
is het resultaat te zien.

Hierbij willen we jou feliciteren met het 40-jarig 
vakmanschap als tandarts in Buitenpost.

Gestart op de Stationsstraat en al 38 jaar op 
de Groenkamp. Ga zo door!

Namens het hele team van de 
tandartsenpraktijk “de Groenkamp”.

Tandarts E. van der Wal vestigde zich 
in nieuw centrum te Buitenpost

Buitenpost - Met ingang van deze 
week heeft zich in Buitenpost een 
tweede tandarts gevestigd. Het is de 
heer E. van der Wal, die afgelopen 
dinsdag z’n eerste patiënten verwel-
komde in het nieuwe gezondheids-
centrum aan de Groenkamp te Bui-
tenpost. Tandarts van der Wal woont 
met z’n gezin reeds anderhalf jaar in 
Buitenpost en is voor velen inmid-
dels geen onbekende. Hij trad in 
het afgelopen jaar regelmatig op als 
waarnemer voor tandarts Jansma.

Sfeervolle ruimte
Het onderkomen van tandarts van der 
Wal is aan de noordzijde van het me-
disch centrum in Buitenpost te vinden. 
De sfeervol ingerichte behandelkamer 
is zo’n kleine veertig vierkante meter 
groot en voorzien van alle moderne ap-
paratuur welke door de tandspecialist 
wordt gebruikt. De ruimte is eigenlijk 

in tweeën gedeeld, doordat ongeveer 
acht vierkante meter als keuken en 
sterilisatieruimte dienst doet.
Om wachttijden tot een minimum te 
beperken werkt tandarts van der Wal 
alleen op afspraak. Spoedgevallen 
kunnen natuurlijk altijd bij hem te-
recht.

Voorbereidingen
De heer van der Wal is na z’n studie 
in Groningen eerst ruim een jaar tand-
arts in militaire dienst geweest. In dat 
jaar werden de voorbereidingen ge-
troff en voor de defi nitieve vestiging 
in Buitenpost. Dit alles ging in nauwe 
samenwerking met tandarts Jansma, 
zo vertelde de heer van der Wal. Mej. 
Afke Couperus uit Oostermeer treedt 
als assistente op en met haar zullen de 
patiënten in veel gevallen de afspra-
ken maken.

Vooruitgang
Hoewel het medisch centrum nog niet 
volledig gereed is, heeft de aannemer 
ervoor gezorgd dat de tandartsenprak-
tijk het eerst in gebruik kon worden 
genomen. Momenteel wordt de laat-
ste hand gelegd aan de afwerking van 
de ruimte voor de fysiotherapeuten. 
Voorts wordt de huisartsenassociatie 
van de doktoren van der Bos en Vene-
ma in het gebouw ondergebracht. 
Het wachten is wat dat betreft op de 
aansluiting op de elctriciteit door het 
PEB. Wanneer de offi  ciële opening 
van het medisch centrum plaats vindt, 
is op dit moment nog niet bekend. Vast 
staat wel dat het nieuwe gebouw een 
enorme vooruitgang is voor Buiten-
post omdat vrijwel alle voorzieningen 
onder één dak zijn samengebracht. Bij 
het gebouw is volop parkeerruimte 
aanwezig.

Uit: De Feanster, 11 feb. 1982

De fietsbrug onder het spoor langs de Stroobossertrekvaart is klaar. Fietsers 
tussen Gerkesklooster en Kollum hoeven niet meer een eind om te rijden. 
Vroeger lag op deze plek een spoorwegovergang in de Trekweg, maar bij de 
aanleg van de rondweg is deze verdwenen. 
(foto: Hielke Boorsma)

De afgelopen periode is voor kinderen, ouders, het onderwijs en de opvang 
heel bijzonder geweest. Er moest op een hele andere manier onderwijs 
gegeven worden. Ook de opvanglocaties, gastouders, peuterspeelzalen en 
alle bovenschoolse organisaties hebben veel flexibiliteit en inzet getoond. Om 
alle kinderen, ouders en medewerkers uit het onderwijs en de kinderopvang te 
bedanken, werden er door de gemeente ijsjes aan hen uitgedeeld. 
Op 9 juni stond de ijscokar bij De Mienskip. (foto: Hielke Boorsma)
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Buitenbeentje* schrijft over actuele 
maatschappelijke zaken in Buitenpost.

Zuinig
Bomen zijn belangrijk voor men-
sen. We voelen ons beter als onze 
omgeving groen is. Oude bomen 
zijn bijna als onze oude pakes en 
beppes: ze zijn er al zolang wij 
ons kunnen herinneren. Ik was 
dan ook verdrietig toen er drie 
jaar geleden bomen in de School-
straat moesten omgehakt bij de 
nieuwbouw van Poiesz. Gelukkig 
beloofde de gemeente nieuwe, vol-
wassen bomen terug te planten. 
Het werden uiteindelijk maar drie 
“suterige” boompjes . Het duurt nog 
wel even voordat ze voornaam en 
statig zijn. 
Zoals de laatste boom die bij de 
herinrichting van de straat bij de 
Poiesz was blijven staan: een gro-
te statige eik. Hij stond er al toen 
ik naar de lagere school ging. Hij 
stond daar, groot en vertrouwd, 
toen we speelden op het school-
plein. En ook later, als ik mijn kind 
ophaalde bij de BSO, stond hij daar, 
de oude boom. 
En enkele maanden geleden stond 
hij er opeens niet meer. Blijkbaar 
had hij het niet overleefd. De bouw, 
de straatstenen boven zijn wor-
tels, de aanrijding met een vracht-
wagen. De oude, vertrouwde reus 
was weg. Sterker nog, nadat zijn 
stobbe was verwijderd verdween 
er ook nog bijna een auto in het 
achtergebleven gat! 
Deze nieuwe situatie biedt de ge-
meente natuurlijk wel een mooie 
kans. Zo’n grote reus terugplaat-
sen lukt natuurlijk niet. Maar mis-
schien kan de gemeente er wel 
voor zorgen dat op deze plek wel 
een mooie volwassen boom te-
rugkomt. Eentje die over een paar 
jaar er bij staat alsof hij er altijd al 
stond. Waarvan we nog lang kun-
nen genieten!

* Naam is bij de redactie bekend

In tút fan de BrimsUit de oude doos

De Bakkershoek

De plaats waar ‘het oude notariskantoor’ staat is 
een van de meest strategische en goed gelegen 
plekken in ons dorp. 
Kort na het ontstaan van Buitenpost liep daar de 
oudste verbindingsweg door Buitenpost, van Lut-

kepost naar Veenklooster. In de 15e eeuw, na de 
inpolderingen aan de oostkant van Buitenpost, 
werd de verbindingsweg tussen Leeuwarden en
Groningen aangelegd. Zo ontstond waar deze bei-
de wegen elkaar kruisten het bekendste kruispunt

van Buitenpost, de Bakkershoek. 
Geen wonder dat in de 17e eeuw 
de Scheltingastate (foto 1) op 
die plek verrees. Tijdens de te-
loorgang van de states in de 18e 
eeuw verdween deze state. Op 
de bevoorrechte plek volgden 
woonhuizen van de meer voor-
name families in ons dorp. 

In de 20e eeuw kwam het rond 
1918 in bezit van de vermogen-
de familie Kuipers (foto 2). Op 
de foto daaronder zitten Durk 
Kuipers (1834-1923) en zijn echt-
genote Gelsje Korenstra (1845-
1935) achter het huis, op de plek 
van de huidige hoofdingang. De 
foto werd gemaakt ter gelegen-
heid van hun 40-jarig huwelijk in 
1910, vandaar de bloemenrijk-
dom (foto 3). Na hen woonde de 
laatste Durk Kuipers (1871-1952) 
van die familie in ons dorp er. 
Hij was onder meer jarenlang 
vrijwillig secretaris van de Nuts-
spaarbank en de bank droeg in 
de volksmond daarom wel de 
naam ‘Kuipers’ bank’. Na zijn 
overlijden kwam het in handen 
van het Nut en werd het voor-
malige koetshuis/de garage en 
een deel van het woonhuis ver-
bouwd tot bankkantoor (foto 4).  
Na de overgang naar het Bonds-
spaarbank-concern werd het in 
1971/1972 opnieuw verbouwd 
(foto 5). Op deze foto van de 
familie Meetsma uit ons dorp 
wordt een deel van de buiten-
muur gesloopt om plaats te 
maken voor de nieuwe entree. 
De persoon in de khaki overall is 
Jacob Dirk Meetsma, de ander 
is een werknemer van bouwbe-
drijf Geert van der Wal. Na de 
fusie met de Friesland Bank ver-
dween het bankkantoor in 1991. 
Notarissen Palstra en Veerman 
veranderden in 1994 het aanzien 
grondig. Na recent nog kinder-
opvang te zijn geweest staat het 
pand nu voor een nieuwe trans-
formatie, maar dan terug in de 
tijd lijkt het. Het wordt verbouwd 
tot onderkomen van vier appar-
tementen en zal zoveel mogelijk 
terug gaan naar de uitstraling 
van het oude woonhuis. 
Bouwondernemer Kingma ver-
telde ons dat, na enige vertra-
ging, de verbouw na de zomer-
vakantie zal starten.

Oproep
In de feestweek van 1963, 1964 
of 1965 is in Buitenpost een ope-
rette opgevoerd. Waarschijnlijk 
gaat het om Im Weissen Rösl, 
waarvan de verfilming begin  

jaren zestig zeer populair was. In 
de archieven van de kranten is 
niets terug te vinden.

Wie kan hier wat meer over 
vertellen: in welk jaar vond het 
optreden plaats, wie waren de-
genen die optraden, was het 
gezelschap Fries of Duits? Mis-

schien heeft u nog een papieren 
herinnering aan dit optreden?

Graag informatie naar: 
gblomaa@gmail.com

Superhero Twins
door Sanne Grijpstra

1

4

5

3

2

Moed en  
vertrouwen  

zijn nodig om  
over de angst  

dat het misgaat  
heen te stappen.

Spits gezegde



Van Seggeren Techniek
vSTechniek o� ewel Van Seggeren 
Techniek is verhuisd naar Buitenpost 
na vele jaren gevestigd te zijn geweest 
in Kollumerzwaag. Na jaren van ge-
stage groei werd het pand in Kollum-
erzwaag te klein.

We hebben een bewuste keuze voor 
Buitenpost gemaakt. Een geschikt 
pand aan de Edisonstraat 3 is in 
november 2019 door ons opgeknapt 
en ingericht. Wij zijn erg blij met deze 
vooruitgang.

vSTechniek is al meer dan zestig jaar 
bezig op het gebied van installatie-
werk in en rondom woning of bedrijf. 
Hierbij valt te denken aan dak- en 
zinkwerk, elektra-installatie en na-
tuurlijk ook verwarming en sanitair. 
Wij zijn inzetbaar voor zowel onder-
houd, vervanging, vernieuwing als-
ook nieuwbouw. 

Uiteraard houden wij ons ook bezig 
met de nieuwste energiezuinige tech-
nieken. Denk daarbij aan warmte-
pompen, zonnepanelen, zonneboilers, 
maar wij leveren ook moderne gas-
gestookte verwarmingsketels en 
warm-waterapparatuur. 

Graag zijn wij u behulpzaam met het 
gasloos maken van uw woning of be-
drijf. 
Wij hopen dan ook van harte u in 
Buitenpost van dienst te kunnen zijn 
op technisch installatiegebied.
We zien uit naar uw bezoek, telefoon-
tje of mail.

vSTechniek
Edisonstraat 3
9285 WE Buitenpost

info@vstechniek.nl
www.vstechniek.nl
0511 – 44 48 48

Marconistraat 3
9285 WG  

Buitenpost
0511-541440 

BES
TE

L: 
WWW.HOMINCO.NL

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

TUIN
HOUT

Voorstraat 34, Kollum • Tel: 0511 - 543017

Kinderdagverblijven
Peuteropvang 
Buitenschoolse opvang
Gastouderopvang

Professionele 
kinderopvang
in Achtkarspelen en 
Noardeast-Fryslân

Spelen, ontdekken  
en leren in een 
vertrouwde omgeving

www.tikokinderopvang.nl

Bedrijv igheid
door Piet Pettinga

Uw installate
ur
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Oké, ze woont niet in het ‘Paradyske’ maar aan de Rohelsterweg 
nummer 10, maar ze waant zich wel in een paradyske en dat is zeer 
terecht, want haar tuin is een lust voor het oog!.

In 1987 verhuizen Gryt en Harm 
de Poel met hun vier kinderen 
naar het zuiden van Buitenpost. 
Het is een klein huis, maar Gryt 
weet zich nog steeds het gevoel 
te herinneren, wat ze krijgt als ze 
er kijken: wat een rust, wat een 
uitzicht, wat een vrijheid en wat 
heerlijk, die geluiden van de na-
tuur!! Ze hoeven niet lang na te 
denken en kopen het huisje. Er 
moet heel veel gebeuren, meer 
ruimte is nodig voor het gezin. 
Harm neemt die taak op zich en 
Gryt probeert het erf naar haar 
zin te maken. Rondom het huis 
is het eigenlijk een wildernis, dus 
begint ze helemaal vanuit het 
niets met de aanleg van een tuin. 
Eerst dichtbij het huis bloemen-
borders, maar heel langzaam 
wordt dat steeds meer. Er komen 
perken en paadjes. Gryt werkt 
niet vanuit een strakke planning, 
kiest niet heel bewust de planten 
en bloemen vanwege kleur of 
vorm. Nee, ze kiest gewoon de 
bloemen die ze mooi vindt. Door 
de jaren heen is het een hele gro-
te ‘kijktuin’ geworden, waar je 
echt een poosje rond kunt strui-
nen. 

De eerste jaren heeft Gryt echt 
de touwtjes in handen, alles 
wat opkomt en niet door haar 
gezaaid of geplant is, wordt 
verwijderd. Nu is dat anders en 
kan ze zich soms verbazen over 
bloemen die niet geplant zijn en 
toch verschijnen. In de kas wordt 
menig uurtje doorgebracht met 

zaaien en verspenen, zodat lege 
plekken in de tuin weer vol gezet 
worden. Daar heeft ze ook met 
veel plezier en geduld enkele bo-
men gekweekt die nu, volwassen 
geworden een plaats in de tuin 
hebben gekregen!

Gryt: “Tuinieren is mijn passie! 
Als ik ’s morgens opsta, loop ik 
eerst een rondje door de tuin, 
ga ergens zitten en kijk om me 
heen. ’s Avonds eindig ik ook 
weer met een rondje door de 
tuin! Ik geniet er nu ook meer 
van dan vroeger en weet je wie 
me dat heeft geleerd? In 2013 

heeft er een artikel met foto’s in 
de ‘Home en Garden’ gestaan. 
Toen die mensen me interview-
den vroegen ze of ik wel eens in 
de tuin zat. Nou nee, ik ben altijd 
aan het werk in de tuin, want er 
is immers altijd wel wat te doen! 

Zij adviseerden me om toch re-
gelmatig eens te gaan zitten en 
genieten. Nou, dat doe ik nu dus. 
Mede daardoor laat ik nu ook de 
regie een beetje over aan de tuin. 
Er mag bijvoorbeeld best hier en 

daar een beetje onkruid staan en 
plantjes die spontaan komen, 
mogen blijven.”

Gryt heeft geen uitgesproken 
favoriete bloemen. Nou ja, stok-
rozen wil ze beslist in haar tuin en 
dat geldt ook voor oude Engelse 
rozen en die moeten dan ook 
nog lekker ruiken. Maar zij is niet 
de enige die van rozen houdt: ze 
ontdekt dat haar favoriete roos, 
de Don Juan, verdwijnt alsof die 
is afgeknipt. Er wordt een nacht-
camera geïnstalleerd en wat 
blijkt: ’s nachts komen een paar 
reeën die doelgericht op de struik 
afgaan en een roos afbijten. Ook 
zijn de dieren dol op de sier-
appeltjes die in de herfst in gro-
ten getale op de grond vallen. 

Tja, zo heeft het buiten wonen 
behalve voordelen ook (kleine) 
nadelen, want bijna dagelijks 
komt een fazant van de clematis 
snoepen, die daardoor belem-
merd wordt in z’n groei.

We maken een wandeling door 
de tuin en Gryt vertelt honderd-
uit over haar passie. Er staan op 
meerdere plekjes zitjes, zodat je 
even kunt genieten en rondkij-
ken, want behalve bloemen zijn 
er ook leuke decoraties te zien. 
En passant krijg ik een lesje over 
het snoeien van de klimroos.

Ik ben even in de veronderstel-
ling dat de tuin in juni eigenlijk 
op z’n mooist is, maar dat wordt 
door Gryt heel stellig tegen-
gesproken. Nee hoor, vooral 
in juli en augustus is deze tuin 
mooier dan nu. Er zijn veel plan-
ten die nu nog niet bloeien, zoals 
de stokrozen, verbena, zinnia, 
ruit enzovoort.

Gryt: “Ik werk als vrijwilliger in 
de verkooptuin van de Kruidhof 
en zie daar ook hoe mensen ge-
nieten van alles wat er groeit en 
bloeit. Daardoor én door deze 
rare coronatijd heb ik het vol-
gende bedacht: nu we allemaal 
iets beperkter zijn in onze bewe-
gingsvrijheid en meer thuis zijn, 
wil ik anderen ook laten genieten 
van deze tuin. Daarom zijn be-
langstellenden in juli en augus-
tus welkom op woensdag- en za-
terdagmiddag van 13 tot 17 uur.

Ik kan ieder aanbevelen om van 
dit aanbod gebruik te maken!

Gryt de Poel over haar passie
Ik heb geleerd de natuur wat meer z’n gang te laten gaan

Inspiratie
door Anneke Paauw

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

Zomer

Nu we zo ongeveer een hele maand 
hebben mogen genieten van de 
touwtjes die iets meer zijn losgela-
ten, en het dagelijkse leven steeds 
weer meer terug op gang is ge-
komen, dient de volgende aparte 
periode zich aan: de zomer. Ik zelf 
vind de zomer altijd weer bijzon-
der en dan heb ik het niet eens 
over die warme dagen waarop de 
barbecue weer aangaat. Wat ik zo 
bijzonder vind is dat alles even an-
ders is, minder gehaast, vriendelij-
ker en vrolijker, alles ziet er frisser 
uit. Uiteraard heeft de zomer ook 
een keerzijde, althans, iets waar ik 
me minder zonnig bij voel. Weer 
verandering.
De mens is van nature gesteld op 
routine en toen deze een aantal 
maanden ruw werd verstoord 
in verband met het coronavirus, 
moesten we er met z’n allen wel 
aan. Nu de horeca langzaamaan 
weer open gaat, je weer op een 
terrasje kunt gaan zitten, de kap-
per kunt bezoeken en je binnen-
kort weer kunt genieten van de 
duizenden plantensoorten die De 
Kruidhof rijk is, gaan we de zomer 
in. Mooi, qua timing. Het zou erg 
genoeg zijn als het mooi weer is 
en het enige wat je kunt doen is in 
je eigen voor- of achtertuin zitten. 
Maar waar is de routine, het ritme? 
Wat mag wel, wat mag niet en wel-
ke voorzorgsmaatregelen moet je 
treffen? Ik word er eerlijk gezegd 
een beetje kriebelig van. In plaats 
van zorgeloos genieten is het 
absoluut genieten geblazen, maar 
niet zo zorgeloos als voorheen. 
Buiten de hoge temperaturen, 
groene bomen en opblaaszwem-
badjes, is het weer een periode 
waarin de structuur stilvalt. Ook 
interessant is het om te bedenken 
of je dit jaar wel of niet op vakantie 
gaat. Pak je wel je bikini of zwem-
broek in voor je vakantie naar een 
kustplaats in het buitenland of 
blijf je toch liever met je handdoek-
je dichter bij huis? Wat te doen als 
de kinderen zich vervelen en je 
echt nog wat werk van de afgelo-
pen maanden moet inhalen? 
Stop! Genoeg gepiekerd en nage-
dacht, volgens mij ben ik zelf ook 
gewoon toe aan de zomer. Vitami-
ne D oppikken, goed ingesmeerd 
naar buiten natuurlijk, alle boeken 
lezen die ik de afgelopen maanden 
niet ben doorgekomen en mee-
gaan in de fl ow van vrolijkheid en 
minder haast. Waarschijnlijk is dit 
het moment om eens na te gaan 
denken over de betekenis en zin 
van ontspanning. 
Valt deze zomer in het water of ko-
men er alleen maar zachte buien 
over? De tijd zal het leren. Tot na de 
zomervakantie. 

Gryt de Poel in haar tuin.  (foto: Anneke Paauw)

Het Repair Café is 
in de zomermaanden 

GESLOTEN! 

Woordzoeker 
Annemieke Altena

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

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 15 augustus 2020.

Oplossing en prijswinnaar worden bekend 
gemaakt in het volgende nummer.

De oplossing van de puzzel in mei was: 
Mathilda Haarsma (van Mathilda Fashion 
aan de Kuipersweg).

We kregen 5 inzendingen, die allemaal goed 
waren. 
Winnaar is: F.  Terpstra.



Al 11 jaar vertrouwd 

in auto-onderhoud!

Wij spreken Nederlands, Fries, Duits en Engels

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

              regelt het! 
Persoonlijk & Vertrouwd

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

MEER KLANTEN - MEER SERVICE - MEER TIJD?

Informeer vrijblijvend naar 
onze persoonlijke werkwijze
en aantrekkelijke tarieven.

              regelt het! 

Zwenksproeier Aqua S
Nauwkeurig, gelijkmatig water geven

De sproeier zorgt ervoor dat uw gazon en planten 

gelijkmatig en precies bewaterd worden zonder plasvorming. 

De Aqua S is ontworpen voor oppervlakken van 

90 tot 220 m² en kan in een oogwenk worden opgezet.

€ 21,99
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Mevrouw Boukje Kloostra-De Haan, werd op haar 87e verjaardag door haar 
familie verrast met draaiorgelklanken. (foto: Hilleke Scheper)

In de afgelopen jaren is het gebruik van elektrische  
apparaten in huishoudens flink toegenomen. Denk aan  
mobiele telefoons, tablets, laptops, huishoudelijke appa-
raten en speelgoed, maar ook scootmobielen, elektrische 
auto’s en fietsen. Al deze apparaten moeten regelmatig 
worden opgeladen. Maar gebeurt dit dan wel veilig?

De helft van de woningbranden wordt veroorzaakt door  
een elektrisch apparaat of het opladen daarvan. Met de  
volgende tips maak je die kans kleiner: 

• Laad geen batterijen of lithium-accu’s, waaronder de  
fietsaccu, op als je niet thuis bent of ligt te slapen. Een 
accu-brand is erg moeilijk te blussen.

• Gebruik altijd de originele opladers en snoeren.
• Voorkom overladen: trek de stekker uit het stopcontact 

als het apparaat is opgeladen. 
• Laat de oplader niet zonder apparaat in het stopcontact 

hangen.
• Houdt de aansluiting van je oplader schoon: ook stof is 

brandbaar materiaal.
• Gebruik goedgekeurde en onbeschadigde stekkerdozen.
• Verbind stekkerdozen niet onderling met elkaar.  

Zo voorkom je overbelasting van een elektriciteitsgroep 
in de meterkast.

Brandveiligheidtips: www.brandweerfryslan.nl

‘LAAD JIJ 
APPARATEN
VEILIG OP?’ 

De Berkenlaan is op 19 juni een 
gezichtsbepalende boom verloren, 
een slangenden of apenboom. In de 
eerste decennia van de vorige eeuw 
was de slangenden een modeboom 
in tuinen. Dit exemplaar werd in korte 
tijd helemaal bruin. Normaal worden 
alleen de onderste vijf tot zes takken 
bruin en vallen dan af. Deze boom is 
ruim 25 jaar geleden geplant door de 
buurman van onze dorpsfotograaf, 
F. de Vries (zie foto). Toen was het 
boompje 75 cm hoog, bij het ruimen 
was hij ruim 13 meter. Het restje stam 
biedt nu plaats aan een insectenhotel 
en een vogelvoederplaats.

(foto’s: Hielke Boorsma)



www.meesterlijkgoed.nl
verkoop - aankoop - taxatierapport - 0511 54 29 09
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Totaalpakket
Het complete pakket

van nu, met de
courtage van toen!

1,46%   0,96%

Selspakket
Funda basisplaatsing

Onderhandeling
Opstellen koopcontract

€ 995

Totaalpakket
Het complete pakket

van nu, met de
courtage van toen!

1,46%   0,96%

Selspakket
Funda basisplaatsing

Onderhandeling
Opstellen koopcontract

€ 995

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

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

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

(inclusief btw)(inclusief btw)
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De Avond4daagse gaat dóór!
Een jaar zonder Avond4daagse 
is natuurlijk ondenkbaar. Maar er 
is goed nieuws! Met een speci-
ale editie van hét wandelfestijn, 
Avond4daagse - Home Edition, 
kun je dit jaar toch lopen. 

Wat is Avond4daagse - 
Home Edition? 
Vanaf 15 juni tot en met 31 au-
gustus 2020 loop jij jouw eigen 
Avond4daagse. Met eigen rou-
tes, vanaf een eigen locatie, op 
een eigen moment, met een ei-
gen afstand. 
Zo voorkomen we met elkaar 
dat het te druk wordt. Na vier 
wandelingen en een hoop 
beweegplezier ontvang je 
de enige echte Avond4daagse 
medaille thuisbezorgd! 

Hoe werkt het? 
Na aanmelding krijg je toegang 
tot de app eRoutes. Via de app 
ontvang je iedere wandeldag 
routes waar je uit kunt kiezen. 
Je bepaalt zelf wanneer je loopt. 
Dat mag ‘s  avonds zijn, maar 
ook overdag. En doordeweeks 
of in het weekend. Als je je ei-
gen Avond4daagse maar afrondt 
binnen twee weken na de eerste 
wandeldag. 
Houd rekening met de maatre-
gelen van de Rijksoverheid en 
loop niet in te grote groepen. 
Maar maak er vooral je eigen 
feestje van met spelletjes on-

derweg, iets lekkers en gezonds 
in de rugzak en een mooi fi nish 
moment bij de voordeur! 

Aanmelden
Schrijf je direct in via het in-
schrijfformulier op de website 
www.eroutes.nl/avond4daagse.
Deelname kost 5 euro per deel-
nemer. Daarvoor krijg je toegang 
tot de app, de mogelijkheid om 
vier routes (van 2,5, 5 of 10 kilo-
meter) automatisch te laten aan-
maken en je krijgt de offi ciële 
Avond4daagse medaille thuisbe-
zorgd. 

Fotochallenge
Doe mee aan de fotochallenge 
en maak kans op te gekke prij-
zen! De Avond4Daagse staat 
in het teken van gezond. Maak 
een foto van jouw Avond4Daag-
se met als thema ‘gezond’ en 
plaats deze op Instagram met 
de hashtag #Avond4DaagseGe-
zond. De meest originele (en 
gezonde) foto’s winnen te gekke 
prijzen! 

De Kruidhof opent 90e tuinseizoen
Op woensdag 1 juli gaat De 
Kruidhof weer open voor het 
publiek. Een bijzonder jaar voor 
het museum, want De Kruidhof 
bestaat negentig jaar. Dit wordt 
gevierd met feestelijke acties.
 
Jubileumjaar
Vanwege coronamaatregelen 
gaat het negentigste tuinseizoen 
pas in juli van start. Bezoekers 
van 90 jaar en ouder kunnen het 
hele seizoen gratis naar binnen. 
Bij besteding van 25 euro aan 
producten krijgt u een mooi ge-
kleurde dahlia ter waarde van 
€ 5,95, zolang de voorraad strekt. 

Nieuwe thematuin
Vanaf 1 juli is er ook een nieuwe 
thematuin te bewonderen. Als 
aanvulling op de oude cultuur-
gewassen is er in samenwerking 
met het Werkverband Friese Ras-
sen een tuin aangelegd met Frie-
se landbouwgewassen.

Grootste botanische collectie 
van West-Europa
De geschiedenis van Botanische 
tuin De Kruidhof begint in 1930 
als gestart wordt met een proef-
tuin voor groenten en fruit. Later 
richt de proeftuin zich meer op 
het kweken van kruiden. 
Negentig jaar later is De Kruid-
hof de enige hortus van Fryslân 
en herbergt ze de grootste bota-
nische collectie geneeskrachtige

 kruiden van West-Europa. 

Winkel, verkooptuin en tuicafé
Er is een museumwinkel die is 
gevuld met schitterende (tuin-)
boeken, huisgemaakte verzor-
gingsproducten, honing, streek-
producten en exclusief tuinge-
reedschap. 
In de Verkooptuin vindt u een 
groot aanbod aan kruiden, fruit-
bomen, groenteplanten, hees-
ters en andere bijzondere vaste 
planten. 
In het Tuincafé kunt u weer ge-
nieten van huisgemaakte en 
biologische producten. Er wordt 

zoveel mogelijk gebruik gemaakt 
van de oogst uit de tuinen. 
Kinderen kunnen heerlijk spelen 
in de educatieve speeltuin met 
veel zand en water. 

Bezoekt u De Kruidhof?
Als u van plan bent een bezoek 
te brengen aan De Kruidhof, be-
kijk dan vooraf onze actuele ope-
ningstijden op de site:
www.dekruidhof.nl. Hier vindt u 
ook de coronamaatregelen die 
we genomen hebben.

Geen treinen tussen Hurdegaryp 
en Buitenpost van 10-22 juli
Op het spoor tussen Hurdegaryp en Buitenpost vernieuwt ProRail van 
15 juni tot 13 augustus de sporen en de perrons. Het grootste deel van 
de werkzaamheden vindt plaats tussen 10 en 22 juli, in die periode 
rijden er bussen in plaats van treinen tussen de stations.
De spoorstaven, dwarsliggers en het ballastgrind onder de sporen 

worden vervangen. ProRail 
maakt daarbij gebruik van grote 
spoorvernieuwingsmachines.
Tussen 10 en 22 juli wordt er 
24  uur per dag aan het spoor ge-
werkt. Dan rijden er bussen tus-
sen Hurdegaryp en Buitenpost.
In de laatste twee weken van 
november wordt er op hetzelfde 
traject aan het spoor gewerkt.

 

Fotochallenge 
Doe mee en win één van de te 

gekke prijzen! 

 Hoe doe je mee? 
1. Maak een foto van jouw Avond4Daagse met als 

thema “gezond” 
2. Upload jouw foto op Instagram met de hashtag 

#Avond4DaagseGezond 
3. De origineelste foto wint de hoofdprijs!  

 

Wandeltips 
- Neem gezonde snacks mee zoals een banaan, 

stukjes appel, worteltjes of snoeptomaatjes 

- Drink veel water, dit is de beste dorstlesser en 
dan voorkom je kramp 

 

Do

an, 
es
er en

In de eerste week van september 
wordt er contact opgenomen met 
de winnaar(s)/ winnares(sen)! In 

Achtkarspelen is er één 
hoofdprijs en een prijs voor de 

tweede en derde plaats. 
 

-

september 
enomen met
res(sen)! In

én 

AGENDA

Een overzicht van activiteiten die in Buitenpost gepland zijn van 
29 juni - 31 augustus

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

naar: annemieke.bibupost@xs4all.nl

Elke dag
Cultuur-historische wandelroute 
Buitenpost. Zie p. 11.
Elke woensdag- en zaterdag-
middag in juli en augustus. 
Open tuin. Plaats: Rohelsterweg 
nr. 10, 13.00-17.00 uur (zie p. 17).
8 juli t/m 14 augustus
Digi-workshops voor kinderen 
en jongeren. Plaats: Biblio-
theek, elke woensdag- en vrij-
dagochtend. Info en opgeven:
www.ontdekdebieb.nl/activitei-
ten-in-de-bieb.html. 

JULI

do 2 juli
Gemeenteraadsvergadering
Behandeling Kadernota. Plaats: 
Gemeentehuis, 14.00 uur. Zon-
der publiek en pers. De vergade-
ring is via de livestream te vol-
gen (zie www.achtkarspelen.nl).
za 4 juli 
Workshop Sint-Jansolie en 
Calendulazalf maken. Plaats: 
De Kruidhof, 13.30-16.30 uur. 
Kosten: € 27,50 p.p. (incl. toe-
gang tuinen, cursusmateriaal, 
kruidenthee en de gemaakte 
producten). Opgeven: zie
www.dekruidhof.nl/bezoekers-
info/agenda/.
zo 5 juli
Zondagbrunch. Plaats: Tuincafé 
in de Kruidhof, 12.00-14.00 uur. 
Kosten: € 20,50 p.p., kinderen 
4-12 jaar € 12,-. 
Reserveren noodzakelijk (info@
hettuincafe.nl of 06 2341 9012).
zo 12 juli
Oardelmetersesje: Piter Wil-
kens. Plaats: Paviljoen MeM 

(Egypte 16A), 14.30-15.30 uur. 
Toegang: € 12,50 (incl. con-
sumptie). Kaarten bestellen via 
de site: www.paviljoenmem.nl.

AUGUSTUS

zo 2 augustus
Zondagbrunch. Zie 5 juli.
zo 2 augustus
‘Simmer’ Helden fan hjir. Op-
treden van lokaal talent. Plaats: 
Paviljoen MeM (Egypte 16A), 
14.00-17.00 uur. Toegang: € 5,-. 
Kaarten bestellen via de site: 
www.paviljoenmem.nl.
woe 5 augustus
Open Kerk. Plaats: Doopsge-
zinde kerk, 14.00-16.00 uur. De 
deur van de kerk staat open, 
u kunt binnen lopen om even 
rustig te zitten, een kaarsje aan 
te steken. Pastor Jolanda Valk is 
aanwezig.
vr 7 augustus
Open Kerk. Zie 5 aug.
vr 7 augustus
Oardelmetersesje: ‘Avondje 
Inez’. Plaats: Paviljoen MeM 
(Egypte 16A), 20.00-21.00 uur. 
Toegang: € 12,50 (incl. con-
sumptie). Kaarten bestellen via 
de site: www.paviljoenmem.nl.
za 8 augustus
Workshop kruidenspiraal aan-
leggen. Plaats: De Kruidhof, 
10.30-15.30 uur. Kosten: € 27,50 
(incl. materialen, kruidenthee 
en toegang tuinen). Opgeven: 
zie www.dekruidhof.nl/bezoe-
kersinfo/agenda/.
za 8 augustus
Workshop botanisch tekenen 
voor tuingenieters en planten-

liefhebbers. Plaats: De Kruid-
hof, 10.30-16.00 uur. Kosten: 
€ 104,75 (incl. materialen, kof-
fi e/thee, lunch). Opgeven: zie
www.dekruidhof.nl/bezoekers-
info/agenda/.
woe 12 augustus
Open Kerk. Zie 5 aug.
vr 14 augustus
Open Kerk. Zie 5 aug.
zo 16 augustus
Zondagbrunch. Zie 5 juli.
zo 16 augustus
Oardelmetersesje: Paddy’s 
Day Off. Plaats: Paviljoen MeM 
(Egypte 16A), 14.30-15.30 uur. 
Toegang: € 12,50 (incl. con-
sumptie). Kaarten bestellen via 
de site: www.paviljoenmem.nl.
vr 21 augustus
Oardelmetersesje: ‘Kint SA?’. 
Plaats: Paviljoen MeM (Egypte 
16A), 20.00-21.00 uur. Toegang: 
€ 10,-. Kaarten bestellen via de 
site: www.paviljoenmem.nl.
vr 28 augustus
Workshop Ecoprint. Plaats: 
De Kruidhof, 10.00-16.30 uur. 
Kosten: € 90,- (incl. materialen, 
koffi e/thee, toegang tuinen 
en handleiding). Opgeven: zie 
www.dekruidhof.nl/bezoekers-
info/agenda/.
zo 30 augustus
Biodanza - Jaargroep 2020 met 
Titia. Plaats: Paviljoen MeM 
(Egypte 16A), 14.30 uur. Kosten: 
€ 12,50,-. Voor meer informatie 
en reserveren zie: www.pavil-
joenmem.nl.
zo 30 augustus
Zondagbrunch. Zie 5 juli.



 

 

 
 
 
 

 
 

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!

Hier had u er
gekleurd

in kunnen staan!
Neem daarvoor contact op met onze acquisiteur Ursula Groenhart (zie p. 3)
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Tuinbeleven
Jan Willem Zwart schrijft iedere 
maand de column ‘Tuinbeleven’. De 
tuin van De Kruidhof is daarvoor zijn 
inspiratiebron.

Gallen, spuugbeestjes 
en mijten
De langste dag is weer geweest. In 
de natuur is dit het grote omslag-
moment naar de winter toe. Bijen 
maken zich gereed voor de winter 
en zorgen ervoor dat hun winter-
voorraad goed op pijl is. Alhoewel 
we voor ons gevoel nog lang niet 
zover zijn dat ook wij ons voor 
de winter gaan prepareren is het 
goed om tijdens een wandeling 
eens te kijken wat er nu daadwer-
kelijk in de natuur gaande is. De 
meeste bloemen zijn op dit mo-
ment bezig om vrucht te zetten 
voor het voorjaar van 2021. Ook 
de frisgroene lentekleur is van de 
ene op de andere dag donker, zo-
mergroen geworden. Sommige 
donkergroene bladeren krullen 
op, je ziet ook bladeren waar een 
spuugachtige substantie op zit of 
op de bladeren rode vergroeiingen. 
Er zijn nogal wat insecten en spin-
achtigen die een plekje op een hele 
gewone boom of struik eisen. 

Het spuugbeestje met de weten-
schappelijke naam Philaenusspu-
marius (van het Latijnse spuma = 
schuim), zoekt vooral kruidachtige 
planten waar hij met zijn mond-
delen sap kan zuigen uit de sten-
gels. Aan het andere uiteinde van 
zijn darmkanaal maakt hij schuim, 
door lucht te blazen in via de anus 
uitgescheiden vocht. Een bijzon-
der fenomeen als je er eens echt 
voor gaat zitten. Als je goed kijkt 
zie je het lichtgroene beestje in het 
schuim zitten. 
Maar ook gallen van galwespen 
zijn bijzonder om eens van dichtbij 
te gaan bekijken. We kennen deze 
wespjes allemaal wel. Het zijn van 
die kleine wespjes die stil blijven 
staan boven je glas met frisdrank. 
Je roept wesp en dan is de galwesp 
alweer weg. Galwespen leggen hun 
eitjes vaak op eikenbomen. Het ei-
tje vergroeit samen met de boom. 
De galwesp verandert met zijn 
eitje heel plaatselijk het DNA van 
de boom en zo groeit de gal, lens, 
knol of mosachtige gal gewoon 
mee met de plant. Sommige gal-
len lijken zelfs op de ananas. Het 
is dan ook niet voor niets dat deze 
gal zo heet. Best bijzonder om een 
kleine ananas tegen te komen in 
de Noardlike Fryske Wâlden. Mij-
ten zijn spinachtigen en doen ei-
genlijk hetzelfde als een galwesp. 
Door eitjes te leggen in het blad 
verandert het DNA van de plant en 
groeit de plant gewoon mee met 
het eitje. Het lijkt erop dat plant 
en mijt elkaar nodig hebben. Op 
de linde groet de lindegalmijt. Het 
lijken wel kleine kaboutermutsjes. 
Spuugbeestjes, gallen en mijten 
zijn gewoon een onderdeel van de 
natuur. Niet schadelijk, zeker niet. 
Blijf er gewoon eens bij stilstaan. 
Staan in verwondering.

De titel van deze afl evering is 
ontleend aan een gedicht van 
Chris van Geel...

POLDER 
Een tekst zo mooi en helder
als in een juninacht de polder 
door in de grond begraven men-
sen uitgedacht, door schrikdraad 
en door sloot omheind. 

Een reiger langs de waterkant. 
Een lange slak met uitgestoken 
horens. Overal 
onzichtbare nesten in het gras. 
De nacht valt nooit in slaap.

Die ‘in de grond begraven men-
sen’ zijn natuurlijk onze voorou-
ders. Maar mijn oog blijft haken 
bij die prachtige laatste regel. 
En hoe waar is die, ook in Bui-
tenpost. Ik behoor tot de cate-
gorie mensen die licht slapen 
en ’s nachts vaak wakker wor-
den. Twee uur, bijvoorbeeld. In 
de sloot naast ons huis kwaken 
groene kikkers oorverdovend 
hard. Het leeft nog buiten, denk 
ik, en ik sluimer weer in. 

Er zijn verschillende groene kik-
kers. In onze omgeving gaat 
het om de meerkikker, in hoog 
Nederland zijn groene kikkers 
meestal poelkikkers. Groene 
kikkers zijn echte waterkikkers, 
ze overwinteren wel onder in de 
modderbodem van onze sloten. 
De bruine kikker is veel meer 
een landkikker. Zo gauw de re-
productiefase klaar is, gaan ze 
weer aan land, waar ze ’s winters 
ook tussen blad of ingegraven in 
zachte aarde het nieuwe seizoen 
afwachten. Bruine kikkers heb-
ben één kwaakblaas in hun ‘keel’. 

Daarmee maken ze vrij zachte, 
wat knorrige geluiden. Nee, dan 
die meerkikkers! Twee kwaak-
blazen aan weerszijden van hun 
kop, en een herrie! Heerlijk.

Even over half drie word ik weer 
even wakker van scholeksters, 
ook wel bonte pieten genoemd...
pie-iete-piete-piete-piet! Veel vo-
gels slapen ’s nachts en houden 
zich stil tot de ochtendscheme-
ring. Maar bonte pieten zijn kust-
vogels. Aan de kust overnachten 
ze niet, maar ‘overtijen’ ze. Als 
het eb is, foerageren ze op de 
drooggevallen kwelders, onge-
acht dag of nacht. Jonge vogels 
groeien vaak in het binnenland 
op in groepen, zo’n groep wordt 
wel een ‘soos’ genoemd. Ze heb-
ben misschien het eb-en-vloed-
ritme al min of meer in hun 
genen.
Ik hoor ook een uil. Ik ken die ui-
lengeluiden niet goed uit elkaar, 
maar het zal wel een ransuil zijn. 
Die zijn in Buitenpost op ver-
schillende locaties aanwezig.
Voor dit stukje ben ik de laatste 

tijd enkele keren ’s nachts met 
een zaklamp door mijn tuin ge-
lopen. Vooral bij regen is er dan 
druk verkeer tussen de planten. 
Regenwormen, pissebedden, 
loopkevers - en vooral slakken! 
Wij kijken, soms zelfs met een 
zekere afkeer, neer op al die la-
gere organismen. Maar dat is 
overmoed. Stel: de mens sterft 
helemaal uit. Nou, daar zal de 
natuur van opknappen. Stel: alle 
regenwormen, pissebedden en 
dergelijke sterven uit. Het zou 
een enorme klap voor het we-
reldecosysteem zijn!

Er scharrelt ook een egel rond 
op het tegelpad. Er huizen al ja-
ren een of meer egels onder een 
takkenbult achter in mijn tuin. Hij 
maakt wat knorrende geluiden 
en schiet snel tussen de hosta’s. 
Dat moet een luilekkerland voor 
hem zijn, want egels zijn gek op 
slakken, en slakken zijn gek op 
hosta’s. Daar kom ik zo nog op. 
Was ik hier nu niet met m’n zak-
lamp op tuinsafari geweest, dan 
had ik geen weet gehad van die 
egel deze nacht. Maar ’s morgens 
is zijn of haar aanwezigheid toch 
nog af te leiden uit z’n karakteris-
tieke uitwerpselen.

Egelpoep verraadt overdag nachte-
lijke aanwezigheid van de egel.
(foto: Gertie Papenburg)

Die hosta’s dus. Ze zijn inheems 
in noordoostelijk Azië, Japan 
bijvoorbeeld. Veel van onze tuin-
planten zijn systeemvreemd in 
onze Europese biodiversiteit, ze 
hebben geen enkele relatie met 
welk ander organisme dan ook. 
Daar doen de grote tuincentra 
nog ’s een schep bovenop door 
de planten in hun pot van neo-
nicotinoïdengif te voorzien, dan 
worden ze niet aangetast, want 
dat vinden de mensen lelijk. 
Plant u bloemen aan ‘voor de 
bijen’, gaan die dood! Vergiftigt u 
de slakken, gaat de egel dood en 
de zanglijster! Wat helpt is niet te 
vaak nieuwe planten zoals een-
jarigen kopen. Meerjarige plan-

ten die jaren in uw tuin staan, 
zijn vrij van gif. En wilt u per se 
gif gebruiken tegen de slakken, 
neem dan ‘ecologische korrels’ 
van Ecostyle. Gaan de slakken 
dood door ontregeling van hun 
spijsverteringsorganen, maar 
die treft dan egel en zanglijster 
niet. 

Maar nog veel beter... kijk ’s 
anders naar slakkenvraat. Die 
getuigt van het ecologisch func-
tioneren van uw tuinplant. Wat 
wil een mens meer?! Persoon-
lijk vind ik aangevreten planten 
‘mooier’ dan die door gif gave 
exemplaren. En wordt die slak-
kenvraat al te gortig, probeer 
dan ’s andere planten, dan is uw 
tuin kennelijk niet de juiste om-
geving voor die plant.

Als afsluiting een gedicht van 
Frank Koenegracht (let even op 
het vet dat ik heb aangebracht)...

LANDSLAKKEN 
Landslakken worden nooit moe 
van de langzaamheid en nooit 
moe alles 
uit te leggen aan de machtige 
vooruitgang, 
de snelle wolken, de grote stap-
pen voorwaarts. 
Zij vinden daarnaast nog tijd om 
niets omstotend 
iedereen van harte te groeten, 
en zij kosten haast niets. 

Ze kunnen zich niet vergissen, 
houden van 
liggende dingen, blaadjes, hout 
van onbekende 
oorsprong en groeten u voortdu-
rend als altijd 
u duizendmaal toegenegen.

Gertie Papenburg
gmgjtp@xs4all.nl, 06 2362 7840

De nacht valt nooit in slaapPuur natuur
door Gertie Papenburg 

Lindegalmijt.

In juli verschijnt er geen Binnenste Buiten Post.
Het volgende nummer verschijnt 

in de week van 31 augustus

Lever uw kopij in vóór 24 augustus. 

Meerkikker met kwaakblazen. (foto: Sylvia Jacobi-Riepema)

Scholekster of Bonte piet. (foto: Sylvia Jacobi-Riepema)

Twee soorten hosta’s in de tuin van de auteur die fraai getuigen van hun 
ecologisch functioneren. (foto: Gertie Papenburg)
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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! 
Profi teer nu van veel voordeel op vele showroommodellen 
en andere aanbiedingen!

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


